
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ 

ΟΝ ΤΕ 

ΗΟΙ ΒΟΒΙΡΤΊΓΕΕΝ: 
ΟΒΙΤΙΟΑΙ,, ΡΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ΒΟΜΠΤΙΟΑΙ, 

ὙΠΤΗ ΞΡΕΟΙΑΙ, ΒΕΕΕΒΕΝΟΕΝ ΤῸ ΜΙΝΙΞΤΕΒΒ ΑΝῸ ΞΤΌΡΕΝΤΗ. 

ΒΤ 

ΦΟΗΝ ῬΕΤΕΝ ΠΑΝΟᾺΒ, Ὁ. Ὁ. 
1 ΟΟΝΝΕΒΟΤΙΟΝ ἩΙΤΗ ΔΑ ΝΌΜΒΕΒ ΟΣ ΚΜΙΝΕΝΤ ἘΘΒΟΡΕΔΝ ὈΙΥΙΝΈΒ. 

ΤΕΑΑΝΘΕΑΤΕΡ, ἘΝΣΑΚΟΕῈΡ, ΑΝ ΕΡΙΤΕΡ 

ΒΤ 

ῬΗΠᾺΡ ΒΟΗΑΒῈ, Ὁ. Ὁ. 
ΣῈ ΟΟΥ̓ΝΒΟΤΙΟΝ ἩΙΤῊ ΔΥΒΒΙΟΑΝ ΒΟΗΟΙΔῈῊΒΟΥ ΥὙΔΛΕΙΟΥΒ ΕΥ̓ΑΝΟΒΙΙΟΑΛΑΙ, ΘΕΝΟΜΙΝΑΤΊΙΟΝΕ. 

ΨΟΙΌΜΕ ΙΝ. ΟΕ ΤῊ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ: ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΕῈ ΨΦΟΒΕΗΑ.Α, 00 6 Ε8. 
ΑΝῸ ΒΌΤΗ. 

ΝΕΥ͂ ΥΟΒΚ: 
ΟΗΑΒΙῈΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒ ἃ ΟΟ., θ0δ4 ΒΒΟΑΨΨΑΑΥ͂. 

1812. 



ΤῊΕ 

ΒΟΟΚ ΟἿ 79ΟΒΗΤΑ. 

ΒΕ Ἢ ῬΑῪ, 
ῬΡΑΒΊΤΟΕΒ ΙΝἧ ΟΒΕΓΥΕΙΌ, ῬΏΓΒΒΙΑ. 

ΤΚΑΝΘΙΑΤΕΡ ῬῬΙΝΟΜ ΤΗΕ ΟΕΚΜΑΝ, ῬΙΤΗ͂ ΑΡΔΙ͂ΤΙΟΝΒ, 

ΒΥ 

ΘΕΟΒΘῈ 8. ΒΙ1155, Ὁ. Ὁ.; 
ῬΈΟΣΕΒΒΟΝ ΙΝ ΤῊΗΒ ὈΝΙΥΕΒΗΕΒΙΤΥ ΟΥ ΤΡΉΙΒΒΌΒΟ, ΓΤΕΉΎΊΙΒΒΟΒΕΟ, ῬΕΧΝ. 

ΝΕ ΥΟΒΚ: 

ΟΗΛΕΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒ ἃ ΟΟ., 6δ4 ΒΒΟΑΌΨΨΜΑΥ. 

1872. 



Ἑπίογοά δοοογάϊηρ ἰο Λοῖ οὗἩ Οοηρτοϑα, ἴῃ ἴΠ0 γϑδσ 1871, ὈΥ͂ 

ΟΗΑΒΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΝ ΑΝῸ ΟΟΣΡΑΝΥ, 

ἴῃ (00 Οὔἶοο οὗ (6 1ωἰϑγαγίδη οὗ Οοηχτοδβ, αἱ ὙΥ δδῃϊηκίου. 

ἘΓΨΕΒΕΙΘΕ, ΟΑΜΒΕΙ͂ΡΟΚ: 

ΒΙΕΕΕΞΟΤΥΡΚΌ ΑἸ ΡῬΕΒΙΝΤΕΌ ΒΥ 

Ἡ. Ο. ΒΟΌΥΟΘΟΗ͂ΤΟΝ ΑΝ ΟΟΜΡΡΑΝΥ. 



ΡΒΕΒΑΟΕ ΒΥ ΤΗΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΕΡΙΤΟΒ. 

ΤῊΕ Βοοκ ΟΕ Φόοβηῦα τσοϊδίθϑθ (6 ᾿ἰδίογυ οὗ (86 οοπαυοεῖ οὗ ὕδπδϑῃ ὑπ ον (86 684 οὗ 
ϑοβδυδ, [86 βυσοοβϑοῦ οὗ Μοβϑβ, [0 ἀϊνί βίου οὗ [86 οομαπογθα ἰδπᾶ διιοπς [86 ἰτῖδθ68 οὗὨ Ιβγϑεὶ, 
διὰ (86 ῥγουϊβίοῃ [Ὁ ἴη6 βϑι!θιιθηὶ οὗ [86 ἐΠΘΟΟΥΔΟΥ ἴῃ ἰμδὲ οουπίγγ. Τλθ Βοοῖ οὗ 
9 9Ε8 οοπίϊηυδ8 [η6 ὨΙΒΙΟΓΥ οὗὨ [10 ΓΠΘΟΟΓΔΟΥ ἔγοπι [86 ἀρατ οὗ Φοβιυδ ἴο (86 {ἰἰπι6 οὗ ΕἸΣ, 
υὑπᾶον ἰμ6 δαιϊηϊδίγαοη οἵ τϊγίοοῃ δ πᾶρψοβ, βοπὶ (οα Γαβαὰ ὮΡ ἱπ βρϑοὶδὶ θιμουροῃοἿ68 [ῸΓ 
[86 τεϑιογδοη οἵ βοοὶδὶ ἍἭσᾶθὺ δῃὰ ἀθ]ἑνογαηποθ ομι ἴογεϊσῃ ορργθβδίοθῃ. [Ὁ οονϑῦβ [86 ὑγβῃ8- 
ἰὕοῃ ροσϊοα οἵ δρουΐ [ἢγθθ Βυμπαγθα γϑαγϑ οωα [86 ἱμοοογαῦίο σορυῦ]6 ἴο [86 ἰμοοογαιῖς 
ἹΒΟΒΆΤΟΝΥ. Τὸ Βοοκ οὗ ΒΌΤΗ ἴθ. ἃ οδβδιτηίησ ορίϑοάθ οὗ ἀοπιοβίζο υἱγίαθ δῃὰ ΒΑΡΡΙΠ 688, 
ἴῃ βιγικίησ οοπίταϑὶ ὶσι [86 ργονδι]ησ ομαγϑοίου οἵ (818 ροσοά, πβθη ταὶρηῦ τγ88 τὶσῃῖ, δηὰ 
“ ΟΥ̓ΟΥΥ ΟἿ 61 [μ᾽ ὙΠΟ ττᾶ8 τὶσῃς ἴῃ ἷδβ οὐσῃ Θγ6 8. [Ιζ ὑθδοῆθ8 (86 βυτθ σοτνδσα οὗ 4118] 
ἀονοιίοι δηὰ ἰγυβὺ ἰὼ ἀοά, [86 ρῥτΟρΡοΓ 086 οὗ (86 οΑἸδιη 168 οὗὨ [18, [0 ογογτ ης ργουϊάθποθ 
οἵ ἀοἀ ἰπ (86 ῥγίναϊο δδαίτβ οὗ δὴ Βυπιῦ]ο ἈΠ ΪΥ 848 πὸ] 88 ἴῃ [86 Ῥδ]δοθβ οὗ ῥγίποϑβ δῃὰ 
186 ρυῦ]ς ουθηῖβ οὗ ἠδίϊοῃβ. Τὺ 4150 βῆονβ μον ἀοὰ διδα οὨἰάγοη ουϊδίάο οὗ Οβδῃδδη δῃὰ 
116 δον ῖθ (Πϑοόγϑου. Τθθ ἱποογρογδίίοη οὗ Βαΐι, (δ Μοδθὶῦοβϑ, ἰηῦο ὑπὸ ΟΒυσ ἢ οὗἨὨ 186 
ΟΙὰ Τοβιίβιμθηϊ, ΔῪ Ὀ6 τορσαθα 88 δὴ ἰπιπηδίίοι οὗὨἨ [86 ἔαἴαγοα 64}} οὐὗἩἨ 180 θη 1168 ἰο 186 
σοβροὶ βαϊναϊΐοῃ. ΤῈ βίονυ οὗ Βυτ ἴ8 το] ἃ τὰ ἑοποβίησ βαρ! οἰῖγ. Οὔίδο (ει δειλοῦ 
δίσαπ, Ὁ. 8) 548: “1 18 [86 ἰονϑ ϊοδὲ ἐπίῃ, ἰῃ (86 βιδρθ οὗ δὴ δρίο οὐ ἰάὙ], ὙἈ]οἢ ἢ88 σΟπηθ 
ἴο 8. Ηυμπρθοϊάϊ (Κοβπιοα, 1ἴ. 40, (ἀθστα. θα.) ς4}16 δῦ “8 τχοδί αγίϊθδϑ διηὰ ἱποχργοββί]υ 
οδαστηΐησ ρἱοίατο οὗ πδίυγο. 

ὙΒΟ5Ξ6 ἰμγθα ὈοοΐκΒ 8.6 ποσὸ Ὀσουρῃὺ ἰοσοίδμον πὶ οπ6 γοϊπι6. 
ΤΠ ΟὐπιπιΘὨἴΑΥῪ Οἡ ΦΌΒΗΘΑ νὰβ ργοραγοὰ ἴῃ (ὐδιτηδῆ, 1870, ὈὉῚ ἴ06 Βον. Ἐ. Β. αν 

(Ὀε. 1μβησο᾿β βοη-ἰη-ἰ4}}, Ῥαδίου ἴῃ Οτθίοα, Ῥγυββία, δηα ἱπ Ἐπ α 8 Ὁ [80 ον. ΘΕΟΕΟΕ Β. 
Β1188, Ὁ. Ὁ., Ῥτγοΐδεβου ἰπ Του θθαγς {{π᾿νϑ γε γ, Ῥδμμβγϊναπία. Ὦγ. Β|188 ττὶϊθβ : “ ΜΥ 
ΟΝ πα ρΓΟβδίοη οοποθγπίησ [86 δαίμον (ΜΥ. Ελγ), ἀογνοα ἤοιῃ 8 οἷοβο διὰ ργοϊσδοιθα ἤδι]- 
ἰδυῖα τι μΐβ ΒΟΟΚ, 18 Εἰ σθγ ἔβνόσαθὶθ ἴο ἷ8 ἰθαγηίησ, Ηἰβ ρἰδίν, ἷ8 ΟἸ γι βιίδη δι Βο οἰ Ὑ 
δα 8:18 ]6η685 οὗἨ βριτὶ!." Ηο 88 τη8δ66 8 οδγοία! ᾽86 οὗἉἨ [86 τχοβὺ γθοθπί 8608 ουϑῃ ἰὴ (89 
ἘΠ  Ι5ἢ ἰδησιδσθ ἱουσβίησ [86 αυθβίοηδ οἵ σθοσταρθν δπαὰ ἰορορταρῆν οὗ (86 ΒΟΙΪΥ ἰαπά, 
ΜΠ Οἢ ΟΘΟΌΡΥ 8 ΥΘΓΥ Ρῥτουλϊποηῦ μοί υΐοη ἴῃ ἃ Οὐ πθπίΑΓΥ ου ϑοβθυδ. Ὑμὸ Τοχίμδὶ δπὰ 
Οταιαπιβίῖοαὶ Νούθβ ἃ δα θα ὈΥ [06 Απιθγίοδῃ ἰγϑηβίδίου, ὙῈῸ Ἀ848 8180 ταϑίθυ 87 θΘη- 
τιομβοά 186 οὐδοῦ ἀδραγίπιθηῖϑ, πῃ δοοοσάδηοθ τ [80 σοπογαὶ ρῥΐδη οὗ 86 Αππογίοδη οαϊίοη. 
Το Ομ ΑΓΥ οὐ ὅυραΕΒ δηυὰ ΒΌΤΗ ἴθ ὈὉγῚ Ῥγοΐδββου Ραύυχῦβ ΟΑΒΒΕῚ, οὗ Βου]η, δπὰ 

ΔρΡροδγθὰ βθυεῦᾷ Ὑθᾶγβ θυ θοῦ (1866). Ὑδὸ ΕΟ 5} οαϊείομ τγ88 ργορασθα Ὁγ ἴμ0 Βον. Ρ. 
Η. ΘΤΕΞΝΒΤΆΑ, Ρτοίδββου ἴῃ {π6 Ῥγοιοβίδης ΕἸ ρίβοοραὶ Ὠἱνἱ πεν βοθοοὶ δὖὺ Οδειδτίάρο, Ν488. 

Ρτοίδεβον (04856] 18 ἃ οοηνοσίθα ΒΑΡΌΙ, ομθ οὗ [89 Ὀοβὺ Τδὶπιυαΐο βοβοϊδτβ οὗ (ἀθγιηδηυ, 8 
ΙΔ οὗ ροηΐι8 δηα δγάοης (γι ϑιίδπ βρίσιθ. Ηἰπβ σοϊμι ΔΓ 18 ὙΘΥῪ Οτὶρίηα), ἔγοβα, ϑασροδ- 
ιἶνο, δρουπάϊησ ἴῃ ἰϑίογοαὶ ΘΧΆΠῚρ]98 πα ράγα 1618, θαὺ βοπιθίξηιθϑ ὙΘΥῪ ἰδποία!, ΘΒΡΘΟΙΒΠ}Υ 
ἴῃ 158 ῥΒΠοϊοσίοαὶ οοστίβ. Ηρτο (86 ἰτϑηβίδίου 88 ὙΘΥῪ ΡΓΟΡΘΥΙΥ Ἔσργοβϑοα ἷ8 ἀἰββοηῦ το πὶ 
ἸΏΔΩΥ οἵ ἷ8 Υἱθνσϑ. ῬΓΟΐδϑϑου θθηβίσα Π85 ρϑϊα βρθο18] διὐθπίίοι ἴο (86 ἰοχίυδ) ἀδραγίπιθηῦ, 
δηὰ βυρρίοπιοηΐοα 8 δα μοΣ ὙΒΘΓΘ ἢ6 ἴδ κ68 ἴοο σηθο ἢ [ῸΓ σταιίθα. Τὴθ σταπιπιδίϊοδ] ποίθ8 
οὔ ἴα ΒΟΟΚ οὗ Βα δγὰ ααἰΐο 811, Ὀροδυδθ ἰὺ 18 οὗὔδηῃ στϑδὰ ὈΥ βϑίυάἀθηΐβ οὗ ΗΌτον ἰῃ βθι- 
ἰδ γῖ6 8, οὐσίης ἴο 1[8 Βα ρ ἰοὐ δα ᾿ἸΟΘΓΑΓΎ πιοτὶϊ. 

1 οφοποϊυὰθ [π686 ἱπισοάποίουυ σοι κΒ τὴῖὰ (86 οἰοδθίησ βθηύθῃοοδ οὗἨ Ῥγοίδβϑοσ (8886]5 
Ῥταοΐδοο : --- 

ΟἿ ψ1}} ποῦ θ6 οοπβίορθα τὰν στϑαίοδι ἔλα (Β΄, 88 ἴᾺΓ 88 Ῥοββί Ὁ]6, 1 βᾶνο δυοϊάθα ροϊϑθῃι- 
8, Δηα πᾶν οοηῃίοπίθα τὰγβοὶ τὴ ροδίτῖνα οχροβί!ου οὗἩ (86 τηϑδηΐησ 881 υπάοτγβίοοα ἰΐ. 
1 σλπποῦ μοῖρ ἔδοϊϊης ὑμπδῦ ἴῃ ἸΔΩΥ ΘΧΡΟΒι(ἱ0η8 πο γῸ 18 1058 ΘΑ ΘΓ 688 0 Θχρί δίῃ (86 βδοσοὰ 

γί, 
Ὅς ΔΙΊΒΒΟΑΡ). 
Ἄς 



ἷν ῬΒΕΕΕΑΟΕ ΒΥ ΤῊΒ ΟΘΕΝΕΒΑΙ͂, ΕΘΙΤΟΒ. 

ἰοχὺ {Π8ῃ ἴο ρίνγο Ὀβϑίι16 ἴο {86 νἱονγβ οὗ οἴμοὺ υσϊοσβ. ὍΘ βδτηθ ὈΓΪΠΟΙρ]6 μδ88 στιίαρα πιὸ ἴῃ 
{Π6 Ιπιγοἀυοίίοη, ΜΟΙ οὐ ἰμδὺ δοσουπῦ 1 οουἹὰ οοπῆπο ἰο Ὀτίοῦ ου]πθ8. Α ἀσραγίυγο ΠΌμὶ 
(818 ῥυίποῖρὶθ ττᾶ8 ἀθθπιθα ὨΘΟΘΒΒΑΥΎ ἰπ ΟὨΪΥ ἃ ἵδη ρδϑδαφθϑ. 

ΟὙμαὺ 58}.8}} 1 βᾷῪ πιοῦθὶ δου! ρίαγθ δᾶ ΘΥΘΥΥ ΒΟΥ ΤΟΙ 6, ἰσόσό ] δὰ βοἢι ΘΒροΘοὶ Δ} ἰδ 
(806 Ἰδησιασο οὗ [16 Βοοῖκ οὗ Φυάσοβ δηὰ οὗ Φυάστιηθοηΐ Ὡονγ ὈδίΌΣΘ 8. 

“ὙΨ ΟΡ, [16 βδογθα Ἵδῆοῃ ΠΡΟ Ῥγθϑθηΐβ 08 161 ἃ ὈΟΟΚ οὗὨ ΒΙβίΟΣΥ δηά Ὠϊϑύουϊοδὶ ἀγί, βυ ἢ 
88 ΟἿΣ ραποσαίίοῃ, ργο ῆσ ἴῃ τι ηρ οα ἰβίοσυ, θαὺ Ὡθυθυί 6 1988 ῬΟΟΥ ἴῃ ἰβίοσί δὶ ἔην; 
δα ρογοθρίΐοῃ, βίδηαβ ἴῃ ργοβϑαίησ ποοᾶ οὐ δὲς ἱπυδηϊοίω, δὶο ἀρογίρίαν 1 

ῬΡΗΠΠΡ ΒΟΗΛΕῈ, 
Βιβιε Ηουβε, ΝῈΝ ὕόοξκ, Οοἰοῦεν, 1871. 



ΤῊΝ ΒΟΟΚ ΟΕ" 9“Ο5Η0Α. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

51. Ναπια 9 ιλὲ Βοοῖ. Ῥίασε ἐπ ἰδε ἀπο. Οπίεπί απᾶὶ Ολαγαοίδν' ἰη σοπεταΐ. 

ΝΑΜΕῈΡ ποὶ ἔγοια ἰΐ8 δαί μον Ὀὰς δοω ποθ ἀἰδιπσυϊθηοὰ ΒΟσῸ ἩδοδΟ ἰδίουυ ἰδ τοϊδίθϑ, [Π6 

Βοοῖκ οὗ Φοεδυδ εἰδπᾶβ βγεῦ ἴῃ [86 οδπομπίοδὶ 11δὴ οὐ ὩΣ ἾΝΤ. ὨΞ), (86 ργορλεία ργίογες, 

οὔ δος ΟἹὰ Τεβίδιμθπι, Τὸ (686 Ὀοϊοπρ αἷβδο [89 Βοοῖ οὗ ψυᾶροβ (τ Ἶμ), 186 ὕπο Βοοῖκκϑ 

οἵ ϑαιαποὶ ρθφ), διά [80 ὕνγο ΒΟΟΚΒ οἵ Κίηρϑ (Ὁ Ὁ). ΤΆοδο υϊησβ ἃσὸ οο ον ον 

5ὺ ἀραϊσηαίοα, ῥυἰπιδυὶ]γ Ὀθοδῦβα, δοοογάΐϊησ ἰο οἷά Φονίβῃ ἰγϑαϊοη, [ΒΟΥ πσετθ δοαιροβοὰ ὉΥ 
Ῥτορμϑῖβ, δηὰ ἴῃ {8 ββοοπᾶ 0]866, 8180, ἀου 01088 Ὀθοδῦβο {ΠΟῪ ἀνγ6}} Ἰαυοῖν, (6 ΒοοκΒ οὗ 
ϑδιη06] δπα οὗἨ [86 Κίησβ ἴῃ ρῥδγιίοα αν, οα [86 ἀθεὰβ οὗ οὐσία ργορμθίβ. 5611, Ὀοῦὰ {π680 
ΓΟΆΔΟΏ5 ᾿ο σοί Ὁ ἀο ποῖ οὗἩ {Βοπηβοῖνοβ οχρίδίη (86 ἤδῖωθ.0 Ὑμ6 Μαβογοίθβ, ταίμοῦ, ἤοσα ΠΟΤᾺ 
81} [8656 ἀοϑισηδίϊοβ δηὰ {1168 ἀγὸ ἀογὶνοα, οογίδι ΠΥ δὰ ἃ Το ϊηρ (μδὺ [μ6 δϑηλθ βρίὶ τῖῦ τ ἢ 
ευγορῦ (πγοῦσ [Ππ6 ᾿γορμοίβ, βιυ οὐ] βαρ, [16 ὨΣΊ ΤΤΕΣ Ὁ 53}, δπὰ {μεῖν πίη, γγδϑ ἴτϑοθ- 
δοΐο ἱπ [686 ἰδίοτίοδὶ θοοῖκα αἶβο; ἐμὲ, δβοοογάϊηργ, [μ6 Ηἰδίοσυ οὔ ἔμ ρϑορὶϑθ οὔ αοὰ μά 
θϑθῃ Ὑτὶζθη ἴῃ {118 βρὶγῖϊ, ποὶ 88 ἃ ὑχγοίδῃο ὑυῦ ἃ ββδογϑὰ ΗἰδίογγΥ. ΤὮο ριυϊάδποο οὗ [80 ΡῬΘορὶο 
ὃν δεβονδα, ἰδ αοἀ οὗὨ ]εγϑοὶ, 88 Βδ ͵β οδ θὰ ἴῃ 1818 ὉοοΚ (χχῖν. 2, 28), {μον το δου δηὰ 
ἐμὲ οὗὨἨ [πεῖν ἰΙοϑάοῦβ ἴο ἐμοῖν σοά, (μοῖρ 6} οΥὁἩ ἀπ] 685, (Β6 ΟΠ ΌΤΤΩΣΟΥ ἴο 18 ΘΟΙα- 
τηδηστηθηΐβ ΟΥ̓ ἰὐδηβρτοβϑίου οὗ ποτα, (μοῖσ ΟυΒἢ]Ρ οὗ Φεβονδῖι ΟΥ δροβίδδυ ὑὸ ἰάο]- ΤΟ ΒΒ, 
ΔΙῸ ἴΠ6 ᾿ΓΟΡΘΟΓ ὑβοῖλθ8 οὗ [18 ΠΟΙΥ ἩἸϑυΟΥ στρ. ΤΉΘ86 ὈοοΪκα οὗἩ ἴμ6 ἔγβί Οὐ ὈΥΪΟΥ ρυόρμοίβ 
816 ποῖ ΙΠΘΓΟΙΥ Ὠἰἰδίοσίοδὶ ὈοΟΚβ, Ὀαϊ, 88 6 Ὑοῖίο ἴῃ ἷ5 Ἰηἰτοἀποιίίοη ἴο ἴπ6 Ο. Τὶ. ἢλ8 ΔρΕΪγ 
Βιγίοα {δοπὶ, ἐλεοογαίοο-λϊβίογ σαί ὈοΟΚΒ, ρογνδάθα δηὰ 4)16 ἃ πὶ (6 βδῖηθ δρίὶσιὶ οὗἁὨ ρῥτγο- 
Ἰοαμα ΡῥἱοίΥ, ΠΟΌ]6 τλοσὰ] σοῦγαρβο, δα ΒΟΙΥ ΣΘΥΘΓΘΏΟΘ [Ὁ 86 οοιμπιδηάβ οὗ Φομονδῃ, πο ἢ 
Ὀγθδίμθβ ἰβσουσῃ {π6 “ [μοοογδί 4} γ- πρίν ὈΟΟΪΚ8᾽᾽ οὗὨ [86 ργορμϑὶβ ὈῬΥΟΡΘΥΪΥ 80-ο8]]64.1 
ΤῊ8 σμδγδοίον βῃουγβ 8150 ἴῃ 86 βοοῖ 97 υοδλιια, ὨΪΟΝ, 85 οὐ [6 ὁπ μβαπὰ ἰδ ἰηίγοάποθδ 

186 ὩΣ. ΘΛ ΣΌΣ), ΤΌΠΟ οα (886 οἴμεν (πὸ ΓΤ ΓΊ, [86 Ῥοηϊδίθυοα, Ὑ7Ὰ116 ἴῃ ἕοτπιος 
ἔπλ68, πη 6 [86 δαρροβϊκίοι ἔδαῦ «ἼΔ6 1αν οοπδεταὐοα δὴ δΌβοϊαΐθ 1 ΟΓΑΤΎ τ οἾ6, ϑολ ΓΟ Ο ΪΥ 
ΔΏΥ διίοη!οη γὰ8 σίνθῃ ἴο {86 811}- ροσνδαϊηρ σϑ δι οηβμῖρ Ὀαούπσθθηῃ (86 Βοοῖκ οὗ Φοβῆυδ δηὰ 

1 {179 δρρουὰ ἴο δῖ ἐπο ζο]οπίορς ἰοἰοτοδεϊης τοτοδῦῖκ οὗ [αἰ], οὐ ἔπο ὑγορμεῖῖςδ)ὶ ομδυθοῖοσ οὔ ἰδ μἰδὺοτίοδὶ Ὀοοΐδ. 
6 δοὸ Ὀοοῖ ἔτι Ῥτοθοηῦ ὯῸ ΚΟΏΘΣΔΙ ὨἰδίοΥΥ οἵὗἉ ἐδ πδιίϊίοη οἵ 16:86] ἴῃ ἰζῶ ΤΏΘΡΟΙῪ ροὶ 08] δηὰ οἰνὶ! ἀονοϊορεηοπῖ, Ὀυῦ ὑἰῃ9 

. ἈΙΦΌΟΕΥ οὗ [0 Ῥϑοόρίο οἵ Θοὰ, [δὺ [6 οὗ Ιδτδοὶ. ἰὰ 118 ἐμοοογδίιίο ἀϑυθὶ ορηιθηΐ 88 86 δογϑηδηΐ ρϑορὶθ διὰ Ὀθδσοσ οὔ [86 88]- 
γαιοο ππΙΘὮ ἔσοτῃ ἐπ 9 βοϑὰ οὐ ΑὈσϑδοι ἨῺΔ ἴο ὈΘ Του οὶ, ἰῃ ἴἰη6 ΓὉ]] 668 οὗἉ ἐΐπι6, (0 81} Ῥοορὶδβ. ΤΟΙΣ δ ΟΥ5 ΠδΥΘ 
δοδουϊη ὶγ βοϊοοϊοἃ δηὰ ἀθι νοτοὰ ἐμπτου ἃ Ῥγορῃϑίίο 1 το δου, οτὲ οὐὗὁἨ [869 χοὰδ διὰ νὰ. ΟΌ δ τ ΠΡ] ΟἿ ἐγ οὗ ἔδυ! ν, 
ὯΠΌ6 δειὰ πιδίϊοῦδὶ ἰδίου ἔστ δησα ὈΥ τσὶείθη δὰ οὐαὶ ἰγδα ο, ΟὨἿῪ ἴοδθ ὅλοι δηὰ ὁσσΌΣΓΘΏ ο8, ἩΜΙΟὮ ὙΟΤῸ οὗ ζσϑο- 
τοσηὶ ἰοναξὰ (6 Ὠἰκίοτυ οὗ ἰδο κἰυκάοιι οὗὐ Θοὰ. Ὑμιοθθ Ἧοτο, Ὀδαδίοθ ἴδ τογοϊδιΐοηβ οὔ Θοᾶ ἴῃ πνοζὰ δηὰ ἀοϑά, δῃὰ ὃ6- 
εἷόφα εἰς ποπάοτία! 'ογκ διὰ ἰδ ργορῆθῦο δεῤοοιδέίου9 οὗ [0 ἀϊγίοο οοἴῃδοὶ] δὰ Μ|]}, ΔΌΟΥΘ 8}1, ἐδ: πιοεηθῃ 8 [Ὁ ἴδ6 ἢν, 
ἴδ δεϊξοῃ οἱ ἰῃδοϊϊου οὗ ἴΠ6 Ῥβϑορὶο ποῦ δὰ οροτδῖδα ἴο Διγέδον οὐ οὐϑίσιιοϊ (9 ῥχόργοδδ οὗ ἴπο αἀἰγίθ Θοϊμ0ῃ- 
νσεο!. ἩΓΒδίογον αἰὰ ποῖ δἰδά ἴῃ [Ὠἰπιδὸθ οομηδοιίίοη πὶ (16 Ὠἰρθον δὶ δά Ῥϑοῦ δ ὁ} 0’ ΟΥ̓ 151 80] ἱ8, ΠΘΏΘΥΔΙΪΥ 
ερακκίηφ, ΘὨροὶν οαἰἱεϊδά, ΟΥ δὲ τηοδὺ ΟὨΥ δὲὸ ΔΚ ἰουσομοὰ Ὀροῖ 86 ἰὲ δοσυϑὰ ἴ0 σβδκο οἷϑδαὺ ἴΠ6 ροοϊείοι οὗ [6 ΘὨ ΕἾΤΘ ῬΘΟριο 
οὐ οὗ 8 Ἰοδάοτα δῃὰ ΚΟΥΟΓΏΟΣΘ ἰοτνασὰ ἰ;6 ἴοτὰ δηὰ ἢἷβ ἰησάοιι. Ἠθοδο ἯΘ σοϑ νυ υπδοτοίδιιὰ (δ 9 δρρδυθηῦ ἰῃ- 
φαᾳυδιίεγ ἴπ τθο ἐτεαίσησῃξ οὗ ἐδ Ὠἰσίογγ, ἐπδί 6 Γ6 διὰ ἐἤοτο Ἰοωρ Ροσγίοβ δῖὸ ομασδοίουί θὰ ΟὨΪΥ ὉΥ ΒΟΠῚΘ ΠΟΏΘΓΙΆΙ ΓΟΙΏΔΙΚΗ, 
ψΠΠ0 ἐδ ἴοτίσποο βηὰ δοίδ οὗ οογίδίϊσ ῬΟΥΒΟΏΒ ΔΙῸ Ῥογίγαγοὶ ὙΠῸ δτηοδῦ ὈΪΟΘΥΡὨ δ] οοτηρ οἴδηθδα;; ἴἰδδὺ [26 ὩΔΙΌΓΑΙ 
οδ1266 οὗ [6 ὄνου διμὶ ἰ8 9 δυδ͵θοῦγο τηοεῖγοα ΒΟ ἀοίοτταϊηοὰ ἴπ8 σοηάθρὲ οὗ ἔΠ9 Ηἰδέοτῖοδὶ μογϑοηδρθδ, τοδί 105 [89 
τιοεῖ ρασί ππδιησα, Οἵ 816 ΟἿΪΥ ᾿ποϊ ἀδο διν δοὰ Ὀγίοθυ Ἰηδιπαϊθα. Το ἀἰγνίηθ δ ΘΠΟΥ͂ Δηὰ ἰπδθδηοο ἐμογοΐα ΓΘ ΣΏ 68" 
ὙἘΠΟ ΘΟΒΙΔΏΣΥ τοσαῦθ Ῥγοιοϊμοιιὶ δῃὰ, 80 ΣΡ δα ΠΟΥ ΜΘΙΘ τηδηϊεϊδα ἴῃ ΟΧΙΣΔΟΡ ΔΙ ἩΒΥΘ, ΟΔΥΘΙΔΥ δηὰ εἰγουπιδῦλῃ» 
[6117 τοϊδίου. . . . . 186 Ῥτορβϑείοαὶ οἰἰδτδοῦοσ, ΒΟΎΘΥΟΥ, ΟΥ̓ ἩΒΙΟὮ ἐδ689 ἰδιοτί681 τόσα τὸ αἰδιληρχι δηθὰ ἤσοαι 
ἴδο θόρε δαοτοὰ Ὠἰδιοσίοδὶ τεϊεηρε οὗ ἰδ9 16τδο] ἴ86, σοι δἰδὲδ Ἰὴ (μἷδ : ἐμπαδὺ (ΟΥ ἀοδουῖθθ ἴπ9 ἐποοσγδείο Βἰϑίοσ ποῖ ἤοσι 
δ Ροίΐην οὗ νον οὔ ἔδπο ἰπα νι 084] δυϊδοῦ, Ὀπὶ ἰὼ ἰὼ δοῖ.8] οοῦτϑο δυδυοτίηρ ἴο ἐπ6 Ῥσορτοδδίνο υπίο!ἀϊηρ οὗἁὨ ἔδο αἰ νίῃθ 
Ρίοο, δὲ ΘΟ" Ἱὰ Ὁ ἀοῃθ ΟὨΪΥ ὉΥ͂ ὑὉσορῃσοέδ ὃ τοι ἐπ9 δρὶτῖέ οὔ ἴ[Πο Ιοστὰ μδὰ ἀϊδοϊοδοά [9 υἱδίοῃ οἵ Θοἂ 5 ϑοοθόζωηγ οὗ δι,» 
γοϊου." --- Β. ΟΟ ΙΜΙΕΉΖΑΥ ἐἶδοὲν ἀ. Α. Τ' Ἰ. ΤΒεΙ], 1 4. Ρ. χ. ζ. -- Τα.) 



Φ 
6 ΤῊΕΒΞ ΒΟΟΚ ΟΕ 9Ο58580Α. 

ἅτ6 Ῥεοπίδύθυοι, πιοάθγῃ οὐ ἰοἰϑιη 85 116 Ὁπαιθβϊοη80]6 ταοσὶζ, ΟῚ ὰ οὗὨ τοσοσηϊζίηρ ({18 ρο- 
βἱ οι οὗὨ οὐγ Ὀοοῖ 'ἰπ ἴθ6 Ο. Τ᾿. ὕδηου, δηὰ οἵ ἱπβεζα πα ῥσοίουπα δπάὰ ΠΙρΉΪΥ ἱπδισυοίνα ἰη- 
νοδίσ δ οη8 σοποθγηΐηρ ὦ. ὙΒοδα Κποροὶ, ἴῃ ρῥαγοαϊαν, μᾶ8 ἰῃ ραγῦ ὑβοσουρὮΥ ὀχρ]αἰποά, 
δὰ ἴῃ ραγῦ ἱπάθροπαθη! ! γΥ σαγτῖθα 811}} Τὰγί μοῦ, ἰῃ 8 Ογιἀοἶϑαι οὐ [π6 Ῥοπίδίθυο ἢ δηά Ψοβυδ 
(Κωγχρογαβ5ῖ68 ὁτεφοί. Παπαδισῖ τῶπὶ Αἰίεη, Τ εἰαπιοηί, χὶϊϊ. ΡΡὉ. 489--606). ΤὨΘ τγϑβυ]8 οἵ [Π6 
ἰῃπναβισαιίομβ σοποογπίησ [86 Ῥαηϊδίθυοῃ δηα τἴ86 Βοοῖ οὗἨ ΔΨοβῇιδ τδν 6 ἸὈυπᾶ ἴῃ ββοσΐθῦ 
ΘΟΙΏΡΑΒ8 ἰῃ Β]6 6 7πιγοάιοίίοπ ἰο ἰλ6 Ο. 7. [[ταῃϑἰδίθα ἰαῖο ΕἸΠΟΊ 188} ΟῪ Ὑ ΘΏΔΌ]68, [ζομά. 1869], 
89 137, 188, σῇ ογο {ΠῈῪ 8ΓῸ Βυπιπιθα ὉΡ 88 [Π6 ᾿ἰκβς οὗ τηϊπαΐθ δπα σοηβοϊ θη 1 Ο.}8 ΓΟΒΘΑΥΟ 68. ἴῃ 
δὲ 659-186. Ἰπάφθοά, 80 ΏΔΩΥ δπα 50 υδγίουβ 8.Ὸ 106 Ροϊηΐβ οὗ τηυΐααὶ ἈρρτόΌδοι Ὀούνοοη Φοβασα 
δὴ (6 Ῥοηϊδίθυοα, ἰῃ σαβρϑοῦ Ὀοίὰ το ᾿ἰδησιιαρθ δπά ἴο ἔδλοίβ, 88 οὐυϊουβὶν ἴο σαῖβο (86 διι8- 
Ῥίοίου (μὴ 16 ὕπο ὑορσβϑίθοῦ οὐ σἸ ΏΔΠΥ ΤὈττηθὰ οπθ στθαῦ ποσκ, πὶ τ ΙΘὮ Οὐγ Ὀοοΐς νγ88, ΟὨΪΥ 
δύ ἃ Ἰδοῦ ῥογίοα, ρουμδ08 ἴῃ 16 πιο οἵὗὁἨἁ ΕΖγα (ΒΊθοκ, 8 140), βεραγαῖϊθά. Τὸ βοὺ οὔθ᾽ β βε]ῇ 
δαείηϑὺ (15 αἰΒοου ΘΥΎ Ὀθοδαβο {86 “’ ΠΘΟΪΟΡΊΟΔΙ "ἢ ΟΥ̓ ““ἸΩΟά ΘΓ " οΥἹ οἶδα μ48 ἤγεῦ Ὀγουσμῦ ἰδ τὸ 
᾿Πρδῦ, 18 Ὁ ΟΣ ΙΩΥ οὗἨ Ὀοϊουΐησ δου ρυγαΙ ΓΟβοδγο. 

ἴῃ 186 εἰοβοδὺ σοπηθοίίοη τ ἢ (86 ἰαδὺ σϑγβα οἵ Τυϑαϊθτοποιαν (χχχίν. ὅ--12}), οὔὐρ Ὀοοὶς γὸ- 
ἰαίοβ γί, ον Φθμονδῃ οομμιαπ ἀρὰ Φοβμυδ ἴο αὐίβα δπαὰ οὔοϑθ οὐ (ῃ)6 Φογάδῃ ἴο ἵδίκα 
Ῥοββαβϑίοῃ οὗ [6 ἰδῃὰ το Ηδ δά σίνθηῃ ἴἰο [26 οὨ στο οὗὁὨ βγδ6ὶ; δπὰ (βοὴ ἀθοϊδγοξ 
ἔσο μον Φοβῆυδ οοϊμμιηϊοδίθα {118 οὐ ν ὅο [886 ᾿οδάογβ οὗἩἉ [86 ρϑορίο, ἀπὰ δὖ {86 βδπὶὸ 
{πα τραυϊγρα οὗ [π6 ἵπτο δῃηὰ 8 μ4]}} ὑγδ68 οὗἨ 86 Εἰδυθαοπίίοβ, Οδαϊίθβ, δηὰ μδ] Ὁ οὐ Μαπαββοῖι, 
ὙΠῸ δὰ Δἰγοδαν τοοοϊνοὰ οἵ Μοβοβ (Π)οαῦ. χχχὶϊ. ; Φοβῃ. χὶ]].) το ἷν ροββοββίοῃ οῃ [86 δαβῖ 
5146 οὗ ἔδ9 Φογάδη, (μαῦ πο 8ῃου]α, ἀσοογαίΐϊησ τὸ (Π6 Ἄοοπαϊίίοπβ χθα Ὀν Μοβοβ (θδαυϊ. 
χχχὶϊ, 20), (8 Κα ραγί ἰπ [π6 οοπιΐησ οοπαυαϑὺ οὗ ἴῃ6 ᾿ἰαπὰ (οἰ. 1.). Ναχὺ 90]1ογὙ8 ἴ[π6 δοσουπίὶ 
οὗ (86 πιϊββίοη οὗὨ (86 βρίϑθ ἰο Φοσγίομο, ὑμῖν γθοορίίοη ὈΥ Βδθδρ, [ον ἀδησοι, ἀθ νοσϑηςο, 
δηθὰ Ηϊσηῦ (ςλ. 1). ΑΔὸν (86 τοΐυσῃ οὗἨ [86 τῃθββθησοῦβ (86 ῬΘΟΡΪῈ 888 οὐὸῦ ἰμ6 Δογάδῃ, 
ποῖ τ ππουΐ ἀχρογίοποϊΐϊησ ἃ ῥγοοῦ οὗὨἩ [86 ἀἰνίῃθ δβεἰβίδῃοα ἰῃ [μαὺ [Π6 ρᾶβεασο οὗ [Π6 Υῖνον νγᾶδ 
ΔΟΘΟΙΙΡ 864 ἀγγεμοά, ΔΙ Βουρ ἢ (86 βίγοδιῃ δὺ ὑμπαῦὺ βϑάβου, ἴῃ [86 ἀδυβ οἱ ᾿ιαγνϑβϑί, γἃ8 υη- 
Ὁ5ΌΔΙΥ 50 ]]16ὴ τ ἢ ὑ86 τγαΐου (Ομ 808. 111.,) ἀν.) . [Ια 186 ΔῊ μαρία τὸ ἅγα ἰηϊοστηθα οὐὗὨ τ1ῃ6 
αοἰγουπηοί βίοι δὲ ΟἸἶσαὶ δηὰ οὗ {λ)ι6 ἄγβίὶ ραβϑονογ- δείλναὶ οὐ [86 βοὶϊ οὗ Ὁδηδδλη, τὰ Ὡς Β. 
οἰοβοβ ἴ86 ΕἸἾγβὶ δοοοη οὗὁἩ [86 ΕἾγδβὶ Ῥασὺ οὔ [86 θοοκ. Ὁ ργδραγδίίοῃ ἴῸῦ [6 Ἠοὶγ πνᾶγ, οὗ 
ὙΒΪΘΒ 1.0.6 Δ ΟΣ ἔα β 68 τ ἃ σορογτὺ ἴῃ {μδὺ Ῥαγί, 1Β ον ἤηδμθα. Απά Φοελυδ ἈἰπιβοΙς 
1.6 Ιοδάον οὗἉ [86 Ρθορὶθ, 888 Ὀδθθὴ βδιγοῃσίμβοηθα δηὰ ϑηοουσαρθα ὈΥ ἃ δρϑοΐαὶ τηδηϊίδδίβίοη 
ἤροιῃ δθονα (6Ἀ. υ.). 

Νοῦν Ὀδσΐη8 (86 παγγαῖνο οὐ [86 βίτιισοϊοβ Ὀούνσθοηῃ [βτϑοὶ δπα (86 Οδπδδηϊίοβ (Υἱ. 1--χὶ. 
28). [Ιῃ ἃ βονίησ δηὰ υἱνὰ γοϊδιοη {πὸ δαΐμοῦ ἀθρίοῖβ, βυσοοδββίνοὶγ, {86 οαρίαγα οὗ Δοτίοο, 
ὙΓΠ086 Ὑγ4}18 (] δὖ (86 βουηὰ οὗ {πὸ συμπμροῖδ, (λ6 ἀοδισυσίίου οὗὨ [86 εἰν, ([Π6 τϑδβοὺθ οἵ 

ἌδΒΔΡ, [λ6 ἱπιργοοδίίοη οα {π6 Τοαηἀδίίοη ἀπά δἰῦδ (6. Υἱ.); θη ἀομδῃ᾿ β ἐτίπηθ, (86 ὑπΐοσ- 
τὰπαίθ οχρϑάϊιοη ἰο Αἱ, Φοβῃυαβ ὨσπλὉ]6 βαρρ[οδίίοη Ὀαΐογα Φοβονδὰ, [16 ἀἰβοου υυ δὰ 
Ρυμίβῃπιοηΐς οὗ {8.6 ογπιῖηδὶ (οἰ. υἱἱ.). Ὁροι 0818. (Ὁ]]ονΒ [86 τυ] Ὁ ὈτΠΠαπῦ ἀδβογιριίοπ, 
σΒαγβούοσζθα Όγ {μ6 ρσταδίοδι υἱνη 688 οὗ γεργοβοηιδίίοη, οὗ (Ὧ6 οοπαυθδῦ ἃηὰ ἀεβισυοίίοη οὗ 
Αἱ (οἰ. νἱῖϊ. 1-29). Αἴογ μλΐῖ8, βοτονοσ, [16 οουγβα οὗ {86 δἰτπογο νγϑ]-ογάογεα παυγϑνο οἵ 
ἸΩΔΓΙΪ4] ΟΧρ οἶ(δ, 18 ἱπἰοστυρίοθα ὈΥ δῃ δοοουπῦ ((Ἐ. Υἱ}}, 80--35) οὗ [186 δἰίατν οὗ Ὀ]αββίπα δπὰ 
σΌΓΒΘ.οη Μουπὶ Εδαὶ, τ ϊοἢ ρρΘδΓΒ, 88 τ Ὑ}} βῃον μογοδῆον, ὑο θοϊοησ ῥγορουὶν ποῖ ἴο 
1018 ρίδοθ θαΐ σαῖβοῦ δον ςἷ. χὶ. 28. Εδν (86 οοησαθβὶ οὗ (Π6 ἰδηά 18 ποῖ γεοὺῦ Πηϊβῃρα ; τ 
68, ΟὨ ἴῃ σοΟΠΙΓΑΙΥ (Οἢ. ἰχ. 1, 23), ἰδ ἄνα Οδβῃδδη 5} ζίπσα αμϊῦ6 {μθιηβοῖνο8 ᾿ἢ ἃ ἔογιηδὶ 
Ἰοᾶσι ασαϊηβῇ (86 υυϊαιρ μα πΕΪΥ ἱπνδαϊΐηρ Βγϑο]θ8. ὙὍΒὸ δυγρλεγε οὗ αἴθθοη, μανίηρ μοαγὰ 
ναὶ θοβυδ [48 ἄοῃθ ἴἰὸ Ψοσίομο δπὰ Αἱ, [δῖκθ δῃοῦμον σοῦτβα, (μδὐ οὗἉ ουπηΐπσ ἃπα βιγαίασθηι, 
δια σομρ οἰ αἰαὶ (μοῖρ πα. ϑυρροβίπο ἔπι ὑμοῖν οἷά σαγπιθηΐθ, [πον συρίυγοα πῖπ6- 
βίη, ἐμοῖν ἐδιίογθα βῃοϑβ, δῃὰ {μϑὶγ πιυβίγ Ὀτοδ, ὑπδὺ (ΠΟΥ Πδὰ οοπῖθ ἴτομ 4 αἰϑίδηϊς Ἰβηὰ, 
ϑοβδυα, πίϊδουῖ ἰηααϊγίησ οὗἨ Φοβονδὰ (οὮ. ἰχ. 14), οοποίυἀ68 ἃ ἰγϑϑῦ τὶ ἰμθὰ ὈΥ τ ΘᾺ 
{ποὶν Ῥγοβοσυδίίοηυ '8 δββυσοὰ,. ὙὍμὲ ἀδοθβρώοῃ ͵β8 δβγυνγαγὰβ αἀἰβοονογεᾶ, Ὀαΐ [86 ῥγοχωηΐβθ που- 
ΘΥΊΒ6 1688 πηαϊηἰαϊ πο, θοοαῦδο ἰὰ δὰ Ὀ66ῃ σοπῆγτιηθα (ςἢ. ἰχ. 156) ΟΥ̓ ἃ Βοϊθπιῃ οἱ ἘΙΟΒ [86 
ῬΓΐμοοβ οὗἨ [βτϑθὶ δ] (μοπιβϑοῖνοβ θουπα ἴῃ σοπβοΐθμοθ ο Κορ. ΤῈ ΕἸ θουΐ68 δγθ ποὺ ἀθ- 
βίγογοᾶ, θαΐ 88 ἃ ρυπίβηπιθηΐ ἴῸν {μοῖγ ΚἈ]βομοοᾶ Π6Υ ἅτ τωϑδὰθ ποοα-ἜΠΟρΡρΟΥΒ δηα ἀγαγοτθ 
οὗ τγαῖδὺ [Ὁ 86 σοηρτορείίοη, δπὰ ἴον ἴπο ἈΠΔΡ οὗἨἩ Φεβονδὴ (οἈ. ἰχ. 8--27). 

Βυϊ ποτ ἰδ6 τὑύΣσαίδ οὐ Αἀοηΐ-Ζεάοῖς δηὰ ἷ8 4|1168 [ΓΒ ἀραϊηδῖ [86 ἱπηδΌϊαπί8 οὗ αἴθθου, 
85 δροϑίδίθβ ἴτοπι [86 Ομ πιοἢ οϑῖι86 Ὅγ8.0 τησβὺ Ὀ6 Ῥυη βηθα ἴοῦ ὑποὶγ ᾿τοδοβοσυ (οἢ. χ. 1--ὅ). 
1η {μἰ8 βισταὶξ [8λ6 Ἰαὐύΐον αρρϑαὶ ἴο Φόβῆυδ [Ὁ. [6 ]ρ, μος 18. ῬΓΟΙΆΡΟΪΥ δηὰ Βρθαγγ αοτγάθα. 
βρθοΐδ!γ ομθογθὰ ὈΥ Φοβονυδὰ μ6 δάνβδῃσοβ, δβιηϊ 68 [86 ἥνθ Κίῃηρϑ ἰῃ (86 στϑαὶ Ὀδῖι]6 οὐ αΐθθου, 



81. ΟΟΝΤΕΝΤΞΒ. Ἰ 

Ῥοοι ΘΔ ΠΥ ΤοΘἸΘὈσαίβα (ς ἢ. χ. 12, 18) ὈΥ δὴ δῆογ.ασα, ρυγβθβ [ἤθη τ (οἷν Ἠοϑίβ οὐασ [86 
Ρ685 οὗἨ ΒΕ -βοσου, ἄοότῃ ἴο Αζοίκαθ δηθὰ Μαδἰ κοάδῃ, πδῆσβ [Ὠθη, σθὴ [86 Ραγβυὶὺ '8 ΟΥ̓ΘΥ, 
ου ἔνε ἔγσθθβ, θαΐ δὖ δυπάονῃ οϑι1ι968 ἰΠΟἿΓ ΘΟΟΥΡΒ68 0 Ὀ6 ἰδίκοῃ ἀἄονῃ δηὰ οϑϑὲ ἰηο (μ6 οδγο δὲ 
ΜακΚκοάδῃ, πβοτο ποὺ πδᾶὰ Ὀδοη ἔουπα οοηοοαὶοα, ΤὨΪ8 νἱούοτυ οὐὸγ ἴμ6 ἔνθ Κίηρβ ᾿γ88 [0]- 
ἰονοὰ Ὀγ ἔμ σοῃατοβὲ οὗ [86 ψ Ὦ0]6 βουέθογη ρογίάου οὗ [86 Ἰδπᾶ, νϑδὺ οὗ 106 Φογάδῃ, δῃὰ 
ϑοβθια ΠΟῪ ταί ὕο [Π6 σδηρ δὶ Οἰἶσαὶ οα {86 Φοτάδῃ. ΤΉ Ϊ8 βϑοῖιϑ ἴο βᾶνθ τοι ηθα [88 
Βοδα-ἀυλγίοσβ οὗ 8411 [μοϑ6 ορϑγαϊίοῃβ (οἢ. χ'). ΤὨυβ [86 βου οὗἩ [86 οουπίτυ ναβὺ οὗἁἩ [86 
ϑογάδῃ --- οὐ Οδθδβη ΡΓΌΡΟΣ (866 οπἡ ([ιἷ8 ἀδείσηδίίοη αὶ 6) ---- 848 δυδ)υραῖοά. Τὸ [86 Βδ16 
[δϊδ πιυδί [π6 Ποτί δἰϑὸ βυριαϊι. [Ι͂ἢ νδΐῃ, 8ἃ8 Ὀοίοσγο Αἀοηΐ-ζοάοκ ρϑδίμογοα [Π6 Κίησβ οἵ (δ6 
βου, ἀοοϑ ϑαρίη κἰησ οὗ ΗᾶΖΟΥ πον ἙοΟ]]6οὺ δοοαυΐ Ηἷπι (Βοβα οὐ 186 ποῦ ἴῃ ἃ βοοοπὰ οοπ- 
Ρδεῦ δραϊηϑί ϑοβδυδ, ἴογ σοητπαΐης [86 ψὰν οὗ ἀθίδηβεο. [κὸ βαπὰ ὈΥ 186 868 [0 πιυι!ἰτπα6, 
18 [86 ποϑὲ πίοι ΤΠΟΥ Ὀγίησ ἰπῖο ἴΠ6 ἤοϊὰ (οἢ. χὶ. 4); Ὀὰὺ τὶς βαγρυδίηρς ταρίἀἰτγ ἸΠΘΥ δ ΓΘ 
γοΔΟΒοα ὈΥ {86 8016 ἰοδᾶθν οὐὗἁἨ [Ιβϑγϑδοὶ, δ (886 τδίδρ οὔ Μογοπιὶ, ὙΠΘΓΘ ἸΠΟΥ τὸ Θηοδροί, --- 
το μα α, βαγρτγῖβοα, βιηϊτύθη, δηηἰ ἢ] αῖθὰ. ΕῸΡ δον (μ18 ἀοίδαι δ]νο, Φοβιυδ [8115 ποὺ ὁ ρυτ- 
Β16 8πα ἴο 80 βία [86 δπϑαυ, μαι 116 “Ἰοἷ 16 πὶ ποῦ οὔθ τϑιηδὶηίης ᾿ ((Ἀ. χὶ. 8). ὙΠΕΙγ 
ΠΟΥΒΘΒ ΘΙ ΒΑΠΙσΙΓησ, {Π6 ΙΓ Ομαγίοῖβ Ὀαγηῦ πὴ ἤτο." ΤΏ Ὠἰβίουυ οὐὗὨ ἰθ86 δνυϑηΐβ ἰ8 ὩΟΓῸ 

τῃθΆστοὶν σίνοη ἰμδη (Πδὶ οὗὨἨ [86 οἀρίυγο οὗὨ Φουίομο δπὰ Αἱ, δηὰ οὗὨ [πὸ βἰδυσηίον δὲ Οἰἴθθοη, 
Ὀαὺ ποῦ 1658 Ὀ] δἰ ΠΥ δηὰ υἱνίαγ (οἈ. χὶ. 1-). ΑΔΟΡ ΠΟῪ τορογίίπσ υγμοΓ ((Β. χὶ. 10-15) 
μον Φοββθβ ἴοοὸῖκ [πὸ οἰ1165 οὗ (86 πογίδ, ὀὁχοορὺ (ποθ πο βίοοά ρου Ἀ1]18, ἀπ δεν {μ6ὶγ 
τἴπσβ 8δηα ῬΘΟΡΙΘ, ὙἘ116 6 ρᾷγυο ὑμ6 ὶγ βροἱ 88 ὈΟΟΐΥ ἴο ἷ8 ἈστΩΥ, ὙΒΊΟΒ δα ποΐ Ὀδοη Δ] οσοα 
δὶ [6 ἰβκίησ οὗ Φοτίοδο (οἢ. νἱ. 17; υἱῖ. 1 8), [86 δῖον οἱοβθβ (86 σμβδρίος τυἱ ἃ σΘΏΘΓΙΑΙ 
ΤΟΥΪΘῪ οὗ πὸ σοπασποβ οὗἩ [86 σψ0]6 ἰαπὰ ποδὶ οὗ {πὸ Φογάδῃη. Ηδγα μ6 γθ08}18 ρδγυυ ΑΥΪῪ 
(86 ἀοδισπιοϊίοη οὔ Απακίπι ἰη 186 τηουηῃίαίπ οὗἨὨ Φυάδῃ, 88 ΔΟΟΟΤΩΡ 5 μ6ὰ Ὀγ ϑοβῆιβ ((Ἐ. χὶ. 
16-28). ὙΜ1 (818 οἰοθθ8 [π6 ϑοοοπὰ ϑϑοίίου οὗ [86 ΕἾγαει Ῥαγί, βίηοθ οἷ. χὶ!. 18 ὕο Ὀ6 τοσαγα θὰ 
88 ἃ ΒΡΕΟΙ͂ΔΙ δοοϊΐοη. [10 Θοηϊδίηβ 4 σοῃπιρίοίο 118 οὗἩ 186 Κίηρβ βυθαυοα ὑπάοῦ [86 Ἰθαἀοσεμὶρ 
οἵ Μοβοβ πὰ “Ψοββυδ, οὔ Ὀο(Ὦ β'άοβ οὗ [86 Φογάδη, {μἰσίγτοπο ἰπ πσθοσ. Εογο [86 ΕἾγβὶ Ῥασί 
αἵ [6 θοοΚ (οδΆ08. 1.--Χ 11.) 18 Ὀγουσβμῖῦ ἴο ἃ σοποϊυδίοῃ. 

ΤὴῸ ϑοοοηᾶ Ῥαγί (ἢ δρΒ. χὶϊὶ. “αχίν.) ἀοβοῦῖθθβ {86 αἰνίδίου οὗἨ [86 οοπαυετοὰ ΓΟΥΥΙ ΣῪ 
διλοησ [6 Ι5Γ86}1068. 
Α οομδίΔεγΘΌ]6 Ὠχη6, 88 τοῦ αὶ ΔΡΡΘΑΥ, 885 Ῥαβϑοᾶ βίποθ (86 Ἴοοπαυδβὺ οὗἩ ὑπ6 ἰαπὰ (χ δὶ, 

1). ϑοβῆυα 88 Ὀδθοομῖο οἷ ; [Π6ΓΘ Υϑπδίἢ8 8180, ὙΘΙΎ πὴ οἢ ἰο Ὀ6 οσουρίοα, ΡῬΑΙΟΥ ἴῃ [86 
ου υγοδὺ “ Π6Γ6 (86 ἰουτίΟΥὙ οὗἨ ἴῃ6 ῬἘΠἰϑιΐηθ Κίησάοπιβ γ88,᾽ δῃὰ ῬΑΥΠΥ ἰπ [06 ποσὶ, 
ἐδ ΘΟΌΠΙΤΥ οὐ ᾿Θὕδδου ; ἢ γοῦ τηυϑὺ Φοθῆπδ ΠΟῪ υπάογίακο (86 ἀἰδιϊθυϊίοη οὗὨ [86 ἰαπὰ (οἈι. 
ΧΙ, 1--7)ὺ διιοηρσ [80 πΐῃθ δῃά 4 ἢδ]} ἰτῖθεβ. ΤἘὴθ πιοηίου πιδᾶθ οὗὁὨἨ (86 οὔθ 41} οὗ [86 ἰτῖδ8 
οἵ Μηδββοι ἰθδὰβ ἴΠ6 δυῖθμοῦ ὕο ἰΙοοῖκ Ὀδοκ οὐον [86 ἀϊδιγίοῦ δ᾽γοδᾶυ δι]οιθα ἴο 86 ὕτο δηὰ 
8 ΠΑΙ͂ {1065 οαϑὺ οὗ ὑμ6 Φογάδῃ (ἢ. χἱϊἹ. 8-88), ὙΒΟΤΘ [86 τοιρδυὶς 18 τοροδίθαϊΥ Ὀγουσῃὺ ἰη 
(δὲ Φοββυδ γᾶν Ὡ0 ροββϑϑβίοη ἴο {πὸ {Ὑἱρο οὗ [,ονἱ, Ὀδοδαβο 1.6 βδοῦιῆοοβ οὐὗὁἩ ΨΦομονδ, ΠΑΥῪ, 
Φοθονδὴ Βἰτ86 1 τγ8 {Π6ἷνγ ροββοββίοῃ (Ὁ ἢ. χἱ. 14, 38). [π (16 Ὁ] οπίησ οπαρίον (0. χῖν.) (86 
ἩΓΤΙΟΓ ὈΘσΊη8 [18 δοοοπηΐ οὗὨἨἁ [86 ἀἰνίβίοῃ οὗὨἨ [86 Ιαπὰ (ςἈ. χίν. 1-ὅ). ὙὨῖ8 186. ποῖ σοϑυμηθα 
8} ἢ. χν. 1 Ε΄, 8ὸ [μδῦ 1826 παυτδαῦνθ οοῃηοογηίησ Ο8]00᾽ 5 ἀθιιδηὰ [ὉΓ ἃ ροββεεϑίοῃ, ἡ ἘΪΟᾺ 18 

τεροδ θα ἴῃ δποίμοῦ ἔοστη οἢ. χν. 18--19 (οορ. Φυάᾶγ. 1, 12-15), βμονγβ 1[861} ῥ᾽ ]γ δὴ ἰπίτυ- 
δῖνο ἔγαστηοπί.0 ΕῸΓ οἰθαγηθ88 ΟΥ̓ ἈΥσδσθιηθηΐ, 6 ΠΔΥ, ἩΠῚῸ ΒΌΠΒΘΏ, ΘΟ ΘὨΪΘΏΓΥ πιϑὶκθ 
ἴδοβ6 ὑπὸ σμαρίογα ἴ86 ΕἾσβὶ ϑϑοίου οὗ [6 β'ϑοοπᾶ Ῥαγί, δὰ ἰβθῃ ρτοὺρ οἷ. χυ.--χχὶ, 88 (86 
ΒΘοΟηα, 

ΤΉθβ6 βούθῃ ΟΒΑρίοτΒ οοπίδϊῃ --- τὴν [6 ὀχοορίίΐοη οὗ οἾ. χν. 18--19, χυὶ!. 185-18, χυ]. 1--20, 
ΧΧ. 1--Ὁ ---- γογῪ ατΥ, Ὀυϊ, ἴον [6 Κηονίοαρο οὗ ἴπ6 ΒΟΙΥ ἰδηὰ, Ἔοχίγοιμοὶ υ υϑ] 80 ]6, ποϊΐσθβ, τ ἢ 

δ΄Ὲ οὔδῃ βαγρυ βίη δοουγαίθ. ΪῺῃ ἃ ΤῈ ρ]δοθβ ΟὨΪΥ, ραγι συ ΑΥὶγ χνυΐ. δ δ΄. δηὰ χὶχ. 84, ἷ8 
186 κοῦβθ οὔβοιτο δηὰ μαγὰ (ο ἀθίθγιηΐηθ, ἃ8 ὙΜ1] Ἀρρϑᾶσ ἴῃ 186 αἰδοιιβδίοῃ οὐ ἴῃοβθ ραβϑβᾶρββϑ. 
Α ἄοστοο οὗ ἀἰ βου ΟΒαγδοίθσζθβ οἰ. χνΐ. 1, 4180, 88 388 Ὀδθὸῃ ποισθὰ ραγ ου Αγ ὉΥ Ηδυβ᾽ 
(Οεπδαγωπσεσίαιδε υπή γι ῶξ, Ρ. 189 Η.), δῃὰ δερθϑοΐδ!υ οἢ. χυὶϊ. 1, θΘ ΓΘ “8. Πι888 οὗ 6χ- 
Ῥἰδιηδύοτυ ὑῬὮγ8568 ᾿ 186. Του, πἢ1]6 (86 ᾿πίοσνθηΐησ παυταιῖνϑβ (οἢ. χν. 18--19, χυἹ!. 14--18) Δ.Ὸ 
ἰδ συϊκποά ὈΥ [86 βδτηθ ὈΘΔΊΓΥ οὗὨ ἀο] ποαϊίου τς τὸ πᾶν δἰτοδαγ οἴη πιοὶ ἴῃ [16 ἤγβὶ 
Ρατὶ οἵ [86 θοοΚ. Ηον υἱνι ]γ 18 [86 ἰταπβδοίΐοη Ὀθύσγοθη Οὕὐδ]οῦ δηὰ ἢϊ8 ἀδυσμίον σίνθῃ, 
ΠΟΥ ἔΡοΘὨΪΥ δηά βασοίπουΥ (πδὺ Ὀούποθη Φοεῆσα δηᾶ [86 οχϑδοίίης βοῃ8 οὗ Ψοόβθρὰ, δἷβ 6 ΠΟΝ 
τἹΌΘΒιπ η 

Τῆο {νὰ διὰ 1δϑὲ δοοίϊζοῃ σοι ργίϑθϑ οἤδρ8. χχὶϊ.--χχὶν. Ηρα [Π6 Το θϑβ6 οὗ [86 ἔντγο δπὰ 8 
ΔΑ] {τἴρ65 ἥἄοιαὰ Ὀογοπάὰ 86 Φογάδη, τὸ οουὰ πον Ὀ6 δβοῃΐ βοῦμθ, αἴογ [6 οοπαποδὺ δά 
ΔΙ οὐπιοπὶ οὗ [16 σουηγ, δ δῃπουπορά, ἀπά [μοὴ στορογίθα ἴῃ ἀοίαὶ! ; ἃπὰ ΠοΥ {6 Ὺ ταὶϑθα δὴ 
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ΔΙΓΔΡ οὐ ἰδ6 τοϑῦ Ὀδηὶς οὗἩ (80 Φοχάδη, (86 θυ] ΐης οὗ τοῖς οχοϊνθα δ 111- πιοῦν οὐἁἨ (89 
οἴδιον 1βγϑο 68. ΤῊ νᾶϑ δ᾽ δυϑᾶ, βοσόνοσ, τ μθ [Π6 δοπιηϊδαίοη βοηΐ οαδ πηᾶοῦ ῬὨΪΏΘΗ88 
ὕγουρμῦ ὈΔ0Κ ἃ βδιἀβίδοϊογνυ θχρίδηδέίοῃ (0. χχἱἹ.). Ναοχὶ [Ὁ] ]ονν [86 ΤΆΓΘΤὉ]] ἀἰδοοῦγδοδ οὗ 
δοβῆυδ, (86 ἢγβὲ ἀοἰϊνογοὰ χορ] δὲ ΒΊΟΝ, [μ6 δοοομὰ δὲ ββθοβθιι (0. χχὶν. 1). ΟἹὰ 
διὰ 1] οὗ ἀδγβ (ἢ. χα ΐ. 1), ἔοι ἱπρ ἰμδὺ μ6 ἴοο τπηπδὺ ρὸ [16 ΜᾺΥ̓ οὗὨ 4}1 (86 ϑδυίι, (86 ὕγανς, 
αἰεϊη οτγοβίθα, ρίουβ ΨὉ] ον οὗὁἨ Μῴοβοϑδβ, ἰβίκθαε ἰϑᾶνθ οὗ ἰδ ὑθορὶθ, δἀτϊηοηΐβιιθβ {μ6πὶ ἰο Βα] γι, 
ἰονγαγὰβ ΦΘμουδὮ, Αγ 8 ἴἤδηὶ ἀρχαί πϑὺ Δροβίδϑυ δηὰ ἰἀοἸδίσυ, δηα μηδ} ᾿αγϑ ἴμθπὶ ὑπάον [868 
οὈἸσαοη οὗὁὨ 8 βοϊθηῃ ΥΘΠΘΔ] οὐὗὁἨ (6 σοονθῃδηΐ (οἢ. χχῖν. 25). Τὸ οομηηθπιογαίθ (μΪ8 ἃ 
τηοηυπηθηΐ οὗὨ δΒύοῃθ8 ͵8 θγθοῖθα (6. χχῖν. 26,27). Ομ δυηάτοα 8δπὰ ἴθῃ γὙθδ818 οἱά, {16 ῥγὸ- 
οἶθθ 896 οὗὁ [ἷβ δῃοοϑίου Φόβορὰ (6 θη. ]. 22), ϑοββυδ αἀ168 δῃα ἰδ Ὀυγίοα δὲ ὙΤἰπιηδ)- ΒΟΥ ἢ, ἴῃ 
δΐ8 τα οἷτγ (οἰ. χχίν. 29, 8). Ὑ 16 Β6 δῃὰ {16 οἱάδσβ ᾿ἶνϑ, 15:86] δοῦυϑβθ ϑβουδὴ ((ἢ, 
χχῖν. 81). Βυΐ ΕἸΘΑΖΑΓ, 4150 [86 ΤᾺ} 82] ΒΟΙ͂ΡΟΣ οὗἨ ϑοδβῆυδ, [86 βοὴ οὗ Αδτγου, {86 μἰσῃ-Ρτίοβὶ 
οὗ [Ιπτγϑϑὶ, ἀϊθβ δῃὰ ἷ8 Ὀυγίθὰ δἱ ΟἰΒΟΔΗ-ῬΒέπθθδβ, ἰὼ (86 οἱ οὗ μἷβ βοὴ, τῆο 88 δοίησ ἀϊδίϊη- 
δυϊεμοὰ ὈΥ 8 ΒΟΪΥ ζΖϑαὶ ἕο {86 ἔσο ποσβιὶρ οὗ αοά, νγᾶβ ἜἘχοθρύοῃδ ἢν ῥγονυϊἀθὰ τι 8 ροϑ- 
βοϑϑίοῃ οὗ ἰδ οὐσῃ (οἢ. χχῖν. 88). Α ποῖξδθ οοῃοογηίησ ὑμδ6 Ὀομθ8 οὗ ϑόοβορὰ 6 ἰηδογίθα 
Ὀοίτθοη ἴδο686 τοροῦίδ οὗ (86 ἀθοθδβο οὗἩ Φοβῆυβ δηὰ ΕἸθδΖαγ. 

ΙΓ Ὧοῦν τ Ἰοοὶς Ὀ8οκ δῃὰ Ὀγίπς ἊΡ ἴο ουγβοῖνθθ οὔθ Θ τροτο {86 ὑοΐα] ἱπιργθββίοη πο ἐδ9 
Βοοὶκς οὗὅὨ ϑοββυδ πλαῖκοδ, 10 ἸΩΔΥ ὍΘ Βαϊ τὴ σϑϑδοὴ ἱμαὺ (86 δοοουηΐ οὗὨ π6 Ὠἰδίοτίοαὶ ουθηΐβ 
6 σίνθῃ οὐ ἴδ Ὑ80]6, ἴῃ ἃ γα] -ογάθγοα βυσοοβδίοη, δηα (86 οομηθοίοη Ὀπίὶ βοϊἀοτῃ ὈΤΌΚΚΘῺ ; 
δα γον, (δὲ 1116 ποιϊΐοθ8 δοποθγηίησ [86 αἰνϊδβίοη οὗ 1116 ἰδηὰ διὸ σμβαγδοίθυζοα ἱπ σοῆθγαὶ 
ΟΥ̓ ΤΟΙΙΆΓΚΑΌΪΘ ΟἸΘΆΓΏ655 δὰ δοουγδογ. ΤῊΪ8 15 Θβρϑοῖδ γ ον ἀθηῦ θη ΟΠ6 ΟΟΙΏΡΑΓοΒ (80 
ΘΟΥΤΟΒΡΟΠαἰῃσ ϑοοίΐου οὗ Φοβορδιβ (Α{π. ν. 1, 22). Αὐ [86 β8π|0 {π|6 ἱξ ποϑὰ Ὡσῖ Ὀ6 οὐϑῖ- 
Ἰοοκοα ἰμδῖ, 85 τηδηῃΐϊίδοί ἰηίογροϊδιουδ δἰΐθδὶ (οὮ. υἱϊἹ. 80-8δ, χ, 12--1δ, χὶν. 6-1δ, χν. 18-- 
19, χυν]ϊ. 18--18), τὸ βᾶνθ ὈθίΌγΘ 8 Π6ΓΘ, 88 {1{|16 88 ἴῃ [86 Ῥεπϑδίθιςο ἢ, δὴ οὐἱσὶπαὶ τοῦὶς ϑιὰ- 
δηδίϊησ ἔγοτι ὁπ6 δυΐδοῦ; Ὀπὺ ΥΔΙΒΟΣ ἃ ᾿ἰγΓῪ ργοαυοῦ, τ] ΘὮ, ΔΙ Βουρ ἢ ἤη4}}γ τουϊδοὰ τὶ 
ἃ Υἱθν 0 πϊν οὗὁ Σοργθβοηϊδίίου, ΘΒ ὉΪΔΙΉΪΥ Ομ 108 ἴδοθ 16 τηϑγκβ οὗὨ 118 οὐτἱρίῃ. Τμὸ 
ὈΟΟΚ 1186] οἰῦθ8 (Ἑἢ, χ. 18) οὔθ οὗἁ 1ΐ8 ἀοοτπη ΘὨΓΆΓΥ ΒΟυΓΟΘΒ; δῃηὰ ἱΐ ὁὴ6 ὙΠΥ͂ ΙΩΔῪ ποῦ ἃ Ὠσπι- 
Ὀ6Γ οὗ τθὴὶ πᾶν οχἰβιθα, δἰ που ἢ ΤΠΘΥ 8.6 ποῖ ἀϊγθ  Υ αυοῦθά ὃ 

ΟΒΒΕΒΆΨΑΤΙΟΝ. 774 ϑαπιαγίίαη, Βοοῖΐ ο77 υοεῆυα, σ4116ἀ 4180, Οἠγοπίσοη ϑαπιαγαηιπ, οὗ 
ΜΟΙ δὴ ΑΥΡΙς ἰγδηβίδοη ἰπ ϑδιημασίϊαη ἙμΑγδοίουβ οχ βίϑ ἴῃ {πὸ 1,ογάθη ΓΑ ΓΑΣΥ (ρτιπιθὰ 
ὑπο ν (86 {{||6: Οἠγοπίσοι, ϑαπιαγίίαπωηι, ἘΔ. 90}. Φύγ00}}, Τυσὰ. Βα. 1848), 15 ῥγοποιποοά 
Ὀγ 6 Ὑγείϊε, ΗΘησβίθη θοῦ, δὰ Επ8]4, 411 ἀρτϑοῖησ οἱ (118 ροϊηῖ, ἃ τον βίου οὗ ον Βοοκ οὗ 
ϑοβμυδ, ἢ δὴ δα ἀϊιίου οὗἨ βαπιαγ ἴδῃ Δ 0105, δηὰ ἀδίησ ἔγουμι ἰαῦθ πὶ [16 ΜΙ 416 Ασϑβ. ὅ60 
6 γοιῦα, 7ηἰγοά. ἰο ἰλ6 Ο. Τ.΄ 8111. Ἡδησβίθηθον, Αωϊλεηιεὶίν Οὗ ἰλα Ῥεηίαίοιιοῖι, ἱ. 5. 
Ἐνα]α, Οοεολιολίε ἃ. Ῥοὶκ8 ]εταοί, ᾿ϊ. Ὁ. 849, 850 ; ἷν. Ρ. 247, 249. [“Α δρ᾽ϑηάϊά Ἰεσοπὰ ᾿ ἔγοιι 
(μΐ8 τσοῦκ 18 οοπιπιυπϊοαίοα Ὁ βίδηϊου, Πριδί, 97 ὕειο. ΟἿ. ἱ. Ρ. 345. ἢ, --- ΤᾺ... -. 

ξ 2. Ογίρίη. 

ΠΣ, Μεπιοναπάμηι οΥ Ῥίδιοε ποιὰ ὃν ἰεαάίπσ Αυὐλοτίιλδε. 

ἈΑοοογάϊησ ἰο (86 Ταϊπιυά (ΤΥ. Βαδα ϑαίδτα, ἴο]. 14, 2, “““οδλια 5οτίρεῖ ἰόντυπι δυυηι εἰ οοίο 
υεγδυδ ἴηι ἰέσο ᾽), δοβιυδ νγδ8 [86 δυίῖδον οὗ [16 Ὀοοὶς τοὶ 68 Γ8 Ὠΐ8 πᾶπιθ, Ε]6Θ8ΖΑΡ, ἴμ6 βοὴ οὗὨ 
Αδσγοῦ, 86 Εἰσῃ-᾿σὶοδί, [μ6 πη δἀἀοα [}6 οοποϊυδίοη (Εἢ. χχὶν. 29--82), δυΐ [16 Ἰαδὺ γϑῦβθ οὗ δὶ] 
(οἰ. χχίν. 88) νγδ8 δρροθάϑὰ Ὀγ ΡΒίμθμαβ (Βαδα δαιΐτα, 1ὅ ἃ, 16 Ὁ; ἰὰ Εὔγει, Καποη ἀεε Αἰΐεη 
Τοκίαπιεηίδ παοὴ ἄδη, [᾽εδεγί ἑογενωπσεη ἱη Ταϊπιμα ὡπὰ ΜΠιαγαδοῖ, Ταἰραῖς, 1868, Ρ. 10). ασίουϑ 
οἰάον ἰΒβοοϊοσίδηδ, διιοῖρ ἔλθ ϑίδγιο, βρρϑδιπς ἴο ο᾿. χχὶν. 26, βΒῃαγθὰ μὲ8 νον. “ΠΡ βαυβ. 
ϑίδγίκα, “δ ᾿ἰτ86}} στοῖθ [μ6 οονθηδηΐ τιϑδᾶθ ψ 1 [16 ΡΘΟΡΪΘ, ΜἘΥ Ὠοΐ 8180 [86 τοὶ ταϊΠΑΡΎ, 
διὰ ἴῃ ραγῦ ὙΘΡῪ ἱπιροτίδης δηἀ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ, Τοοογὰβ 7 " ΤὨΘ ΒΆ116 Δγρυιμπθηῦ 18 ΘΙ ρΙ ογθα 8150 
ὮὉΥ [1,..ὄ Κοηὶσ (Αἰ οι. διωαίση, ἰ. ἨοΝ : Αυιλεπίῖο ἀ65 Βιιολες ὕοδυα, 1886, Ρ. 127), 88. ν0}} 88 
Βαιιησατίοη (ΗΠ οΥζοσθ ἢ οαϊ- Επογοίορ. Υἱὶ. 40, 42), ἴο ϑυδίδίπ Φοββυδ᾽ 8 δυϊμογβῃὶρ ; δρδὶϊπδὶ 
νεῖ ἢ Κι αἰ] ((ὐπιπιοπίαγν οπ (δε Βοοῖς 97 Ψοδῆυα, Ρ. χὶ. [Ματγιπ᾽ Β Τγδη8). ὑ. 89), ΤοΙ ΔΓ ΚΒ ΒΟῪ 
ῬγθοΐβεϊΥ {86 ἔδοῦ [μδὲ (89 τυϊάης ἴῃ [88 Ἰαν- 0 Κ 18. 1ἰπιϊ 6 ἴο {86 σϑῆθυγαὶ οὐ ἴ86 οονθηδηῖ 
δὶ ββοοβοῖι ῥγονοδ ἰδδῇ [16 τοιγαϊμίηρ οοηίθηί8 οὗ [86 ΒοΟΟΚ οὗὨ ϑοββυδ σγογο ποὺ σϑοοσά θα 
Κοτοὶη. Ηδνογαοῖς (Εἰπίδίίιηρ ἱπ ἃ, Α. Τ. 11. 1, »ρ. 26, 62), τοδίζῃρ οὐ ἴμο οι] ἴῃ ΓΒ. ν. 1,6 
ΟΞ 9), οοπιδίποὰ τὰ [16 ποῖος ἐπ οἈ. χχίν. 20, δβοσίθθβ [86 ϑηγθ ἢγβί ραστί δηὰ {86 ἔπτο 
δϑὺ ομδρίοσβ ἴο Φοβῆυδ, νη 1]6 μ6 τοΐδυβ οἕβ. χὶἱὶ.-- αχὶϊ., αν [86 βχδιρ]θ οὗ Βεογι ον (ρ. 857), 
ἴ(ο ἴδλ6 Ἑ“δογοστδρ σαὶ ἀδβογιρίίομβ βρόκθη οὐ ἴῃ ΚῊ ΧΥΪΣ, 1-10, Οοε]δςοῖ (δΒιίδεἰισετῖ;, ἰὶ. Ὀ. 
νἱ.) ΒυΡροβββ ἰξ ργοῦδ᾽]6 {παι, ἴδ [16 ὀχϑιῃρὶο οὗ Μοβϑβ, ϑοβυδ Εἰπιδο! οὐ οὔθ οὗ ιἴ8β.11- 
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πιο ϊδὺθ αἰϊθπάδηϊβ, ἀπάες ᾿ἶἷ8 ἀϊτθοιίοη, ττοὶθ ἄότῃ [86 ἰβίοσγ οὗ [89 οσοῃαυδδί, δῃὰ {ΠῸ76- 
ρου οὗἩἨ (Ὠ6 ἀἰνϊείοη οὗὨ [Π6 πα, 80 ἱπιρογίδην ἴῃ 15 ζαύυγο ὈδδγΐησΒ, ἀηα Ἔχ ΟΣ πρ ἴταοθδ οὗἁ 
ΤΟΓῪ ἰσῃ δηιϊαυϊγ. ΤΏοδα μ6 ΓῺ ΚΒ ὑγοΓῸ σοπιροβθα ἱπ δορᾶσγδίθ δϑοίοῃ δ ἩΠῚΟὮ [Ώ6η βοιηθ οαϊ- 
τος δηϊβῃοα οαὖ νι (86 δοσουπὺ οὗ ἴδ6 τεμθνθα οονϑπαπί. 61} (υἷ δυρ. Ρ. χἰνὶ. [Επηρ. Ττδηβὶ. 
Ρ.467]; Διῥίϊδελ. Οὐπι. ὥδαν ἀ. Α. Τ΄ 1. 1, ρρ. δ, 6) ἀθηΐθβ [86 δυϊδογβμὶρ οὗ Φοβίιυδ 8] ὑοσοίδοσ, 
ποῖ 60 Τ0Ὁ6 ἢ} οἱ δοοουηί οὗ [86 ΟΥ̓» ΓΟΟυντΊησ ρΡὮγαδο (ρον ουδΙΥ ὑγχρὰ Ὀγ ϑρίμποζα δπὰ οἰ β6γᾺ), 
ΓΙΊΣΤΙ ἘΣΡΙΤ ὙΡ (ομδρα. ἰν. 9: ν. 9; νἱ, 25; υἱῖ. 26 (18); νἱ!, 28, 29 ; ἰχ. 27 ; χἱϊὶ, 18; χῖν. 14; χυ.- 
68; χνὶ. 10), 85 Ὀθοδυϑ6 116 ὈΟΟΚ σίνοβ δοοουῃῦ οὗἤὨἨ ΟὈσΟΌΣΤΘΏΟΟ8 Ὀοϊοησίπρ ἴο [Π6 ρογϊοᾶ δον 
Ξοβδυδ᾽ 8 ἀθαῖι. ΤΏδί ρἔγδδο πο ΓὨΪΏΚΒ ὈΥ ΠΟ ΠπΙ6ΔΠ8 ΒΌΡΡΟΒΘΟΒ [Π6 [4056 οὗἁ σοῃζυγῖοθ, Ὀὰΐ 18 Θτ- 
Ρἰογοὰ τσδίδβογ, δοοογάϊηρ ἰο 1ζ8 χυϊΐθ τοϊδίῖνα εἰσι βοδίίου, οὗὨ {ΐησβ ΟὨΪΥ ἃ ἴδ γϑᾶγβ ρδδβῖ, 
ΔἸ μουσὰ μ6 [8115 το πγηϊδῃ δὴν ρῥγοοῦ οὗ {μ16.1} ΟΥ̓ (86 οἶαδβ οὐ Ἰδῦθν ὁδσουγγθῃσθβ Ὦ6 ΓΘ ΚΟΉ8, 
ϑιῦονο 41}, {86 παυτδιϊνθ οὗ ἴ86 σδρίαγε οἵ ΗΘ Όγου ὈΥ Οδ]οῦ, οὗ Ποῦὶν ὈὉΥ Οἰδηΐο] (οἢ. χνυ. 18--19), 
διὰ οὗἉ 1,οβμθπὶ ὈΥ ἴΔ6 Πδηΐίθα (οἰ. χίχ. 47), 88 νγγ0}} 886 (86 διαὐθιηθηῦ ἴῃ οἰ. χν. 68 γϑϑίΐησ οἡ 
Φυάρεβ '. 8. Βαϊ βίποθ [8686 ΑΓΒ Δηἀ οοΟηατθδῖ8 τηῖρσῃΐ ᾿δνθ οοουγτοα ποῖ ἰοῃς αὔδν 9 βμυδ᾽5 
ἀϑδίὶ ; δίῃοθ πόγθουογ [μ6 θοΟΚ οοῃίδίηα ἀοἤηϊϊα ργοοίδ (μδὺ 10 νγδβ οοπῃηροδοά ποί αὔεν Ὀαὺ ρῥγοῦ- 
ΔΌΪΥ δοΐοτε ἴ}ι6 Θβί δ Ὁ} βῃτηθὴϊ οὗ τποπδυςδΥ ἰη [5γδε] (ςἢ. χυΐ. 10 : [886 Οδπδδηΐθβ 'ῃ ὍΖοσ, σοιΡ. 
1 Καὶ ἰχ. 16; (μ6 ΨΦεθυδίῦοδ γοὶ ἱπ ΦοΓΌβδ] θη), οἰ. χν. 68, Θοπηρ. 2 ὅδῃηι. ν. 8, 6-9 ; ἃ ρἷδοο οσ [}10 
τρρῖς ποῖ γεῦ ἀφιογτηϊηθα, ἰχ. 27, σοτιρ. 2 ὅδῃι. χχῖν. 18 Ηἶ ; 1 Οἤτου. χχὶ. 26 εἶ ; 116 ΑἸ δου- 
ἴϊ65 8|1}} το -ἜΠΟρΡΡΟΙΒ δηὰ νγϑίθυ -οδυτίοσα, ἰχ. 27, σορ. 2 ὅδ. χχὶ. 1 8.); εἴης, ἤπδ|}γ, 
ἴϊο θοοΐκς ὨΟΤΘΓΟ ΒΒΟῪΒ ἰγβοθϑ οἰἴμαὺ ἴῃ ἰΐ8 δίυ]9 οὐ. οομπίθηίβ, οὗὨ ἰδίδν {{π|6ὸ8 δηᾶ γχοϊδίΐοη, 
δαΐ ἴῃ Ἰδησυδρο 88 γ76}] 48 ἴῃ Υἱϑῦ οὔ (ίησβ σοπηθοίβ 861} οἰοδοῖν πὶ 186 Ῥεηϊδύθυο (οὗ 
ἩΠΙΟΝ ἢ, χίῖϊ. 4-6; χὶ, 8; χὶχ. 28, 476 οἰϊθα 88 Ὄχβδιῃρίθβ 5), ἰἴῦ θθσοίμθβ Εἰ σΉΪΥ ρῥγοῦδῦ]ο (μδί 
ἰξ τδδ οοπιροδϑὰ ποὺ τροτὸ ἴηδῃ ἱπγρηϊγ- ἔνθ ΟΥἩ ΓΕΙΓΟΥ γᾶ δου [86 ἀφδίἢ οἵ Ψοβῆυδ, ρογθδρ8 
ὈΥ͂ ὁῃ6 οὗὨ (μ6 εἰάογβ τῆὸ ᾿δα ογοβδοα {86 Φογάδῃ υἱὲ Φοβῆυδ, ἰβκϑὴ ραγί ἱπ [8.6 οοῃηᾳπαδὺ οὗ 
δοδδ ((ἢ. νυ. 1, 6), δῃὰ ᾿ϊνϑὰ βόπιθ {ἰπιθ δον ϑοβιυδ (6. χχίν. 81; Ψυάν, 11. 7). Οἴπι. οπ 
«οδξλυα, Ρ. χῖν!!., [47]; ΔΒὶδ. (οπι. ἰἰ. 1, Ρ. 1. 

80 ΚαοΙϊ, πῆο, 88 18 οὐνίουδβ, 88 σίνθῃ ὉρΡ 86 οἷά, ἰγδαϊτοηδὶ νἱϑυν οὐὔἁἩ 186 δυϊβογδι!ρ οὗ 
υδιαα, τ᾿ Ὦ1]16 γοῖ Β6 τηδἰπίδίηβ [86 πη} οὗ [86 Ὀοοὶς δπὰ 1ζ5 Ὠἰσἢ δπιαυϊίγ. ΤΆΪ5 Ἰαιον ροϊπηῦ 
Ὅνὸϑ αἸδρυϊδα ΔΙγοδαν ὈῪ Απάγοδϑ Μίαβίαβ, ΌῪΥ ϑ'ρίποζα δηᾶ ΟἸθγίουβ, νο ρ]δοθὰ {86 οοηρο- 
εἰϊοη οὗ (Π6 Ῥοοῖ ἱπ (86 {{π|6ὸ δἴϊον (86 οχίϊθ, ἴῃ ὙΒοἢ ΠΟΥ μάν Ὀδοη 90] ὮὉγΥ Ηδββα, 
Μδυγοσ, δηὰ 8 οιίθδ. Απᾶ ἴῃ ριορογίίοῃ 88 ἴμο Ῥοηϊδύβυς, βίηοθ [86 πη! 416 οὗ τ6 ῥγὸ- 
οϑάϊησ οΟπίΟΣΥ, ΠᾺΒ θθθὴ δ ]οοῖθ ἃ (0 ΒθΔΡΡΟΓ δογυτην ἰουοΐησ 108 ὈΠΙ, οὐν θΟῸΚ ΔΒ 
διδσϑὰ 1.88 ββῆ)θ ἰγϑδαίπιθηξ. Ὅλ αἰβογθηῦ ΒΥΡρΟῦ 6868 οὗὨ τηοάθγῃ οὐἰἰοἶβαὶ Θηυτηθγαιθά ὉγῪ 
1δῆσο ((Ὀπι. οα Ἡοίΐίν ϑοτίρι. Ἰπιστοά. το ἀθῃρεία, 88 8, 7), (16 Ποοουπιδηίαγν 8.8 »γτῷ}} ἃ8. 186 
Ῥτασπιεπίατῳ, ἴλ6 δυρρίεπιεπίαγψ, 88 ντ6}} 88. 86 ῬΘΟΌ 8 ὙΠΘΟΥΎ οἵ Εὐνγα] ᾷ, 6816 Ὀγ Π 6} 250 ἢ 
(6 ΟΥγϑείαἰἰχαίίοη ἈγΡοΙοδ8ῖ8, ἴο το χυϊΐα γθοθηῦγ ΕἸγϑῦ ᾿πο]1η68 (Ο δοῖ.. ἀά. Βίδ. 11... ὄὦ. 
ἦε «7ωαϊδοἢ-λεϊϊοπῖϑί. δελγυίλυπι, ᾿. ΡΡ. 862, 404 Ε΄, 442 Ε΄. ; ἴο Ὀ6 σοιηρατοά πὶ ΠὨ᾿οβί 6} 8 
Βονίον, ἰπ ἰδ6 υϑαλγδξώύολετη ΝΡ εμϊσολόη Τἠφοίοσίε, χὶν. 2, Ῥρ. 388-842), ἢᾶνο 4}} Ὀδοπ αὖ 
ἰοτηρίοα Ὑἱἢ σοΐδγθησθ ὕο ἴπΠ6 θοοκ οὗ δοβῇπβ 88 γὴ0}} 88 ἴο (86 Ῥϑηϊδίδθυςῃβ.. Νοῦ ηβϑυσοθϑ8- 
}}γ (86 ϑυρρίεπιεηίατγῳ ἀψροίλεδί», ἰὰ τοίδγεησθ ὕο Ψοββυδ ἰπ ραγάοσυϊαν, 88 Ἰουηὰ ἀοίδηοτβ 
ἴῃ ΒΙΊΘοΙς, ποθοὶ, δηὰ ὙΘΓῪ ΤΘΟΘΉΪΥ ἰῃ ΝΟΙάο[κο. 

Αοοογαΐησ ἴο ΒΙ]οοκ (7]πίγοά. ἰο ἐλς Ο. Τ. ὶ 1871) [866 τοῦθ Ὁ. ἃ σοῃείἀθγ 0]6 {πη6 Ὑτὶεπρϑ 
οχίδηϊ οοποογηίηρ [86 ονθηῖβ οὗ {16 ρογοα Ὀούτγθθη (86 ἀθδίῃ οὔὐἠἨ Μοβϑβ δῃηὰ 1ῃδιί οἵ “οβῆυδ, 
88 ἴῃ ρΑΥΓΟουΪ ΑΓ σοποοσηΐηρ (86 αἰνί βίου οὐ (μ6 δὰ διηοηρ [6 ΒΟΥ ΘΓΆ] ὑγἰ 68; ὈΓΘΟΙ 86 Υ 88 ἴῃ 
18)6 ἔπι οὗὨ Μοβοβ ἰπιβοὶ ἢ δὰ ἴῃ ρμαγί ἔτοιλ μὶ8 οσῃ δδηΐ, ἴΠ6 6 οτο Ἡτὶτθη [Δ ἷ78, ΒΟΉ σα, 
ΘΘΠ 808-105, ἀηὰ [Π6 σδαίδοχζυθ οὗ ἴΠ6 παίίοῃβ. Βυΐ ἃ οοπηροίθα Πιἰδίοτγ οὗἩ [86 ογίμι 68 οὔτ 
ῬόορΪο, οἰἴ μον ἰῃ [06 Μοβαὶς ρογίοα οὐ ἰῃ (δὲ οὔ δοβῆυδ, μδᾶ ποῦ [6 Ὀθθῃ οοπιροβοα. Βοίὰ 
ἭΘΙΕ Ῥτοαυορα δἰ] ΔΠΘΟΌΒΙΥ δ 8 ἰδίου (ἰπι6, διὰ ἰπ 411 ργοῦ δ Ὁ} 1} γ, τὰ [Π6 ἀρ οὗ ϑὅδυὶ, δὶ 
πὰ ἢ πιὸ 06 ποῦῖκ οὗ [86 8ο-ο8]16 ΕἸἰολῥπί ἀῦοβθο. ΤῊ 85 πόῦκ ἰγοδῖθα οὨἱγ οὗὨ [86 τπχδῖπ ΘρΟΟ ἢ 5 
ἴῃ [86 πἰδίοτγ, [Βο86 οὗἩὨ βρϑοΐβὶ ἱπηρογίδηοθ ἴο 8 Κυοπ]θάρα οὗ ἴΠ6 το δίίομ Ὀούνσθοῃ σοα δηὰ 
ἴη8η, δηὰ οὗἩἨ οὐ Β ργονίἄθησθβ ϑοἢ τ σὸ [Π6 ογθδίίοη, [116 ἀοἸασο, [μ6 οδοῖςο οὗ ΑΌΡΔΒΔπ δπὰ 

(οὐ Β σοῃυθηδηῖ Ὑῖτ} Ὠΐπι, [86 ἰβίουυ οὗἨ ΦἉδοοῦ δῃὰ Ψοβορὰ, ἱμϑὴ 1μδὺ οἵὗἨ Μόοβεβ δὰ “οβῇιδ, 
16 [86 ᾿πίογνυθηΐηρ ροτοβ ΤΟΓῈ ΟὨΪΥ 80} ΓΙ Υ ἰουομβοα ἀροη, ἰῃ Βμογῦ ρϑηθδίοσίοδ) [1508 
γ ἰς ἢ δοσνυθα ἰο οἴη ἱορϑίμοῦ ὑτο ΕΡΡΟΟ 8 δηὰ ἴῃ6 γοργθβοη δεν ρουβοηβσθβ ὈΘΙοησίησ ἴο {Π6η]. 

1 (Κεἰἰ ἄοαα δάάυσοο ( Βιό. Οὐνι. Ῥ. δ), 86 δὰ ἰηδίδηοο οἵ [μ͵8, ἔμ εἰδύδεωϑθηὶ (οἈ. Υ]. 26) ἰδδι Βαθδὴ ἰδ ἡνίας ἴῃ 16γι6] 
“ πηΐο ἐμΐ5 ἄΔγ." --- ΤΑ. 

ἅ ΠἸῸ ἐμοϑοὸ βδϑβαβθθ σοδροοϊγοιυ, ἴδ Β[ΔουΔῃ5 ΔΙΟῺΘ ΔΣΘ ΟἈ] δὰ ῬΠορηοίδηδ, δὰ ἔμ686 Δ΄ΙῸ τοοκοησὰ διποῦρ ἔπ σδηδδη- 
μα ἴἢο δὲ οσεγρίϑὰ ΌΥ̓ Ἰδγδοὶ (οἢ. χίϊ!. 4-6), δοχεῖον αἰ ἤογϑη γ ἤγουν (πο νἱον οὗ θαυ δ εἰπο (ὦ ὅδ). υΥ 1] 1 Κα. 
«ἃ. τι: 1 σπτ. ΣΙΥ. 1); πιούϑοόυασ, διἄοω ΌΥ ἴδ ορίτμοὶ “16 ατοαῖ ᾽ ἰδ ἀοαϊκτιδιοα δα (πο σδρ᾿(8] οὐ Ῥμαδηϊοίδ (χ!. 8, χίχ. 
25), πΏ110 86 οασὶγ δδ θαυ ἀδΥ ἼἸτο δα ἰκκοῦ [9 Ἰομὰ οἵ β᾽΄άοῃ." --- Εεὶ!, Βιδ. (οπι.. Ρ. Ἶ. -- ΤᾺ. 
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ΤΊ στοδίοῦ ρασὺ οὗ ουν Βοοῖὶς οὗ Φοβυβ τγαβ οοηϊδίποα ἴῃ (8 οἱ ἀοβὲ ῃἰβύοσγ᾽Γ. ῬΧΟΌΘΟΌΪ ἰῃ [86 
8σθ οὗ θανια, δηὰ ποῦ ἰῃ [86 νϑγγ ἰδδὺ ῥαγῇ οὗ 818 γοῖστι, {818 σου γδ8 δηἰαγσοα δηὰ τοπσουρεῦ 
ὉΥ 8 ἰδΐοσ μβαπᾶά. Τῶμο οἷάοσγ υυϊησ γοηϊδὶηθ ἴΠ6 γυυπααιίίοπ;; Ὀὰὺΐ ἰῦ τγδ8 ἴῃ ραγῦ ἱπογεαβε ὈΥ 
ΤΆΔΏΥ ἩΘΥ Δα ΑΙ ΊΟΏΒ, ἩΒΙΟΒ (ἢ τσὶ οἰ Π6Υ ἔουπα Δγοδαγ οχίδηϊ |1Κ6 [86 ΤΌΓΙΠΘΓ, ΟΥ̓ Ὠ 56 ΓΓ 
ἔγβιὶ στοίο ἀν ἤΌΠ ργονίουβ ογὰὶ ὑγϑα 0] 008 ; δπὰ ἰπ ραγὶ 186 Θϑυ οΣ πγιτ(θὴ το δίϊοπβ ΓΘ ἢ 
τοοῦ!ῆρα ΌὈΥ δααϊτίοηβ δπὰ σπδησοθ, ὈῪ ΔΌΡΓΟν δίϊοΒ 8180 δπα Ομ βδῖ 98 Ὑ ΘΓ (Π18 ελουϊδί 
ϑιν 8116 ΗΪπη86}} οὗἨ 4 αἰβδυθηΐ βουτοο οὗἨ ἱἰηϊοστηδίίοη σοποθγηΐησ [86 Βδπι6 Εἰγουτηβίδηςο8 δπὰ 
ουθηΐβ. [1ὑ αἰδεγοὰ ἴοι ἴΠῃ6 ργενίοιιβ ΟΥΚ σοηβρίουουδὶ ἰῃ (818, [δὺ (86 δου δηηθ8 αοὰ 
)οΒονδλ, ἔγοπι ἴπ0 υ ΡῪ Ὀθσϊηπίησ, τ βοτοδδ (86 ΕἸΟΒΙδῦ Βαὰ γοξγαϊηοὰ ἔτοια (δαὶ ἀθβισπδίοη 
Ὀοίογο ἰδ {ἰπι6 οὗ Μοβθβ. Βγ τμῖϊ8 τονίβίοπ ἴπ6 θϑυ]δν ποτὶς σαϊμθὰ βοπθ ποῖ ὑῃθββοηίίδὶ 
δἀαϊίοηβ, Ὀαῦ Ἰοβῦ ποῦ ἃ 11|16 ἴῃ ᾿ἸΟΓΑΓΥ ὑπὲψ. Τὺ ουλγδοοα (α) [86 ἔγβυ ἴουΣ ὈοΟΚΒ οὗ (86 
Ῥρηίδίθιο,, Θββθη 18}}γ οὗ [86 θηγα σοπιρᾶβ8 ἴθ τ ΠΙΟὮ πὰ Βανὸ ἴῃθὰ, Ὀὰὺ πιὰ Ἰβίηρ 6χ- 
οαρίΐοῃβ, ραυ ο] Αγ [μον. χχνὶ. 8-45 ; (δ) 186 τερογῖ οὗ (π6 ἀδϑδῖὴ οὔ Μοβεβ (Β θαυ. χχχίν. 1-- 
8), δ κοη ΠῸμτ (86 ΕἸΟἨ δεῖς πτϊπσ ; (6) ον Βοοῖ ὁ «“ζοδλια ἐπ ἰλ6 ὕόγπι ἴηι ιολϊοὶ ἰλ6 αὐμἦον οὗ 
Τειμογοποπιν 7ομηα ἐ. ἘργΥ' (86 ἰαϑὲ τευϊβίοη οὔ ἴπ6 νοτὶς 88 οβειβα ὃν [Π6 δυῖδογ οὗ Ποϑυίογου- 
ΟΥΥ͂, δῦ ὙΠΟΒ6 δηα 186 ὙΠ0]6 τϑοοϊνοα {86 ἔΌΓΠΙ δηἃ ΘΟΙΡ888 ἴῃ ὙἈΪΟᾺ ἰϊ 1168 ὈΘίΌΓΘ ἃ8 ἰἢ ΟἿΓ 
Ῥοηίδίθι ἢ δηᾶ Βοοῖ ὁ υοβδῆμα. ΤΒα δυῖμοῦ οὗἨ {}}8 τον βίου ῬγΟΌΔΟΌΪΥ ἴοοκ [86 δῦονϑ σὑοσὶς 
(δὲ οἵ [6 Φεμον δι) Θηἶτο, 88 μῈ Ἰουπα ἰΐ, Δ]]ονσίηρσ Ηὐτηδ6 }} ΟἸΪΥ ΒΟΓΟ δπὰ ἴΠΟΓΘ ΑΓ ΟΌΪΑΓ 
Οὔδησο5 δηα δααϊιίοη8, δερεοίαϊϊῳ ἴηι ἰδ λἰδίονῳ ΟἿ ἰἦδε ἐΐπιο ὁ υοδῆμα. Τα ῥσϊποῖραὶ δἰ ϊογαϊζοη 
Βονθ νοῦ, σοηβἰ βίδα ἰη ἰῃ6 Ἔχρδῃβίου οὔ υυϊησ Ὀγ 186 τοοορίίϊοι οὗἁ Πϑου ΓΟ ΠοῦΥ ἰ[56 1 (808. 
ἰ-τΧΧ ΧΙ. Ιζ 18 Ροββίθ]6 (μδὺ ἢ6 δὰ οὐλέγ τογ θη αὐἱλογ 68 Ὀδϑιάο 5 [6 ΒοοΚ οὗ [86 Φεβονίεῖ, 
Ὀυΐ ποίησ ἀοβηϊο οἂὰ Ὀ6 τιδᾶὰθ οὖῦδ οι (8 ροϊῃῖ. Α8 [86 ἀδίβ οὗ [86 σοπιροβιίΐοῃ οὗ 
ΒουςογοποΩΥ δηα [6 1δ8ὺ γτονϊβίοῃ οὗ [86 στ ΒοΪ]Ὲ ποτῖὶς, [Π6 τοΐσῃ οὔ Μδηδββοι, Κίησ οὗ 848}, 
ἴῃ [86 ἢγβι μα] οὐὨ (Π6 βονυθῃῖῃ οσοηίυγΥ Ὀσίογο ΟἸγὶδῖ, ΤΊΔΥ τησϑῦ ργο ΘὈΪΥ 6 Ἀββιιπ)θᾶ, δηὰ δὲ 
811 ὀνθηΐβ 8 {{π|6 ποῦ ἰδῖθγ ἱμδῃ (86 εἰσ μύθθηῦα γθᾶν οὗὨ “οπίδιι (624 Β. 0.). Οὐμρ. 2 Κὶ. χχίῇϊ. 
21, νι. θα. χυὶ. 

ἈΑρςοογαΐηρσ ἴο ποῦθε] (σι 465 Ῥεμίαίειιολ πα ὕοβυα, Ρ. 496 8..}, ὕπογο 1168 δὲ 116 Ὀοϊίοπι 
οὗἨ 16 Ῥεπίδιίθυος δὰ Ψοβαδ, 83ὲη οἷά ποτὶς (ΕἸοϊῖπι ἀοσυμηοηῦ, ΕἸοΟἨ 80, ἀτοιηά-ἴ6χι), τ] Ὦ 
ΤΓοΪδίοβ (6 ϊδίοσυ ἴτουλ [86 ογτοδοη ἴο 186 αἰνϊβίοη οὗ {86 ἰδαπὰ οὗ δπδδη, ΒΟ} 18 ἀϊβη- 
δυϊθ6α Ὀγ ἀοβηϊθηθδβ οὗἩἨ ρΐδῃ δηὰ ὈΥ̓͂ οομβοουϊζνθῃθββ, ΔΠα ἸΏΔΥ ὯΘ ΘΑ5}}Υ [Ὁ] ονσοα ἔμ] 
άϑη. ἱ. ἴο Φοβῆυδ χχὶϊ. ὙΤλδ οοιηροβίοι οὗὨ [19 νγογὶς 1118. πῃ (86 (6 οὔ᾽ 548} (Ὁ. δ28). 
ΤΠ6 δυῖδμοῦ νγ8ἃ8 Ὀσγοηα αυθδίϊοη δὴ ΑΔγοηϊάθ οὐ ὑγίθδί.Ό ΤὨὶβ νὰ ᾿ἰϑᾶσγι το {μ6 ἄθθρ ἱπίθυ- 
οϑῦὺ ἢ ὯΘ6 (8 Κ68 ἴῃ βδογθα Ῥθύβοῃβ 8πα υϑᾶσοδ, δη ἢἶ8 δοουγαῖίθ δοχυδιηΐδηοθ τ ἱ} ἰΠο868 
τηδίζογβ, [86 ΤΔΡογηδοῖο, ἴου ᾿πϑίβῃοο, δπὰ 8 ἐπγηϊισα, τ ἰΟὮ 8 ἰαυιηδη πσου]ὰ ποὺ ἢᾶνθ Κπόντῃ 
80 Ὑ6]] ἀροιιῖ. Ηο Ἰΐνθα {πογοίοσα ἴῃ [816 βου βογη ρᾶγῦ" οὗ (16 σου τυ, ποῦ (06 ΑΔΓΟΠΙἀ 68 
Πδὰ {πεῖν γϑεϊάθηςα (ρ. 828). τοι [88 σγουπά-(εσί (848 Ἐπορθὶ δἰπηοβὲ δυο Υ ΠΟΘ 0818 10) 
(86 ΟΥΒΟΡ ρᾶγίβ οὗ (86 Ῥαπηϊαίθυο ἢ ἀσνίαίθ ψ] ΟἿγ π᾿ τηδύϊου δηα βίγ]θ, ἴΠ6 ρῥγοοῦ οὗ ψὩ] ἢ 18 
σίνοη τὴ} σγοϑῦ οᾶγο δπα ἴο [6 τηϊηυίοδβὶ ἀο.81} (ρὈ. δ24--5832), θυῦ Το γ᾽ ΔΙ ΓΟσοῖβοῦ ἰαοῖ ὠπὶϊν. 
ΤΠΟΓΟ 8Γ6 ᾿πάἀθοα ποη- Ε]ΟἨἰβίλο βϑοίίοη8, 88 ἰῃ οὐγ᾽ ὈοΟΪς ΟΠ ΔΡ8. 1 --ἶν. τ ΒΙΘὮ, ον ου]οο Κίς; ΤΌΠΟΣ 
Ῥοϊηίβ, αν Ὀθθ ρῥἰδῖη Υ ̓ δὰθ ρ οὗ ἐισο αἰ δγθαῦ ο]θπηθηῖβ. ΤῊΘ βδηι6 ὕπο δἰθιηθηΐβ ΙΏΔΥ 
[6 οδοὶ [Ὸγ ἰ[861 Ὀ6 ΦΌγΓΙΠ6Γ οἰ δαυν γοσοσῃΖθοα ἴῃ ραγίου δῦ βοοίοηβ, [Π6 ΟΠ6 6. 5. ἰῃ Ψοβῇ. ΟἈ. 
Χχίν., (06 ΟΒΟΙ ἴῃ οἶδ ρ8. νἱ.-χὶ. ὙὙΠΘΥ ἈΡΡΘΔΓΡ δρβΐη Ὀϊοηαοα Ἡὴϊ ΕἸ]ΟΠβι1ς βοοίάοηβ, οἰ 6 Ρ 
ομὺ ΟΥ ἴδ6 ΟἴΒΟΡ οΥ Ὀοϊλ ἰοσοίμοσ, 85 ἴῃ δοβι. χν., χυἱἱ., χυλἱ, Τα οἱὰ ρτουπα-ἴοχὺ μ88 {86 γῸ- 
ἴογθ γτϑοοὶνρα δααϊυομβ ἔγοι ἐϊσο οἶμον ἀοσυτηοπίβ.Ό. ΤΏθβα ὕνο ἀοοσυπιθηῖβ ΔΓ6 τη ηςΟηθα ὈΥ͂ 
Ὠδη6 Νυμ. Χχὶ. 14: 08} χ. 13... ΤῈ ομδ ἰ8 {86 Ζαιο-δοοῖ, ἴπΠ6 οὐδοῦ [86 Ῥαγ-δοοῖ. Αο- 

σογάϊησ ἰο 118 ΠᾶΠῚΘ ἴπ “.Ἃ] ἽΡΌ, δοοὶς οὗ 86 τἱσεῖ, ἐ. ὁ. τ συ Ὀοοῖς, ἰδ -ῬΟΟΚ, ἴο Ὀ6 ἰηίον- 

Ῥτγοίβὰ δῇον ΔΝ 3 ᾿ν “ἘΔ, τῶν, “0 ἀο τᾷμδὶ 18 σῖσηῦ ἴῃ Φοθονδἢ᾿ 5 ΘΥ68,᾽ ἑ. 6. ἴο 20]- 

Ἰον ἴδ ἀἰνίπθ ἰδνν, --- ἃ Ῥῇγαβθ σοιῃπιοι ἰῃ [86 Εἰδύογϊοδὶ! Ὀοοΐκβ ἴο ἀρβίσμδϊθ σοιίουτα Ὑ τὴ ἢ 
[)6 ἰανν, 1 Κὶ. χὶ. 38, 88: χὶν. 8; χυ. ὅ, 11, οἴο. (7)), [816 ἔοστωοῦ οοηϊδίποα ἰανγβ, δοοοταΐησ ἴο 
5}. χ. ἰβίοσὶ 8] γϑρογίβ 8180, δα δοοοσάΐηρ ἴο 2 ὅδ. ἱ. 18, ροθίωϑ, Ὑβ1Ο ἢ 81} βυϊῖβ τὶ ἰἢς 
ἄγαί ἀοουπιοηῦ οἵ {86 “Ψε)ιον δ. 

Ϊηὴ 18 θοοϊς, Βονγονοῦ, το οτἱσϊηδίοα ἴῃ (86 Νογίδογη Κίησάουι (Ρ. 544), ἴῃ (16 Αϑεγγίδῃ 
Ῥοσοα (Ρ. 546), [6 γθ ψὰ8 8ῃ οἱ δ ὺ ἘΠ ΔᾺ ἽΡΌ ἱμυστουσμί ὙΒΙΟᾺ ὦ 18 ἀφδίσπδίοα, Φοβῆυδ χχῖν. 

26, ΤΙΣ ΤῚΣ ἼθΌ. ΤῊΐδ οἷον βορβοσ ϑδβοθδσ οοπίδιποα ΔΙΓΟΔΑῪ τηοδὶ οὗ {π6 ἴδ οὗ 
(86 Ἰατν-ὍοοΚ ὀπαρογοά Ὀγ 186 Φομον δῦ, Θβρϑοῖδ! [86 Μοβαΐο θοοδίοσιβ (ΕΧ. χχ.), ργοῦδΪ Υ 
8450 ἴπ6 ὈΪ]οβδίησ οὗἨ Μοβοβ (Βϑαϊ. χχχὶϊ!.), οὐ (86 ἔτμθ οὗὨἨ ὅ8ι], Παν 8 ἰαπιθηΐ ον ὅ'διυ] (2 
ὅδιῃ. 1.) δἀπὰ [86 Ἀγππῃ οὗ {παρὰ (ΕΣ. χν.), πο ἀδίθβ οὐΪῪ ἴοι [86 {πιὸ οὗ δϑοϊοιιοῃ. 
νον ἴμδη βοϊουωοῃ ψγὸ ποοὰ ποί Ὀτγίησ ἰζ. [πῃ Φογοθοδιηθ {{π|6 1ῦ 866 Π18. ἴο ἢν. ὈΘΘἢ 
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Αἰγεδυ Κπόνῃ (Ρ. 547). ὙΥΒοτο {μΐ8 οἱάθν ἰδ υ-ῬΟΟΚ τγὰ8 οοτηροδοά Κποραὶ ἀ068 ποὺ Β8γ : 
ΡΓΟΌΔΟΪν αἷδο ἰῷ [86 πογίδοσῃ Κη σάομι. 
ΤῸ δεοοπα ἀοσυμμοηὶ οὗ ἰὰς Ψομον δι, 116 Αγ. θοοῖς (ον ἰπλ σαν ΟΝ Ὁ, Νυπι. χχὶ, 14, 

“Ῥοοῖς οὗ ἴ86 νγχᾶγϑ οὗἨ ϑοβουδ, ἑ. 6. [86 τδῦβ οὗ Ἰδγϑθὶ στ (86 μοδίβοη, Ρ. 559), οοηίαἰηρά 
ἃ στοῶϊ ὨυαΡῸΓ οὗὁὨ παυὶ χα πδιτδίνοϑ, ΏοΓα ἴῃ ἔδοῦ (μδῃ 41} [Π6 ΟἸΒΟΥΒ ἱοσοίμον (Ρ. δ59), δηὰ 
ΔΡΡΟΑΓΒ [0 ἢᾶγῦα οὐὔἱσϊ παϊθα ἱπ [8.6 βου ποτ σΟΙ ΤΥ (Ρ. 660), 88 ἰΐ δῦυθθβ ΥΘΥῪ ὩΘΑΥΪΥ ἰῃ πηδὺ- 
ΘΓ δηὰ 5Ξίν]6 σὴ [86 στουπα-τοχῦ, ἀπὰ ἴῃ 186 ἄπια οὗ 6 ποβμαρμαῦ ({ 889). Ὑῶθ δυίδου, 
ἕγοτι ἢΪ8 ᾿πίογοβὺ ἴῃ στο] σίουβ 16 8] ιοπ, γγἃ8 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἃ 1,ουϊῖ (ρ. 600). 

ΤΏο «ελουῖεί᾽ 8 ΘΟΌΓΒΘ οὗ ῥγοσθάυσο ΠΟῪ ὑγἃ8 {86 Ὁ] οσίησ. Ηδ ᾿ἰαἱὰ 5 Ἰουπάαιίοι πῃ 186 
ἙΠοΒΙπι-ἰοχῦ, νυ] ἢ 18, δοοογα συ, ργοβοσυθα ἰο]γΔΌΪΥ οοιαρ]οίθ;; θη ἴοοκ ͵8 βυρρίοπιθη- 
ἸΔΓΥ͂ τηδίίου ΟὨΙΘΗ͂Υ ἔτοτα ἷ8 ὕτο ἀοσυμπθηΐβ, τηογο οὐ οΥἁὨ ἰῃ6 ἰανν-ὈοοΚ, 1688 ουὐ οὗἩἨ {π6 τγᾶγ- 
ΒοΟΙ, βἴηςθ ἔμ6 ἵοστηου οὔδσοα τόσο {πὺ 88 ρΘΟΌ ΑΓ, ἴΠ6 Ἰδιῦοῦ οὐ]ν εἰιαῦ, ἴῃ ἸΔΩΥ οἶδα α8, 
παῖς ἢ ἸΔῪ ΔΙΤΟΔΑ͂Υ ἴῃ [86 ρτουπὰ ἰοχί. Τὸ 8]] (86 (ἄγοθα ἀοοιμηθηῖβ ἢ6 Δα ἢ 6 Γ68, 88 [ΔΓ ἃ8 ροϑ- 
1016, τγογά ἴῸγ πογά, τ Βοῖμοῦ ἢ6 οχίσγδοίβ πὶ ἰμθῖὰ στοδί ΟΥ 81:18}, ΤῈ ἰοχίβ ἤᾶνθ [ὉΓ Ὠΐτη 
ἃ οογίδίη ἱμν]ο Δ Ὀ}]1γ, δηα Ἠ6 18 συϊάοα ἴῃ [818 ὈΥ {Π6 σοηβοϊουβηθβϑ ἰμδὺ Β6 ἢΔ8 Ὀοΐοτο ΐπὶ 
δηὰ 5 οαἀϊίησ γΏ ΓΔ Ὁ] 6 ογ Κα οὐὗἩἨ Μοβϑδὶς Δυιβοτί(γ. Ηὸ 18 οοποοσμθὰ ἴο Βδγηοηΐζο {}|6 νδγ]- 
Οὐδ ΤΡοΥΐϑ8, διὰ οβδοῖβ [818 οἴδβῃ ἴῃ ἃ ἔστ ἰῃσθηΐοιιθ πᾶ ΠηΘΓ; Ἡΐη688 θη. χχὶ. 2ὅ Ε,, χχνΐ. 
19 Β΄. ξοτΡ. ν΄. χχυΐ. 15, 18; αθῃ. χχχν. 8, 7, χχχν. 4 Η᾽,, 14 δ΄; χχχίϊ!. 1-3 οοηρ. τυ. χχχίϊ. 21 ; 
χχχῖϊ. 18, οἴσ. [ΙῺ ΤΩΔΗΩΥ͂ 68868, ΠΟΎΤΘΥΘΓ, μὲ ΔΑ {86 ἱστερομο Δυ]ομααα οὗ [ιῖ8 δι βου 0168 ἀπά 
Ργοοοθᾶθα πιθορδηῖο}ν ἴο οομ πο ἴδ ἀἰἴογοηῦ δὰ οΟὨιγΔαἸ ΟΙΟΥΥ τηδίογίαἰβ, ἰθανίησ 10 [ῸΓ 
1.6 τοϑδάδν ΗΪπη860}} ἴο Ὀτγΐησ [Βθπὶ ἰηΐο σοπηθοοη δηὰ μαγηοηγ. ἤΠ8 μγίπιαγῳ ὁπάδανον τσαϑ 
10 Ῥγέβετυε ἰδ σοτίεηίβ ΟΥ̓ ἰδ6 οἱἴε7 τογίίεν, ΒΘ ΠΟΥ ἀρροάγοὰ ἴο ΐπι ἱπιροτίδηϊ, ἀπά, α5. Χὰν 
αβ ρμοεβίδίε, 7μδί αθ ἦς Τουπά ἰζεπι. Ἠδπσοθ ὄυθὴ στ μαὺ νγὰ8 αἰνογρθηΐ αἶβὸ τιϊσῃῦ, 88 Ὀοὶησ 
βοιβοι ίησ ἱπάοροηάθοηί, βθοσὰ ἴο ᾿πἷπὶ ΜΟΥΓΒΥ οὗὁὨ ρῥγθβογνδίίοη; ἴῃ ργοοῦ οὐ νοι ποθοὶ δά- 
ἄπορα Ψοβἢ. υἱϊ. 12,18. ὙΠ τθοβιδηΐοδὶ ἡδίυγο οἵ μῖ8 ΡΓΟΟΘΕΒ ΒΡΡΘΆΓΒ ἔγοτα ἴ|ὸ τοϊθηςτοη οἵ 
ΤΟΙΔΓΚ8 ΏΙΟΙ ἴῃ ἰμ6 οτἱ ρ1Π8]8 βίοοα αυϊῖα οοστϑοῦ, Ὀαὺ ἰῃ π6 σοι ἰηδίίοη οὗὨ βουγοθβ κμου]ὰ 
ἢδγϑ Ὀδθῶ οπιϊἰθά, 88 ἴῃ Φοβῃ. χ. 16. ἘὙθασθπαΥ, Βοόσθνον, ἰπ ἷ8 ΒΡ] ἐπιθη ΑτΎ δα αἰ τοηΒ, 
86 ΔΠοντδὰ ϊτηθ6 1} οοπβί ον Ὁ]6 ἔγθοάοπι, ἰγαπβροβίησ ραγυ 8 γ8, το θη ίησ ἱποοιῃρϑ Ὁ ]6 
ἀοεϊσηδίϊ ἢ 8 οὗὨ ἔἤπι6, ὈὰΓ ΘΒρΘοΐ ΔΕ Ύ ̓ ηϊογυσθανησ ᾿1{{160 Δα αἰ τἰοη 8. ἰηΐο [16 τορογίϑ οὗ ιἷ8 ρυϑ- 
ἀθροββοῦβ, ΠΟΘ (ΠΟΥ Δρροδγοὰ ἰο διΐπ ΔΡΡτοργίαϊο, Δ Θβρθοΐδ! ΝΥ ΒΟΥ ΠΘΟΘΒΒΑΤΎ ὕο δγ- 
Ἰοοηἶζο αἰ θσοποθθ. Τθθ ἰηίγοάυοίίοη οὗ 8 Ὠἰἰϑίοτίοα] βϑθαΐθησο ἰηΐο [86 ἀϊβοουγβο οὗἩ Οοά, 
οΕἢ. χὶ. 1, Κονῖθα ΧὨ 18 1118 οοάοῃ. Οη [Π6 ψ0]6, {16 δΌΠΟΥ βῃον8 στϑδὺ ἰδοῖ, βδίποθ 
6 οὔἴβῃ δρρίϊθ8 τῖτἢ γθ8] δρίῃθβϑϑ [18 δι αἰ τ0Π8 ἴο ἴπ6 βίδίθιηθῃίδ οἵἩ ᾿ἷβ ργθάθοθββουβ (6. 5. 
6εη. χΙϊ.) χὶὶ!., χυὶ., χχχὶϊ., χχχῖχ). Ου [86 οἴου μδηά, 1Π6 βίσῃβ οὗ [86 σομαρὶ ἰΔΡΟΥΎ ῬΤΌςΘ88 ΔΓ 
ἱπαἀοοα ρμἱαὶπ δηα πυπιοτοῦβ Θπουσ (ΡΡ. δ78--578). Ηὸ οδηποῦ μᾶνα Ἰ᾿ἰνθα Ὀδίοτο [86 Αβϑυτίδῃ 
Ρογὶοα, Ὀθοϑιβθ ἢ 88 {16 ἰδυ-Ὀοοὶς δα ὑγαγ-οοὶς Ὀοΐοσο Ηἷπι (Ρ. ὅ70). δϑδίποθ, γον οΓ, 
16 Ἰατν-ΌΟΟΚ, Θβρθοΐδ]]γ, οοπιθ8 ἀοτη (Ρ. 546) ἰο Ηοσοκίδῃ, ἴλ6 ἰαδέ ψοαγ8 οἵ [818 Κίηρ ΔΥῸ 
δϑουϊ [86 σφαγίϊεδί ἀδῦθ' ΓΟ ΒΟ. 186 ὑελουΐδέ σα Ὀ6 δββίσποα, Ηδ ῥγοῦδΌΪΥ ὡργαπῷ 7γοπι ἰδλ6 
τἰπσάοπι 07 16γαεί. Ἐοτ ἮΘ 88 ἃ Ὁ πάπο88 ἴὉγ {86 ᾿δτν-ὈΟΟΚ, δηὰ οθᾶνθϑ γ ΣῪ Οἰοβοὶν ἴο {δδὲ 
ἰῃ ἐπα οσοπίθηϊβ δπὰ τποάδ οὗἩ ἼὌχργϑββίοῃ; 18 ποῖ οδπάρι ὈΥ [16 ῥ᾽ αγΑ] ΠΥ οὗὁὨ βδογθα ρίδοθβ ; 
σῖτοβ {86 δοοουπὶ (θη. χχχὶ!. 24 8.) οὗ ἀοα᾿β στϑαι ηρ τι} δοθοῦν, τὴ ἢ ὯῸ οπθ 686 Ὀαΐ 
Ἦοβοδ (χὶϊ. 4 ἴ) πιθποηβ ; δηᾶ ΗπΑ ΠΥ 6 0.868 ΤΑΔΏΥ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ ὙΓΒΪΟ ΟΟΟῸ Θἰβούγῃογα ΟὨΪΥῪ 
ἴῃ πιϊησβ οὗ [16 πογίμοτῃ Ἰϊπσάοτῃ, δῃὰ βεραγαίθὶ υ ἴῃ ἴδοβα οὐ Ἰἰδίβν ἀδίβ, 6. σ. [86 Ὁ ὑγωξ, 

(τη. νἱ. 81; στ, “10 ττοδι]ο, θη. χχχίὶὶ. 29 [Επτρ΄ 28] 88 αἷδο ἰῃ Ηοδοᾶ χὶϊ. 4; ὝΤΥΣ, 

“τη ΐςε16,» Οθῃ. 111, 18, 88. δἷϑο ἰη Ηοβ. χ. 8; ἸἿΣΤ “ ργοσπδπου, 88 4150 Ηοϑβ. ἰχ. 11, οἷς. (Ὁ. 

519). 4ς πιοάπεα ποῖῦ ὃν ἰλὶδ υολουϊδὶ ἰδέ Εἰολἰειἰοεσελουϊδίῖο Ἡγονὰ 8 ργεβεγυοαὰ ἥοπι θη. 
1, ἴο Νυμι. χχχυΐ. (Ὁ. 497). 

1ηΐο [μαὲ ποτὶ δι1}} δῃοῖμον τὶ του (ρΡΡ. 589, 590), (π6 Τεμίοεγοποηιΐδί, ἈΔ5 δἱ 8. Ἰδίθν ρογ οὰ 
ἰηϑοχίθα μῖ8 ἀἰβοοῦγδοβ, στο ρϑυ ἰοη8, δηα ἴανγβ, δηἃ διηοησ [ποῖ πτΟυσ εὐ ἴῃ ἃ ΠΌΙΌΘΓ οἵ ἐζρίαπα- 
ἰἕοπ8, αἷ8ο δετοταὶ αἀσοοιιπίβ 07 εὐεηΐβ Ποῖ [86 δεμονῖδὶ δὰ τ Κοὴ ἤτοτῃ {86 ἰατγοῦοοΚ δηά δρ- 
Ῥοπάρα ἰο Νυπι. χχχνὶ, Ηδ ἀϊὰ ποῖ πιϑρὰ]θ ἢ [Π6 ἄγϑὺ ἴον Ὀοοῖϑ, θὰ γοντουσηῦ ἰδδὺ 
Ἱπ Σ Ϊν πὶ ἢ [Ὁ] ον Νυ. χχαχυΐ. ὈῪ ρίνίηρ ἰο ἰΐ 115 ργθϑοπΐ στοαί Ὄχρδηβίοη, ἀπ διγηβῃΐησ 
ἰν θαβῖάοβ τ τ προοΐαὶ δα ἀϊοπβ. Ηδ ἰ8 {86 ἰαβὺ οἱ δθογδαῖοῦ οὔ [86 ἴα. Η5 βἰδίβπιθῃυ δου. 
χχχὶ. 9, θοϊοησβ ἴο {86 ἱπιργυάοηῦ Οχργοβϑίοπβ Βἱ ἢ πτσὸ οἴδη πιθοῦ τ] ἱπ πὶ [1] 

ΗΪ5 μδηά, βουνοῦ, 8 ἰο Ὀ6 ἰγαοοὰ δήον Πουΐ. χχχίὶν. 4530, ἰἢ ρίδεθβ, 889 [ΔΓ 88 ἴο 0 5}}. χχὶν., 
δαὶ ποὶ δὲ 81}, οὐ ἔμ δοπίγασυ, 'π {86 Ἰδίθυ. θοοΚβ οὗ δυάσοβ, Βυΐ, δα ϑβ'δημαθὶ (ρρ. 487, δ79). 
Ηἰδ Ἰδηστιᾶσο δῇογὰβ (86 οἰίοῦ ῥτοοῦ οὗ [6 δσθ ὕο ψ ῖο ἢ μ6 ὈοΪοησθϑὰ (Ρ. 691). [0 18 ΟἸΟΕΟῚῪ 

1 [Βπὶ οοΡ. [Δηφο, Θοπ. ἰὼ ἰοὺ. (οουΐ, ΤαΑΥΟΣ 1.90Μ]8]; Οομδηῖ, Ἠεὸ. ΟἈχεεί. Ὁ. 48. --- ΤᾺ.) 



12 ΤΗΕ ΒΟΟΙΑ͂ ΟΕ 90855Η0Α. 

τοϊδίϑα ἰο (μδὲ οὗ Ψογοιλίδη, δῃὰ οἵμονς Ἰδίθ Ὑυὶΐοσβ ; [ὉΓ ὙΒΟΒ ουΐάθηοθ 18 δἀ ποσὰ (Ρ. δ91). 
Βυέιος λαυς πὸ 8] εῖδπί τϑαϑοηβ 70᾽ ὀγίπσίησ ἰδ αὐἱλον ἀοιση, ἱπίο ἰΔ6 ασε γοϊϊοιοίης ἰδ6 εαὶϊδ. 
Αὖὐ δαὶ {{πι6 οογίϑι Ὡ]Υ (ΠΟΥ ὯΟ ΙοησοΣ 8] ονσθὰ ὑμθιμδαῖνθδ ἴὸ ἀ68] 80 ἔΓΘΟΪΥ υῖθ [86 ἰανν-ΌΟΟΚ, 
δ ἴποῦθϑβθ 1 τὶ ὩθῪν ἸΔΎΤΒ, 88 {1.18 δι μου ἀοθθ. 1716 πιωδὶ λαύε ἰἰυεα ἐπ ἰλ6 ἰαδὲ ἀαγε 07 (λα 
κίηράοπι 07 Χυδαλ, ρεγλαρε ὑπάδν «οεϊαλ, απ ἀρρέατξ ἰο λαυὰ δδεη ἃ πιαπ ΟΥ ἱπιρογίαποο, ΟΥ̓ δέ 
ισοιὰ ποὶ λαῦε πιαάς 80 δοϊά αε ἰο ἰαζα σοπδίἀογαδία ἰἐδεγιὶδ5 υοἵϊδ, (λ6 δοοῖ 97 ἰλ6 ἴαιο (ρ. 591). 

Αἱ (}6 οἰοβθ οὗ Κποβθϑὶ᾽ Β οὐϊ ἴψιιθ ὑροὴ [16 Ῥρηϊαίθαοι δηπὰ Φοβιυδ 86 μ88 ρίνϑη ἰπ ὑδΌυἶδῦ 
ἔστη ἃ ΒΥΠΟΡΒΙβ, ἰπ δοοοσάδῃοα ὙΠ ἰἢ6 ογοροίηρ νἱονν, οὐἠἨ [16 ϑούδγαὶ ἱηρτοάϊθηίβ οὗ τ86 
Ῥοαύδίθυ οι δηά Ψοβδυδ (ρρ. 600-606), νοι τ Βθγθ δρρϑηᾶ, ἕοσ [86 Ὀδίζοσ οοιαργθμθηβίοι 
οὗ κιἷϑ ἸΏΘΟΥΥ : -- 

Θτουμά-ἰαχι. Ι [δυ-ϑοοκ. Ἥῆατ-θοοκ, [  ὀ ὀὀδοβοτῖει. . Ῥουϊοτουοαιίδι. 
1.1, 2, 10-16. ι. 8-, 11], 18. 

ἣι. 1, 1-11. 
ἵν. 1δ-17, 19. ἰν. 18, 4-1,14, 18, 20- ἱγ.1 ν-8, 8-18. 

τ. 10-12. τ. 1:9, 18-1δ. ΤΑΝ 18-21, 24, 26, ν]. 110, 22, 28, 26. 

25δἰὰὴ γί. γῆ. 25 ἴῃ γμασί. 
ψἰ}}. 12,18, 80, 31 ἴ ἐ ΜΙ. ̓ς. ᾿ Ὑἱ!. 81 ἰὴ μὲ. 82, 88 
8δ ἰὰ Ρὲ., ϑέ ἴὰ ρῖ., θέ ἴῃ μασί. 

Ἴκ. Ἔχο. νδγ. ὮΤ ἴῃ Ῥί. Σ. ΙΣ, 37 ἴῃ ρασί. 
ΞΕ ΜΕ ΠΕΡ 1-11, 16-48. ΣΧ. 18 ἰὼ ρασί. 

ἫΣ : 

ΧΙ. 16-38. χἰ ΕΣ 6 ἴῃ ρὲ. 9-14. [χ]}}. 1, 7, 8. ΧΙ. 6 ἴῃ μασί. 
χίν. 1-ὃ. χίν. θ-15. 
χΥ. 1-8, 220-44. 48-62. ἰχγν. 14-19. χΥ. 4δ- 47, 68. 
χνὶ. 1-9. χΥΐ. 10. 
ΣΥΪ. 1-10. ΧΥΪΙ. 14-18. ΧΥὶΐ!. 11-18. ν 
ΣΧΥΊΪ. 1, 2, τον ΧΥΪΙ. 8-10. 

ΣΤ Σ δ μα 4, δα. πιὰ ει 8 ἴὰ νὲ., δ Ὁ, 6 ἴῃ ΧΧ.Ὶ, 2, 8 [ὰ ᾿ ΧΣ. 8 ἰὰ γί. 
6 ἰπ ρασὶ ἢ ἰδὲ Ῥεσί. ΤΎΣΗΒΙ 

Σχί. 1-40. χχί. 41-43, χΣΙ!. ὅ. 
χαὶ!. 9-11, 18-16, 21, 80-} χχ!!. ἢ, 8. Χχὶ!. 1-4, 6, 12, 16-20, [16. 

884. 2- , 880, 84. χχὶ!. 1 Ὁ. 2 Ὁ. χχί. 4 ἰὼ ρὲ. 4-8 11, 
ταῖν. ἐχο. γα. 1, [ μαεὶ. χαϊϑ, ΤΑ. 3 ἴα ρὲ. 8,9, Χχίγ. 1 ἰὴ ρασί. 

ΝοΊάοκα (ΑἸ Πδεὶ. 1 ἰοταίωτ, Ὁ. 325 8.) ῥῬγοποιηοθβ ἰδ6 βαραγσδίὔοη οὗ ὕτγο οἰ ἰϑ βοῦγοθθ ἴῃ 
(ἀϑπμοβὶβ διὰ [86 Φ0]οσίηρ ὈΟΟΚΒ, ἀπιοησ τ ΒΟ μ6 90 ἱποϊμ 68 [86 ΒοΟῸΚ οὗἩ Φοβδπδ, δ58 [86 
Ἀγϑὺ τϑβαὶῦ οὗἁὨ ογι τς 4] ἱπνοβιϊαυῦοη. Οπ6 οὗ [686 ϑουγοθβ 18 ἃ βίπσὶθ δη Βοιηορ ΘΠ ΘΟΙΒ υγτὶὺ- 
ἴωσ (Ρ. 26), ββονσίπρ {βγουρμοῦῦ (Ὧ6 βϑῃπι6 βυβίθιηδιίς ρῥσορογΐοη, δῃὰ σορι]αγν (1) 48 ἐδ9 
βυβὺ ομαρίον οὗ (ὐϑηθϑίβυ [0 γῖνϑϑ [ὉΓ (86 πιοϑβῦ ραγῦ ΟἹ]ἹῪ βῃογῦ, οὐ ]1 6 δίαύθιηθηΐθ, πὶ 11{{]16 
οὗ ρἱοίοτϊδὶ ]] ησ πρ, Ὀυΐ Βῃονγϑ ἃ οογίδίῃ μθδυΐηθδββ ἃπα Ὑϑγθ οι οἵἉ βί}]6, δῃηὰ ἃ βρϑοίαὶ ἰοπᾶ- 
Ὠ6Β8 [ὉΓ ΤΘΟΙ προ ΠδΙΔ68 Δ Πα [ὉΓ ΠΏ ΡΟΓΒ. ΥΟΙΎ ΓΤΘΟΘΏΣΥ, ἴῃ ἷ8 ᾿ἰ σϑδαγοΐεδ ἰοισαγά ἰδ6 ΟΥ̓» 
οἶδηι οὗ ἰλε Ο. 7, ( 7ηιεγδυοσλυησόη τὰν Κυὶ ἀ. 4. Τ. ΚΊοΙ, 1869), ΝΟ] 6Κο 88 8[1}} τῦογα οἰ βου 
Θχδπιϊηθὰ (Π18 ρτουπά-ἰοχὺ δηᾶ, κ Κποῦθοϊ, ἰγδοθὰ 10 δἷβο ἴῃ (86 Βοοῖς οὗ ϑοβῆυα. 76 
οὐδεν βΒοῦγοθ 18 ποῦ 80 Βοιηορθῃῆθουβ. [Ι}ἢ ἴδ ἀσϑίῃ ὕνο τηδίη τυ σβ ἀγο ἀἰβρσυ Βμ 8016 (0. Τ'΄ 
141. Ῥ. 26), οὔθ οὗ ποῖ ἰ8 ἴ[η6 ποχὶς οὗ [00 δοοοπα Ἐ]ἸΟΐδι, ἤσϑὶ οἰ θαυ Ὀσουρπῦ ἴο νἱϑν, 
ΤΒσουρμοῦὺ (ἀθῃθβὶ8 δ ἰϑδϑῖ, ὉῪ Ηυρίο]ά, ψ 116 [16 ΟἾΒΟΥ μ88 [86 Φεδβον δὶ ΤὉΣ 18. δυῖδον (0. 
Τ΄ ζἴϊ ν. 20, ᾿βοβοαγοΐεδ, Ρ. 8). ΤὨΪΐ8 Φομουΐβε, (6 πιοϑὲ ἰα]θηιθᾶ οὐὅὨ 411 [86 ττὶΐογβ οὐ ἐμ 
Ῥοπίδίθυοι (68. Ὁ. 8), ᾿δ8 υϑοα {Π6 ποτὶς οὗὁἨὁ [89 βοοοηὰ ΕΟ ἰδὺ 88 ἃ τπιδίῃ δυϊογὶυ, δὰ 
ἴδκθη ἤτοι ἰῦ Ἰᾶῦρὸ ῬογΠΟΠΒ ἴῃ 50 ἱπαδροηάθηϊ ἃ ὙΔΥ͂ ἰμδῦ πηδὺ ἰ8 ἀμ θ ἴο [0 Φεμονίβι Ὠΐπ)- 
ΒΟΥ 18 ποὺ δἰ ΥΒ ΟἰΘδΥΪ ἰο 6 Βοραγδαίθα (88 Ηιρίοα δηᾶ αἷϑὸοὸ Κποῦοὶ δϑβιι6) ἔτῸπὶ τ δῦ 
6 188 Ὀοστονγθα οὗ [16 ἘΠοΒῖβϑὶ (1 69. Ρ. 3). Α τϑάβδοίου, ἀἰβογθηῦ ἰῃ ΝΟ] 6 Κθ᾽ 5 νϑυν ἴγτουι (ἢ 
ϑοδβονίϑι (1 68. Ῥ. 8)» οομδίηθα πον (18 ψΟΥΚ οὗἉἩ 186 Φομονϊϑὺ στ [86 στουπα-ἰοχί. Βαὶ (86 
Τδυςοτοδοιἶβῦ, ὙΠΟ 18 ὅο θ6 ἀἰβύ συ] βῃοα ἀσαΐη ἤοστα [86 Φομονΐδι, [γυβϑι ᾿πῖο [6 ποῦκ οὗ [86 
τϑάδοῦον. δἰ πηοδὶ [86 συ 6 οὗ ἴ6 ργϑβεπῦ θοοὶς οὔ Πϑυ θγοηοτιυ, δηὰ σοπιρίοἰοὶν τειογουσλϊί (λέ ροτ- 
ἐΐοηδ τεϊαίπσ ἰο ὕζοδλυα (1 48. Ὁ. ὅ, Ο. Τ᾿ 1Δι., 21, 80). ΤΏΟ πιο οὗὨ τυυϊτπρ, ΝΟ] οἸκο ἀθβη68 ἰη 
186 ποῦκβ φυοϊρα (0. Τ. 1. ». 81 Ποοϑατιολδα Ρ. 188 4.), Βο 88 ἰο ρἷδοο οι ΟΏΟΤΩΥ ἰπ (.6 
Τοΐσῃ οὗ δοβίδα, (6 γτϑάδοίοσ δθουΐ [86 γϑδαγ 800 ΟΥ ΒοοῺ ΔΗ͂ΟΡ, [1|ὸ στουηα-ἰοχί, ---- ὙΒοΒ6 δαῖμον 
88 ἃ Ὀγίοϑὺ δὲ “6 γ 88 ΘΠ], --α 'ἴῃ {π6 ΤΟΙ ΟΥ τδῖμοῦ 186 ϑιἢ σοηίυγγ Ὀοίογο ΟἸγὶβι. Αρους 
0.18 Ἰαβϑὺ ροσίοά 4180 οτἱ σ᾽ παὺθα, ἢ {πἰηκα, [86 οἷδν σταδίου δἱβ οὗἨ 116 Ῥϑηϊαίθυς ἃ ΖΘΏΘΓΆΠΪΥ (0. 
Τ. 1. Ὁ. 82, εβ. Ῥ. 140). Αὐλοῦσ (686 οἷ 6 τηδίοτα]8 ΝΟ] οἶσθ οουπῖβ (Π6 ὕπο στουηᾶ- 
ὑοχίβ πο τ γτθ οοιηἱηθα ἴῃ 86 ποῦῖς οὗἩ [86 Φομονυϊδί. Βυΐ ἴλογθ δῦὸ Ὀθ81468 πῃ 1π0 Ροη- 
[αὐθυ ἢ 81}}} οἱ ον βουγοθβ, ὑσὶ 4180 τηυβῦ 06 Ὀογπθ ἴῃ πιϊπᾶ, Ὀθοδυβο 411 {π886 τὶς 98 ΓΘΙῸΡ 
ἴο ἴδοπὶ δῃὰ ὁσοαβί Δ ]Υ τοϑῖκθ 86 οὗἉ [μοἱν ποεκὰϑ (0. Τ. ζγϊ. Ρ. 82). ΤῊ8 νῷ ᾶνϑ βοπιθ ἔγδο- 
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τοθηῖδ οὗ δηοίθηξ Βοῦσδ, [ὍΣ οη6 οὗἨ Ὑ 1} “(0 Ὀοοὶς οὗ [86 τᾶσβ οὗ “μου δὴ "" ἷ8 οἰϊθα 88 8 
βοῦτοο (Ναπι. χχὶ. 14). [πὶ 9οεΒ. χ. 18 ᾿ἰΚουνῖβο “ ἐλ δοοῖ ο ἰλε ὠρτίσλι" ἴΒ αυούοα, ἴῃ τὶς ἢ, 
δοοοτάϊησ ἴο 2 ὅϑδσ. ἱ. 18, δίοοά α ξοπρ 97 Ῥαρίά, ιυλιοὶ ἃ ἰλογείοτε οουμά ποὶ λαυά δδεη, τρτἱίδη, 
αἱ ἰλε εαγζίεςί, δεΐοτε ἰδ (ἔπι 97 ἐλὲϑ πιοπατοδ. 

ΤῊΘ ἴγϑοοβ οὗ [86 ρτουπά-ἰοχὶ αν Ὀθθη (Ὁ]ονθαὰ Ὀγ ΝΟ] οἰκο, ἰῃ μα ἰηνοβισαϊοηβ, θοῦ 
ἴα ἰ6 Ῥοηίδυθυς δηὰ ἴῃ ἰδ Βοοκ οὗἩ ϑοδβῆυδ, τῖϊ τς ἢ δουΐθηθθα. [ἢ οὐὖῦ Ὀοοΐκ {μποὶν ἀΪ8- 
ΘΟΥ̓ΟΓΥ 18, ἰπ δὶ8 νίον,, τοπἀογϑα βρϑοΐϑ!ν αἰου]ς Ὁ [86 δυθδοαυθηὺ τηοἀϊβοιίάοηπ οἴβοιθα ὈὉῪ 
186 εαϊοτοποιιῖδίὶ (  εδεαγολέδ, ΡΡ. 94, 958). Ηδ Ηπάβ {μδὲὶ ἰοχύ ἴῃ τὴ Ὁ] ονίησ ραβϑᾶσθβ : 
εἰν, 1ἢ. 1, ἵν. 19, ν. 10-12, νἱ. 20, 24 (7), ἰχ. 15 ὑ, 171-22, 27, χ. 28-48 Θ6ϑθπί ΠΥ ; οἢ. 11 (Οη]γ 
ΔΟΟΟάΔηΟ65 τ]τὰ (.6 στουπά-ἰοχί) ὁ. χὶϊ, οτἱσίηδ!γ Ὀοϊοησίηρ ἴο ἰῦ Ὀυΐ ἱπιογροϊαίθα ; χἰϊὶ, 
18-χχὶ. 40, βΒ δίδηδ γ ἰπγουσδουΐῦ ; ὁ... χχίϊ. (888 ἃ σοροῦγὶ ἔγοαι ἴλθ στουπα-ἰαχί ἔοτ 108 
4515); χχῖν. 88. (Κεφεατοῖθε, Ρ᾽. 9ϑ4-106, τοῦ [86 ἀοἰα1}8 στ ΐο ἢ} Μγὸ σδηηοῦ μθγὸ γορϑδῖ 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἔουπὰ.) 

Π. ἘΕδ:ειπιαίε 9.7 ἰδεδε ὶειυε. 

ΟὟὐ ΌΓΙΔΟΡ δϑβογίΐοῃ (δὲ (86 Βαρρ]πιθαυ-ΒγΥροιμοδὶϑ ᾿δῇ ποῖ ἀπραῤοα δε εν ἰοδίοα 1861 
οὨ [6 Ῥεπίδίθυο ἢ δηὰ Βοοὺκ οὗ ϑοββυδ, 18 βιυ οἰ ΘΕ βυδίαἰποα Ὀγ (818 τοργοβθηϊδείοη οὐ τ[Ὲ6 
ΤΕΒΟΔΙΌΒΟΒ οὗἁἩ ἴδ οΥτο68 τὸ ἤλυθ Ὠδπιθά, ΕὟΌΥ {μὸν ἄστθο ϑιηοησ ἰμθηιϑοῖνοβ πα 1 801}] 
οἴδιοσβ, 88 6. 5. Ηυρέο]ὰ, (1) ἱπ (6 Αβϑαμαρίϊοι οὗ 8 δοιπιοι σγομπί ιογ τς (Ἐ]ΟΜ π.-ἴοχι) 
ἴον ἰ86Ὲ Ῥοηϊαύθυοα δηᾶ Φοβμιυδ, στ μβοϑ ἀδίθ 18 ἤχϑα ἱῃπ [186 οαγιοϑί ρογίοα οὐ [89 Ηοῦγον 
ἸἹΠΟΠΆΤΌΒΥ, ἴΠ6 δῖ Ποῦ οὐἨ Ὑΐοἢ 8 ἀοδίσηδίθα 848 8 ῥγὶοβῖ, ἀν] ]ηρ ἴῃ (π6 βου ογ ρατὶ οὗ 
ῬΑ! οδίϊπο ; (2): ἴῃ (186 ΜΙΓΠΟΓ δϑβυιηρίίου ἰμδὺ [86 Ἰαδὺ τοαδοίίοη οὗ 16 Ῥοηϊδίθυο δηὰ Φοβῃυδ 
ἴοοκ ρίδοθ ἰπ (86 πιο οὗ Ψοβίδ, οὔ, δὲ θΔ6 θαυ] οδῦ, πάνυ Μδμαββοὰ (ΒΙ]Θ6,κ), ὈΥ 16 μαπὰ 
οὗ 186 Τουϊοτοποπιῖβῖ, τῆο δῇ [86 βᾶπιθ {ἰη6 ἱποογρογαίθα ἱπίο ἐδ ἷϑ οσσὰ ποῦ (θα. 1.-- 
Χχχίϊῖ!.), 156} 4150 γοεησ ἱπ μαζὶ οἡ οἱά τϑρογίβ, διὰ {μδὺ ἢ6 πογίκοὰ ονὸσ (π6 Βοοῖ οἵ Φοβῆυδ 
Ἰηογα ἴ88π εἰΐδπεν οὗ ἴμ6 οἴβοῦβ, νι μῖςμ Β6 ἰε σοι ραγδάνοιυ ἀπίουοθοα; (8) πὰ 186 δββυρ- 
ὕοη ἐπ σεπεταὶ οὗ ἃ στοδὺ Φεβονίβιῖς οθπλθηΐ, οα [86 οοπιροδί[οη οὗὨἨἁ πο, Βοπαυογ, ἐπ ρα γ- 
ἔσυζαγε, ᾿ΒοΙΓ ορίποηβ αἰθεγ, ΒΒ] θεὶς 18 186 πιοβῦ σδυϊίουδ, δνοϊἀΐηρ ἀδβηϊῦο ἀἰβοσὶπιϊ δι ΐοη8 
δὰ χεο)θοοομβ. Ἐμοῦοὶ δηαὰ ΝΟίά οἰκο, αἴοῦ (86 Ὄχδῃρὶε οὗ Ηυρίδ]ά, δῃὰ ἴῃ ραγὺ ἰμαῦ οὗ 
ἙἘπαϊὰ, τὸ Ὀο]ἀθῦ, δὰ βυρροβο (μ6υ τϑοοσηῖζο τὶ ΐη 015 Φομουϊϑιίς σοπιροείϊίοι {6 ἐσο 
πιδίη τσὶ τἰησβ, το  ποῦθὶ (νΟΥῪ πηογί παύου ἰπηϊ αἰτίης Εἰ 8] ἃ 5 ρδβδίου [0 σίνίπρ πδπιθδ 
Ὁ [86 μαγώσδαϊας ἀοσαταρη8) ἀοαϊσηαῦθα 88 Πατ-ὍοοΙς δηὰ Ὑ͵αι-ὍοοΚ. 76 Δ} ἔγθοὶν δ] 1ὸνν 
ἰμδῖ, 85 {μ6 σε ρμασὶ οὗ ϑοβμαδ δὖ ὁποθ βῆονγβ, βιοι ἀἰδγοηῦ ρογιοηβ οὐὔὨἩ 116 στοαὶ ψεοβονὶο- 
(6 Θἰοπηθηΐ τϑὺῪ ὉΘ ροϊηϊθὰ οαὐ ; Ὀαὺ (μαὲ (80 ΓΙ ἼΞΌ εἰϊοὰ “οι. χ. 18, 1 βδῃ). 1. 18, γγϑϑ 
οὔθ οὗ [πὸ δυϊμογ δα οὗ [86 Φεομονΐβί, μα [ῃ6 Ὁ ΓΑΒ ᾿ Ὁ, Νπ). χχί. 14, γαϑ [Π6 ΟἿΠΟΥ, 18 
σοτΔΙ ΠΥ 8 τοϊβίακθ ὙἘ6 ἵτο Ῥορῖκβ 8.6 ἴο 06 τοφαγάθά σδίβουῦ, στὰ 6 Ὑγοίία, ΒΊΘοΙς,, Εὰγεὶ, 
ΝΟΙάοΚο, Ηϊσὶς (Οεεολίολίε 46 Ῥοίξεαι 71εγαεῖ, Ὁ. 102), [6]],] ἀπὰ τηδὴγ οἴμιοσβ, 858 ᾿ντίοδὶ 
Ὀοοῖβ, δὰ ΟΝ ΚΘ {π6 ρίαγαὶ ἔοστα Ὁ (Ν τα. χχῆ!. 10, Ῥβ. οχὶ. 1), δ8. 8 ροθϑίςβὶ ἀθθ- 
ἰσυδίώοι οὗ Τετϑεῖ, ῬΓΟΡΟΣΙΥ “ [6 ρῥΐουβ οομρτεραίίοι," δηα 580 ΡΓΘΟΊΒΘΙΥ {{κὸ [λ6 ρορίοαδὶ Ἰῶν 

ὙΒῖ ον οοτλθ8 βΌτα ἃ στουπα-ἕοττα Ὕγ) --α  ρν: ΘΟΙΩρΡ. ἸΏ πὰ Ἰθ. (860 Εϊτγβὶ, Οε- 
βελίολίε ἀον Βιδὶ. Ζἱϊοταῖ. Ὁ. 457, Απριεσᾷ. 3.) ὙΏΘΥ ποῦ δηοϊθηϊ βουσοθϑ ἴο ὙμίοΒ ΝΟΪαΘΚΟ, 
ΔΙΠΟΠΟ ΤΏΔΗΥ͂ ΟἴΒΟΓΒ, αυϊῦθ ἀϊδεϊποι!γ Ροϊπίβ, ρμοθίϊοδὶ βουγοθϑ, δηἃ πο ΠΟΥ ἰΔῪῪ ΠΟΓ ΜΑΣ ῬΟΟΚΒ. 
ΑἸ ΒουΡᾺ Κυορεὶ, τμογθίοσθ, τῆᾶν Ὅ6 ρουμδρ8 δββθη8}}γ εἰσμῦ ἰπ ἀϊδιϊσυϊβηΐησ τὸ οὨίοῖ 
τὶ ἢ σα οὐ ἀοσατιοηΐδ οὗὅἁἨ [86 Φομονυϊβί, [π6 ἀθεϊσπδύοη τ βίο ΒΘ ρίνοϑβ ἴλη, δπὰ ἴμ6 τϑβα]ῦ- 
ἧην ἰἀοπε βοδίϊου οὗὨ ἴπθπὰ τ [86 ρΡορίίοαὶ ρῥγοάυςιοηβ τπθπιϊοπθὰ, τὸ τσβὲ ορροβθ. Απᾶ 
80 ΔΓ 88 νὰ Κποῦν, ἢθ6 [88 ἴῃ {18 Ἰουπαὰ πὸ ἐ]ϊονσοσβ Εἰ μοσο. οι ἴμοδο ὕπο οἰἱοῦ τὶν 
ἴπσβ Μετὰ τοϊδίθα ἴο Θϑο ΒΒ οΟἴΘΓ, νι θμοῦθμον ὁδοὶ οχίβίθα ἱπάθροῃ θη ὈΥ (86 εἷάθ οὗἁἨ [86 
οἶμον (Ηρί!]α, Κποθο]), οὐ τ βοῦμοσ {π6 Φο ον δὲ, ἃ8 ΝΟ] ἀοἶκ βαρροϑϑβ, ἀἰγϑθοῦγ σοπιρουπαοά 
Β᾽5 ποτὶς δπὰ ἰμαῦ οὗἨ [86 ϑοοοηὰ ἘΠΟἢ δὲ ((86 ἰαν-ΌοοΚ οὐ ΚηοῦοΙ) ; πβοίμοσ 118 Ψεμονδὲ 
ὙΔ5 ἴΠ6 Β81η6 85 [86 τοάδοῖον (ΒΊ]θθκ, ποῦο]), οσ [86 τϑάδοϊου νγαβ αἰ δοσγοηὶ ἔγοαι (Π6 9 6}ο- 
υἱεῖ (ΝΟΊ 6 ΚΟ), ἰλοδα αΥ̓Ὲ ἸΔῈ φιαείϊοηδ τολί οὗ, ψεί αἱσαὶξ α σοποἰιδῖυε ἀπϑιοεν, ἀπα εοἱ!! ρεγῆαρϑ 
ΠΕΡΟΤ ἤπαὶ οπό σοπιρίεἰεἶν βαἰεγαοίογυ.3 
11. 4. (δ νους οομὰ ποῖ; οἵ τ8)6 Ὀοοῖς [ξ που ]ὰ ΟὩΪΥ 6 ἐξ ἔδλῦ 'ξ οουἹᾶ Ὠοὲ το Ὀδοη “ιίΣλεά ΘαΣῖονῦ. --- ΤᾺ] 
3 [ΤῸ ποουὲ Ἀρ  δη-δροοκίπσς ΟὨγίδέδηδ ἴπο ἴτοοάοι πιξὰ πμίοἢ ἔδοδο οτἶο8, ὁδροοίβ}}ν Καοῦοὶ, ἀΐδουδα ἰδ δαοχσϑὰ 

θοοῖ5 Μ} εἶνο μαΐῃ δὸ οί ἰστουασοηῖ διὰ ΔρΡρασϑῃὶ ἱποοι ρα Ὁ]9 πὶὶ αἰποοτα Ομ τ δ δογ. δυοῖν ΟὨ τ δι ἰδὴδ ζοῦοΣ- 
δἷγ Βοᾷῖ ἰδλαὶ 6 ΟἸυτοῖ οὗ ΟὨτῖδὲ ἀοδα τοεῖ !οἢ ἐδο δοϊμοη οὐ οὗ ἔπ ΝΟ Τορίδιιθηῦ Βοοῖϑ," δηὰ πον οὐ ἐδ 
0. Ἐ. ἐπρούγδου, δὰ ἐπὶ σα ἔδο Βοοῖκ οὗ ἴδο Οἱὰ Τοδίλεοπὶ (8660 [Δηκοα Ορηηπεπίανγῳ οὐ Θοωθεαὶδ ἰῃ ἰδ ΒΙὉ]6- ποσῖκ, 
» 99, 0065.). Απά ἐδοῖθ [6 οὐδε εν ἀληφον ἰμδὲ ἐ6 ἰοὸ οχίϑηδῖγσο δῃδὶγεῖς, οοιηροαϊείοη, δὰ τοοοιιροεϊοη οἵ ἔδοδθ 
Ὀοοῖθ δρουὰ ἐπ ραὶ οοηδάῤηοο ἰπ ἐμοῖς ἀϊνίηθ δυϊποσῖεγ. Ὑοῦ Κηοῦθοὶ δ ἰδῦοτα οὐ ἴ[Ὧ6 Ῥοηίδίδαση δ 9 θη 8 ΠδγΟ 
Ὀθβὴ ποὺ ΟὨΪγ οὗὨ ὑγοάϊχίουξ ἰοἷ!, ας ἴπ Τασίουδ γοδβροοὶδ οὗ στοαὶ γαϊυθο. ὙΠῸ δαπιθ ἰ6 ἴσιο ἰὴ ἰΒοῖς ϑούθγαὶ ῥγοροσγίϊουδ 
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Α8 ὉΣ ΟΌΓ ΟὟ Υἱαῦγ, γ͵ὸ οϑηηοῦ, Θϑρϑοίδ!ν δἔοσ [80 δχβϑδρὶθ οἵ ΒΙθοκ, ἀνοϊὰ γίνη ἴῃ 
ΟἿΡ Δδβογθηο [0 {86 Βυρρ᾽οπιθηῦ ΒΥροιμοδῖβΌ Ὑοἱ ἴδ βθθπβ ἴο Ὁ8 ἴοο σϑβὶ, (9 υμάογίαϊο 88 
ΚΊΟΌΟ] ἀο68, ἴο Ροϊῃῦ ουὐ ὄνϑὴ [ο πιΐηυἴλδδ, ΠΟΥ (δν18 δπἃ πον τμ8ὲ δυο βαθά. ΝΟ ο Κο᾽ 5 
ΡῬΓΟΟΘάυΓΘ 18 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ τη οἢ ΤρογῸ σδυίου8, πηοϑὺ τηοᾶογαίο {ἐμαὶ οὐὗὁἨ Β]6οϊκ, τὸ οοηὐθηςβ Ὠΐπλ- 
561 στ ἐπεϊπιαίίοηθδ. ΝΕΙῸΣ ἀο γψῷ νϑηϊασθ τόσο, τμθὴ 6 ΟΧΡΓΘΒΒ (Π6 ορίηίοη ἱμαὺ ἴῃ 
[86 ἄγῃ ραγὺ οὗἩ {μο Βοοῖκ οὗ Ψοβιιυδ, 88 αἷϑὸ ἀσδίη ἰῃ (86 ἰδϑὺ [ἄγθὸ ομβδρίοσβ, (0 Ψομβονίβιὶς 
Ομαγϑούογ ργονδὶ]β; [δῦ τι ΐπ 818 Φομονίβες ρογίίου ἀἰβδγθηῦ οἰθιηθηΐθ τᾶ 6 ἀἰδυϊπσυϊθηοά, 
88 ὙὙδ8 ΔΙΛΟΔΑΥ ἱπαϊοδίθα ἴῃ ὃ 1, δηὰ 885 1116 δχϑσϑβϑὶβ ὙΠ] βῆονν ἴῃ [86 ραγίίουϊαρ οβ868; ἰδδί 
ἴῃ (86 Βϑθοοῃᾷ ρᾶγΐ, οῃ [8 ΟΠ ΓΑΓΎ, 88 ΒΡΘΟΙΆΠΥ ἰπ [6 ἀοβογί ρου οὗἁὨ [6 ἀἰνἰβίοῃ οὗ 186 Ἰδηᾷᾶ, 
186 στουπα-ἰοχὺ ῥγαν 8118, 1186} τοϑυϊησ δραὶῃ οἢ Οἵα ῦ γϑοοσγάβ, ροῦβδρβ δυθὴ οὗἉ Ψοβυδβ {ἴτπη ; 
{μδὺ παν, δηὰ ραγι ου υῪ ἴῃ ΟὮ. ἱ. ἀπά χχὶϊὶ., ΡΟ Δ Ρ8 4180 οἰ βθύβοσο (Ὁ. υἱῖ. 25, υἱῖ, 81, 
Θἴ9.), ἰλ68 Βαπά οὗ [86 Πουϊογοποιιῖδὶ 18. Ῥ]δίμ]γ το Ὀ6 τϑοορηζοα, Ὑπαὶ {18 Πουνθτοποσηΐβι 
ΜᾺ8Β διῖμον οἱ Προιυΐ. 1.-ΧΧχΙϊ,, ΔΡρΘδΣΒ Ὁ 08 ἴο Ὀ6 ἃ ἔδεϊ τ ΒΟ σδηηοῖ ἸΟΩΡῸΣ Ὀ6 Βυσοθ88- 
ΠΥ ἀφηϊοα, [0 τῇδ ἀουθι]688 Ὀ6 αποδουθα, πόνγονοῦ, τ μοί ῦ δατηοηϊίοηβ, τταγπίησβ, δηὰ 
ῬΑΥΓΟΌΪΑΥΙΥ 8180 ργορλοοῖο8 οἵ Μοβοβ ἀϊὰ ηοὶ βυγνῖνα ἱπ ογϑ] ἰγϑδα 010 ἢ8, ΟΥ ἷῃ βεραγδίθ γθοογάβ, 
ὙΓΠΙΟΝ ἴῃ [Π6 ἰὴ οὗἩ Μβηδββοῃ δηὰ «{οβίϑῃ, ΓΘ τουϊβοα δπὰ οαϊϊθα, 89 6 τηϊσηῦ 88 γ, ἰῃ 8 
ἔγϑθ, γΥῪ Ὀοδιυι], δηὰ δα γίηρ πιδῆπθγ, δηὰ ἐμαὶ ἴοο πὶ μουῦ δηγ, [86 8] 1σῃιύοβι ρίουβ ἔγαυά, 
δα ἴῃ σοοὰ ΨΆ1 1}, δὰ [86 Φ}]168ὺ ρογβϑαδβίοη οὗ ἴ)6 ρμογίδος }υβ Δ Ὀ] θη 688 οὗὨ βυο 8 ᾿ ὑογασΥ 
διίοπιρί. [πῃ σϑίδγθῃοθ ἰο Μοβββ Εἰπιβο!ε, γὸ μοὶ στα πὶ ΒΊΘΟΚ ἀραϊηϑὶ Κποροὶ (Κρ, 
Ρ. ὅ92), [μαῦὺ τυὺυϊυύθῃ ΤΘΟΟΓᾺΒ Εοτὰ ἷ8 δηα Δ.ΓΘ ὙΘΥῪ ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἰο Ὀ6 τοοορηϊζοά. 76 τηδίη- 
ἰλΐη [80 βᾶπι6 ἰπ σορᾶσγα ἰο Φοβῆυβ, δηὰ οἀπηοῦ ὑμουθίοσθ 8110. ἰδδὺ Οἢ. χχὶν. 20 18 ἃ ς-. 
ἀοη.ἢ ᾿ 

ἢ 8. Ονγεαϊδι ιν. ᾿ 

ΤῊΘ ἰδίου οὗἁ 16 οοπαμδϑὺ οὗἁὨ ἱμὸ ἰδπᾶ οὗἩ Οδηδδῃ, 88 τοϊδίθα ἰῃ οἿἿὗ ὈΟΟΪ,, 848 σίνθη στοδὺ 
οἴδβυηηβα ἴο {μ6 Βοδαίμβθπ ορροπϑηΐβ οὗ πα δίϑαι δηὰ ΟἸγἸδυϊδηϊγ, δὲ θυ, ἴο [6 Μδηϊοβεοδῃ8, 
δίλου τ γ 18, δηα, ἴῃ ποῦ σϑοθηῦ ἰἰπ168, ἴο [6 ΕΏΟ 195}) ἀοἰδίδ, ἀπ [86 γαιοηδ 15[8 οὗ (σθστήδὴν ; 
Β66 {πὸ γτγοοίβ ἴῃ 1ΠΠοηϊμαὶ: δὲα σία ϑαοῖλε ἀδν σδιιἰοῆοη Οἰεπδαγώησ, ΤῊ. ἱν. Ρ. 891 ΕΣ 
ἘΛΟΏΒΟττι, ἈΠΟ ΠΡ᾽ ΙΔ ΩΥ ΟἴΒΟΤΒ, ἴῃ μἰ8 7πἰγοαμοίίοπ, Ὁ. 408 (1 εἰ} Β Οπιπιθηίαγῳ οἡ, “οδλα, Ῥ. 
ἢ, ΓΕπρ. Ὑγδηβ8. Ρ. δ27]) Βρθδκ8 ὙΘΥῪ ΒίσΣΟΏΡΊΥ, Θχοϊαϊτιίησ τὶν ἢ ΒΙσἢ ἸΩΟΓΆ] ἱπα! σηδίο : 
“ον ἱπιρίοιιβ '8 [16 παστδῖνο οὗ (86 Βοοῖς οὗ Φοβῆυα [10 τιδῖοϑ ἀοὰ ποὺ ΟἿΪΥ σὶνθ δυΤΑΥ 
ἴο 1.6 ΙΒγϑο] 1168, ἀσδίηβι 811 σὶσαῦ, (86 Ἰαπαὰ οὐὗἁἩἨὨ Οδμδδῃ, νὶο ἢ [6 Οδηδδηΐῦοϑ 88 [86 ἢγβὺ οο- 
σα ρδηίβ τηοϑῦ 08} μ6]4, Ὀπὺ 4150 βκοίοῃ ουὖῦ 8 Βουτὶα ρίδῃ ἴον 18 οοηαυοϑί, δῃὰ αἰγθοῦν Ὅσον 
ἴ86 τιοϑῦ ἀγοδάξιὶ! Ὀ]οοάβηθα δπὰ {86 ἰοία] Ἔχ ποίΐοη οὗ ἴμ6 Οδπδδηῖνθβ. ὙὦΒῸ δὴ σϑοοῃοὶ]θ 
{815 τὶ ὄνθῃ ἃ Ῥδυῦδ! } Υ οοττϑοῦ υἱον οὗ (80 ἀοάβοδὰ ὃ ἘΠΟΏΒοση ορ)᾽οοϊοα ποῦ ΟὨΪΥ ἴο 
(18 Ῥγοοθάυτο σδϊηϑὺ ἴ8)6 Οδηδδηΐίθδ, ἃ8 σϑοοσάθα ἴῃ οἂγ Ὀοοῖς, Ὀὰΐ ῥδγίου ]ΥΪγ δ18ὸ ἰο [86 

οὔ ἔδο οἴοῦ βου ἴο ἩΏΌΤΩ ἯῸ ΤΟΙῈΡ ; δηὰ ἢ οδἰϊτηδέληρ ἐμοῖς το κίον σμασδοῖου Ἠὸ δζὸ ἀοθί]οδα Ὀοπηᾶ ἔο Θοη βίο 0816" 
ΤᾺ σδὲ [δηζο, ἰὰ ἐλ6 ῥϑϑδαρβο ᾿δὺ τοΐοστοι ἴο, [88 ἐπεϊυηδίθα οομοθγηΐορ 89 ἀϊδιίἱμο οι. Ὀούπφθοι Ἐογοϊδιίίοῃ δηᾶ ἐῃ9 
ποτὶτίοη τοοοτὰ οὗ ἰξ 8 ἰδ9 στουῃὰ οἵ πο Κἰησόοιμ οὐ αοἁ. ΟἸΔΙΙΥ͂ γὶ}} οἶδα Ὀ6 οομδισαϊηοὰ ἰοὸ Πορο ἐμδὲ πο ἀϊδὲΐπο- 
Εου [8 δου ϊγ ἄγανψῃ. 

Βυὲὶ δρασὶ ἴγοπι [πἰα, δηὰ οοηοοάϊπρ (πλὲ βοϊοη δ6 Τοδοασοῦ 16 Θα ΝΠ Δ᾽ οἷο ἰοπομίηρ 89 ἤοτά διὰ ἐἶο τοσκδ οὗ σοά, 
[80 διηοί Ὁ] 0048 δηὰ “ἴ δια ̓ ος ἐΥλον ) οὗἉ Β ἢ οἰδθογαίθ διὰ στϑίηνθ βροοϊβοδὶ!οηδ 88 βοῖῃθ οὗ ἔποδθ δύουθ ϑυῃιτηδτίζοα, δοὰ 
189 ΘΠ οὗὨ ΤΏΔΏΥ Οὗ [86 ΣΘΟΔΟΙΒ δεεϊχηϑα, ὑρσούοκο ᾿δυσ ον ταύδον ἐμδ δυχυτιθηίδενο οουζαίδίίοη. Τμδῖ οὯθ Βῃου]ὰ 
ΚτΑΥΟΙΥ κριϊ ἃ τογδὸ ἢ ΤΠ ΠΠΊΘΣΟΌΒ Ῥδδδδο8 80 88 ἰο0 ΣΟΙ͂Σ ἰμ9 ὙΔΙΪΟῺΣ ἵγαρτηθηίδ ἰὸ ἐδποῖς τοδροοῖνο δυΐιοσβ, δὰ δῃουά 
6 ΟὈἸΙχοὰ ἰο ἀο ἰδ ἰο Βα ῦο ἢ18 ἰὩΘΟΣΥ, ἰδ, ἰο ὁ τοίη 8,. Βα υκὨ οτίηρ ἰδ 5 ἐπθΟΥ δὲ ἐΐδ Ὀΐγί!. ΟἿΓ ουτίοβὶ Υ ἰ6 πδὲ- 
ὌΓΣΔΙΙΥ ταϊβδοὰ ΌΥ βυσἢ δεϊοιηρὸβ ἴο ἔπηαρίῃθ ὃ ἴ0 ποχὺ δροουϊδίον ἰῃ ΒίΌ])16 41] οτἱ ἐἰοίδτα π|ὶ}} ῬγΟροϑθ ἴοσ οὔὐ᾽ ποπάοσιηθῃῖ ; 
ὨΔΥ͂, πὸ ἰπαυΐτο Ὑδαΐ ὀνϑη [Ὧ9 Βδη|6 πιϊηά, δος μαγίηρ ἀγορροὰ [ογ ἃ ἐΐπιο δῃὰ ἰογχοιϑῃ ἴδ 6 ραγιουδτα οὗὨἨ ᾿ΐδ Ῥγθυΐουβ 
ζαὐτϊοδιίου, που]ὰ ἱηνοπῦ, ᾿ἴ Ὠ9 νοῖϑ ἴο ἰδ ὃρ ἔμο τῃοΐὶο δι θήοος αθοθν. ἯὯ780 Ὀοϊονο Καοθοὶ ΠᾺ8 Ὥστοῦ Ὀεο οὐϊάοηθ ἰπι 
ἰὨσΘΌ ΠΥ οὗ δΔοεοι ἰῃ εἰ 4 ργονΐηοο οὔ ᾿ ογαΐατο, ὁχοθρὲ ὈὉῪ Ἐπα]ά, τ ο89 ἐΘΟΥΥ (Ὀτί ΕΗ οὐ! θὰ ἰὰ 85π|} 115 Φιίοείοπανν 
οΓ ιλε Βιδίο, νοὶ. 11. ν. 2411. τ. οἁ ) πιοϑί Ὀγοῦδο!ν χοῦ Ῥϑαγ ἔμ μαῖα. 1ὲ που]Ἱὰ δοϑὰ ἰδὲ ἔδθ οἰϊπιδχ 16 δἀπιίἰἰοὰ ἴο 
δύο Ὀ6θη σολο; ! θὰ, δι διυυϑοαπουΐ πτίϊογθ, οἵ Ἡμδῖονον (πϑο] ορίοδὶ βοδοοῖ, --- ουϑὰ ΝΟΙάοἴκο, --- Ὑ8116 τρδ ἰδ ηἰηρ βρΏθτ- 
Δ}}ν ἔθ οοταροδὶίθ ΘΏΔΙΔΟΙΟΡ οὗ ἔδπϑβο ὈΟΟΚΒ, δὸ χη) ΤηοτῸ τηοάοδὲ ἰπ διἰοιαρις ὕο μαζε οι [6 δυϊπογδῃΐρ. -- ΤῈ.] 

1 [Το τοδί ἱπωτοδίθα ἴῃ ἴμ6 αυοδίϊοι ΘοὨο σης ἐδ6 οτἱρίη οὐὗὁἩ ΟΌΣ ὈΟῸΚ (οοπηθοῖ πα ἰἰδ6] 7 80 οἱ οβεὶ υἱδὰ ἰδὲ οὗ 
[δο Ῥοηϊδύθιισ) Μ1}} ἀο θὸ}} ὑο οοπβα!ὲ δραΐα ἴἢ6 “θηθτδὶ [πιτοἀυούου ὕο ἐδο Ο. Τὶ. ") ΌΥ ΙΔΏζο ἴῃ τοὶ. !. οὐ 88 ὑσνιπιοη» 
ἐασν οπ δε Ο. Τ. δοὰ τοί. 1ον͵8᾽ (ἴβμ6.}4] Ιηἰγοἀυσαου ἰο ἐ6 Βοοῖς οὗ ασποεῖδ ᾽᾽) ἔμοσο. Δἀὰ ὃν. ὑοημδηὶ ὑτιοῦ Ὀθ ΘΟ)» 
Ῥεοπϑηκίγο ἱπιγοάμείιοπ (ὁ λα Βοοῖ οΚἱ Οεπειδὶς ἴὰ Ηἷβ τανϊδοὰ γυοσζαΐοι, ἰδ διίλοιϑδ οσὐ Θθηοδίβ, Ῥοη(δίθυσι, Φοδιτδ, ἴῃ 
Ἀπ ἢ 6 ίἰοιοπασγῳ οΥ 1λ6 Βιδία, πιϊὰ Ῥασε οι ]δν σοίδγθηοθ ἴὸ ἐδο δα αϊξοηβ οὗ ἴθ Ατοοσίοδη εἀϊοθ. ΤΠ ἰὐδηδΊδοΣ 
ποῦ!ὰ ΟὨΪΥ 58. ζυσίδον ἴπδὲ ἴῃ 18 ὐσηνθπξ ἔἤοῦο δοθδ 0 ὍΘ Ὧ0 κοοά χτουπὰ ἴον ἐ!6 το υοΐίδηοθῦ ΜῈ ἩΒΙΟΉ ΠΙΔῺΥ οἵ 

φτοῦ ἐδ τοοϑὲ τονογϑηΐ οὗ τϑοϑὶ Οὐἰὐσίδηι δα οἶδτο δἀπιΐξ ἰῃ9 ῥοδδί δὶ ἐγ ἐμδὲ λΊοδοδ δοὰ Φοδυδ βῃουϊὰ δνὸ στ] ὺδῃ 
οοηδίἀοτἷθ ρμασίδ οἵ ἐδ πόοσκϑ (πδὺ Ὀθδι ἐμοῖς πδῖθοθ. [ἷπ ἐπ Φ ἀδύκηθδδ Ὑ᾿]οἷλ ΟΟΥΟΓΒ ἴδ ἀο[4}}6 οἵ ἐδ) δυιὐοοῖ [δ ἰ9 
α »γίοτὶ ργοῦδοο ἰμδὺ ἴποδο ἰοδάοσ βου ἃ ὅδγο υτίζίοῃ, οΥΣ οαυδοὰ ἴο Ὀ6 πτὶέθῃ, ΥΟΥΥ͂ τοῦθ οὗ δυοῖὶλ Ὠἰδίοσυ δηᾶ 
ΒΌΘΔΙΩ διδίιδ8 84 ἐϊιοῖὶν τορυϊδιὶ ὈοΟΚΒ οοηξδίῃ. Απὰ οουιδίῃ! ὯῸ ΟΥΠΘΡ ΠΑπΙΘ6 Ὀγοδοτῦ ὑποιιβοῖγοδ, ἀυτίηκ [ἢ 9 Ρατίοὰ 
πίη τ ὈΪοἢ δὶ} ζῦθθ ἴδδὲ ἰ.9 πηρΐῃ ὈΟΑΥ οἵ (μ{8 } ἰογδέυσο τυδὲ ἤδγο ὈΟΘῺ οοϊμῃροδοά, 88 ὨΦΑΤΙΥ 860 ᾿ἰκοΙ ἴο πιδγϑ οἵ- 
Ννοϊϑὰ ἐδ δυϊπογβῖρ. 1 9 Ὀ0 σοῃοοάσὰ ἐδ τηοά!δοκίίοπθ δηὰ δή! ἴουδ οὗἩὨ βυϑοᾳ θην τυἀδοι οηθ Ὡοϑὰ βανθ ὈθθΏ 
ΤῸ ἢ ἰ618 ὑποτουμὰ δηᾶ ἰσαπδίοσταιης ἔπδη ἰδ ΚΘΏΘΙΘΙΥ δαρροδοὰ, 8.66 ΜΜ|1π|81.}5 ἰηἰοτοδέϊης Νοίδ, ΣΙ Σ,. 07 «6104, γἈ1. 
100. --- 15.) 
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ταϊγβοῖοα, τ βόβα σϑϑ] γ Βα, ᾿ἶκο Ῥαυΐαβ, ἀἰδρυϊοά, δρᾶ το ἢ 6 ἴθ δἰθπιρῦθι τὸ οχρ δίῃ ἴῃ 
186 το] ]-Κπόονσα ταγβ. {86 βυθδδίδῃοθ οὗ [86 ὈΟΟΚ, ἰὐ 18 ἴγτυθ, Β6 ἰδπουσιῦ σου] ποὺ ἤᾶνὸ Ὀθθη 
αογιςδιθα ; {πΠ6 ὀυθηΐβ ΘΓ βιδιαροά" τ (ῃ6 υπηλὶδία 8 }]6 868] οὗἁ δηϊαυϊγ (ἰἰϊ. 8399 Ε΄, ἴῃ 
Ηδνογηῖοκ, Εἰἐπὶ. ἐπ ἀ. Α. Τ. κ.. 1, Ρ. 8), Ὀαὺ πὸ πηυϑὺ σαΓ οί }γ αἰβίησυ θη Ὀούνγθοῃ [8.6 νον οὗ 
[6 δαῖμον ψὶο ἢ 18 σοποοῖνθα 38 ΒΔΥΤΌΤΕΪΥ 88 ροβϑιὉ]6, δηὰ [86 ὨἰΒΌΟΥΥ οοηίδιηθά ἰπ [π6 ὈΟΟΚ. 
θὲ οιί6 νϑηΐ 50}}} ΠΤ ΠΟΥ βοὴ μῈ ἀοοϊατοα {μδἴ, “88 ἴθ ἴπ6 Ῥρηίϊδίουος, [06 πδτυτδνα ἴβ, 
ἰπ 118 Ῥγονδι]ησ οδαγδοίογ, ταγίῖοδὶ ἢ (]πἰγοά. ἰο Ο. Τ., 8 106). Αἰογναγὰ μὸ δαάρά, [οἱ- 
Ἰονίησ Μαυτον, “ Ὀυϊ [ΠΟΥ ἅγα 4180 ἱπαϊνιάυδὶ ᾿μβίδῃοθβ οὗ τϑδὶ ἰϑίογγ, 88 οἷ. ἱ. 11, σΌΡ. Υ. 
12; 1. 4, σοι". νυ. 15 ἢ" (Ππιγοά. το Ο. Τ. τ. 2314, 4 [ἝἝἰὐττη.] 6α.). 

ἈΑΡρΡ᾿γίησ ἃ βδγροῦ οὐ ἰοἶϑπι, νοῦ ἔγοιη 8 Ροβίἴοῃ οὐ Ὀ6]1οὗ ἴῃ σονεϊδιίοη, α. ἃ. Ἠδαυβ' 
848 ἀἰδουβθθα (86 χυρϑίίοη οὗ Ἴογθα Ὁ} γ, οὐ Ὠἰϑίοτγιοδὶ ὑσαῦι, ἰῃ (λ0 Τγοδβα : “ Οἤεηδαγωπρι- 
σίαμδε πὰ αϊς ἀον διδίϊβολεη Ο ερλιολ δῥέιςλον απὶ Βεϊβρίοἰα ἀ66 Βυωσλοι ὕοδμα ἱπ ἰλγον ποίὴ- 
ισεπάϊσεη Εϊηλεὶς ἀαγσείλαη (Βεϊϊο ἢ ἴα Ἐξδυείαίΐοη απαὰ ΟΥ̓ οΐδπι οὗ ἰδς Ηἱδίογίοαὶ Ῥυοῖΐϑ ὦ (λ6 
Βιδίε ετλϊδέϊδα ἐπ ἰδεῖν πδοόϑϑαγν ὕὕηπδ, ἴα ἰλ6 Οα8ε ὁ7 ἰλ6 Βοοῖ ο77 ϑοελια), ϑιαιϊίσατγί, 1848.᾽ 
Ηανίησ ἴῃ 186 ἢγεϊ ρατί οὗὁὨ 18 ὑσοῦῖκς ββδγρὶγ ἀδβηθα τῃ6 ργοςθβϑδ οὐ Β10]1ς 8] οὐ μοἶ5πι, 88 δυο ἢ 
(δὲ ἴα βίυ]ο δῃὰ ποθ οὗ τοργοβοηϊδιίίοη, [86 ρόγβοῃ οὗ [86 τυϊοσυ, (Π6 υ86 οὗ δυςῃου 168, 
186 {ἰπι6 οὗὨἨ ἰῃ6 σοπιροβί[οη, ρ΄, δηα ἀφαῖση, δηαὰ οβρθοΐδ! γ αἶβὸ 1π6 ογϑα 1} 1γ οὗὨἨ ὙΠ6 ἢΪ19- 
ἰογῖδη τηυδὲ 116 ὀρθὴ ἴο θα ἱπνυθδυσαιίοη, ἴῃ τ ]οἢ Βοτονοῦ [86 Το] σίου οἰδιηθηΐ οὗὨ (μἷ8 ]ν18- 
ΤΟΥΥ 5 ἴο Ὀ6 σομϑίδηιυ Καρῦ ἴπ ταϊπὰ (Ρ. θὅ 8.), 6 ῥγοοθθάβ ἴο ΔΡΡΙΥ {8686 ῥγίποίρ!θβ ἴο {86 
Βοοῖ οὗ Φοβιιυδ, ἀπά (πὰ 8 πιθιβογαῦ]6 οοπίγδαϊουίοηϑ ἴῃ 108 βίδιίθιμθῃδ : (α) ὕο [16 βίδιβπιθηῦβ 
οὗ οἴδιον ὈοΟΚΒβ; (Ὁ) διιοησ ἱμουιβοῖνοβ. ΤῊΘ ΤΌΓΙΩΘΓ ο488 ΤοΪδίθ ἴο {86 ὉΒΙΔΥ οὗὨ (86 ΡΘΟΡΪο, 
ϊα οοηαασδὺ 8π64 αἰν βίου οὗἨ 186 ἸΔη4, [1:6 το σίου ἰπϑιϊυυϊλοηδ, (Π6 το] σίου Ομαγδοίον οὗ 186 
Ρθορὶς, [86 τπιοάϑ οὗ αἰνίπο ογβῃΐρ; [86 ᾿φύῦον Ὀγ πο ρ Ϊγ ἴο (80 οοηαιοβίὶ οὗἁὨ 116 ᾿δηι}, [6 
ΠΟπαθογίησ ΡΟΥΒΟΠΔΟΌΒ, (86 ἀἰνίβίοη οὐὗἁἩ (86 ἰδῃά, [86 σαπὶυϑ δηα μαγδοῖοσ οὗἩ ϑοβῆυδ δηὰ οὗ 
[86 Ροορίο, {6 ἀϊνίηθ πογβῃὶρ. ὙΈ16, ἴογ ἱπβίδποθ, 88 Ηδυῇῆῦ ργοσθθάβ, ρΡ. 70 Εδ., (86 Βοοῖκ 
οὗ Φοξκξδυξ τορογίϑ ἴο υ8 ὑμαὺ {86 τσλοίδ Ρθορ]θ, σι ϊουΐ Θχοορίοη, βίοοα ὑπο γ ὑμ6 σοιημηδηὰ 
οὔ Φοβδυδ (οἱ. 1. 2; 1... 1), [8δι (86 τολοίό ἰδηά, ὀχοορίίησ (1 οοδϑι-ϑίσῖρ δῃὰ ἀθβμυγ οἡ Ηογ- 
τηοῦ (ΧΙ. 1-8), τᾶβ σαρίυγοὰ Ὀγ ΨΦοβιυδ, δῃαὰ ἀϊδιτί δυϊοα, (μΐ8 δοοουηὶ οὗἁἩ [86 ἸοΔάθγβ ἢ ρ οὔ 
δοεαα ονϑῦ [6 016 ρϑθορία οαπηοῦ δαϑὶϊν Ὀ6 τϑοοῃςο 164 ὙΠῚῊ ἴμ6 χυθσδίίοηῃ ταϊβοα ἴῃ (Π6 υϑῦν 
ἤχϑὶ νοῦβο οἵ ([Π6 Βοοκ οὗ δυᾶσεβ (ρ. 16). ὉῶΈο δἰξυδίίοι ἱπ ΒΟ ἢ ΠΟΥ ἴΠ6Γὸ δίβπα ᾿ηαἰοδίθϑ 
[δὲ 1π6 σοῖο Ἰαπὰ 88 ὈΥ͂ ΠΟ τἸηϑᾶῃηβ γεῦ Ὀθθη ἰδκθϑη; δηᾶ, ἴῃ σγϑίδσθμοθ ἴο {πὸ αἰνίδίοη οὗ 
[86 εὐλοῖα ἰαῃὰ, [π6 ποίϊοθ ἴῃ δυάᾶρ, χΥὶδ. 1 Βα ΔΓΘΙΥ οοηϊγδαϊοῖθ [86 ἀδία οὗ ουὐὐ θοοΚ. Νον 
85 ΤΟσΆΓΑ 5 (8 Ὠοϊΐο6 σοῃραγοα σι 908}. χῖχ. 40.--46, [116 ἜΧρΙπδύοη Μ01}} θ6 ἔουιπα ἴῃ (86 
ΘΟΙΩΙΘΗΓΆΓΥ ΟἿ ἰπδὺ ραββᾶρθ; Ὀὰὺ ἴῃ Γοίδγθηοθ ἴο [86 οἶμον ἔνγο βι ρροββα σοοῃιγδαϊοιοηβ Ὀ6- 
ἴσθοὴ 9 υἀσο8 Δηὰ Φοδβυδ, νγ {πὴ κΚ (μδὺ αυδϑβύίοῃ, Ὑοὸ βιουϊὰ ἰοϑδὰ 86 γῶν δσαίηϑι [116 (α- 
ὨδληΪἶ 65, δἴϊον ἰῃ6 ἀραί οὗ δὴ 8]]-σοῃ το Πρ ΡΟγβόπᾶρθ, κ Φοβῆυδ, 18. ΘΙ ν ΘΧΡ]δίηδ 16, 
[06 ΠΙΟΤῸ 80, 88 Βα μαὰ ἀϊἸοὰ πίίμουῦ ἀοεισηδίύάηρ ἃ δυιοοθββοῦ ἱῃ, Ὦϊο ΟἸοΘ, 88 Μίοβοβ δὰ ὁποθ 
ἄοῃθ. [ζ ποῦ ΟὨΪΥ͂ ῥγονθβ ποίησ δοδίηϑι δὶ8 δίησὶθ ᾿θδάουβῃρ, Ὀὰπὺ Βῃονγϑ οἡ 116 ἜΒΌΚΙ 
Ἰονσ στ Δ ΕΥ [ΠΟΥ ποραρὰ δβδυςἢ 8 “" Ἰάυκθ 88 οββυα δὰ Ὀθθῃ. 

Νο τῇοτο οδῃ ἯΔ 8|10Ὁ7 ΔῺΥ ἰοτιη8] οοη γδαϊοίΐοη Ὀδίνθθῃ Φοβδια πὰ ΨΦυάσοθ ἴῃ σοβροοὺ ἰὸ 
(δεῖν νἱϑνϑ οὗ (6 σοπαυοϑὺ οὗ [86 ἰδηά, Ασοογαΐηο ἰο Ηδυβ (8πὰ ἴῃ (μΐ8 οἴβοσβ, 6. σ. ΝΟ] οἰκο, 
δᾶνο (Ὁ]]ονγθὰ ἢ ϊπι), (15 ἀἰϑογθρϑπου ὀχ ἰβίθ αἰδὸ σι ἰπ [86 Βοοῖ οἵ Φοβδυδ 1861 (Ρ..111 5.),.1} 
[86 δοοουπίβ οὗἁἨ [86 ἄγβ᾽ ραγί δγὸ δοιῃραγοα υὲτ (Πο86 οἵ ([ῃ9 βοοοηά, Ἡζογσο, βουνοῦ, Εν] ὰ 
ΔΡΡΌΘΟΔΓΒ ἰο 8 ἴο Βανο δἰ ὑμ6 συ (ΠΗ ὑ. οὐ ἰλε Ῥεορίε ΟἹ 1ϑγαοὶ, ᾽ῖ. ἡ. 842, 24 64.) θη 6 
ΔΒδΌΓΙΘ5 (Πα ΦΟΒη 08 ἸπΟΟὨ ΘΒΙΔΌΪΥ, ἴῃ [86 ἤγβί γϑδῦϑ οὗ εἷ8 ἱμνδβίοπ οὗ Οδμβδῆ, Βυ δ] υσαὐοά {116 
Ἰδπὰ οἱ 4}1 εἰ468 δῃᾷ σϑοοϊνοα 186 βιυιθπιϊβϑίοη οὗ (88 Θητἶτο θοὰγ οὗ [π6 Οδηδαπίϊθβ, ἃ8 ΤΏΔΩΥ ἃ 8 
ἼΟΤΟ Θρᾶῖοὰ : σἤθὴ 6 ἀθοίδγοβ γί ΒΟΥ [Πδὺ Οἢ ΟἸΟ86 Ὁ σοπβιἀογδίζοη πὸ ἀουθὶ 18 ἰεν ἰμαὺ ουθὴ 
ΤΒοη, αἴζογ [Π6 γε νἱοίοσυ οὐδὸσ Οδῇδδῃ, πο ἢ οὗὨ ΓΘΔ]]Υ ροτιηδηθηῖ ᾿προγίδποο δα ὈΘΘη δοοοπι- 
Ρ Ἰϑποὰ (οὗὨ το ἢ ΟΒανυδούογ Ἠ6 σθοϊζοηϑ ἴπ6 αἀἰνίβίοη οὗ [86 ἰδ, [1 Θβ δ Ὁ] Βητηθηὺ οὗὨ [86 184Ὁ- 
ΘΥΏ801]6 ἴῃ βΒΠΟΒ, [86 ἱπειτα οι οὗἉ ἀϊβογθηῖ στο σίουβ ἀβαροβ δπα οὐδ ποο8 ρογίδίηΐησ ἴο (μ6 
σα] πιρ, ῬΑ  σΌΪΑΥΪΥ [16 ἀρροϊπιμοηῦ οὗ [86 1,δν!ἴοα] οἰκθ8, ρΡ. 8837, 841); ὙΒΘὴ δ6 ΒΠΟΥϑ 
βηδΙΪν ---- πα {115 18 οἵ ργίποϊρϑὶ τιοτβθηῦ ᾿6ΓΘ, --- μουν, ουῦ οὗἁὨ [18 πον σοπ αἰ ἰοη οὗ ᾿Β]Ὡρ8 0861, 
ἴδογα τηυδῦ ἀΙΓΘΟΙΪΥ ἀγῖβα πον ἀδησοῦβ (ρ. 342). Εγ, δἰ βουρσᾷὰ [16 οοπαμοβὺ Βδα Ὀδθὴ οἰἴδβοιρα 
ὙΠ ἢ στοδῦ τρ  ἀἰ Ὑ (Ρ. 886), [6 ἤτβὺ Ἔχρϑάϊ οηϑβ οὗ ἴ86 Ηθῦτονβ οου]ὰ 6 1101]60 πιοτὸ (δ 
νῆα [16 Αὐδὺβ ἰὴ 411 [86 ἴἄγθθ χυδγίουβ οὗ (6 ρίορο οδ᾽ δὰ ΑἸσμᾶγθη, οὐ σαί μϑν (βἰποθ [86 
Ἠεῦτονβ δα 0 σᾶναῖσγ,) ταζζίϑβ, ϑυΣ 1  (ὌΓΑγ8, (Παῦ 18, ΤῸΓ τηοιῃθηΐδγυ σοπαμοδὶ σϑίμοσ ἰμδη 
ἴον [πὸ ροσταδηθηῦ βυδ)υσαίίοη οὗὨἩΘ 186 ἰδπᾶ ; ̓διὰ σβθη {μ6 οδαρ, τ ΒΘί μ᾽ οὗὨἨ ἸΏΔΩΥ αηϊ θα ΟΥ 
οὗ εἰησία ἐγ 068, τγχῶβ δὖ ἃ αἰϑίδῃοθ, (μβθ οογίαίην δήοσ (πὸ ταὶ β βαὰ ρϑββϑὰ Ὀγ, [86 ἄθῆβθ 
οἰ ατηη8 οὗ [8π6 ἐπ θ  Δηΐθ που] βοοη σϑίμοῦ δσαίη, μανίησ ῥγουἶβθα βυ πιϊβδίοη, πα θα, αι 



16 ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ 9Ο05580Α. 

ἴον [06 τηοϑῦ ρα πίϊθουϊ δὴγ ἱμουσῃῖ οὗὨἨὨἁ γϑηάογίησ ἰδ (ρ. 842). ΥΠᾺ στοδὺ ῬγορυίοιΥ 
Ἐν διὰ {θη τοιηΐμ 8 υ8 δασμοῦ μον ἸοῺς ἰδ τγὰ8 ὈΘίΌγο [16 ϑάχουβ ἰῃ Ἐπσίαπά, (μ6 Μοβδιηπιο- 
ἄδῃ Αὐδὺβ ἰπ Ἐργρι, ὝΟΓΘ ΘΏΟΓΟΙΥ Οδ Δ Ὁ 86, 1η (818 νἱενν οὗ [6 σῶ86 τῷ ἐδηποῖ, Δ μουσῃ 
ΠΥ τϑοορηϊζίπρ {86 αἰ δτοπῦ ἀοσαπιοπίβ τ ΪΘὮ 116 δ τπ6 Ὀοϊύοτῃ οὐὁἨ ον ὈοοΚ, ἴῃ 0.18 τεβροοὶ 
οἰἴμοσ, στα ΔΩ ῬΤΌρΡΟΓ ουπίγδαϊοίοι Ὀούτγθθη ἰξ δηὰ ἴμ6 Βοοῖκ οὗ Φυᾶσοβ, οσ, αἰταίη ἴπ6 Βοοῖκ 
οὗ Ψοδβδυδ, Ὀθύνθοη 118 γβὲ δηα βοοοῃα ραγίβ. 

ἴῃ τοσαγὰ ἴο [186 το] σίουβ ᾿ἱπϑιαἰοηθ, Ηδυῇ οοηβίάοσα (μὸ αἰ θπου]ἶθ8 ἴο Ὀ6 8111} πλογο ἴπ- 
Ῥογίδηϊ Ὅ. 84). δϑΒθοβθιῃι, πιϑᾶθ ἃ ἴγϑθ διὰ 1,δυλοαὶ οἷν (οΒἢ. χχ. 7; χχχὶ. 21), ρρθᾶγϑ 
ἴη διάσοϑ οἷ. 'χ. 88 8. δοιωμιοι Οἰτγ γον θὰ πιτ ᾿Δο]αίτοιδ υγουβῖρ (δον. 4, 46), ἴῃ τ ἱο]ι, 
1μογοΐογθ, ἃ [μονα ἰὴ [86 β6η86 οὗ (ῃ6 Μοβδῖο ἰδὺγ οδῃποῖ ροβϑί ΟΪΥ ὍΘ ἱπιᾶσίποά. Βιεΐ οουἹὰ 
ποῦ ἰ(οἰδίγυ, ἰπ δὴ δἃρθ οὗ ἀϊδογάθν |κὸ (δὲ οὗἨἩἁ [86 ψυᾶγζοβ, βοὴ ἰΔοἸδίσυ Ὀτόκα ἴῃ θνοσγ- 
ὙΒΟΓΟ, ἱπναᾶθ ΘΒθομθη 4180 ἢ Αγαΐῃ, ἰ8 'ἴὸ δηγιμίησ ΘΟΛΙΓΑΤΥ ἴο (86 Ὠἰδίογί 8] δοοῦσγβου οὗ 
[10 δοοουπῦ "ρίνθη ἴῃ Φοβὶι. χχὶ. οὗἨ (1:6 δβεϊσητηθηῦ οὗ 116 1,δν τς 8] εἰ[168, δῃὰ ἰο {89 Ἰιϊσἢ 
Ἰοζ8ὶ τοϑρϑοῦ ψπῖοὮ, 88 γγχ θα ἴγοπι Ψοβι. Υἱϊ. δηὰ χχίϊ, ργίθϑδιβ δῃὰ 1,ονΐϊϊθα ὀπ]ογοά, (μδὺ 
δ΄ [Π6 βϑιὴ6 ρογίοά, δοοογάϊησ ἴο ψυάσ. χνὶϊ, 7, χίχ. 1, “ 8 1νῖτο ΠοῸμπι Βοι]ΘΒοι-Ψ 8} τδῃ- 
ἀογβ δρουΐ Βοπ}6]685 ἢ" Ὧ,6 πϑϑᾶ οὔἱ]γ οοῃδίαοῦ (μὲ [86 δχοθι]θηΐ βυβίθπι θϑίδ 1864 τημδῦ 
06 φτϑα Ἀ}}Υ οαττίοα ἱπίο θεοῦ, δηὰ ὑμδὺ ἴον 1818 {π6 ὥπηο ζ0]ονίπς ψοβμιδ νσδ8 μοῦ Θβρθοίδ!]ν 
δυϊθα, 
ΝΠ ἢ ἰπ τοχζασὰ ἴο {86 το] σίου οσοηαϊτίου οὗὨ [86 Ῥθορὶθ ἱῃπ ζϑῆογαδαὶ, γα ᾶύὰ ἰοἹὰ {μδὶ 10 νγᾶβϑ 

Θχορ  ]θηῦ ὑπάον Φοβῆυδ, θα αἴὔοσνδγαβ (δυασ. {1}. 7) νῶβ βυο (δῦ 1ἀΟΙ] ΔΤ μδὰ υπίνογϑαϊίν 
Ἄογονπαθα οὔ (86 τογβηὶρ οὗ Φοβονδῃ, γγ1ὸ ἸΏΔΥ σογίδ  ὨΥ οοπσοαθ {μδὺ Φοβῆυδ χχὶν. 81 (ςοιρ. 
8͵8δο Ψψυάρσ., 11. 7) ἴἌνουβ 1818 νἱον ; Ὀυΐ (86 ποτὰ οὗ Ῥμέηο 48 ἴο 88 ΟἸ]οδαϊῦοβ (Χχὶϊ. 17) 88 ν6}} 
88 ἴ8:6 ὙΠΟ ἰταπβδοίου οὗ ϑοβῆπδ ἢ [6 ρθορ]ὸ δὶ ϑμοοῆοθα (χχῖν. 1 8.), δὰ ᾿π ραγίου- 
αν κἷβ. ἀδηδη ὦ (μδὺ ΤμῸῪ βου! ρὰῦ δινδΥ τοῦ 8186 σοάβ (χχὶν. 28), ὑσγονθδ ΠΟῪ υπίγιβῦ- 
ὙΟΓΙΩΥ (6 το] σίουβ αϊεροκίτϊοι οὗὨ 18γ86] νγγ188, ΠΟῪ βίο: ΣΙ ἴΠ6 ῬΘΟΡΪδ ἱποϊηθὰ (ο ἰάἀοἰαίγγ, 
δοῦν ΘαβῖϊΥ [ΠΟῪ παῖσιῦ (811 Ὀᾶςκ ἰηΐο ἴ(. 

ΟΥ̓ ιμ6 Ἄσοπιγϑαϊοιίοη Ὀοίνγθθῃ βίδίθιηθηίδ τη86 ἰπ αἰ θγοπί Ῥδγίϑ οὗ ἴ86 Ὀοὸκ ἰἰβοὶ (οὗ 
ὙΠΟ Ηδυ τ ὑγοαῖβ, Ρ. 102 8.) οὔθ, δα ρϑῦβδρβ {86 τιοϑὺ ποίβ]6, τὸ ὕδνθ δγοδ  Υ Ἔχρ δἰ θά. 
Ἐὸν [16 πιοβὺ ραγῦ [88 πρδίϊοσβ θπυϊμηθγαῖθα ΔΥῸ ὈΓΟΡΘΥΪΥ [86 Β8126 88 ἴῃ οοπιραγίησ [μ18 ὈΟΟΚ 
τὶ (μ6 Βοοῖς οὗ δυάσοθΒ. Ἧγο βαϊθοῦ οῃ6 το ρῥοΐπὶ οὐἱγ, ὙΒῖοἢ Ηλι ἰγηβο!  Ὀγίπρβ ἃρ, 
ὙΠ ΘΩ Π6 ττὶο8, Ρ. 128: “1π ζϑΏΘΓΑΙ 1ἴ 18 βιδίθῃιθηϊθ ἴῃ γοδίίοη ἴο τον δὴ ὲρ --- [ἢ6 ρ͵]Δ6θ ὙΠΘΓΟ 
ῦ δῃουὰ 6 οἴἴεγρα, 85 γγὸ}} 38 [86 Ῥδύβοῃβ ΟἹ βοὴ 118 ἀπ(168 ἀσνοϊυθα ---- ἰπ ὙΠΟ τὸ πὰ 
αἰβογορδηοοβ μαγὰ ἴο Ὀ6 τθοοηο θὰ. Αὐ ἤχει 189 τρδῖῃ οϑιρ ἰ8 αἱ ΟἸχαὶ (νυ. 9 8..), ὁυθὴ δῇοὺ 
[86 Αἰ νᾶϑ Ὀ01}} (ν1}}. 80-88, χῖν. 6) οπ 186 πιουπίδίπδ ΕΑ] δηὰ (εγζίπιὶ (7) ; βπΑ}}γ, [86 
18 ὈΘΓΏΔΟΪ6 18 τοαγοὰ ἴῃ ΘΒΠ]ΟΣ (χν. 1), δα [Πόγὸ ἰ8 δ͵θὸ [886 δροάθ οὗ [8ὸ μοδάβ οἵ [86 ρϑορὶο 
(χχὶ. 1 ἢ); (ογθ (86 ρϑορὶθ οοῦμθ ἰορϑίμϑν ὕο σοῃϑιῦ δρουῦ 186 δἰἰοιιρὺ οὗἩ [86 το δῃπὰ ἃ 
Β6} Ὁ {γρ68 ἰο Ὀυϊὰ δὴ ἰδ Ὀογοπὰ [δ6 Φογάβδῃ ; ἴβοσγθ, αἷβο, βεῦβδρβ (86 μοδὰβ οὔ [Π6 ρϑορὶθ 
(χχ . 2) σοτὸ ΤοοἰἸοοιοα ψῖ Φοεθυα. Βυΐ ΒΟῊ οοιηθβ ἰἰ ἰδ ἴῃ οἰ. χχῖν. 1, Θβθοθθι 18 [86 
Ῥίδος οἵ πιροίίησ, βίποθ Βθῖθ, ἃ βοΐθπιῃ σουθηδηΐ 18 δαορίοαἀ δηὰ ἃ πυὶζΐοπ ἀοουπηθηῦ ΘΟΠΟΘΓΏ- 
ἱηρ 10 ἀδροδίϊοα πῖϊὰ (16 ἰανσ-θοοκ (τοῦ. 26) ὃ 81} ἔασίμεν; 186 ΠΟΙΥ ατῖκ 15 ἰῇ ἸΘῪ Ὁ Ϊ8068 
[16 δύ 0] οὗἨὨ [π6 ργϑϑθῆοθ οὗ Φεβονδα; ἰπ ἝοἈ. 113. 10 18. ὈΟΓΩΘ ἴῃ ἴτουῦ ἴῃ [86 ραβϑβᾶσο οὗ [86 
ϑογάδη ; 80 ΟἈ. νἱἷ. δὖ {86 ἀοοϑυιοίίοη οὗἉ Ψεγίομο ; ἰῃ ποῖῖμον οὗ [μ686 μαρία 1 8 ἃ ὙΟΤα βαϊὰ οὗ 
{μο ἸΑθΘΓτιδοῖο, ποῖ ὄν ἰῃ δσοηπθοίοη ψΊ ἢ 186 τϑαϊάθηοα ἱπ ΟἾΪχαὶ ; οἷν. χυὶ!. Βγβὺ (6118 οὗἉ 118 
δγθοϊίοη ἴῃ ϑΒΉ Ιλ, οἰ. χχὶϊ. 19 Ὥδμθβ ἃ ν᾽ ΞΘ ἰδογο; πῈ116 οἷ. χχῖν. 1, ὁ [116 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, 
ΒΡΟΔΚΒ οὗ δὴ ΔΒβθι ὉΪΥ οὗἩ 1.6 Ῥθορὶθ ΚΑ, Ὁ ἴῃ ϑ'ΒΘΟΒοτα ; δηὰ νοῦ. 26 οὗ ἃ δ᾿ ΚΣ ΠΟ 

ἴΠογθ, Ὀθβίἀθ ἃ στϑδΐὶ ὑθγθ (8 -ἴΓθ66. ὙΠοθο 816 ᾿φρογίδἰ]Υ ποῦ Βδιτηοηίουβ ἱπΕΠπλδ ἴ 8, Βαϊ 
[86Υ ἱπνοῖνθ πὸ δβϑϑηϊΐαὶ οοπίγδαϊοϊοῃ ΕῸν 1 [6 ἱδΌΘγΩ86]6 8 οῦ τηρηϊοηοα ἴῃ (86 80» 
σουπῦ οὗἨ [π6 οαρίυτο οὗἩ Φεγίοβο (ςἰ. νἱ.), Ὀὰὺ 15 ογθεὔοη 8 βγβῖ στερογία δον ἴ86 δηῦἶσθ 
Ἰαπὰ νγαϑ οοπαυογοὰ (οἢ. χυἱ. 1), τ Βηά (86 οπθ ἔβοῦ 88 πδίιγαὶ δῃὰ δρργοργίδίθ (0 εἰγοῦπι- 
ΒίΆΠΟΘΒ 88 ἴδ οἴου. Ὦγδδὺ οουἹἱὰ [πΠ6 ἱδθθγῃδοϊθ μαᾶνθ ἴο ἀο τπῖζἢ (86 ϑοττηϊπο οὗ 8 ἴον ὃ 
Ουΐίο οὐ νὶβ τγδϑ ἰὉ τὶ [86 ΟὨΙ6Υ ρΡοββοβϑίοῃ οὗ {μ6 ἱδθογηδοὶθ, ἐζ8 τπηοδῦ σϑιλαγ 8 Ὁ]6 Ρἶθο0 

οὗ διγηΐξαγο δυο Ζίησ [μ6 Ῥγθϑθηοθ οὗὨ ϑεβονδὰ --- [6 τὶς οὔ [86 σονγθηδηῖ, ---- τ ῖς ἢ οου]ὰ 
Ὀ6, 88 1 ντᾶϑ, οαγτὶθαὰ Ὀοΐογο [86 ΡΘΟρΪθ. Αμὰ ἴῃ σοίθγθηοθ ἰοὸ βμ]]οἢ δὰ ϑΒθοβθσα, ἴο (86 

Ὗ ἸΞΦΘ ἴῃ ΒΒΉ0Ν ἀπὰ {86 δὴ ὨΡΗΠΘ ἰπ Βμθομθπι, γγθ ΘαβΙ]Υ ἀπάογβίδηαὰ ἴβοτι Ῥοίι βἰἀθ Ὀγ 
εἷά6. ὙΤΒΟΓΘ 86 δγεδαγ ῃδϑοθηῖ, 86 Δονοϊορίης τοϊδίϊουβ ἰπ τ μον ΘΒΠΟΩ τοργθβοηὶβ [86 
ὉΠΟῪ οὗὁἨ [16 ουἱυβ δ πμῖοι ΜοβοΒ αἰιηθᾶ, πϑῖοι Φοβῃυδ αἷδο, δπὰ ΕἸθαζαῦ δπὰ ῬΒΙΏΘΒΑ8 

δίτουθ δέου, γὩ116 ἰἢ6 δὴ ΠΠῸ δὲ ΒΒδοβϑι Ἰοοῖκβ Ὀδεὶς γοῦ ἰο (6 ρμδίσί δυο 8] ἰἰπιθ 88 τ} 88 

ἴο ἴδ6 δηβδοίίοη τοοογάβα ἰπ ΟἈ. Υἱῖϊ. 80 : 
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δο τηοἢ ἴῃ ΓΘ γΘησΘ ἴο δοῖὴθ οὗ ἰῃὴ6 ῥΥΐποῖρδὶ οὈ͵θοίίοδ οὗ Ηδυβ, ΤΉΘδο, ὄνθὴ ἱἢ τὸ δα 
ὙΠιδὶ 106 δαΐποῦ βαγβ, Ρ. 191 Ε΄. ΘΟμοΟΥηρ 86 800}6 84] ἀαἰ6 οὗ [86 ὈοΟΚ οὗ Φοδμιυδ, ἃγὸ ποὺ 
δίγοησ ΘΩΟΌσΝ, ἰῃ ΟἿΣ ᾿υαστηθηῖ, ἴο Ὀτίηρ ἀονγῃ (6 εἰδίογί 8] νδ]ιθ οὗ (86 «θοοῖ, 856 Ηδυῇϊ 
δυο ΠΟΥ ἱπῆυδηςθα ΝΟΥΥῪ ΒΙΤΌΠΟΙΥ ὑὉγ 6 είθ (Ρ. 204), πουϊά ἀο. Ηδ σοχμθδ ἴο ὑπὸ γϑβαὶ]ξ, 
ἴῃ τόσα ἴο ΟἾ8Ρ8. 1.--Χ], δ ἰθαβὺ, ὑπδι [86 δυΐδοῦ “ δἰτηθὰ ποὺ ἴο ζίνθ δὴῪ ἰβύουυ οὐ ὕοβλυα, ἱπ 
ΟἿΤ' 86π|86 Οὗ (ἠε τοογὰ “ ἀἰδίοτν, δι α λἀἰδίονψ οΥ ἰλδ ἰαξίπσ ο7᾽ ιλ6 ἰαπὰ οὗ ('απααη ὃν ἰλε ]βγαοίζιδ5 
υσιδν (λέ πιϊσλίψ Ροιοῦῦ οὗἹ Οοα ; ἰλαὶ ἰλε Ῥεγδβοη ὕοσλια ὦ ἱπασεαὰ φαίλεγοὼ οἱ οΥ ἰλ6 ᾿ϊβίοτψ, 
απὰ ἰδδ ευεδηΐς α8 ἑειοὴ ζυγ 1λ6 πιοδὶ ραγὶ δείοηρ ἰο ἰλε γεαὶ ᾿ὐἰϑίονψ, διωὶ ἰλαὶ ἰδ6 ρίαπ απὰ ἀγγαησε- 
πεηΐ βεγυς α ᾿ϊσλεν ἐπα." ΤῊΪΐδ Είσῃόν ὁπ ἱπάθοα ἢθ6 υπαάογβίδηαβ ἴο ὍΘ 6886 Ἐ 18}}γγ Οὗ ἃ γὸ- 
[ἰσϊοῦβ δπα πιογαὶ ἰκϊηα, ---- ἴο δα] σθὴ Ζ68] [Ὁ Φ μου δὴ δηὰ Ὦϊ8 βοσυΐσα ὈὉγῚ 8 σοργεβοηίδίίοη οὗ 
(ὐοά" 5 ἀδι])}ησϑ τ} ἈΪ8 ΡΘΟΡΪΘ, ΟὨΪΥ, δοοοσάϊπς ἴο Ηδυῖτ᾽ 5 οοποορίίοῃ, {Ππ6 δ η ἃ 80 ᾿πῆμπθηςοβ [ἢ 6 
παιταῖδνο (πδῦ [06 ἔδοῖίβ δ βῃδρθα ἰο οοστθβροῃὰ ἴο ἰϊ (ρ. 287). Τα οοῃβοαυοηςδ οὗὨ 118 
{ΠΘΟΤΥ͂ 8 (86 τιν ποδὶ οοηοορίίοη οὗ [86 ΒΙὈ]ῖςα] ἰδίοσγ. ΤὨ8 τπϑοῖβ ὰ8 ἱθ ΝΟ] δἶκο χυΐθ υἢ- 
αυλ]ῆραϊγ, π ἱ6 Ελν8]ὰ ἔλνοσγε 1ἴ, θυΐ ΟὨ]Υ ἰπ ρᾶγί. ΝΟΥ ψ6 ν}}} στδηῦ {μδὺ 106 ΒοΟΚ οἱ Φοβῆυδ 
“ αἶπιβ ἴο σῖγα Ὧ0 ὨἰδύΟΥΥ οὗὨ Ψοβῆυδ ἱπ ΟἿΓ βδοῆβ6 οὗ (μ6 πογὰ,᾽" [Ὁ {δὴ πουϊὰ δδνθ γοχυϊγοα 
οὖν [6 τι ἢ 118 τὶ οἢ δοϊθηθῆο μοῖρβ, δμὰ 18 ϑιἰνδηεθα βοϊθηθα ουὐϊΐαγο. Βαυῦ [παὺ (16 Ὀοοϊ 
ὑψοῦ ἃ ρὶνο ἴπ6 ἔδοῖθ, 88 86 βυγνϊνοα ῬΆΓΟΥ ἴῃ τΥϊτΘ ἢ ΓΘΟΟΓ 8, ΡΑΓΟΥ ἴῃ οΥ] γα] οπ, 1 1}- 
ουΐ Θηδβίδνὶπρ [ποτὰ ἴο0 ΔΩΥ ἰσθοῦ δίπ, αυθὴ ἱπουσὰ (Πδὺ τόσο {86 πἰσμιοδῦ οὗὁ τ ϑῖςοἢ ἃ ΗΘΌΓΣΟΥ 
ὙγγὶΓοΓ ΘΟΌΪα ΘΟΠΟΕΙΥΘ --- [826 ἰηΐογοβῦ οὗ ϑθμουδ ἢ 8 νου ΒΡ, ---- [λδὺ νγὸ σδῃποὺ ρσὶνθ ὉΡ. “Α 
ΒΙσΒον 81π|,᾿ ἴῃ [867 τὸ πουἹὰ ἢοῦ ἀθην, 88 πιδῪ Ὀ6 βθθὴ ΠῸμ ἃ 1, ΟἿΪΥ τὸ που ὰ δηὰ τασδὶ 
αἀἰδραῖο [δὲ (18 αἰδοιίθα [86 τυϊηρ οὐ 1.6 ἰβίογυ ἴῃ ϑς ἢ} ἃ ψΑΥ {μδὺ οαἱ οὗ [86 λὐδίογψν ἴθ γ0 
ΘΟΙΙ68 δὲ ἰαϑὲ ὁ Ποίΐοπ, δὰ {})δὺ οὯ6 ργοδδθϑάϊησ οὐ [1686 ργίποίρ]θβ ἴμ6]8 οὐϊἑσθὰ ἰο οοποθάθ, 
ἴῃ ΤΟσΑΙ [0 Μοβ68, 6. 4.. [α΄ “ οἡ [86 τΒΟΪΘ Σὺ γ β}}}}8 ἴσοι (16 ΟΥ̓ ἰοἴδπὶ οὗἩἨ (6 Ῥαπίδίθυοῃ, 
αἰἶδδ᾿ ὑμπδὶ [86 ποῦ ]6, ̓ ἰνίηρ ἰπηᾶσὸ οὗἨ Μοβϑβ, ἃ58 γὸ βηὰ 10, οβρϑοίδ! Υ ἰη Εχοάυβ δηὰ ΝυΌΘΓΒ, 
ὙΤΘΔΤΒ Ὧ0 ἰδίογ! 68] δαΐασοβ, θαῦ 18 τηδῖ Ἵν 8 στδηά ογθαίίοη οὗ ἰδίθν βαπά8. ΟΥ̓ 186 ἰδίοσὶ- 
08] Μοβεβ ἴβοσὸ στϑιηδίῃ ἴο Ὁ5 ΟὨΪΥ͂ ἃ ὙΘΓῪ ἴδ σογίδ!η ἰγδο 68; δ (86 Ὀοϊίοτῃη Ἧὸ ΚΠΟΥ͂ ΒΌΓΘΙΥ 
ςοποογηίησ Ηἷπὶ ΟὨἶγ ἰΒαῦ ἢ6 νγγᾶβ ἴ5γ86}᾽8 ἰθδάδὺ οαὖῦ οὗ σνρῖ, δὰ σᾷνθ 8 τα ρ! ιν ἱπρ 86 ἴο 
186 τε! σίουβ ἀδνοϊορπιθηΐ οὗἁὨ 8. ῥθορ θ᾽ ̓ (Νύ]άοκο, Ο. 7. 1. Ρ. 26). Ὑμδῦ γυγ πουϊὰ Ὀ6 
616 Θρουσῃ, δηα βίγοησὶ)ν τοι 8 ἃ8 ΟΥ̓ δἰ την δββογιοηβ οὗἨ ϑίγαιιβ8, δοοογάϊησ ἴὸ ὙΒΙΟΒ 
ΟἸγιϑυ 15. κου 886 ἃ στδηὰ ογοδίίοη οἵ ἃ ἰδίου δπά, δὴ ἱπηδρί παίίου οὗἩ [16 δροβίο!!ς σοῆστο- 
σϑίίοπ. 
ΤΏ ῬΥΪΠΊΔΓΥ βίυτ Ὀ]1 σ- ὈΪΟ Κ ΓῸΓ ταοβί οὗὔὨἩ [86 οΥἱοἰς68 18, ἤθη ᾿γὸ τοδὶ ἴμῈ Ὀοίίοπι, πιΐγα οἶδδ, 

ὙΠ ἢ ΔΓ δϑδιτηθα ὈΘΌΓΕΒΔ Πα ἴο 6 Βοπῃοθίἴης ἱπιροββί 6, δηὰ ἱποουστυοιυθ τ ἢ σα. 088] ὁ0η- 
ςαρεοηβ, τ Βοῖμοῦ ὸ πα ἰμαπὶ οἡ ΟΪὰ οὐ αν Τοϑιδπιθηῦ στοῦ, ἢ δι ἀοα8 οί ἀθὴΥ (ἢ Ϊ8 ; 
[6 Ἔχρ  δἷπβ σαίμο : “(πὸ ᾿η ουργοίοσ οὗἨ [86 ΒΙΌ]6 πιυϑὺ ποὺ Ὀγίπρ ἴο μῖ8 τοῦ 1Π6 δδβυπηρίίοη 
Ὀροίτεα βδηαᾶ ἰμαὺ πιΐγ8 0168 ἃΓ6 ἱπηροββιῦ]θ. ὙΠ 81} μἷ8 οὔδογτῖ, διὰ 411 1ι18 ἔοσεθ, ἰῦ σδπποῦ 6 
ξοῖ τἱ ἃ οὗ δοτηϑεϊπιθ8 {μαῦ {π6 Β1Ὀ]164] Βἰϑυοτίδπε ᾿ηἰοηἀ θὰ (0 Γο]δῦθ τπηΐτϑοὶθβ " (Ρ. 211). Οηἴμθβο.. 
ΡΤ μοῖρ] 68. Β6 ῥγοοθϑᾶβ, δ μουσῃ αἰδανονίησ ἰμ6 ρυτροβο οὗ Βαίοῃδ] βηι, ἰο ἤ88 ἃρ ἰπ [86 δ6- 
οοπηΐβ οὗ πιῖγϑο 68 Β0Π186 ΘΧργθββίοῃϑ ουῷζ οὗ νυ ἱοῖ [Π6 οτσίηδ), παίαγαὶ ὁσσυγγ 66 ταϊσῃΐ ΡΟΒΒΙΌΪΥ 
μα αἰβοονογρὰ (ρ. 211). Θη ἴδ οἶμον Βδηὰ, βονονονῦ, Ηδυῆ οὈ)οοῖβ ἴο ΟὟΥ δυΐμογ ἐμδὺ 110 18 
δοσυδίοπηεα, ἴῃ ΟΥ̓ΟΥ ἴ0 5υἱΐ λὲς ἀεδίση, ἰο ἰγϑδὺ οὐὨ τοΐγϑοὶθδ σῇ Ἰη α πῦομ 8] οχασσογδίίζοη οὗ 
[86 ϑυρογηδίυγαὶ (Ρ. 215); δπὰ, τὶ σοΐίδγθησοθ ο 018 18. ἀδείση, ἴῃ ἃ ρίνθη οδβθ πουϊὰ 
δἰλοιαρὺ δὴ δ δησοιηδηῦ οὗἉ [110 τηΐγδοϊο (ρ. 228) ; ἰπ νἱονν οὗ γος ἢ (816 τιϊγοΌ]οι8 ΠΑΥΤ Δ γο8 
ἴῃ Εἷτι “ πηυβῦ δ6 Δρρτγθμοηπαρα αὐ οἰ βου νῖβο (μη οἰ βονῃογα." ον ἴλγ (18 δϑβογίίομ 18 
οοττοοῦ οτ΄ οἰ μοΥἶνἶβ6, γ71}} Ὅ6 δθονσῃ ὈΥ ἴπ6 ραγίίουϊαγ δχδίηπδίοη οὗ (86 ἔνθ πιγαου]οῦβ 
δοςουπίδ, ἰῃ (ἢ. 111, δηὰ ἱν.; ν. 183-15; υἱ. ; υἱῖ. ; χ. 12-1δ. Οπ οὖν οἷση φέπογαὶ ροϑίιοπ 
αϑ ἰο ἰλὶδ πιαίίον, το πιαν δὲ ρεγηι θα ἤδότγε ἰο τεπιατὰς πιογεῖῃ, ἰλαὶ τσ πιοϑὲ σοτίαϊπῖν ἡοίαά ἰο 
(λὲ μοδειδεϊἐέῳ ΟΥ̓ πιϊγαοίο5, δόσαιδε Οαοα ἰβ α ἰἰυίπρ Οοα (ἰϊὶ. 10), ἀπά σαη ἤηά, λεγε ογο, πὶ πιγαο- 
οι παγταίίυε8 πὸ οὐ)εοίϊοπ ἰο ἰλ6 ογοαϊδ  ἐῳ 97 α Βιδίϊοαὶ οοῖ;, ιολέϊε ψεὶ τοθ ωοομἱὰ ποί, οπ ἰλὶ 

ασσομηΐ, αὐοϊά α σαγογμὶ βογιπῳ 7 1λ6 τορογὼ οσὶβίἑπσ ἴῃ, τοσαγα ἰο ἰλθηι. 

ἢ 4. Οἰτοποίοσν. 

ΤΟ σΒτοποϊοσίοδὶ ἀαἴα δθογάθα ὈΥ οὐν Ὀοοὶς ΔΓΘ ΨΥ ἔδυγ, Ὀὰϊ Θποῦσἢ δὖ ἰοαϑὺ ἴ0 στιᾶγϑη- 
[66 ϑοπ16 δίδηἄανὰβ ἰὸν ἄχίηρ ἴ[λ6 σϑοκοπίησ οὗ {1π|ὸ. Ομδρ. ἶν. 19 γθ δζγὸ ἰοϊὰ ἰμαὺ οῃ [}6 
ἰοηῖ ἀδγ οὗ [86 ἢγϑι τηοητὰ (ΑὈΪΌ) [86 ρθορὶς “Ἵβδθα ἃρ ουὔῦ οὗ π6 Φογάδη,᾽" Ὀυΐ, υπίου- 
᾿ππδίοϊγ, ποῦ 88 ἷἰπ 1 Κίηρβ νἱ. 1 18 [86 ὙΟΑΣ αὔἔου (80 Εχοάιβ ρίνθῃη. Ἧγο ἰθᾶστι ποι ϊηρ 
ἔατίμον ἐμὴ {πὲ [86 ρᾶβεδσθ οἵ (86 σῖνϑν ὕοοῖς ρίδεθ ἴῃ {16 βργίησ οὗ [6 γϑᾶσγ. [1 ΠΟῪ τ 
Ρἶδος 86 Εχοάιυβ, δοοογάΐωρσ ἴο {86 σοιηγηοη υἱϑνν, δθουῦ 1600 Β. Ο. (1495 Β. 60.,), Εὐγϑῖ, Ο δοῆ. 
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18 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 905ΕῦαΑ, 

«(. Βιδί. 1!. Ῥ. 851), τ σϑδοῖὶ [86 ἔπιθ δρουῦ 1460 845 186 ἀδίο οὗἨ [86 ραββᾶρθ οὗ (86 Φογάδη 
Βυὺ μοῦ δγίβεβ ἴ6 βεοοπὰ αυθβίίοῃ, ΗΟΥ͂ τϑην γοδγ8 ΜΙ τοαυϊγοὰ (Ὁ {μ6 οοπαποβὶ οὗ 
δηδδη ἢ ὑροὴ ΜΒΙΟΝ ΤῸ]ονγβ (86 ὑμῖγα, Ηονγ ἰοης Ψόββυδ Βοὶά (μ8 σονογηπλθηῦ δ] Οσοί ΠΟΥ, 
οὗ,  παῦ βραοδ οὗἩἨ {1π|8 ἀ068 οὐὖν Ὀοοὶκς ΘΙΏΌΣϑοΘ ἢ ΕῸΓΣ ΔΏΒΨΘΙ, γ7ὲ πᾶν [Π6 ραββᾶρθβ οἷ. χίὶ. 
18; χὶν. 7, 10, 11; χχὶδ, 1; χχῖν. 29. Τὴ ΟὮ. χὶ. 18 1Ὁ 18. ΟὨΪῪ Σερογίθα ἴῃ σΘΏΟΓΆ] ἰμδὺ Φοδῆιυδ 
τᾶσθὰ τγᾺΓ ἃ ἰοπο πιο ΝΞ ὩΣ ΩΣ ἰὰ (16 Οδπαδηΐθ Κίηρβ. ΟἹ. χὶν. 7, 10,11, Ἰθδὰβ 1ο ἃ 
ὩΟΤῸ δοουγᾶία ἀδιογιηϊπαίίοη οὗἅὨ [μὲβ ρμεγοα, βίποθ δ] βᾶυβ8 Ἠ6 τγᾶϑ8 ΤΟΥΤῚ Ὑθ ΑΒ οἷά Ὑ βοὴ 
Μοβ68 βοηῦ πὶ οαῦ ἴο Ἔχρίογο (86 ἰαπᾶ οὗ βδπδδη (νυ γ. 7), δῃὰ Μοβεβ βύογα ἴο Ηἷπὶ πὶ μὸ 
νου σῖνα πὶ 88 8η ἱππογίϊδηςθ {π6 Ἰδπα ἴο Ὀ6 σοῃαπογοα ὈΥ πὶ (νογ. 9), {πδῦ ποισ 7ογίγ- υε 
γα ἐσθ ραδβί β'ποθ Ἰθμονϑὴ Βροόῖκθ {8μ18 σογὰ ἴο Μίοβϑβ, τολίοὐ (Ξε ἀυγίησ 0 }}}) 7ϑγαοί ᾿ἰσαη- 
ἀεγεὰὼώ ἐκ τ᾿ ιοϊϊάογπεβα. Ἡδτα ον θην “(86 γοδγβ οὗ [8ο σοπηποβῦ οὗὨἩ δπδδη ἀυτγίησ π ῖο ἢ 
ἴδγαθὶ μδά ποῦ γϑὺ δοπιθ ἱπίο ἴ6 ρϑϑοθῖῃὶ ροϑδβοββίοῃ οὗἩ 86 ἰδηὰ, δγθ 'ἴῃ ἃ Ἰοοβθ δβαργθββίοθῃ 
δορά ἰο ἐμοβα οὗ (86 ππάϑυΐησ ἰπ ἴ86 τΠ|ῸΔΟΓΠ655," ἃ8. 41} ἰη ογργοίοσβ πὶιβουΐ αἰ δογοπος 
δι; Ὀθοδιβο, σθ δ] οἴἴεγοα {μ18 ροιἴοα, [86 οοπμαποϑὶ οὗ [16 Ἰδηᾷ, 88 οἰ. χίν. ὅ, 
δοτοοίηρ Ὑῖ0} οἷ. χὶ. 28, ἀθοίαγοβ, 88 δἰγοδάγν Ἵοπιρίοἰθά. Ἦον ἰοὴσ βοὴ αἰὰ (6 δοοη- 
αυσδὺ γραυΐῖγο ἢ ίησθ [Π6 τηϊδββίοη οὗὨἩ [ἢ6 βρὶθ8 ὑπάθγ Μίοβϑβ, τι ἡ ὨΙΟἢ οοἰποίάἀο8. ἴῃ ὕπο 
1116 ῥτοιἶβο οὗ (χοά ἰο (δ]6 Ὁ νοὶ {16 ἰαῦῦοῦ ΠΟΓΘ ΤῸ. 8118 (566 [86 Οοιηπ).), ἰοοκ ρΐασα ἴῃ ἴπὸ 
βθοοπὰ γρὰγ οὔ πὸ Ἐχοάυβ (Ναπι. χὶῖ. 14; δαῖ, 1. 14), δηὰ 186 τυδησοσίης ἴῃ 1[Π6 ἩΠᾺΘΓΏΘΒΑ 
Ἰαβίοα ΠῸπι [μαὺ {πη δχϑοῦὶγ (ἰγύγ-οἰσηῦ γϑᾶγβ, 88 Πουῦ. 11. 14 βϑἰδῖθε, ἐθνβἢ ἰσδαϊοη μαὲ 
ΔΙγοδαυ αὐ δοουγαίοὶ Υ ἀθίογιηιϊ θα 1816 {πη γοαυΐγθα ἴὸγ [π6 σοπαμοϑὲ ἴο δ6 48ὅ--88 Ξξε 7 γβϑγῃ 
(Φοβθβ δεώθνν Οἰαπι, εἰν. χὶ. ἰὴ ΕἸὐγδῦ, δὲ διρ. Ρ. 408). “ΓΗΒ νγᾶ8 δἰορίοα Ὁγ Τποοάογοῖ, τ Βοὴι 
ΚΟ, (ον δοι, Βαπβοα, οὗ πιοάθγῃ σοπιπιδϊαίοῦβ, απὰ ΕἸγεῦ (Ὀ Ὁ τ 1} ρδου]ϊαγ εἶο8 δηὰ ναγίουις 
δ θη ἀδίίοη8 οὗ [Π6 ὑδχ.) Βᾶνθ Ὁ] θα. Φοβορμυβ οα {86 σοΟμΐγαγΥ (41π|. ν. 1, 19) ρσῖνϑβ ἴῃς 
ἀυγαίίοη οἵ [π6 οΘοηᾳαθβὺ 88 ΟὨΪΥ ἔνα γϑᾶγβ. Η 5βδγΥ8, ἰ. 6. "Ἔτος δὲ πέμπτον ἤδη παρεληλύθει καὶ 

Χανανάιων οὐκέτ᾽ οὐδεὶς ὑπολέλειπτο, πλὴν εἰ μή τινες εἰς ὀχυρότατον τξιχος διέφυγον. Ἐννα]ὰ ϑΌρροϑβοκ 

6 δυῖμον οὗ οἢ. χῖν. 10 αἷ8ο (λουρῦ ΟὨΪΥ οὗ ἄνα γθᾶγβ, τ ΕΙΘῊ ΘΟΥΓΔΙΏΪΥ ΒΘΘΠῚ8 ΝΕΓΥ͂ ΡΓΟΌΔΟΪ 

θη ΜΔ ΠΟΙ ΒΙἋ6Γ [16 ἕοπάποββ οὗἩ [86 ΗἩΘΌγονβ [ὉΓ σϑοκοηίηρ ἴὰ τουπ πασιῦοτβ. Εποθοεὶ ἰκ 
οὗ 186 88πι6 ορϊπἴοι, τοι κίησ οα ΟἈ. χὶν. 15, “186 δ ΓΒ οὗ Φοβῆυα ἱμογοίογα μδά, ΒΕΟΟΟΓἰησ ἴο 
οὖ δυΐδον, Ἰαβίθα δρουῦ ἔνθ γϑᾶγβ." [ζ[ἔῸ ῥγοῃουποα ἃ ἀοβηϊίο Ἰυάσιηορηῦ ἰ8 αἰ ς, ἀηα ἰς 
4υϊῦθ πη ΘοΟβΒΆσΥ, 88 16 ἀἰβόγθποο θούνγθοη ἔνα δπα βονθὴ γὙϑᾶγβ 8 οὐ πο οοῃβοαῦοποθ. Βαϊ 
ψ ῃθὴ ΕἸἰγϑῦ (δὲ 8:0.) ἀϑβατηθβ (8αῦ (6 σοπαθοϑὺ ὀσουρίοα βονθὴ ὑθ8γ8 ἴῃ ἃ}}, ἔν οὗἁὨ νι οἢ 
γγοῦ6 βροηῦ ἴῃ ἴπ6 βου δηᾶ ὕτο ἰῃ πουῖβοση Ῥαϊοδίίηθ, (Π6 ἰοχῦ σῖνοβ πὸ οἶθᾶσ δπὰ ἀδθῆηϊτο 
ΒΌΡΡογι [Ὁ 8 ορἰπίοῃ. 

ὙΠΟ 8ι}}} γϑιιδίηβ ἴῃς ἰλίγὰ ΘἈΓΟΠΟΪοσίς 8] αποϑύοη, ΗΟ Ἰοπσ ἰπ 8}} ἀϊὰ Φοββυδ μοϊιὶ 
{πὸ σονογηπηθηῦ ἢ ΜΟΙ 18 [86 βᾶηθ 88,  μὺ βρϑοθ 18 οονογρᾶ ὈΥ οὺγ Ὀοοκ ἢ ΟἾδ8ρ. χχ!ϊ!. 

1 ΒρΟΔ ΚΒ 7υβὺ 848 γΑσΌΘΙΥ 88 χὶ. 18 οὗ ὩΝΞ ὉΩΣ, δῇοῦ σβίοι Φοβῆαα, τ μο γὰ8 δἰγθδὰγ οἱιὶ 

Δη4 δἰναποοα ἴῃ γϑϑγθ, ὈΘῚΞ δὲ3 ἸΠϊ, δ Ιὰ (86 πδίϊοῃδὶ δββϑι]γ. [π οἢ. χχῖν. 29 ἴὑ 18 881 

{πὶ ἢ6 8 οὔθ Βυηᾶγοα δὰ ἔδῃ γϑδγ8 οἷά θη πὸ ἀϊοα, ΤὮ686 ἃγὰ 8}} [86 ῃοίςο8 ψ ἢ {8 
Ιβοοκ οἵ Ζοβίιια, διᾷ ὄυϑὰ [6 σμοῖο ΒΙΌ]6 σῖνοβϑ. 76 ἤπα πιογα 'ἰπ όβϑθρῇυβ, γμὸ σϑρογίβ, “πὶ. 
γ. 1) 29: Καὶ ὁ μὲν (8ς. ᾿Ιησοῦς) τοσαῦτα πρὸς τοὺς παρόντας διαλεχθεὶς τελευτᾷ, βιοὺς ἑκατὸν ἔτη καὶ δέκα, 

ῶν Μουσξι μὲν, ἐπὶ διδασκαλίᾳ τῶν χρησίμων, συνδιέτριψε τεσσαράκοντα, στρατηγὸς δέ μετὰ τὴν ἐκείνου 

τελευτὴν γίνεται πέντε καὶ ἕικοσι. Ἡρτο {86 118 οὗ δοβῆυξ 18 ἀοἤποά, ᾿ἰῃ ἀστοθιμοιῦ τ ἢ Οἢ. χχὶν. 
29, ἃ8 Ἠλνὶπσ σονεγθα οὐδ μυπᾶτοα δηα ἴβῃ γϑᾶγβ, οὗ ὑῃὶο ἢ ἔογ Ρεϊοησοὰ ἴο [26 γμογίοα ἴῃ 
αἰ ἢ Φοβιυδ τγ8 γεῦ ἢ Μοβοβ, δὰ ὑποηϊγ-ῆνο ἴο {π80 οὗ 18 8016 ᾿Ιϑϑάθυβῖρ. ὍΠΟΓῈ ἅγὸ 

ἴθ ογίγ-ῆνα γϑᾶγβ ἰοῖδ [0 [88 {{π|6 Ὀοΐοτα [86 Ὁ χοάυβ. Εν πα]ὰ (υδὲ ξωρ. ρρ. 880, 881) δή 
Εὐγβὶ (ρ. 8351) πιαἰπιδίη τμδὲ Φοβθρδυβ ἴοοκΚ (1), ἴῃ {π6ῖν ορίπίοη ὑγαβύπσογίῃυ, ποίΐίοθ ουΐϊ οὗ 

“84ηῃ οἷά ἀοουμιοηῦ παῖς ἀϊὰ ποῖ βμοῦν [86 σὰ ρ8 οὗ ἴδ " ὈοΟΚ οὗ Οτσὶπ8,᾽ 88 Εἰτγα! ἃ 9819 {86 
στουπά-ἰοχὺ᾽ (Ρ. 380). Αὖ [86 βᾶῖηα {ἰπ|ὸ Εὐγδίὰ (ἰ. ο. θην. 8) δῃὰ Εἰϊγβὶ (ρ. 851, Εθηι. 4) 
681} το τυϊπὰ μὲ οἶμον πτϊῦουβ οὗἉἮ [Π686 ἰδ. οθηϊατίθβ σῖνθ δἰνσδυβ ὑνσοηΐγ-τδονθη (ἸΠΘΟΡΆ. Αα 
Αωιοὶ. 8, 34; ΟἸοπι. ΑἸοχ. ϑίγοπι. ἱ. 21; Εαβθὺ. Οἦγοσ. 1. ρρ. 160, 1710 οὗἨ 186 Ατβθῃη. 1γϑη9- 

ἰαϊϊοα, απὰ (. ϑυῃςο δ, Οὐγοποσῦ. Ρ. 284, οά. Βοηῃ), ἃπὰ ΕἸ ρο]θμοβ (8ρ. Ευδοὺ. ῥσγαρ. 
Ευαηφ. 3, 80; 10, 14) πδῖμθβ θυθὴ {δἰ γΥ γοᾶτβ. Ναγ, 86 Ολγηοπ. ϑαπι. Αγαῦ. οὮ. 89, ρῖνοι 
μἷπι ἐοτίν-ἔνο γϑᾶγβ ἀοπιϊπίοη, Ὀπὺ ἴῃ οἴμβοῦ ρῥΐίδοθβ (οἰ. χχὶ., χχυ.) ο]Ὺ ὑπθηΐγτομθ. ΟΥ̓ 
[8686 ἴσον ἄσαγοβθ [86 ὨΌΘΥ ὑνγοηίγ-τβθυθη 8 οχρίδιῃθα ὈΥ βιρροβίησς ὑπαὶ (886 οοπαιοβὶ 
γ88 ΤοΟΚοηθα ἃ8 ΟσουΡΥΪηρ βού Ὑ6878; [86 ΟἴΠΟΥΒ ΔρΡΡΟΔΡ (0 Ὀ6 (Δ Καὴ αυϊΐο ΔΥΌ χαγῖϊγ. " 
βιδυῖο αἰβοὸ ΒρΘΆ ΚΒ οὐὗἁἩ ὑγαπίγτβουθη ὙΘΑΆΓΆ, ΓΟοστίησ ἴο {18 τϑοκοηΐησ διηοησ {86 ΟΒτίβιΐδη 
ἙΑΊΠοΓβ, 88 Ὁ]οΐ 8 (Ρ σε. ἰο “οβῆωα, 810, Ρ. ὅ) : “ΤΏ ΘὨΥΟΒΟΪΟΟῪ ΟΥ̓ [18 θΟΟΚ 18 νατγίου»ν 
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εἰνϑα ; δοῖῦθ ϑβϑβιμοθ ὑνγθηίυ- 9 ΎΘἢ γὙΘ ΑΓΒ"; ὑαΐ ἢ6 πῃ ἱπηπηθαϊαύθ! Υ δ1(8 : “ οἴμοτβ, βούγανϑῦ, 
ὙΠ ἢ τοογῸ ὈΥΟΌΒΌΙ ἐγ, ΟὨΪΥ δανθηΐθθη, ἔγοιλ (86 Ὀασίπηΐηρ οὗ Φοββαδ᾽β τὰϊθ ἴο 18 ἀθαῖῃ. ΤΏ 
Ἰαϊίος τοδῦ οὐ 1 Κίησβ υἱ. 1, κἴβοα ἴτοπι ἴ86 Εἰχοάῃβ ἴο {86 ἰδπιρ]6 οὗ βοϊοπιοη ἴβ6 γα ἃγθ γθοκοπθὰ 
ἴθοαΓ Βυπιτεὰ δηὰ οἰσθῦ γοᾶγβ. ΕῸΓ (80 γψονογῃμθηΐ οὗἉ Φοβῆυδ [8 γΘ ἅγὸ δοίαδ! νυ Ἰοὶ 
βεγθηΐθοῃ ὑϑᾶγβ, ἢ τὸ γθοκου Ὀεΐογο δηθὰ δου ἰδ ρονυθγῃτθηΐ 85 ΤΌΠΟΝ : --- 

“ (α.) Ετοιι (86 Εχοάᾳβ ἴο [6 ρονογῃτηθηῦ οὗ Φοβῆυδ ἃγΓῸ Ὲ : 40 γθᾶγβ. 
“(δ.) Ῥτοιὰ 186 Ῥοσίππίης οὗὨ [86 ρονογηπιοηὶ οὗ Φοβῃυδ ἴο {δ6 εἰγμδα οὗ 

(Π6 Ἰδπὰ : ᾿ ὶ 1. ὦ 
“ (6.) Ἑτοιῃ ἴ86 Ῥορίπηΐϊηνσ οἵ {6 ἀϊνίοῖοι ἰο ἔδιο ἀδδιὴ οἵ Φοβθια. 3 1... “ 
“ (4.) Ετοιι ϑοβδυλᾶ ἰο ΕἸΣ : ὁ , ᾽. τ208.. 
Ξ “(2) τοῖα ΕΠῚ ἴο ϑϑδιμοὶ (1 βατη. ἵν. 18) . ὲ . ᾿ Ἢ Σ 4. “ 

) Ετοιι ϑδπι8ὶ ἴο ])ανία (Δοίβ χὶϊ!. 21). . : . . 44 “ 
“«(.) Ετοια αν ἴο δοϊοιαου (1 Κὶ. 11. 11). ὶ 406 “ 
“ (λ.) Ετοιὰ [86 δοοϑββίοῃ οἵ ϑοϊοπιοι ἴσ ὑπὸ Ῥορίαρίο οὗ Ἔδο ὙΕῚ ΤῊΣ οὗ 

100 Τρ. : : ὲ ὃ ᾿ ᾿ 4ὯὝ “ 

480 " 

Ἰπεϊοδᾶ οὗἉὨ ἴον Βυηάνγοα δηὰ οἰ ΠΟΥ͂ γοαῦβ, 6 τοϑδὰ ἴῃ Αοίδ χὶϊὶ. 20 οὐ ἴοασ Βυπάτοα ἀπά 
ΔΑΥ γϑᾶγδ ΟἿΪΥ ; ἰπ Φοϑθρδυβ, οα ἴδ σομίγαγυ (44π|. νἱ!}. 8, 1), οὗὁἨ να Βυπάγοα δηὰ πἰποίγ- 
ἴνο, 84 ἴῃ ὕνγο Ομ ρμΙδοοβ (4πί|. χχ. 10,1, Οὐοπί. Αρίοη, 2, 2), οὔ ὀνθῃ δὶχ δυπάγοα δὰ 
ἵποὶνθ γοασγθ. [}Ὦ5 (86 ρϑδββᾶσο ἰῃ Αοίδβ (χὶ. 20) [π6 πυπιῦον ἴουν Βυπατοά δηα ΠΩ 15 σίνθῃ 
ποῖ 88 ἈΠ γοποϊ οσίοδὶν ὀχδοὶ, Ὀαϊ Δρρσοχιπιδία οὨἱυ (5), δηὰ οδὴ ἱμογοίοσο ἀθοϊάθ ποιμίην 
δσαΐϊπδιὶ 1 Καὶ. νἱ. 1 (Βδῆν, δΒιδοίισετξ, 4. Τ'΄ νἱϊ. Ρ. 41). Βαϊ Φοβαερῇυβ οοῃιγδαϊοῖβ Ἀἰπλβο ἔν; 
ἴσαν Βυπάγοα δπα εἰρη γοδγβ παιδὶ πογοίογο, τὶ Εὐνγα]ά, πον, ΤὨθαΐαδ, Βύβομ, ΒΒΒγ, 
8 ὙΘΤῪ ΤΟΟΘΠΓΥ͂ 4180, Ηἰζὶσ (Ο εοἢ. ἀ. Ῥοίκες ]δγαεῖ, '. Ῥρ. 18,14), Ὀ6 ΒοΙὰά δ5 οοστοοῖ. Τῆϊδ 
δεΐηρ ἀοπο, ἴπ θη, ἢ τὸ ἴδκθ [86 ὑπθηϊγ-ᾶνο γοδυβ οὗ Φοβδριυδ ἔοσ [}6 ταῦθ οὔ Φοβῃυδ, [86 
Ρετοὰ οὗἉ [86 δυάσοθ τουδὶ Ὀ6 βῃογίθηθα, δσαϊηβιὶ [8.6 σϑοϊκκοηίης οὗ ϑίδσγκο, Ὀν εἰσ γϑδγβ, 
ἴθ: --- 

ῷ ΠΡ : : ε ; ᾿ . ὃ : ᾿ ᾿ ᾿ ΥΘΔΓΒ 
. 8η6α ὁ Φ . Ν . . . Μ Φ Φ Ν εξ 

(ἀ.) ᾿ ; ᾿ ὸ : ὸ ᾿ Ἢ ᾿ ᾿ 491] “ 

(4.) ᾿ ᾿ ὲ Σ ἕ ᾿ ὲ ὶ ἣ 40 “ 

() ἊΝ φ . . . Φ Ὃ ὸ Η ἐ 40 « 

(σ:) . ' - ν 3 ἱ ᾿ Ἵ ἱ , 4 “ 
(λ.) Ά : ᾿ ᾿ , ᾿ Σ : " 4 «“ 

4890 “ 

δίποο, Ββονουοῦ, δοβορθυθ ΦΘΏΘΓΡΆΙΪΥ, 85 Εὐσσα] ἃ Ἡϊπι56}} οοπμοθάο8, 18 ποῖ “8 ροοὰ οὨγοοΪο- 
εἰδὶ " (Ρ. 484), νὰ οὐσῦ ποῦ ἰο ἰάὺ ἴοο πλιο ἢ βίγαββϑ οἡ Ϊ8 ἐνγθηιγ-ῆνο γθδγβ ἴῃ δηὰ οὗ {δθι- 
δεῖνοβ (ςοπιρ. 8150 [86 δχρίδπδίίοῃ οἵ Ἵἷ. χυἱϊϊ. 4 ἢ. ἴῃ τϑίδγεποθ ἴο ὑ86 ἀδὺθ ἐν ἑβδόμῳ μηνί ἴῃ 
«πηι. ν. 1, 21, αὐ 33π.). 11 5 ροεφεϊδίε ἰλαὶ ὕΧοβλυα᾽ 5 σοπιπιαπα ἰαβίοα 0 ἰοπς, διὰ 8ὸ 1)68 Ίσποῖθβ 
διὰ ὙΝΊΠΟΥ 4150 δϑβαμπῃ, απα (αὶ οὐν δοοῖ επιδγασες ἰλιδ α δρασε οὕ α φιαγίον' οΓ᾽ α σεπίεγυ, δι ἐ 
"ὦ Ῥοεεῖδίο αἶδο ἰλαὶ (λὶ8 βϑρασέ τοαϑ δλογίεγ. Τ26 γϑβυ 8 οΥ7 ον ἱπυεειϊσαϊΐοπ τοοιὰ ἀσοογαϊησῖῳ 
δε ἰλεβε: (1) ἰλ6 ραβϑβαφε οὗ ἰδὲ ὕογάαπ ὃν ἰλς ρεορὶθ 9 1εγαεὶ ἰοοῖ; ρίασε ἐπ (λὲ δργίπ οὗ ἰλὲ 
ψεαγ αδοιὶ 1460 Β. Ο.; (2) ἐλδ σοηφιιδδί ισα8 οἤεοίοα ἵπ ποί 688 ἰλαπ ἤυξ, αἱ ἰΐλδ6 πιοδὶ ἐπ ξευεη, 
ψεαγς (1460-145δ5 οΥ 1458 Β. 6.) ; (8) ἰδέ ἰεαάεγελίν 977) “οδλια, ἐπιδγασοά α ρετίοά ο΄ αἱ ἰεαδί 
ἡβεεη γεατε, αἱ ἰλ6 πιοϑὶ (ισδηίψ-δευεη (1460-144δ οὐ 1488 Β. 0.); (4) (λὲ δαπια πυιπιδὸτ ΟΥ γϑαγ8 
ἐδ ἱποἰωαεοα αἰδο ἴῃ ΟἿΓ δοοῖ. 

ΟΒΒΕΒΨΑΤΊΟΝ 1. Τβα ἐΐπι)6 οὗ ἐδ οἰδοτα πηθηϊϊοπδά ἰη οἱ. χχίν. ὅ1, δηὰ δσαίπ ἴῃ Φυά. 1ϊ. 17, τὸ αρτϑὸ πὶ 

Επαϊὰ ἴῃ δδογὶ δίς ἰο {89 ΤΙ οἵ σοεῖυα. Ηδο δεϑαπιοβ ὑπαὶ ἰο ἐμ6 πιο οἵ ϑοίοπιου ἔτοπι ἐμ Εχοάυβ (μὲ ὑ6- 

ἱηρ τεραγάοαὰ δ ἐμο ἐεγπιίπμδ α γμὸ οὗ (6 Ἠεῦτενν {{π|6- τος Κοηΐηρ, Ρ. 419) εὐοὰ ΓΥΥΥΤ, πεῖν οἱ ἰυγὰ ὙΘΆΓΒ 
δαὶ, ατὲ ἰο ὃὉ6 τεοοσι σοαά (ρρ. 481, 482). 8.0 αἷδο Εὐτεῖ, ρρ. 861, 852, 409. 

ΟΒΒΒΕΥΑΤΙΟΝ 2. εραγίϊηρ δἰϊοροῖμος ἔγτοπι δἱἱ οὐ μοῦ ἱπαυΐτετθ, Βυπδεῦ, ἴῃ πα δΒιδίἐφολεη «7αλνϊολενη, Ἰθοον- 
"οταιοὰ ἱπίο μἷ8 διδείβοεν αὶ, νοὶ. 1.) ρίδοει ἰδ Ἵγοαβίπρ οἵ ἐδ6 Φογάμδη ἴῃ ἐδ γεᾶγ 1980 Β. Ὁ. οὐ (86 δυϊβογιυ οὗ Εσγρ- 
δὴ δινὰ Αποστίδη οςὐγοποίοσυ. Ἦδς δυσί μεν δβδυπιθα (μδδὲ δίοσυος ἀϊδὰ ἴῃ ἐΠ6 ἐπθηςγ-ϑοοοηὰ τϑὰρ οἵ [86 χοάπϑ (1.299 
Β. 6.ὺ: ἐδλὲ Φοδυδ, τῆο δέ ὑπαὶ ἐἴπια ὑοοῖκ ἀροὰ ἷπὶ ἐπ σοπηπιαηά, οοαιρίοιοὰ (Π6 οοηᾳιεβὲ διυν αἰνίδίοη οἵ {86 
ἰουὰ ἴπ ϑευθη γοαγβ, δηὰ ἱπηπιοάϊδίοὶγ ἐπογοιροη, ἴῃ ἐδ 6 [οτὶγ- δανεπίδ γον οἵ ἐΐο Εχοάυβ (1271 Β. 0.). οἰοβοίὶ δΐφ 
6. Αοουτάϊης ἰο ἐδἰδ τοοκοιαίησ δἷϑο Ψψοβίιυδ τγδδ ἰοδαάος οὔ (86 βδορίο ἴοσ. ἐνοπίγ- ἦνϑ γϑᾶτε (ρῃ. ὀχχυ] Οχχχ᾿), 



90 ΤῊ ΒΟΟΚ ΟΕ 9ΟΒ5ΗΨΑ. 

πού Δ]1, Βονόνεγ, ἰη Οδηδδη ργορεσ, Ὀαΐ οἱρηίθδη γϑδσε ἰπ ὑπὸ ἰδηὰ οδδί οὗ (ἢ Φογάδη, δηὰ βϑονυδὴ ου ἐδμἰβ βἰάθ ΤΏΘ 
. ΦΟΟΌΓΔΟΥ οὗ ῃ6 σμγοποίορί ἃ] Ὠοξέοο οοηἰαίποὰ ἱπ 1 Κὶ. νἱ. 1, Βυπδοὴ {1κοννῖϑο αἀΐδρυΐδα, δίπος, δοοοσαάϊηρ ἰο δὲς 

οδἰσυϊαιίοη, 86 Εχοάυ τοοῖς μίδοθ ἰῃ ὑπὸ γοῶσ 1920 Β. ο. ἀυγίηρ [16 πἰηοέοοη! Εργρέίΐαη ἀγπαδὶυ, δπὰ ἐμ θυ ἀ- 
ἱηρ οὗ 86 Ταηρ]δ ἰῃ 1004 Β. Ο. ἀυτίηρς ἰδ ἐπθοὶγ-ἢγεί ἀγηδϑίυ, ποῖ ἴουσ Βυπάτοα ἀπὰ αἰμδὶγ γοασα, ἐμοξαίοξο, 
Ὀαῦ ΟὨΪΥ ἰδτοθ Βυπατοα ᾳηὰ εἰχίδοδη δος (π6 ἔχοάυδ. 

ἢ ὅδ. Ολαγαοίεγ ο7 υοελυα. 

ΑΒ δὶ ἴῃς {πὸ οὗ (86 Εἰχοάυδ, τ ΒΙΘ ἢ 88 δὴ ουθηΐ οὗ [80 γϑῦῪ δἰ σποδί δἰ σπ  ἤσδηοθ 88 ΘΥΟΡ 
ΔΊΟΥ γοϊαϊ πα ἴῃ [86 ταϊπὰ οὗ [1186 Ρ6Ο00]6 80 νιν α]γ 88 ἰο Ὀθοοπιθ {ποῖ ΘρΟΟΝ ἴοῸγ 186 τϑοκοῦ- 
ἰησ ΟΥ̓ ἔἶπλθ, 88. ἴ6η Μοβϑϑ, ἴ6 σβοβθῃ ἱμδβισιπηθὺῦ οὐὗἨ οὐ ῥχγονϊάθῃοο, θὰ δῖβ πδοη δηὰ 
πη ργ ββοα ὑροη ἰῦ ἰῃ6 βίδιηρ οὗὨ δὶ8 οὐσὰ ταὶ ἈΓ 800] ; 80 Ψοβυδ, ἰῃ [86 ρογίοα ἱνηταθα δύ! Υ 
β Ὀϑοαυσηῦ, οαγτοα Τογπαγὰ (86 σπουὶς δἰγοδάν Ὀθραπ, δηὰ ὈΥ 86 Θδ 8] 8 ῃπιοηὶ οὗ ἃ τεσυϊαιοα 
ὉΠποοσγϑίϊο σοπηποη γ μ, Ὀτουσαῦ Ὁ [0 ἃ ἀοθβηϊθ οοποϊυδίοη. Ηἱ8 μοτὶοά ἰ8, ἃ8 γα δ᾽ ἰϑϑδὶ 
οδηηοῦ Ὀυΐ Υἱοῦ 1, ϑοτηθυλϊηρς τλογο ἴπὰπ “(8 Ὀ6ϑυ 1] ὑπ σεῦ δῆλον [Π6 ἀδβοθπάϊησ βυη οὗ 
186 Μοβαὶς ἀδὺ " (Επνδϊα, υδὲ δωρ. Ῥ. 811). ΙΕ Βᾶ85 δὲ οτἱσίηδὶ, ἔγββ, γου μι] ἀϑρθοῖ οὗ 1ϊ8 
οΟΥ̓Ώ, 8. 8 ἴγ6 ἱπηδοθ οὗὨ [86 βρὶγῖϊ βοὴ ᾿νοα ἰη Ηοϑοα (πὸ βοὴ οὗ Νυῃ, 88 ἢ νγἃ8 6816 αὐ 
βτεῦ (Νύχτα. χῖϊ!. 8) ἀπ} Μοβοθβ πδιηδὰ μἴπι Φοβυα (Ναπι. χὶϊ. 16). Ηθ νγγχᾶβ ἃ τωδῃ πῃ σβοτὶ 
{6 Γ6 ττὰϑ βρὶ τὶς (Νυμι. χανυὶ, 18), δπὰ (μδὶ ἃ βρίτἰϊ οὗ νϊβϑάοιι (θθυϊ. χχαχὶν. 9) δυο 85 πισδὲ 
Δ} ᾽1Ἀ6 τϑὰ] πδὴ οὗ ἀοά ἰῃ 6 Ο. Τ. Φοββυδ νᾶ8 ποῦ ἱπαάθϑα 8 ρσορβοῖ, 88 6ϑὺ8 ϑίγδομ 
ΤΏ 8 68 ἷπι οαἱ (οἷ. χὶνΐ, 1), δῃὰ Φοβερῆυβ δ]5ο (44{π||. ἰν. 7, 2: Μωῦσῆς δέ γεραιὸς ἤδη τυγχάνων, 

διάδοχον ἑαυτοῦ Ἰησοῦν καθίστησιν ἐπί τε ταῖς προφητείαις, καὶ στρατηγὸν εἴ που δεήσειε γενησόμενον»), 

βίῃ068 δ6 ν͵γϑ ἀϊγθοίβά, Ναπι. χχυ]ϊ. 21, ἴο βθοῖς {μ6 αἰνίηθ Ὑ111 (γοῦσ ΕἸοδΖαν (86 Εἰ σ ἢ -οτὶθϑῦ; 
θα 6 »ὰ8 ἃ αἰ 6}]} ἰηϑρίγοά σθηθγαὶ δὰ Βοσοπί, στοδίον ἰμδῃ Δ}Υ ΟΥ̓ [6 ἈΘΓοΘ8 πῆο 20]- 

ἰοποα μἷτὰ ὑθγοῦυρῃ (16 πιο οὗ [86 Φυᾶσοβ, ἃ Γθ8] οβδιϑ (ΦΥΣῚΓΙΣ ΟΥ̓ ΣΦ οοηἰγδοίοα ΝΟΌ. 

υἱϊὶ. 19, ϑηδο; ΠΧ Χ, Ἰησδυς, “ πἼμο86 ΒαΙρ 18 δ βονδα," 1Κ ϑη Ὁ 2. ὅ6ῃ. ν. 16; 1 ΟἌγου: 

χὶν. 5), ἃ τνδυτῖοῦ οἵ αοα, πβοβα μ6ὶρ νγᾶ8 ὅϑβονδῃ. Οἱ 18 γι δοοοιῃί 8180 δου Ἱὰ μ6 ὃ6- 
ΟΠ 6 8. βδυΪοῦ οὗἁὨ διῖ8β Ῥϑορίθβ. Ἰτυΐγ ἀϊὰ Μοβοβ ““ δὺ {86 στὶσῃῦ τηοϊηθηῦ ρογοοῖνο {16 στοὰ] 
στοδίῃμοϑβ οἵ ἰἷ8. Βοτο, δηά ρῖνο ἰπὶ [86 τσαῦ πᾶπιθ; ἱπϑίθδα οὗ Ηοβεα (Ὁ ἽΠ1), ἱ. 6. λείρ, 
ὙΠΟ 6 νγᾶϑ δἰγοδαγ οδ] θα 88 {π6 ἀοϊοσαίθ οὐ 8 ἐγ, Μοβθϑ παπιθδὰ ἰπὶ ὑδογθαῖζοσ, σι 
{016 σμδηρσο οὔ ἴ[μ6 βουμὰ Ὀὰΐ τ 8ὴ ἱπιρογίδης δαάϊυΐοη ἴο 1Π6 86ῃ86, Φεβοββυβ, 1. 6. Οοα- 
λείρ" (Επαὶά, ρ. 806). ᾿ 

Βοτῃὰ ἰπ Εσγρί, Φοθᾷυδ Βαά, ἴῃ σοπηηοι ὙΠ 811 ΟἾΠΟΡ 18γαθ] 1168, ἀθορὶγ [61 (λ6 Ἰοδὰ οὗ 
οΡργϑββίου ὑπο ἢ νοϊσμθα [86 ΡῬ6ορ]6 ἀονη, δηά ον] Βαϊ]θὰ [86 ΒοὺΡ οὗ ἔγθβοάοπι ἔτοτῃ (890 
ιουδβο οὗ Ὀοπάδσο, οὗἉ ἀο] νϑγϑποο ἔτοτα (86 ἴγοῦ ἔπσσηδοο (Ποαυΐ. ἦν. 20 ; 1 Καὶ. Υἱῖϊ!. δ1; ὅ6:. χὶ. 
4). Ηδθ ν͵8 ΟΔΥΙΥ 8] ονγθὰ δὰ ὁρρογίμη υ, 88 956 οὗ {86 οἰϊοΥ᾽ τηθη οὗ ΕΡΒγαίπι (Νυμ. χὶϊὶ. 
8), ἴο βου 18 ὄγαυεγῳ, ἩΏΘη δ Μοβϑϑ᾽ σοῃηηδηᾶ, ἢ6 Τρροβθᾶ [86 βιγϑιτηδ οὗ ν]]ὰ Ατηδίο- 
Κίϊοβ ἴῃ Βορμίαΐηι (μον Εττϑῃδ, οὐ δα, 866 βοθϑὶ οὐ Εχ. χυἹἱ. 6), δῃὰ, βυρρογίοα ὈΥ 186 
ΓΆΡ οὐ Μοβθβ, {υἰιη ρα ΠΟΥ ονογοδμιθ ἰμοω. ΕῸΣ δοβμυδ ἀϊδοοιηβιοα (ὁ ΓΤ») Απιδὶ εὶς 
δηα μὶβ ροορὶθ σι ἰμ6 οἄσο οὗ 186 ϑπυογὰ (Εχ. χν]ϊ. 8-18). Βυ {18 ὀχρίοϊυ Φοβῃυδ στοδοὸ ᾿ἱπ 
[8ο αδβιϊπιαϊίοη οὗ Μοβϑβ, δοσοιηρδηϊοα δἷτα (ἔχ. χχὶν. 18) ου ἴ86 Μοιηῖῦ οὗ αδά, νγυδὲ αὖ οἴμοσ 
εἰπιο8 δομβύδγ ἀθοαὺ Ἀἰπι (ΕΣ. χχχὶϊῖ. 11) 88 18 ταϊηϊ βίον (866 ου ΟὮ. ἱ. 1), δηᾶ, Ὀοίησ (μθἢ 
ἴα [86 βίσθησία οὗὨ .ῖ8 16 (Εχ. χχχῖ. 11, Ὕ72), ἰαϊᾷ 6 Τουηάδιίίοι πὶ [.}5 ἰηίογοοῦγδα τὶ 
Μοβ68 οὗ ἷ8 Κποπ]θᾶσο οὗἩ ἀοα δηᾶ σοηῆάθησοα ἴῃ Φομονυδ το δὰ 20γ {πὸ ὅγδαι ἐπιο τονθαϊθὰ 
56} (Εχ. νἱ. 2, 8) 88 ϑο} ἴο Μοβοβ. ΤἈγουσἢ βυο ἢ οοπάοποθ ἰῃ αοά, πο τγᾶ8ϑ ΠΘΥῸΓ 
δου σαγαά τηοτα ρἰουίοιβὶ Υ ταδηϊ δδύβα (δα ἰπ ἴμ6 νἱοίοσυ δὲ Οἴροου (9οβμ. χ. 132-15), ἷϑ 
Ὠδίΐνο ὈΓΔΥΟΓΎ ραϊποα 8. ταὶ σῃΥ Βαρροτγί, 80 ἰμδὺ 6 ἰγοιη]θα ποῖ, ψΒοίμοῦ [86 ΘΏΘΙΩΥ τηδὶ 
ΐπι ἴῃ οροη ἄρσμς, οὐ ἴπ6 Ἔχοϊθα ρθορ]θ, 6] ονΐπρ ταῦδον [86 Ἔχίγανασδηῦ τορογίβ οὗ [16 οὐδοῦ 
αρίθ8. {δὴ 116 ρἰδίῃ δηὰ ἰγυ Ὁ} τογὰ8 οὐ Οδἱϑὺ ἃπὰ ὐπηβοὶ, οσϑὰ ουῦ (μαὺ 6 βῃουϊὰ Ὀ6 
βϑίομοα (Ναπι. χἰϊ!. 81--84, χὶν. 6-9, 10). 

Ὑγ1 8 Ὀοϊάπ688, ἱηνὶ σογαιθα Ὀγ Α118] ἰσυϑὺ ἰῃ 109 1,ογὰ, {πο γὸ νγὰβ8 )οἰπϑὰ ἴῃ ΐπὶ α σὶὲ 
2" ζεεποϑί οὐδετυαίἑοη, πο ἢ ΘΏΔΌΪΘα ἶπι ὑο ρογοοῖνο ὑπαὺ {μον ἀθίθηβα δὰ ἀθρδγίθα ἔτοτα 
τπῃ6 Οαμπδδηΐίθβ (Νυμῃ). χὶν. 3), 80 ἰμδὺ ἰζ ταὶσῃῦ Ὀ6 ΤὌΓΘβθθῃ {παῖ (ΠΟῪ πιυδὺ ὈΘΟΟηιΘ ἃ ΡὈΓΟΥ ἴο 
πο Ιϑνβο 068, " Ὀγοδά ᾿" [ῸΓ [6 πὶ, 88 6 ΟΧΡΓΘΒ868 ἰὺ ἰπ [μαὺ ρΡΟΡΌΪΔΓΡ δύγ}6 ἩΔΒΙΘΝ τὸ ΘΙ ΒΟ ΒΘΓΘ 
γθοοσπῖζα ἰπ πὶ (6. 5. Φοβι, χυὶϊ. 14-18.; χχὶϊ!. 10; χχίν. 12). 

ΤΏο86 αὐ 1168 Πιοα μἷπὶ ἰῃ 8 Εἰσὴ ἄθστοο ἔῸΓ {16 ροβι το ἩΒοι Μοβοβ, Ὀϑίοσο 18 ἀθδίι, 
ὈΥ {Π6 σοταιπδηα οὗ (οά, δϑαεϊσπθα ἴο πἷπι (ΝΌΩ. χχνὶϊ. 16--28, σοΙηΡ. τι χχχὶϊ. 28; θουϊ. 111. 
28: χχχὶ. 23). Ηθ ν88β δρυροϊηϊθά, 88 δοβοβ δὰ ἀοείτοα οὗ Φθβονδῇῃ, ἴο ρὸ ἰπ δπὰ οπξ Ῥϑίοσθ 
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[86 σοηστεσαίίου, δηὰ 1684 (μοῖὰ ουὖΐ δηὰ ἴπ, ἐμαὶ [Π6 οσοηστοσαίίου οὗἉ Φϑμονδὰ ταῖσμὲ ποῦ Ὀ6 88 
8 οςΚ πιϊμουὶ Δ ββθρβογὰ (ΝΌΏ. χχυΐὶ. 17). Βαοίηρσ πουῦ, ργοῦβογ, οὗ δρουῦ [8.6 βᾶτιθ ἃ 986 δἂξ 
᾿ν15 ἱττιδῖγ οοτωρβηΐοη (ἰδοῦ, οὗἩ [6 μόυβα οὗ δυάδα, [π6 Ἰαϊῦον Ὀθίηρ [λθη, 88 του] βθθη, δυουΐ 
οἰ ΒΟΥ γΘΆΣΒ οἷα (8. ὃ 4), διὰ (86 δο]6 ϑιισνίνος Ὀϑδί 68 ἢἰπη86}} οὗἁὨ 41} (86 Ἡδῦτον τηθπ 8ο 
οδπιθ οἂῤ οὗ Εσγρί (Νυμῃ. χῖν. 80, 88), μα ἱπμογι θα 186 Ἰοδουβμΐρ οὐ Ηΐ8 ρβϑορὶβ. ἘΕτοιῃ Εἶν 
ἐπιθ Οὐ γᾶσὰ ΠΟΥ Θιλ ΠΘΏΓΥ ἀἸά μ6 ῥσονα Ὠἰδο νοῦ 8 σοὐ-ἔδαγίησ οοπιπδηάον (οἱ. 11]. ὅ, 
9,10; ἴγ. 6, 7,21-24.; ν΄. 1-9; νἱῖ. 6-9), ἐγυδύώηνσ οοηβάθηου ἰῃ (86 μοῖρ οὐὨἩἉἁ ἀοά (οι. “1. ὃ ; 
νἱ. 6 Ε΄; γϊ. 8 Η(.; χ. 12-1ὅ, 19, 26), οὔδῃ διγθησίμοηθα δηᾶ οοπβοογαϊθα ἰο (86 βισ δ Ὀγ 
ἀοὰ ἰπ)58ε} (οἢ. 1. 1-; νἱ, 2, 8; νὴ. 1,2; χ. 8; χί. 6, Θβρθοίδγ ν. 10-15), οἰτουιηβροοι 
δ ρῥγυάρφῃϊ (οἢ. 1. 11; 1,1; νἱῖ]. 4-8), χαϊοῖς ἀῃὰ Ῥο]ὰ (οἢ. χ. 9; χὶ. 7; χ. 238-48; χὶ. 10- 
38), αἰτγδυϑ5 ἰβκίπο 5.}] δἀναπίαρο οἱ υἱοίογίθβ σαϊπϑὰ, οὔ ἀποχοθρίϊομδοϊθ θπογργ (οὮ, Υἱϊῖ. 26 ; 
χ, 10,19, 228-42; χὶ, 8, 9). Α οοιμιβηάοῦ, πουθυίμο οβδ, γῆ0 ΒυΤΔΌΪΥ πα τηοαθβὶ]γ δϑκοά 1ῸΓ 
᾿υΐπιβε} (οἷ. χῖχ. 49, 60) ΟὨΪΥ 8 8π|8}} ροβθϑϑδίοῃ, δῃὰ ἴῃ ἢΐ8 ΦΆΓΘΤΘ]] ἀϊβοουγεα (οἰ. χχῆ. 
1-16; χαῖν. 1-1δὅ), ἀοϑρίβιησ βε “]δυἀδίώοη, σαν 41} [86 Βοποῦ ὑο 76 πον, οὗἩ τβοῖὰ ἰΐ 18 βαϊά 
ἰμδὶ Βὸ νγῶϑ τ} ϑοδμυδ 8δοὸ ὑμδὺ 6 Ὺ βροκα οὗ {86 ἰδ ἰῃ 411 ἰαπὰβ (οἰ. υἱ. 27). 1 Βο αἱ 
ἅπιεβ ἀθαδὶὶ δα} Υ δοοογάϊηρ ἴο ΟἿΡ ξσοπμοθρίϊομβ νὴ βοῖηθ, 88 δραίηβί [86 Κίης οὗ Αἱ (ςἢ. 
Υἱ Δ. 29), δηὰ δοαϊηϑὺ ἴπόοβθ οἵμαν ἄνθ Κίησβ (Ὁ. χ. 1, 10, 238-21) πιβοὴ ἢ βῃδι}θ}}]}γΥ Ἠυ- 
δ]οα δηὰ μ᾽ ΠΥ Βδησεά, Ἰοὺ 8 ποῖ ἑογγοὶ (116 ναβὶ αἰ βθγοηοο Ὀθύνγθθῃ ΟἿὗ {ἰπι6 δημὶ ἢἶ8, ΙΓ 
Βο --- ἴο ἰοῦ! γοῦ οἢ ὁπ οίϑῦ οοιαρ]αίης Ὀγουσῃῦ ἀραίηϑέ ἷπη ὈῪ ΕἸΘΒΒοτ δηα Ῥβυΐιβ (ποι, 
Ββονγανοσ, Ὀν Ηθγάογ, 88 Κ 6}} δββιιπιθβ, Ρ. 111]. (58), --- 186 ργοοθβάθα ποῦ ον ἃραϊηβι ἱπαϊνί- 
ὉΔΪ4, Ὀὰΐ δσαϊηδὺ (μ6 Οδμδδηϊΐθθ σθηθγαν τὴΐ (Π6 οᾶσο οὗ [6 ϑνογὰ (2 Π Ὁ), Ὀυτηΐης 
ἐδοῖν οἰ Ὧθ8. στ τα, δηα οαβίϊηρ ἰμθαὶ ἄονῃ ππδραγίησὶγ (οἷ. νἱ. 24 ; υἱῖϊ. 24; χ. 28-.48: ΧΙ. 
10-19), δηὰ {818 4}1, 88 18 τορϑϑίθα!υ βίδίβα (υ11}. 2; χ. 26, 40; χἱ. 15), ΌΥ ἀϊνίπϑ οοπιηϑη, 
Ὑ10} (6 σοσρογδίίοι οὗ ϑεβουδῃ, Ὁ Ὑθοπλ [86 Ὠοαγὺ οὗἁἩὨ [6 Οδηδδηΐθβ μβδὰ θθοὴ μαγάδηρα ἴο 
τπαθοῦ {π6 σὨΙ] ἄγη οὗὨ 18γ86] ἴπ Ῥδ0ι1}6 (χὶ. 20), πὸ πᾶν πὶ γα] ὰ ΤΘΡῚΥ ἴο 411 βυςῇ αἴ δοῖκβ 
προ Φοβυ8, ΠΔΥ, ὁυθὴ ὑροὰ ἀοα ἰπλβοὶ δ “(μαὺ ἃ ῬΘΟρίθ, δἰπκίηρ δαὐοῦ ποτα ἀθορὶῪ ἰπίο 
ἀν βίου 8πα τη γᾺ] ῬΘΥυΌγΒΘΉ 688, 88 [86 ΟἈπδδηϊῦθβ, ἴῃ στϑδῖ ρϑτῦ δῦ Ἰοδβί, [θη ΤΟ σΘ (Θορ. 
το, ἱ, Ρ. 824 Κ΄. ; ὙΥΪδὰ. 8.0]. χίϊ. 2-6), βμουϊὰ {Ἀ}1 Ὀθίογθ δῃοίμδσ ρϑορὶβ ἰπ σβοῖι ἴΠ6Γ6 ῖβοβ 
ἴλε μαγτροπίουβϑ βίγοησί οὗ δ 116 ἰγυδίίησ ἴπ αἰνὶπο ρόῦγοῦβ, δηὰ βὸ βίσγ νην ρναγά, 8 δὴ 
εἰεττιαὶ πεοεϑειν." } Τὺ 1 Βαρροηθὰ 4]80 ἰπ [ῃ6 βύοστηβ οὔ 116 ρορυΐϊδῦ τιϊστϑίίοηβ, ἰῃ βίο - 
οΪά Ὀὰξ οοττρίθα βίβίθβ οὗὨ τὰπο οὐ ναϊώοῃ ογυμ δ] Ὀδίοσο [6 Ῥγθβϑϑυγα οὗ πιϊρ]ν παϊογαὶ 
τϑοθῦ. Νοὲ 1688 ἀο {μ6 οοπαυογίπρ' Ἔχρθαϊομβ οὐὗἩὨ ἰδ6 Ατὐδθβ ἴῃ {πὸ βανθηίῃ δηά εἰσι οθη- 
᾿ατὶο8 αἴτοσ Ο τὶ δὺ ἔυτη δ δα δπδίοσγ. ὅ0 τους οὐ (18 ἰορίο βθγσβ.0 78 58}} βανβ ᾿τοαυθηῖ 
οοσδδίου ἴῃ [86 ἱπίοσργοίδιίοη οὗ [86 θοοὶ ἴο ἴους ἢ ὑροῦ ἰδ δραίη. 78. Πογδ βἰιρὶν τϑιρδκ 
(αὶ [Πόσο νγᾶβ πὸ ἰδοὶς οὗ ταὶ] άμθδβ πῃ ἴμ6 Βοτὸ οὗ Ἐρῃγαῖπι. Ηδ βραγρὰ Βδδδῦ, (Αἰ 011 τὸ 
186 ῥτομιΐῖβο ἡ Ἐ]ΟᾺ (116 βρί68 δὰ ρίνθη, δῃὰ σπῖτι ΒῸΥ ΠῸΥ ἔΆΓΒαγ᾿Β Βουβο (ο ἢ, Ὑἱ. 26), βανϑὰ {86 
αἰδθοοπίϊοβ ἔγοπι (πΠ6 μδηὰ οὗ {86 Ομ άγθη οὗἁὨ [βγ86] (.}. ἰχ. 26), δ Βουσῃ ὑπ γ μδὰ ἀδβεσυοὰ 
ἴον Πιοῖγ σπηπίησ ἐΔἰβομοοά ἃ δ αἰ δγθηῦ ῬυηἸβπιοηὶ ἔτοπι [Πδὺ τ Οἢ τγ88 ἰηηϊ᾽οῖθα ου (ἤθτω, 
ΠΔΙΘΘΙΥ, ἴο Ρεγίοστῃ τηθηΐαὶ βοσνυῖοα ἴῃ ὑδ6 βδηοίαδγυΥ (ἢ. ἰχ. 27); δῃὰ δρροϊηθα [86 οἰϊ68 οὗ 
τοῆισο [ὉΓ [86 τιϑηβίαγοῦβ (ςἢ. χχ, 1-9). 

1 [11 ἴα Ὀοξίοσ " --ϑὸ βροῖθ δ ἱμοοίορίδη οὔ πὸ ὅν πὸ. 8] ὑθῃ ἀδΏΟΥ, ἰῃ ἃ δίταίῃ, ἰδ ΤρΔῪ Ὁθ, οἵ οχοοδεῖνο [7] Ὀὶ 81}}} οἵ 
Ὡοῦδϊο ᾿πδσηδίου, -- ΠΣ 15. ὈοίοΣ ᾿πδὲ ἰὴ 6 πίῖίοκοα διουᾶ 0 ἀεείτογοὰ ἃ δυπάγοα ἐἰπ|6ὸ6 ΟΥδον ἔπη (πδὲ ἐμπον δου 
τοῶρὲ ἐδιοξθ ἘΏΟ δ1Ὸ γοῖ ἱπηοοεηὶ ἴο ἰοίη ἐπιοὶν σοΡΛΩΥ. [οὲ υ8 Ὀυὺ [Πκ τρδὲ τσ! ἤατο Ὀδεῦ οὐν ἤνία, δὰ ἴπ6 ζαῦθ 
οἵ ΟΥΕΙΥ οἷδοῖ Ὡδέου υπᾶον μεανϑῃ δ (8186 βοῦσ, δὰ (9 σνογά οἵ [Π0 ᾿βσβδι 88 ἀοῃθ ἰἐ8 πνοσῖκ ἤγοτθ δραγίηβιυ. ΕὙΘΌ δό 
"ὶ παδ, δα εσυδὶὶ ρογου οὗ ἔθ Οβοδδηΐδδ ΠῸ ΜοΓῸ ἰοΐξ, δῃά (6 πδέίοῃδ δου ἔποτ, δὸ ἰδ ριοα ἐπ9 16 γ66}} 68 Ὀγ 6] 
Ιδοϊκίσουδ ῥγδούκοα, ἰδὲ τὸ τοδὰ σοη Ὁ04}}Ὺ οὗ [9 πῇοϊθ ροορὶθ οὗ Θοά ἐυγηΐπα, ΔΎΔΥ ἴγουν ἰδ βοτνυτίοο. Βαϊ ποὰ ἰδ 
μοοζνοει ἐγοὰ ἴ [89 Ἰδηὰ ἴῃ ϑατδὶ πατλῦογε, δηὰ, δι1}1 τῆορο, δὰ (ΠΟΥ͂ ᾿ἰοττρδετίθα ΔΘ Ἡει ἔπο 16γαοὶἴδ8, ΠΟ πα ᾿ς 
Ῥοκεῖοϊο, ΠΌΙΔΕΥ Βροδκίηκ, ἐμδὲ ΔῊ δρασ οἵ Θά ̓ε ἰγυ(ἢ δου ὰ Ὦδγο δυγνίτοι (0 ἰἢφΦ οοιαΐηρς οἵ ΟὨγίδι Ὁ Ἰουϊὰ ποὺ 
ἴδο Τετβεϊ δα μδνὸ ἴοδὲ 411 ἐμοῖσ ὑϑοῦδσ ομαχδοίον ἢ δηὰ [{ (67 δὰ γοϊδίηοὰ ἐδ ἤδτιθ οὗ ϑοβουδὴ 86 οἵ ἰμεῖν Θοά, που!ὰ 
[.ΟΥ ποῖ πᾶνο τπηοα 86 ὉῸ ΝΟΣ ὮΥ ποϊΐοῦθ οὗἩἨ μὶ6 δείχί υαὐδθ, δὰ νοσβηὶρροὰ εἷπλ πιὰ 8 ποσεῃΐρ δ δυοσωΐηδο!ο δὸ ἐμδὲ 
ποῖοῦ ἰὯς Μοδυϊ δα μαϊὰ ἴο Οἰιοπηοδῖι, οσΣ ἔμ ΡΠ δηθα ἰο αρβοῦ ἢ 

Βυὶ 15 πα ποῖ ἰο 06, διὰ ἱποτοίοσο ἰδ ποίου οὗ ὕδδδηῃ σοῖο ἰὼ ὃθ συ ΟἹ πέξοτϊγ. Το [Ι6τδ6}100᾽6 ποτά, ἴῃ 18 

Ἰνοοαϊαδὲ ἀχοοοίξοιθ, τουρμΐ ἃ ποσὶς οἵ ᾿πΈτοῦ [ὉΡ 41} ἐπ οουπίσίοδ οὗ ἐδο ϑδγίἢ ἰὸ ἐδ) ὙΟΣῪ οπὰ οὗ ἴπΠ6 σογτὶ ἃ. ΤΏΘΥ 
δοοί οὗ ὙΘΥῪ 6π|8}} ἱπιρογίδποο ὅο ;Ὠ8 ΠΟ, ἰδοδο Ῥογροίυδὶ Ἵοοηίοοθία πιδπ ἐπ Οδηδδηίϊίίοα, διὰ ἴΠ6 ἈΠ δηἰἴ66, Δοὰ [89 
Αππησπίῖοα, δὰ ἐπο ΡΠ ἰδείσφα, τι πῃ] ἢ ἔδο Ὀοοῖδ οὗ Φοδῦυε δηὰ συάμοβ δηὰ βδιοθοὶ δῖὸ δευιοοὶ δ]]ϊοὰ. Ἧ79 τὺ 
μΒεω᾿7 νομάδες ᾿ἐμδὲ ἀοᾶ δηου!ά ἢδγο ἰπἰονϑιθὰ 1π δοθῆ αὐδστοὶδ, Οὐ δύο οπδηροὰ πο ΘΟΌΣΒΟ οἵ πδίιγο, ἰὰ οτος ἰο κίγο 

οὔθ οὗ ἴδο ποθ οἵ Ῥαϊοδεπο ἐδο Υἱοίοτυ οὐὸνρ δηοίμοσς. Βυὲ ἴῃ ἰδοθο οοῃίδαίδ, οὐ ἔδο διῖδ οὔ οὴ6 οἵ ἰδοϑο Ὡδιϊοηδ οὗ 
Ῥαϊοσηο, ἐθο Βαρρίωοοθ οὗ ἰδ Ὠυτηδη τοῦ ἀοροικοα. ΤῈ 16τδο δα ουσὶιῦ ποὶ ἴον [μοπηδοῖγοα οἷν, Ὀὰὲ ἴον υϑ. 1Ὲ 
τοὐπὶ ἴον ἰδὲ (ΠΟΥ δμουὶϊᾶ ἰδ το Ὅο δοοουσιδα ἰδο δὨοπιοα οὗ 81} σσδη κί --- ἰδ τοῖσμ! Ὅθ ἐπδὺ ὑπο ν ποτθ ἰδιωρίϑα ὈῪ 
(διεὲς τοῦ ἀϊσιἑμσξησαα ἰο ἀϑαρίϑο οἷον Ὡδύθομδ: δ6}}} (λον ἀϊᾷ Θοα᾽ δ πΟΥΚ, --- 86}1} ἐΠΟῪ Ῥτοδοσυϑὰ ὑπ υτε ἐπ δοϑὰ οἵ οἔδϑ- 
ὯΔ, 11ἴ6. ἀιιὰ ποῖο ἐδο τηϊη δου οὔ ὑϊοδαΐης ἴὸ οἵδαν Ὡδιοῦδ, φυϑῶ ἐπβουρὮ ἐμ ΟΥ ἐλιοτηροὶνϑα δι1]οά ἰο δηΐου 11. Ατηρ 
(ὃν. Τμαε.) ϑεγποπς, Υἱ. 8δ-87, δ ἰουπὰ ἴῃ Βίδο ον 1 είμραςΣ ὁπ ἐλὲ “εισίδη Ολωτγολ, ἰοοῖ. χί. νυ. 288 (ἡ. Αηὰ κπε9 
δικηϊογ Ὁ πβοῖε (τοδί σποιὶ ἰπ ἰπαὲ [Δδοίπτο οὗ (89 τρογὰὶ ἀἰ βίοι ἐγ οομτιοοῖοα τί ἔθο οχ το πδεοει οὗ ἴλ6 Οδιιδδηίΐδδ. -- 

Ἐκ) 
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9οβδυδ, ἸηογΘοΥΘ, τγ88 ποῦ ΟὨΪΥ 88 ἃ ρἜΈΠΟΓΑΙ Ἀ0 ἱ]]υβίτίου, ἴσῃ! Υ ὁπάονοά ἰοδάοῦ οὗἤἁ δΐδ 
Ρθορῖίβ, δῃὰ οὔθ β]]οἃ σι [86 βρί τὶς οὐ ἀοά, Ὀαΐ, οοπβρίοιοιυβ Θαυ}}}γ ἴῃ [8ὸ ἀθοᾶδ οὗἩ ραδοθ 
88 ἴῃ (Π6 ἀ6668 οΟΥ̓Ὄ 8 Γ, ἢ6 νγᾶϑ ποῦ 1688 ΘΔ Ρ80]6 88 8 γέσοηῃί ἴῃ 88 ἃ βοἰϊογυ. [Ιῃ (8 τοϊδίίοη 
αἶδο Ἀ6 δοίβ δἰ νδυβ του {π6 ἴσον, ἰμβοοοσγδς οϊνθο. Ηθο ν1}} Θϑίδ Ὁ] 8} 4 σοποη θα 
ἴον 118 ῥβορίθ ; θεῖ {118 σομμμλοη νυ ΘΔ] τηυδὺ σογγοβροπὰ ἴο (86 ἀεβογὶρίζοπ σίνϑῃ 'π στδηὰ ουῦ- 
᾿ἴπθβ ὈΥ ἀοά, {Βγουσ Μοβοβ, ἰπ [86 τὶ] ἀογηθεβ. [Ὁ βου] θ6 ἃ οομπηῃοηνγθ (ἢ οοηβοογαίθα ἴοὸ 
δ μόνδὮ, ἰῃ (6 τοϊάϑὺ οὗἩἨ ΝΜ ΕΪΘΒ Βμου]ὰ δίδηα [π6 βαποίσασυ, τοβο ρθορὶθ βμουϊὰ ῬῈ ΒΟΙῪ ἰο 
δομονδῃ. ἘΕῸΡ [δγϑ6] σγὰβ ἴο Ὀ6 8 ΒΟΥ ρϑθορίο (Εχ. χὶχ. 6). Αδοογαϊησ!γ, 88 βοοη 88 {8Π6 90 Γ- 
ἀλη 18 ογοββθά, ὉγῪ ἀοα᾿8 πιδγνϑίουϑ μ6]ρ, δῃὰ ἰμοὺ ἰγοδά (86 βοὶ] οὐ ὕδηδδϑῃ, {πὸ ἰδπὰ οὗ ῃ6 
[δίμογβ, δόβμυδ οϑιι568 {π6 Ἰοηρ- πο σ]θοῖθα οἱγουπιοίβίοη ἴο Ὀ6 ρογίοσιηθα δ ΟἸ]σ δ] (ον. 1--3) ; 
δὰ [μὲ ἱπηπιρα ἰδία Υ, οὐ ἴθ βαθ στουῃα, [80 ῬΆββονοῦ ἴο "6 σα] Ὀγδιθα [Ὸν (μ6 ἔχβί {ἴπ|6 
(νυ. 10-12). Ηδ ἀἰνϊάεβ ὑμ6 Ἰδαμηὰ ποὺ δοοογάϊησ ἰὸ ἷ8 οὐσὰ ῥγθίδγαποθ, Ὀὰΐ ὉΥ [16 Ἰοῖ, {πδὲ 
Οοά Μἰπι80}} ταϊσῦ, 88 ἰῦ ψεσθ, γίνο (μ6 ἀδοεϊδίοη (ομᾶρ8. χὶϊ!.--χίχ.), γαΐϑε8 ἰλ6 λοὶν ἰεπὶ ἴπ 
δλιολ (χνιῖῖ. 1), ἀύτᾶησοβ ποῖ ΟὨΪΥ (86 οεἰ[68 οὗ τοΐασα ψ ΒΟ Β αν ὈΘοη τηδπίϊοηθα, Ὀαῦ α͵8ὸ 
[86 [ον ῖοα] οἰε8 (οἰ. χχὶ.), δοίβ ἰη βαστοῦν ὙΠ [86 Ηϊσ].-᾿υΐοβὶ ΕἸΘδΖαν (χνὶϊ. 4; χχὶ. 1), 
τ δ᾽ ἰδ η8 ἰῃ6 ππὶγ οὗὁὨ [86 οὐ Ὑβθη [86 ὕττο δηά ἃ μα] ἰγἱρθ8 Ὀυ]ὰ 186 Δ|ᾶΓ οὐ ἴῃ Ὀδηὶς 
οὗ 186 ΔΦογάδῃ (χχιϊ. 12-84), ἴὰ ἢ}8 ἴἌΓαγ6}] δά ἀγα β8 δαπηοηΐβθ8 ἴο δά 6} 1} ἰοναγὰβ Φομονδϑα, 
ὝΔΓΏΒ δρδίηϑὺ Δροβίδϑυ (0Β. χχὶΐ. 1-16; χχὶν. 1-15ὅ), δπά, μανίησ δἰγθδάυν θδυθον ---- ροσθδρ8 
αἰγθοῦΥ δἴοσ [86 οοπαιοϑῦ οὗἩἨὨ [Π6 ΘΟ ΣῪ ψγϑδὶ οὗ {86 Ψοτγάδηῃ --- ςδιι56α ὈΪ ββίησ πα ΘἰὙ86 [0 
6 Ῥγοοϊαϊπιθρα ἔγοαι (ογίζίτη ἀπά ΕΑ] (ν}. 80--85}), ΒΟΙΘΙΏὨΪΥ ΣΘηοντΒ (Π6 σονοπδῃΐ Ὀοίνγθθα 
Ἰεγϑϑὶ δηὰ ομόουδὴ δ ϑμθομοι (οἢ. χχὶν. 35) τὶ δὴ δδγηοδὺ ἀδθιηδπὰ ἰμδὶ 4}1 οἰοσ βοὰβ 
ὙΥ ὨΙΟἢ ταῖσῦ ῬΟΒΒΙΌΪΥ 8.}}} Ὀ6 σου Βα, Βῃοι ὰ 6 ρμὰΐ αὐυγᾶὺ. (Οὐοηβοίουβ 88 μ6 γγἃ8, {πογοίογο, 
88 ἃ ζΘΠΕΓΔΙ, οὗ 18 σουλπ βϑίου ΠῸΠπι αοά, ἢ6 τᾶβ πού 688 80 88 8 ΓΌΪΟΓ, Ὑ}Ο ΘΟΠΒΙΔΆΓΥ Κορὲ 
ἰπ νίον,, δὰ (]οοὰ τῖϊἢ 41} ὑδηδοῖίν ἃπὰ Ῥϑύβθυβγδῃςθ, μἰ8 σγϑαῖ, βοδνθη-δρροϊηϊοα δἷπι, 
ἈΔΙΉΘΪΥ, ἰο Τουπὰ 8 ᾿Ποοογϑίϊς σοτηπιοηνγθα ἢ. [1 6 νᾶβ δαογηῃ θα, 88 ἃ σθῆδγαὶ, τι ἢ ἃ ὈΓΔΥΟΓΥῪ 
Βαρρογίοα ὈΥ ἔδαν οὗ ἀαοά δηὰ οοηῆάθησθ ἱῃ ΐπ), 80 ἃ8 ἃ τορεηῦ δ6 ΨΟΥΘ (86 τηοϑὺ θοδι 1 .]} 
ογῃδιηθηΐ οὗ οἷν}] τὰϊο : δὴ ὕη56] 88}, ποῦ]6 βρίγὶϊ οἵ 7υ5ῦοθ᾽ σου ρ]οα τὰ σΘΉΟ]Οπ.585 δηὰ τ 15- 
ἄοιη. 1ὺ ν88 ἃ βρίγιῦ ὙΒΙο ἢ ργᾶγνο ἴο ΘΥΘΥΥ ἤδη 8 οὐῃ (χῖν. θ-15; χχὶ. 1), Ὀμὺ οἰαἰπηθα ἴῸΓΣ 
1086} ΟὨΪΥ Ὑμαῦ τγχᾶϑ ΤΘϑΟυΔὉ]6 δηᾶ τποάογαίθ (χῖχ. 49, 60), δηὰ ΒΥ σου] ΒΑΥΡΙΥ ΓΤ ροὶ 
ἀη)} 80 ἢ 8016 ἀοτλαπάβ (χυ!!. 18--18), μου πο πὰ “ Βυμ]]αἰϊησ βδγοϑβηι Ὁ ΟΥ̓ νι} 
ἐς ρμοϊηιοθα βοογη," 88 Ενϑ] ἃ τοαργοβθηΐβ (δ. δὼ. 817, 816). ΟΥ̓́ ἐμ ῖ5 ὁμδτρα, ΒοΟΊΤΟΥΟΡ, γα 888]]} 
αν ἴο ἴδκο 116 Σ ποῦ ἱη οὐγ δχρ δηδίΐοη οὗ μὲ Ρϑββᾶσθ. 

ΤΗὰβ Φοβῆυδ βίδπάβ Ὀθίογα υ8 ἀϊδβιϊησυ ῃθα Θαυλ}} } 848 σεπογαὶ Δηἃ 88 γωΐοῦ οὗἁἨ Ὠἷβ ρϑορῖίο, ἃ 
Ὑ ΓΙΌ (ΟἸ]ΟΤΟΣ οὗ Μοβϑϑ; ποῖ 8 Ὀγορμοῦ || {μ6 Ἰδίίον, δηἃ πὸ ᾿ἰαυγρίνοῦ, 85 νγᾶ8 (Π6 βοὴ οὗ 
Ασγαδ, Ὀυὺ 816 τῖϊὰ [86 βαπιθ βρὶ τῖϊ οὗὨ βά6} 1 ὑοτναγὰβ Φομουδῃ, δπα οἵ Ζθ 8] ἴοσ (16 που 
ἱποϊρίθηΐ σοι πη νγο ἢ οὗ αοὰ ; ἃ τλδὴ οὗ ἀοά ἰπ 4]} {πὴ μ6 ἀοεβ δῃά ἴῃ 411 [μὺ μὸ οὔ β. 
“]ὴ 186 Κἰπρσάοπι οὗἨ ἥ αοἀ;," 58γ8 ΚυτίΣ (απιαϊ 97) ϑαογεά Πιβίογψ, Ρ. 102), “86 18. στοδὶ 
γἘῸ ΚΗΟΥΒ ἰμδΐ οὗὁὨ Ηἰπηβο ] Γ 6 15 ποϊμῃίησ. ΤὨ5 στοαίηθθα δὰ Ψοβῆυδβ. Αἰηοησ [86 ΒΟΓΟΘΕ 
οὗἩἨ τῆς βδογθὰ Βἰβίοσυ ἢ6 βίδηᾶβ ΦΌΥῚΒ 88 [86 οὔθ, δῦονθ δἰτηοβϑὶ 411 οἴβουῦβ, ἴγθα ἔγοπι 86} 
Ὑ11. ΤὉὩδο τηοϑὺ οοπδβοϊθηξίουβ βά 6 1 Υ ἰονγαγάβ {86 ἰανν, δηα 8 ἀἰβροβιίομ ἰμ6 τηοϑῦ ἱπηρογίυν- 
ὈΔΌΪΥ ἐμοοογαῖίο, ἀἰβιϊπρσυβῃ μἷπ. Ηθδ 18 Ῥγυάοπί, εἰγουτηβρθοῖ, τ ῃοτα ἢ6 Ἦδ8 ἴο δοὺ οὗ ἢὶπὶ 
86} [ὉΣ 6 σοηπάυσίβ ἴΠ6 Ὑχᾶγβ οὗ ἴπ0 Ιογὰ ; Ὀὰῦ υπβοκιϊδίίην, ααΐϊοκ, δηὰ ἀδοϊἀ ρα τ οσο (ἢ6 
Ι,ογὰ βθη68 μἰπι. Ηἰβ οουγαρὸ 18 Βυμ ΠΥ, 118 ΒΓ ρῚ 15 1}, Ὦ18. τ Ιβάοτα 18 οὐθάϊΐϊθηςα δπὰ 
θυ οἵ [6 τὰ. Α γσϑηῖ]ο αἀἰδροδιοη, θυῦ 186 Ταγι μα δὶ ροββὶ Ὁ]6 ἔγοπι (66 Ὁ] η 688, 88 18 ργονϑὰ 
ὈΥ 18 βύθγῃη]υ βοϊδιηπ βεπίθηοθ ρου Ασἤδῃ, δηὰ (86 βἰγίοίηθϑβ τ Ἡ]Ο ἢ δ ἀχοουΐθβ [86 
Ουγβο ΡΟῺ ἴ86 Οὀπδδηϊίθβ. ἢ ἃ ὑπίοῃ οὗ τὰ] π688 ψ 10} βίγοῃσίῃ, οὗὨ δὶ πηρ] οἱ ἢ ρσυ- 
ἄθηςο, οὗὁἨ Βα] Ὑ τ Ὦ τηδρπδηΐταϊίυ, μᾶ8 ἴῃ 1Ὁ βοιηϑίΐησ ουδησα! θα]. ΤῊΪ8 ρου ΓΙ οὗ 
ἢῖ8 ΠΑ Υδοῦοσ, ὑοσοί μοῦ τὶ τ [86 ΡΘΟΌ ΑΥ οὗ (Π6 ρογὶοα ἴῃ (86 ἰεϊπσάοιι οὗἩ ἀοἂ 1 νμϊο Β6 
᾿Ἰἱνοά, διὰ οὗὨἨ {π6 ροβι(ο πο 6 ΤΟΟΚ, τπλϑῖτο8. ἷτὰ δηα ᾿ΐ8 σους ἃ τὶ οἢ ἴγρ οὗἩ Ηἰπ ἰδδὲ 
Ἧ88 ἴο οΘο6. Ηθ ᾿θϑδᾶβ [86 ρθορὶθ ἰηΐο {86 ἰδῃηὰ οἱὨ ργοπιῖβθ δηὰ οἵ σοβὶ, θυΐ {ογὸ 18 γοῖ 8 
Ὀοῖίον σοϑῦ ἴο Ὀ6 δηὐογϑά, ἴο Ἡ ἰοἢ Ηἷβ δ Υρο δῃὰ Ὡδπιθδακο πυδὶ ἱπίσοάυςα υ8 (Ηθ6. ἰν. 
9). Ὑ01Ὲ8 18 ρίαπος δὲ (μαῖ υπίχυσ, σἱοτίουβ δητυρθ, δὲ Ολγίδὲ [86 ἴγσὰθ Φοβῃυδ, νγϑ΄ ο]1050 
{πὸ διὐθιωρί δἱ 8 ἀδβοτίριΐοη οὗ [86 Βδγὸ οὗ ουῦ Ὀοοὶς.ἢ 

1. [Βαυτκαγίθη ὁ οἰιδζδοίοτίσαιου οἵ 7οδ τυ πὶ Ηοτβορσα ἤεαν τονε. Θ. Υ. δοδια, ἴδ ἴΏ τι οἷ (89 ϑδῖωθ [000 88 ἐδ δῦονο. 
Ττοτα ΒιΔη]6 78 1, εείμγες ΟΝ ἰλε υεισίδλ ΟἈμτελ, τοὶ. 1. Ἰοοῦ. 10, πὸ οχίγαοι ἴμο 0] πίῃς γἱνίὰ δηὰ ἱπιρεοθεῖγο βκοίοι;: οὐ Ὁ ὁ Δ 
βεαοτοᾶ ἰοδοσ οἵ Ἰεγδοὶ, Ὀγοδεμηβ ἃ δον δὶ αἰ δογοηῖ βοπιτωσηξ, ἀηὰ ΔΙ εἰνίηβ (88 τυ ὙΠ11 ἰδἰηκ) ἔμδὲ τοροσά ὅο 
1.6 δὟοαογοάποδδ ὙἘ|Ο ἢ [ξ ἄφθοσυοα : -- 

Ὁ78ὸ αἰδεγοηοο, ηἀοο, Ὀοίπεοη Μοδοδ δὰ Φοδδυδ, τῶδ τηδικοῦ 88 δισο: ΕἿΥ δδ ρβοβλῖί 9. Φοδδυδ πῶὸϑ ἰδ) δολάϊος, --- 
[δο ἤτοι βοϊάϊοσ οοῃδοοσαίϑα ὉΥ ἐπ δδοσϑὰ Ὠἰδίοσγ. ἢ σὰ ποῖ ἃ ἰδεδοῦοσ, μοὶ ἃ ὑσορῃοῖ. Ηδθ, ΟὯΘ ΠΙΔῪ ΒΥ, Ὠδὺοὰ ἐδο 
φοχ᾿ϊδηδῖου οὗ ΡΓΟΡΏΘΟΥ (ἦ) πϊὲδι ἃ ἔδοϊϊης τ] ἢ Σ608}}6 ἃ πὸ} πότ δβαγίυᾳ οὗ ἰδ ζτοδίὶ τλεσῖοσς οὗ ΟἿΣ ΘΝ δᾷο. Ηοοουὰ 
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ΟΒΒΕΆΝΑΤΙΟΝ 1. [Ιὴ [δ Ν, Τ. Φοεδυα 18 τηθηἰϊοπθα ΟὨΪΥ ὑπίσο : (1) ἴῃ 1η6 Βρθθοὶ οὗἉ ϑδίο- 
Ρἤδ Ὀοίογα (86 ΘΠ οΥ σουποῖϊ, Αοὔϑ νυἱϊ. 46, ἤογο 1 18 8811 (μαῇὺ {16 ΔΊ ΠοΥγΒ Ὀγουσιῦ ἴῃ (89 
᾿δοογηϑδοῖο τ ἢ Φόβμυδ ἰπίο [86 ρῥϑββοβείοη οὐ ἰῃ6 ἀϑῃι]6β, τ μοι αοα ἄγον ουὖῦ θοίογα ὑπο ὶγ 
ἴλοο (ἐξῶσεν ὁ θεόξ) ; (2) Ηδφ». ἱν. 8 (866 οῃ οἱ. ἱ. Βοοίγίπαὶ! δηὰ Εἰς], Νο. 4). Ετοιῃ [815 
Ρᾶβϑβαᾶσα ϑίδικο ρῖνϑβ βοιηθ ἰηἰπδίίοΒ σοποογηΐησ [86 (Ὑρῖοα] τοϊδίίοη οὗ ϑοββυδ ἴο Ομ τίδί, 
Ης 5808: “Φοββυδ ν͵ὰϑ ἴῃ ἤδιπα δηὰ δοϊΐοη ἃ Ὀθδυθίαϊ ὑγρα οὗὁἨ [86 Μαεββίδῃ. κἀ58 μ8 Ἰϑἀ {11 
Ομ] άγοη οὗἵἁὨἨΙβγϑοὶ ἐπγουσῃ (86 Ζογάδη ἱπῦο {πὸ Ἰαπὰ οὗὨἨἁ σᾶπδδῃ, βὸ {πὸ ἰαϊίον ἰθδὰβ 1}ν18 Ὀδ]ῖον- 
ἴπσ (ΟἸ]οντου8 ἔπ} ἱὨγουρἢ ἀθαῦδ ἰηῦο (μὸ Ὠθάν θην Οδηδδη. Ηὀ οδγτὶθὰ ουὐ σὺ Μόοβθϑ 
σου] ποῖ οἴεοῦ; {886 ἰὰν οἵ Μοβϑβ οου]Ἱά ἰπβαγο ὕο θη ΠῸ ρθᾶζοθ δηὰ πὸ Ὀ] ββ  Π 688, Ἡ Β1Οἢ 
9685 δηὰ 8 σοεροὶ οδη, Βοηι. Υἱϊ}. 8; ΗΘ}. νἱῖ. 25. “268ὰ8 δηὰ Ψοβῆυα Ὀασὶῃ ον Μοιβθϑ 
Ἰεᾶνθβ οἵ. ΦΔοβμυδ 88 {86 ἰοδάδν οὗ (86 ὈοΑΙΪγ 1βγαθὶ, ονογοᾶπιθ {οῖῦ δποιηῖ88, αἰβιτὶ δυϊοα 
τὸ ἴδοι [μοῖν ἰδηὰ ; 411 μος “96805, [6 Οδρίδίη οὗἨ ϑαϊνδιίοη, ἀοοβ ἴὼγ {πὸ βρὶτιῦαδὶ Βγδεὶ, 
ΗΦὉ. 11, 10 (ϑίαγκο οὐ Ἵἢ. ἰ. 1). 

ΟΒβ. ὃ. ““Ὑ͵ὰ δηά ἴπ (μὲ Εδϑὺ ἰϑίογιοδὶ ἰγασοϑ οὐὗὨἨ Ψοβῆυδ᾽ β ογοὶς ἀοϑάβ, οιδι46 οὐὨἨ [6 
Ἠδῦτονν πτὶϊουβ. Ὑμὰ58 Ῥγοοορίαβ, Μαπάαί. ἰϊ. 20, τη οηβ ἃ Ῥμαηἰοΐδη ᾿πβογ ριϊοη ΠΘΆΓΡ [δ 6 
εἶν Ζιίησίβ 'ἰπ Δίδυνιταπία, Ὑ ΊΟῊ δα οτἱσϊηδίο πὴ 6 Ῥπαηϊοίδηβ σθὸ δα ἤο( ἴγοαι 
Οδηδϑη, πὰ τη ἰπὰ5: Ἡμέις ἐσμεν οἱ φεύγοντες ἀπὸ προσώπου Ἰησοῦ τοῦ ληστοῦ νἱοῦ Νανῆ (ϑυϊα 88 

8. Υ. Χαναάν : Ἡμξις ἐσμεν Χαναναῖοι οὖς ἐδίωξεν Ἰησοῦς ὁ ληστής) , Δηᾶ ἃ ]Ἰοεἰίοῦ οὗἩ 86 Ῥογβίδῃ 

Κκίησ 5βδῆρος πη Οὐγοη. ϑδάπι. 6. 20, πδπιθ8 Φοβπα 1 κονΐ86 “ ἰωρυς ρεγου580Υ," Ὀαΐ Δοοογα πῃ 
ἴο δποίμοῦ γθοθηβίοῃ, “ ἰμρι8 υϑβροτίίπι8," ΓΖ ὩΝῚ (σοπιρ. ΗΔ. ἱ. 8). ὙΠΟ, 7 εαίιο. 8. ν. 

ψοευβ. Ενδὶὰ σοσασὰβ [ῃὴ6 ᾿πΒοΟρίίοη 88 ἃ ἔα υϊοδίίοῃ (Ρ. 298); δπὰ ἰπ [πὸ Οἤγοη. 
ϑαπι.. ἴγοτωῃ 1158 σμαγδοῖου Ὀαίογο ἀδβοσίροα (8 1 οὉ8.), πὸ οοηϊάθησθ σδῃ ὃ6 ρμἷαοθά, “ΟἾΒΟΣ 
δοοοῦηίβ δἰ μα ῦ ἴο ἰπαῦ ἴῃ ΕΠ ΓΟρῖι5 ΓΘ ΤΏΟΓΘ δ᾽ ΡΪ6, δυο ἢ 848 (Π6 ὈτΊοΥ διαιθιηθηῦ (μδὺ Ττὶρ- 
ο118 ἰη Αἰτίοᾳ ν88 ουπηαοα Ὀγ [6 Οδηδδηϊδβ ἤθοίησ θοίογο Φοβῆυδ (ἀρὰ Ευβοῦ. Οἦγοη. ΟὟ. 
οα, ϑεδίϊ σοῦ, Ρ. 11); θαυΐ ργϑβοηῦ ἴοο ᾿ἰ{16 (μδὲ 18 ἀοβπηῖίθ, δηἀ ἸλΔῪ μᾶνθ δγίβθη ουἱ οὗ νᾶσὰθ 
ΘΟπ] οί αΓῸ5 ἴῃ ἩΈΙΟΘᾺ δύο ἩΓΙΌΘΥΒ 80 ΣΙ ΟΪγ δοουπα "ἢ (Εν ]α, Ρ. 299). 

ξ 6. Τλε Ἠοῖν Γαπα. 

ΤΙΟ Ἰαπᾶ οδρίυτοά Ὀγ (Π6 Ἰδγδο 68 ἁποῦ [Π6 γᾶν ᾿οδθυβῃὶρ οὐἨ “οβυδ, τὸ 64]1 οοτὰ- 
ἸΠΟΪΥ αϊἰεξίϊπε, ΟΥἨ ἰλ6 λοὶν ἰαπα, βοιηθίιπηοδβ 80, δας ΗἩθΌγΟΥΒ χὶ. 9 (οὖ ὅφη. χν. 18; ]. 
34; Νυχι, χχχὶϊ 11, δ6.), (86 ργοηιίδεά ἰαπά. Ἰὺ ΔΒ 6811 8 μοὶγ ἰαπὰ (ΠΤ ΓΘ ὙΝ) 
Ὀγ ΖοοδΆτΔᾺ (11. 12), ὈΥ (86 δαῖμον οὗ {μ6 ϑϑοοημᾶ Βοοκ οὐ Μδοοδῦθοβ (ἰ. 7), δῃὰ ἴῃ ἰδίθν αρ8ϑ 
Ὑ ἢ Ργοίδγοποθ ΟΥ̓ [86 Οδίμο]οβ; ἀσαϊηδὶ ἩΒΙσΘἢ ΒΑΟΒίθμα (1 νοὴ Βδυπηεν, Ῥαϊωμένα, Ρ. 28, 
Ἀπ. 8), νλῖδουΐ γθαβοῦ σοηδγκα, ὑπδῦ “ (818 ἀοβίσηδύοη γοδὺβ ἸὩΘΓΕἶΥ Οἢ Βρου δι οη." 10 8 

ΤΆΪΠΟΣ, 48 ΖΟΟΏὮ. 11. 12 βῃονβ, ᾿θποσ ΒΙιΌ] αὶ {πΔὲ (16 πδπιὸ Ῥα]θβίζηοθ, ΩΤ, ὙΥΒΙΟὮ ΟΥ̓ΣΊΑΙ ΪΥ 

τοίοστοα οὨ]Υ ἴο [86 5ου νγθϑίογῃ Ρατῦ οὗ ἴμ6 ἰαπά, {μ8 δουῃπίγυ οὗ [μ6 ῬΑ βιη68. 80. Φογοῖιθ 

Ὡοῖ τοδίσϑῖ Ὠἷ5 μάϊχηδίίοη πΏΘη ὯΘ μή ἐπὶ ἰἤοτο πόσο ἵπο πηδιςοΥγίζοὰ ὈΥΟΡἢ δ δῖογ πἰἐΐ (Ὧ9 σα ρΡ. ᾿ ΜῪΥ Ἰογά 
Ἥοδες Ἰοτυϊὰ τ οπὶ|. Ηδθ ἨΔ8 ἃ βἰπιρίθ, βισαϊχιίοτναγ, υὐὐδυηϊοὰ δοϊάϊοσ. Ηἰΐδ ἤγδὲ ΔΡΡδδσϑδηοσο [8 ἰὼ Ὀκί]ϊο. ᾿ὉΟΠἸΟΟΘΘ 
οὔ τρῇ, βῸ οὔ, ἤκμϊ πὶ Ατδλοκ." Ηδ ἰθ δία Καοση ὉΥ 19 ΑΡΟΔΡ Οὗ ἐλυδι δα Ὀοιποθ .Ϊ8 ΒΟ] ἀ6ΓΒ ΟΥ̓ 
διἰτεϊςβοὰ οαὲ ἰΏ δὲα δὰ, ἘΠ ΟὯΘ φυλ είν πΐοῃ ἰδ τοαυἱτοὰ οὗ δἷπι, δηὰ ἀοδογ υαἃ ἴῃ τα, 15 (μδὶ Ὧ6 Ὑ88 ὙΟΥῪ σοὺγ- 
δροοῖδ. [ἢ πὰς βίσουῃρ δηὰ οἵδ μοοᾶὰ σοΌΓΑρο. [Ηἶὠἱὔὐ νὰ οἱ δίσαϊ ἃ Ὡοῦ ἀϊδιιανοά. Ηο ἰυτηδιὶ οὐ ἴο ἔδο τσ δοὰ 
ΟΣ ἴο ἴδ ἰοϊ : θπὲὶ δὲ ἴῃ μορὰ οἵ [0 Ὠοδβίμ οὔ [6Γ86] ἢ6 τοὴΐῖ σἰκῃς ἤοσπδιὰ ζομ Φογάδη ἰὸ Ψογίοδο, ὕγουι οσίοο ἴο 
ΑἹ, ἴσου Αἱ ἰο Οἴδϑοῃ, ἴἰο Βοίῃ-ογου. ἴο Μογοω. Ηρ πδυογοὰ ποῖ 7ῸΣ ἃ σηδεηθηΐ ἢ Π6 ἮΔΑ ΠΟΙ, Ὧ6 ἨΔΒ ἴΠΟ6ΤΘ; ἢθ Ἦ8Β8 
ΦΥΑΙΥ ΏΕΤΟ, 85 [9 ΘΟἸΠΟΓΖΘΏΟΥ 68]}6 ἦοσ ἢ. Ηο πδᾶ Ὡ0 ποσὰδ οὗ τίδάοιι, ὀὁχοορὲ ἔμοδο Ἡδ ον δῆσον ἃ σοι 0) ΒΘΏ80 
διὰ Ῥιῦ]ο ερὶ γι αἰειδίοά. Τὸ Ὠΐτὰ ἔμο ἀἰϊγέηὁ του δου τὸϑ πιδὰθ ὯὩοὲ ἔῃ (Ὧδ ὈΌ ΓΗ Ηρ Ὀυδὴ ὯοΥ ἴῃ ἴὨ9 δὲ}}} 818} γοΐσο (7), 
νοΐ δ ἐδ (πρίβίη οὔ ἐδο τὰ 8 Ποδῖ, τὲ αὶ ἀγσατσῃ δποζὰ ἴῃ ἢἰ6 πανιὰ ; δηὰ ἐπδὲ ἄγαντῃ δηὰ μ᾽ ἰεἰοσίης δοσὰ τ [μ6 
γίείου [Πδὲ ποὺὲὶ Ὀοίογο Εἰπὶ ἐπ τοῦυρ [πὸ Ἰδηᾷ, {}} 4}} ἴηο κἰηρπ οὗ Οδηδδὴ ποῖο διιυἀυοᾶ ὑθηθαίῃ ἷδ ἴδοξ. 

ΤῚΣ [5 ποὺ οἴῃ, εἰ ον [Ὁ βασγοιὰ ΟΣ [Ὁ σοϊῃπιοῦ Ὠἰδίοῦγ, ἰδὲ Ἠὸ δῖὸ ῥυδιδοὰ ἰὼ μαυδίηρ οὐ δηγίϊης 8ο ουςξνναγαὰ δὰ 
(080}8}}γ} δο αδοϊἀδθηϊδὶ 48 ἃ πιο. Βυὶ ἰζ ογοῦ ἐμοῖο Ὁ0 8 οχοορείου, [{ 5 ἴῺ {Π6 ο889 οὗ Φοδυδ. [ΤΙ Πίπι ς ἤτγαϊ ΔΡΡΘΘΓΒ 
σἰῶλ δὲὶ δρρσοργίδιίθοθαβ Ἡσ ἢ (86 ὩΔυτλ 76 ἀσδοτῖ 08 δα ἰπἰθητίομαὶ. Ηἱδ οτἰρίηδὶ πδπιθ, ἤἤοσλετα, " καὶ υδιίος," ἰδ ἔγϑΏ8- 
Φοτταοὰ ᾿ηΐο .,[εὐλσεήμα, οΥ ὕοαλμα, ᾿ ἀοἀ δ Βάϊναξίου ;᾽ διὰ 1812, δοοοσάϊης ἴο ἴη6 πιοάϊδοδέίοη Ἡῃΐο ΠΟΌΓΘΥ Ὥδηιθθ ὑπάοτ- 
ποοὶ ἰὼ ἐδποὶσς Ῥαδδοροὸ ἱπτουσ ἱποὸ Οτϑοῖς ἰδηστιᾶρο, ἴοοῖ, ἴῃ [0 ἰδοῦ δβοδ οὐὁἨἩ ἐδμο ϑον δ Ομ υσοῦ, δβοπιοίπιοβ ἔμ 6 ΤΌΤΙΩ 
οἵ ϑεδοη, Ὀαϊ Ποτὸ Τσοα ὈΘΌΥ ἐμαὶ Ἡμλοὶ δ88 ΒΟῪ Ὀδοοσθθ 610} ἐτρτοαϑοὰ ὩΡΟῺ ἰδίου δὲ ἐπ χγοδίδϑοϊ οἵ δὶ} Ὠδγθδ, 
--τεῦα. 

τη κῆξ δα πΙΑΥ ὍὈ6 πο δοῃηθοοίίου Ὀοένοοῃ ἐδ ἤταί δοιὰ ἐπ 16δὲ ἴο ν᾿ οπι ξ 18 Ὡδη)6 ἨΔ χί νου ΠῚ. ΔΩΥ τοὶ κίου εἰ χη Ν- 
ῥδδῆσκα, ἱξ ἀδιβηδ ουν σοί ἀστείοις (0. ἴδ 6 δακο οὔ ἔπο ροϊηδδ Ἡπ ο ἢ δῖο οἴσῃ ονγουϊοοκοά, δηὰ ἩὮΟἢ) ΙΏΑΥ ἴη (186 τοὶδν 
Όοπ δὸ οδῖοῖ (ὯΘ δἰῤοιιοη οὗἨ [060 ἨΏΟ ταΐκῃς οἷ866 ογοτϊοοῖς ἐμθπὶ δἰ ομϑίποῦ. Οπὸ ἰφΦ ἴπ6 ῥγοιηἰηθῦοο ἰηἴο Ὑΐοδ ἱὲ 
Βείησ ὑπὸ ἔγυο πιρροϊος οὗ ἔπο δδοτοὰ Νδῖηθ, 88 ἃ θ᾽ ἱγοσβῆσο, ποὺ ἔσοτη ᾿ ἱταρυϊοα ᾽ οΥ ᾿ΥᾺΓΌΓΟ᾽᾽ ΟΥ ὁ ὩΚΏΟΝΩ ἢ ἀδηροσα, 
δι ἴτοαι δοσπθ8 88 Το} 86 ἐδ Οδυδδηϊ δὰ Ὠοδὶ. Ἐπ ἤτγαίὶ Φοδῆυδ τῷδ ἴο δ ῦο 8 Ῥϑορὶϑθ ἵγοϊῃ ἐποῖρ δοί 8] ἴο 8. 16 
βοοοϊμὰ πὰ ἐὸ “δανο ἨΠ4 ροορίο ἤοπι ἑλεῖν ςἐπ5., Αμρδίη, 6 οδᾶτθοσ οὔ Φοβῆ 08 κῖγοα αὶ Ὡοὶθ οὐἠἨ ργορδγδιίίοῃ ἴοσ ἴμ6 κίῃχυ- 
ἰδγίγ τοδγιίδι, βοϊΐογ. ᾿κὸ δδροοὶ --- δἱὶδο οἷἶδῃ ζοσγμοξίδη --- σον πιοἢ 85 Ναηθθακθ ἰδ δὲ {ἰἰπι958 βοῖ Τοστὶἢ. Τὴθ ὀοῦτηζο, 
ἴδο εἰοαεία! 666. ἔα Β0Ώ60 οὗ Υἱοίονυ δηὰ οὗ δύυοοοδε, νὨϊοῦ στῦμϑ Ὀοΐϊὰ ἐὨγουρὰ ἐμ6 δου] Ὠἰδίοῦυ οὗ ἔμο Οοδρεὶδ, δὰ 
ἐδτουχῶ ἰδ ἰἀαε]ξα τίου οὗ 16 ἴῃ ᾿ἴἢ6 σοηᾳποτον᾽ οἵ ἔπο πτὶιίηκθ οὗ δι. Φοδα, δυὰδ 1ὲ8 Ὀδδὲ {Π|υδἰταιίου ἤγοσι 6 οἰ δον 
οδυτοὶ ἴῃ ἴθ ἐμασδοίοσ δοιὰ ΔΡΘΟΌΣ οὗ Ψοδῆυδ. 



9. ΤῊΗΒΞ ΒΟΟΚ ΟΕ ὕΟΒ5ΗῦΑ, 

ΟὨ Ἶ58. χῖν. 29 βαυβ, “ Ῥλιιβιαος Ῥαϊαείϊπος εἰσπῦποαι; " δπὰ ὙΠ Ποτυβ Τγτ., “ Ραϊαεῖϊηα 
“υαϑὶ Ῥλιίῖπα α Ῥλιιδιξη, αἰσίων " (ἴῃ σου Βδυπιον, ῥ. 24). Ϊὴ οὖσ θΟΟΚ νὰ πᾶ ποῆθ οὗ 
[686 πϑῆθα, ΑΒ ἃ βΘΏΘΓΑΙ ἀρπίσπδίίοη ὍΡΡΘΆγΒ Τϑῖμοῦ (ςἈ. ἱ. 4) “6 ἰδηὰ οὔ 6 ΗΕ 68," 
ὙΓΠΟΒ6 Ὀουπάβ, δοοοσάϊησ ἴο 186 οἱ]ά ῥγοιμηἶβθ, ἄϑθῃ. χυ. 18--21, ΓΘ ὙθῪ σ 6] οχίθηαρα. 
ΕΌΣΌΟΥ ψὸ ποῦ ΡΥΪποῖρα ὙΠῸ ἔσο Ἰδιη68 ἴ0Υ 186 ὕπνο τιδίῃ ἀἰνιεῖοπϑ οὗ Ῥαϊθβιίηθ, (Ὁ [868 
ΘΟΌΠΙΓΥ μαϑὲ οὗ [86 Φογάδῃη δηὰ [86 δουῃίγυ οϑδὺ οὗ [86 Φογάδῃ. ΤῈθ (ΌΣΙΟΥ 8 Οἀπααπ 
(229 ΞΞ Ἰοσαπά, 88 ορροβϑὰ ὕἤο Ὡ 53 ΞΞ μἰσμ]δηα), [16 Ἰαϊζον ἴ6 Οὐ δαὰ ( 866 οὁἢ {86 οἴγηι. 

οὩ οἷν, χΙϊ. δ), 88 ΤῆᾶῪ ὍΘ 8θθῃ ΠῸπι οἷ, χχί!. 9, 10, 11, 1δ, 82, σβογα Βαδῆαη (Ὁ Ξ), ἔτομι 
ἸΩ5, “Ἰονοὶ, βοῖδ 8011"), οἰβονβογο βίδπαϊησ βαραγαῖθ ἔγοτῃ (Ἱ]θδά, 88 ἴῃ Ἂἰ. χὶδὶ 11, 18 

ἱποϊυάοὰ πὶ ἴθ. Βοίνθοη [86 οαβϑῦ δηὰ σνοϑὺ σουπίσυ [168 (86 Φογάδῃ συ] θυ, ὕονγ ΟἼΟΥ, 
(Βόὴ οδ θὰ ἴῃ οὔθ μαζὶ οὗ ἰΐ ἹΤΡΙ29 (ξφῃ. χἱϊ!. 10, 11}, “ αἰγουΐς οὗὨἨ ἁ [6 Φογάδη,᾽ 88 ἴῃ 

Μαῖι. 1}. δ, ἡ περίχωρος τοῦ ᾿Ιορδάνου, ΟΥ̓ὈΥΙοΗ͂γ ὝΞΞΙΤ (ὁπ. χὶϊ!. 12; χῖχ. 17), δῃᾷ ἴῃ οὖσ Ὀοοϊς 

ΒΥΠΟΠΥΤΩΟΟΒΙΥ ἹΣΤΤΣΙΤ δι χν»: (οἰ. χυὶ. 17; χχὶϊ, 10, 11), θυῦ π᾿ 18 ποθ δχίθης οδ]]δὰ 

ΣΦΙΝ “ Ἰονν στουπά, ρἰαίη, 8614" [ταῖμον, “ δυϊα, βίθσὶ]8, ἀββοσύ ἐγδοῖ," ἄϑβεῃ., ΕἸϊγβὲ, ---- ΤῈ.1, 

(εἃ. χί. 16; χὶϊ. 1, 3). [Ιπδίοδὰ οὗὨ 1818 ἴῃ οἢ. χιϊ. 271 γὰ ἢᾶνθ 830 ΠΡ (δο. Βοδίπεου; 

Ῥλη8. Οθοσ. ὁ ἰλὲ Ηοῖὶν  απά, Ρ. 81). ὙὉὙῶα νγϑβϑὲ βἰάθ οὗ {86 αμποῦ μεϊοησοά ἴο δπδβϑῃ, [86 
θϑβὺ βἷαα ἰο αἰ]οδᾶ; 1μ6 Φογάδῃ, 88 γα ᾿θᾶγῃ ῬδυῸΪΥ ἴσου {86 Ῥουπάατίοθ. (εΒ. ΧΙ. 27; χυὶ. 
1, 7; χΥἱ, 12, 19; χίχ. 22, 84, οἰκ.), ῬΑΥΟΥ ΠῸτα ὅπ ποίΐοοβ ἰῃ οἷ. χχὶϊ. (ν ΓΒ. τῦ, 11, 
19, 68Ρ. 25), ἰοσταθὰ μι Ὀογάον θούποθη ἴΠο86 το στοϑῦ ΡγοΟυΪης 68 οὗ Υ ἐεβῦ δπὰ Εδϑὶ Ῥαϊθβίϊῃβ. 

Ῥαϊδϑιϊπα 88 84 σι μβοΐὶθ 1168 πϑαΥΪΎ Ὀούπθοη 845 δηὰ 86," δδδὶ Ἰοπρίϊυαἀο, απὰ Ὀοΐνθοη 8125 
δὰ 88." οὗ πονίἢ ἰἸδιϊζυἀο, αἸπηοϑὲ θαυδὶν αἰδίδην ἔτοπι μ6 δαυδίου δπὰ ἴΠ6 Ατοῖΐς εἰγο]θ. 
ΤΟ στοδίθϑὶ ὀχίθηϊ ἔγομι ποῦ ἴο δου 18 δρουῦ οὔθ δυμπάγοα δῃὰ δῆγ-ἢνθ τ1165, δὰ ἴποπὶ 
οδϑύ ἴὸ ποϑῦ δρουῦ εἰσῃίγ-ῆνο πὰ}]686. θοκοιίησ [16 ἀνθσασθ σἱα δ αὖ ΒΟ ΏΟΥ τη} 68 τὸ πᾶν 
ἃ βυγίλοοσ οὗ 8,360 βαυδΙὸ τ} 68. [0 18 ὑμογοίοσθ δθουΐ 41} 88 ἰαῦρα 88 δι ζΖουϊδη, οὔθ ἰδιγτα 
88 ἰαγσὸ 885. Βαναγίὶδ (τοῦ Βδυπιοσ, Ρ. 25), δρουΐ {μ6 81Ζ6 οὗ {86 Ῥχιββίδη Βμίηθ ρχγουΐποο 
“ῬΡικαεοὶ ἀἰσοτο," συὶτθβ Ψθγομλθ, “ ἑαϊἐμαΐποπι ἰοΥΥῸΣ τερτγοπιϊϑϑίοπῖβ, η6 οἰληϊοῖβ οσσαβίοη πηι 
διαδβρλεπιαπαὶ ἀεαΐδεα υἱάδαπιυγ." ἘΤῆθ Ὀουπάδγίοθβ οὗ {86 Ἰδπᾶ, θολὰ ΤῸ 1(8 υγοβίθσῃ δηα 18 
οδδβίθγῃ ἀν: 8: ἢ 8, δγῸ σίνοη ἴῃ ΟΡ ὈΟΟΚ 1} δοσῦγδου, δηὰ Ὑ1}1] 6. ποίοοα ἴῃ [16 ΘΟΙμΙΘΏΓΑΓΎῪ 

οὔ {86 ρϑββᾶσεδ ρογίδἰπίηρ ὑπογεῖο, οι. χὶ, 16, 17; χὶϊ. 1-θ, 7,8; ΧΙ, 1 Ὁ 1η σοπθγδὶ, (ΠῸῪ 
εἶνο ὺ8 ἴο υὑπάογβίδηα ἰμαὺ δὺ {μαὺ ὄπ ῬδἸθβίϊηθ τγγῶϑ δγεδαυ Ὀουπάθα οὐ {16 βου ὈΥ 
Ατδρὶδ Ῥοίγεδ (οἈ. χυ. 2, 8) δηὰ {86 ὕτοοῖ οὗ ἔγρι (χν. 4); οὐ [86 ποδὶ Ὁγ 186 ὅε8 (χνυ. 
4), ϑοπηοίίτηθ8 6810 αἷδὸ (Νυπι. χχχίν. 6) {86 ατοδῦ 568, ἰμδὺ 18, [86 Μοαϊ οσταποδη ὅδ ; οα 
[86 ποτ ὈΥ [16 ταὶ σὺν Ποῖσῃῖβ οὗ Τοθδποπ δὰ Ηδγαοι (ο(Ὦ. χὶ. 17) ; οὐ {88 δαϑὺ Ὀγ ἰδ6 
γ] ]ἀογη688 οὗ ϑϑιγτία δηὰ Ασὐδρία, ὑουγαγὰ Ὑμῖο ἢ δ ίομα 18 τηθπ πο 88 ἃ θογάθν ἴονῃ, Οἢ. 
χὶ!. ὅ. Τὸ ἀοποίβ {86 ὀχίθηβίοη οὗ [86 ἰδηὰ πὶ ποτὰ ἴο βουὴ γγχ ἔγθα  ΘὨΟΥ τηθοὶ ἢ 18 
ΟΧργθβδίοι “ πὶ θδῃ ἴο Βθθιβιθῦδ " (6. σφ. 2 ὅδιῃ. οἷν. χυ]. 11; Δυάρ. οἢ. χχ. 1; 1 ΟἸ σοι. 
οἈ. χχὶ. 2), Ὀυῦ ποῖ ἰῃ 186 Βοοϊκ οὗ Φοβῆῃυθδ. Α δἰ παῖς ἀφβισμδίϊοη οὗ [6 Ὀγθϑαῖδι ἀρΡΡΘδΓΒ πο 
ἴο μᾶνϑ Ῥοβθῃ υ8606, 

Ιη [819 118 βοοϊυἀ θᾶ ροεϊου [μὲ Ἰαπᾶὰ νγ88 διωϊ ποῦ δἀαρίρα ἴο ἴμ6 ρύγροβα σι οι 186 Ρθο- 
ΡΪ6 οὗ [βγϑδ6], δοοοσαΐησ ἴο {ποὶν πἰβίοσίοαὶ νοσϑίϊοη, μδὰ ἴο {16}1. Οἱ (μ6 βου δῃὰ θαϑϑβῖ, ἴἈγ- 
βία οἰοΐηρ ἀθβοσίβ βοραγαιθα 10 ἴγσοιῃ οοπίδοῦ 1 411 οΟὐμοΥ πϑύϊομβ. Οὐ {86 νγοϑὺ τγᾶ8 βργοδὰ 
ουὖῦ [6 568, τ ΠΙΟᾺ ἰπ ὕΠποβθ ἃποϊθηῦ {ἰπ|68 88 11|16 ἰσανογβοά, δηα ουθὴ ἴο {πδὺ οχίθηϊ ΟὨ]Υ͂ 
ὈΥ τρί μοάβ οὗ ἃ υϑσὺ ᾿προγίδοῦ ἀθβοσϊρίίοη. Οἡ {86 ποῦ τοβθ {86 ρῥτγοίθοϊησ τηουπίδ!ῃ 
ν08}}8 οὗ Ἰϑῦδηου δὰ Ἀπ -Ἰοθαθοθ. ρα ταϊσιῦ ἴ[μ8 Ο. Τὶ. οοπιολσοδ οὗ ἀοα ἄθνεϊορ 
1861} ἴῃ δαπιίγδ Ὁ] βεραγδίθῃθϑϑ Ὅπλ [86 ποῦ], 016 Ἰποῦθ 80 ἃ8 Ῥαἰδϑίίῃθ, ἴῃ [06 ἀυδ}Υ οἵἩ 18 
801}, 118. οἰἰπχαΐα, 118 ΤΟΥ ΕΠΠΥ, δηβυσοσθα 41} (86 σοραϊοπβ ΠΟ. ἃΓΘ Γθαυ βιῦθ [ῸΓ 116 ῥγοϑ- 
Ῥδγουβ ἀδνοϊοριηοηΐ οὗ 8 οοτησαυηΐγ, δηὰ [ῸΡ νγαϊκοηίησ ἰονθ ἃπᾶὰ δἰϊδομβιηθηῦ ἰο 16 σουπ- 
ΣῪ, ἴῃ6 ρῬοκβϑϑείοῃ οὗ Φεβονδῖ, σθογθ ἴ[Π6 ἀνε! ηρ οὗἨ Φεμονυϑ γὰ8 ογθοϊθα (ς ἢ. χχὶϊ. 19; 
ΘΟΙΊΡ. μὲν. χχν. 38; Ῥρ. Ιχχχν. 1). ὙΤτυΐγ, Ιβγδθὶ ββουϊὰ, 88 ἀοὰ μιδὰ βαϊά ἰο Μοβϑβ (Εχ. 
1... 8; σοιῃρ. ΥὙ. χὶϊ!. ὅδ; [ν. χχ. 24; ΕζΖεϑὶζ. χχ. 6), ΡῈ Ἰοὰ ἰῃΐο ἃ ροοὰ δηὰ νὶάθ Ἰδπὰ 
π ΓΤῚ ΤΙΣ Ὁ γΝ), ἰηΐο ἃ ἰδηὰ βονίησ τὶ τὰῖς δηα ΒΟΠΘΥ Ὡτὰς μὴν, 5 ΓῚ γε), 

16 ΠΡ ΤΗΩΝ οὗ νι ίς ἢ 18 ῥγαϊβοὰ (ΠΏ δαϊ. νἱϊ. 7--9) ἰπ [π686 σγογὰ8 : ΤῊ Ιογὰ ΒΥ αοὰ Ἰοϑὰβ 

(66 ἰηΐο ἃ ροοά ᾿απά, ἃ ἰδῃ ἴῃ πῖο ἢ ἀγὸ Ὀγοοκβ δὰ ἰουπίδὶπβ δηὰ 8688, ἰμαὶ ΠΟ (ΘΝ ἘΝ 

1 [Βοδίηδου δδτα (βάψα. σεορ. ν. 18): “Ἴὴο τοῖο ατοα οὔ (δ6 Ἰομὰ οἵ Ῥαηϊαδίϊῃς ἄοοθ Ὡοΐ ΥΑΣῪ ΚΥΘΘ Ϊ ὕγοτα ἐπγεὶνο 
ἐποικαηὰ ποοχγδρθ σα! βαυλτθ τα ας, “-- αϑους φαῦλα] ἰο ἐπθ δθὰ οἵ ἔθ ἔνο ϑίλία οἵ δίδβδοδλομιυιδοι 38 δηὰ σορῃοοῖουϊ 

ἐομθίῃογ."" Β'΄60 δἰϑοὸ βπ} 8 Δ οὶ οι. ο τλ4 Βίδίιε, Ατα. οὰ. 2286 α΄. -- Τε.] 
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06 Ὄγοιϊο : “ βργίῃε ουῦ ἢ) οὨ {86 Ἀ1118 δηὰ ἴῃ {πὸ τηθδάου {ΓἸῸ 2}, ῬΓΟΡ. Ὑδ]|]6 Ὺ Ὀδίνγθθῃ 

ΤΙ Ὀ ὨΑ1Π5), ἃ ἰαπὰ οὗ πβοδὺ δηὰ ὈΔΥΪΘΥ δηὰ νίπθϑ δηὰ ἢσ-ἴγοοβ δηὰ ροπιοστδηδίθ, ἃ ἰδηὰ οὗ 
οἰϊνο-ἴγθο8 8η4 ὨΟΠΘΥ, ἃ ἰδηὰ ἴῃ ὙΜο ἢ ἰοῦ δμα]ῦ δαὶ Ὀτοδὰ στ πουῦ Βοδγοθηθϑβ, ἴῃ ὙΠ ΪΟ ἢ 
ποίησ 18 τιδηϊίησ, ἃ ἰΔη4 ὙΠΟΒ6 βύομββ Δ΄Ὸ ἰγτὸῃ δηὰ ουῦ οὗἨ νγβοβθ τηοπηϊαῖπβ (ποῖ τηαγοϑὶ 
ἀἷσ ὈγΆ88." (Οομρ. θοῦι, χὶ. 10-12; 2 Κὶ χυϑὶ. 82; Νοὶι, ἰχ. 2ὅ, 8ὅ ; 15. χχχυὶ. 17, οἵ.) 
ὙΓΠῸ ὑπο 36 ἀθϑογὶ ροηβ οὗ τ ΒΙθ]6 ἀστὸθ Φόϑθρῃβ (44{πὲ ν. 1, 21), Ἧ8οῸ ρῥγαῖϑθβ 106 ἔδυ! 0 
δηὰ Ὀοδυίγ οὗ Ραϊθϑηο; Ἰδοϊζυβ, Ὑ8Ὸ Βαγ8, δΟΣ Ἀϊ18 Τηδη ΠΣ, ὙΪΓῸ ργοσηδηῦ ὈΓΟΥῪ : “ {706 
Ζοἰμπι. Ἐπιυδεταπὶ ζγυσες ποδίσιιπι αὐ πιοτέπι Ῥγαίογσις ἐα5 δαίδαπιιπι εἰ ραΐπια " (Ηϊβίον. ν. 
26) ; δυδιίπυ8 (χχχνυὶ. 2); Αἰπταΐδηυβ Ματγοο]]πυβ (χῖν. 8). Απὰ ἰδθθθ 41} βρϑαὰκ οὗ 1τ}6 
ἰδίου {ἐἰπ|68 ὙΒΘη ΠΊΔΗΥ ἀ6βοϊδέϊησ ὙὙΔΓΒ Οἡ [16 801} οὗἁἉ [86 “ Ιδμὰ οὔ π6 ΗΌγον" (θη. χὶ. 1ὅ, 
δηὰ ἴῃ Φόβθρἢ.) δὰ τον θα 1 οὗ 118 ἀχοο]θηοθ. ΟἾΪΥ οπα νοΐοθ, {μεῦ οὗἩ ϑίγαθο (χυὶ. 2, 8, 6), 
ΔΡΡΘΆΓΒ ἴο σοηίγρασϊοῦ [1686 σϑρογί8. Ηδ γοϊδίθϑ (ᾳυοίθα Ὁ σοῦ Βϑυϊηθγ, Ρ. 92) ἰῃμαῖ Μοβββ 
Ιορὰ τ[ὰ6 ον ἴο ἴμ6 ρἷδοθ σβοσο “ογυδβδίθτα βίδα, απ θϑβὶ νυ ἴοοῖὶς ρμοββϑοβδίοη οὗ ᾿ΐ, Ὀθοδυθθ, 
Ὀεΐησ ΣΟΟΘΪΚΥ 8δπα ὑπίγυϊα] τουημα δρουῦ, ἢῸ πιϑ μιδα οἰαἰπιοὰ 0. Τὸ 18 ΒοΪαπα [48 Δἰτοδαῦν 
γερο ἀ (μαι (118 τοροτί οἵ ϑίγαρο :ιβϑὶ(, ᾿ἶκο οἴβοῦβ, βιονγβ ϑίγαῦο᾽ βὶ ἱσπόγάποθ ἰὴ στεϑροοῖ ἴο 
Ῥα!οβπο, δηὰ δαὶ (86 νἱοϊπγ οὐὁἨ 9 γαβδ]θαι ἰβ ποὶ Ῥαίθϑιϊμθ. ὙΤτῦθ, [16 δοὶ] δ ποῖ, ἢ ψγ 

ὑγίησ θοίοσθ οὐσ πιΐηαβ {π6 ὈΟΡΟΟΥΔΡΕΥ οὗ [86 ἰδη, ΘΥοΥΥ ΘΓ ΘαΌΔΙΥ ἔγυϊτέαϊ! ; Ὀὰΐ ὄνθῃ ἴῃ 
[86 δου οὔ εβι Ῥαϊθβάηθ, ἰπ ἴμ0 Ψυάξδα οὗ ἃ ἰδίου ἀδυ, θγο [86 τουσὰ ᾿)6-δϑύοηα ἢ1}18 
ΔΏΟΥ ἴῃ ἸΩΔΠΥ͂ Ρ]ΆΟ68. ΟὨΪΥῪ ἃ ἴδ ἰγ8ο68 οὗ νοροϊδίοη, δηὰ, ἰοναγὰβ (6 Ποδα ὅ68, δχοορί ἰῃ 
ἴα ποὶσπθαγμοοῦ οὗ Ἐπη-σοαϊΐ, δἰπιοδῦ ἤοὴΘ δὶ 8}, --- θουθὴ ἤοσθ ἰθθγθ 6 ΓΘ τηοτὰ ἔδνογοα α18- 

ἐτἱοῖϑ Π|κ6 μαι δϑοαῦ Οἴθδθοη, ἐμ6 ῥἰδίη οἵ Ἐϑρμαῖπι πϑὰν ϑϑγιβαθπι, [μ0 Ἰοντ-]δη8. (ΓΤ Θ.6) 
οὨ ἰμ6 δβοδιοοδδί, οὶ Βᾶνὸ παδἰηἰαϊποά {ποῖν ῥγοάἀποίνοπθϑθ (1}} (16 ῥγϑβοηῦ ἀδγ. ΤΠ 
πιουσηΐδιη οὗἩ δυάδῃ τς ἢ τἶβοβ ΠΟΥ  ΥΔΓΑΪΥ ἴτοπὶ ΒΟΥ ΒΘ θα ΚΘ ἃ ὨΙΡΉΘΥ βίου οὗ (86 ἰδπά, 
ἴο δὴ ἀνθγδρθ δοίσιι οὗ 2,400 δεῖ (νοὴ Βδυπιοσ, Ρ. 87), γίνθϑ ὑμαῦὺ στϑσΐομ ἰῇ ΤΩΔΏΥ ΟἾδο 68 
ἃ σΙΟΟΤΩΥ͂ ἀβρθοῦ; θαῦ 580 τοῦσὰ (6 τοῦ Ὀθδυϊ α] ἀρροαῦβ (π6 στοθὴ οὗἩ (80 ἀεορἰγ-ο]οῖν 
τ 65 ΠΟ66 Ὑγδίουβ ΗΟῪ ῥδυΓΪΥ ἰοναγὰβ [6 Μοαϊίοσγαηθδη, δηὰ ΡῬδΥΌΥ ἰοναγὰβ {Π6 οδα 
δο28: Μυς πιοῦὸ ἔδυῖ! ]6 τγῶϑ δηά 8 1ῃ6 πούίνψαγαὰ οχίθηβίοη οὗ ἰπ6 τπουπίδίη οὗὨἨ “068}}, 
οἉ] 6 (πὸ πιουηϊδίη οὗ ΕΡρμιγδίπι, “" Μουπὶ Ἐφηγαῖμι," α͵]ϑὸ Ἵοἢ. χὶ, 16 τῃ9 πιουπίδϊη οὗἉἨ 153Γ86], 
ἬΒΟΒΘ βυιτωτηίβ, αἴ ἴ[π6 {π|6ὸ θη Φοβυα αἰνϊἀοα 1π6 Ἰαπα, γογΘ 511}} ἀθηβοὶν οονογοὰ ὙΠ ἢ 
ἰοτοεὶ (Ὁ. χνἱ]. 16). Οἱ δοςουπὶ οὗ [18 τοσοῦ νοσοίδοη, [π6 ρδίγ Αγ 5. 4180 Του πα Πογα ἴῃ 
[86 δα Ἷν δ 5 ραβίῃυσγα 0γ [μοῖνρ μογὰβ δρουΐ Β6ι}-6] δπὰ ϑ'ἤθομοιῃ (θη. χὶϊ. 8 ; ΧΙ, 8; χχνυὶὶ, 
19; χχχυῖϊὶἹ. 13). 10 18 τηοβὶ ἸαχυτίδηιῈγΥ ργοάυςοα, ΕἸΠ6Γ ] τὸ [6 ΚΠΘΡΒΟΙΔᾺ ἢ οχίθη 8 1086] 
{γοῦσῃ 186 ρἰαίη οὐ ϑῃδσου ουθῃ ὉΡ ἴο [06 ποοᾶν δηὰ ἐγ ουϊδίγοιοἱπρ ΡγΟμΟπίΟτΥ οὗ (87- 
106], οὐ, ποι οὗ (δγημοὶ, ἴῃ 16 ρῥ]αίη οἵ ΦοζΖγθοῖ, ου ὑπὸ ποῖ σ 8 οὗὨἨ [6 τπηουηίδίη οὗἨἮ ΝΑΡΠΠ]Α]1, 
ΠΔΙ)Θα ΟἸΪΥ Οπο6 ἴῃ {π6 ΒΙΌΪ]6 δπὰ (πδὺ ἴῃ οὖν Ὀοοὶς (ἢ. χχ. 7), δῃὰ ἴῃ (Π6 ρ]αίῃ ὈγΥ 186 868 
οἵ σομμοβαγοῖ. Τ]ιῖβ, πον 6]-ΟἸαντοἶν, 18. “ ἀοδβοσιδοὰ Ὀγ Φοβεριυβ (Βεἰϊ. ὕπμά. ϊ. 10, 8) ἴα 
εἰονίησ ἰδγτηβ ἴον 108 ἔθ ΠΥ δηα ρῥγοἀυοίνθηθββ" (Βονίπϑου, βψβθ. Οοσ. οὗ ἰλε Ηοὶν 1καπὰ, 
Ρ. 771.) 
ΨΏΣΟ τἴδ05 Οδηδϑῃ ὈγΌρογ, θβρϑοΐδ! ν ἴῃ 118 πιά 16 δὰ πογίμογῃ ρου οηβ, τγᾶ8 δια ΠΟ ΠΟΥ͂ 

δι αρίοα ἰο δστιευϊίαγο, (μ6 Ἰαπὰ οϑδὺ οὗ [π6 Φογάδη οδγοα (Π6 τηοϑῦ Ὄχοθι μῦς ραβίυγασθ [ῸΓ 
οδ16. Ηδποο {μ6 Βορυθοηΐθβ δηᾶ ἀδαϊίθβ, δθουπάϊησ ἰῇ μογάβ, ἴο τ μοῖὰ 4130 ΠΑ} οὗἩ [86 
αἷθο οΥἁ Μαπαβδθι Ἰοϊποα Ὁμοιμβϑοῖνθβ, μ8δα ϑαυὶγ τοηποβίθα οὐἩ Μοβϑβ ἴο Ὀ6 8] ονθά ἴο βο]6 οἱ 
ἰδὲ ε'46 οὗἨ (86 βίτοδηῃ (Νυμι. χχχίὶϊ. 1 Ε΄. 88; ᾿θυϊ, 111. 12; χχίχ. 8; Φοβὶι. χ!. 7, 8), ΟἹ 
(δοθο Εἷσῃι {840]6-ἰΔη 48. ψ  ἢ δίγοίο ἢ ϑαδίνγασα ἰο [86 τπιουηΐδίηβ οὗ Ηδιγδη, δηα ἴο {πὸ ΑΥΏΟΣΩ 
ου ἐπα βου. ΤΏθβο, ΠΟ 6416 ἀ οα ΕυκΥΔ δπα ΒΟΙΚα, τοῦ ἰθθη ΒΑβῆδη δηά (Χο, ΟΥ 
ἸΩΟΤΟΪ ΟἸ]6ο8. Το ἕστο 18 ουθῃ ἰο (πἰ8 ἀδγ οὔ Ὄχίγδογαϊμαγυ ἔγα  ]π 688, αι ονουυ ΒΟ τα 
ὉΠ12016. ὙἈα ἰαιύου. οἰοδῦ ὮὉΥ [Δ ἄθαρ νδ᾽]6γ8 οὐ {μὸ ψαγιηῦκ δηάὰ ΨΦδθθοκ, δηα οἵδβὸσ βι}8}16 Ὁ 
ἰοσσθηίβ, 18. ἰἈπηουβ 88 ἃ ζταζίησ- δηα, 1[(5 801] Ὀοΐησ διοσηθα ψ| 1} ἃ Ἰυχαγίδηϊ στον οὗὨ ρτΆβ8, 
ουϊ οἵἨ τΒΙΘὮ γἶβ6 τη) δύ δ! [6 ον θυστθθ οδίζβ, ἴπ6 οδκβ οὗ Βαϑιδη (18. 11. 18; ΕΖ. χχυ]!. 
δ; σοωρ. Βοδίηβοι υδὲ ΖΡ. Ρ. 51 Ε΄, 189 1). Ηώθ οἡ (8686 ἰσῇ στοιηᾶβ (8,000 ἔδοϊ δθουθ 
ἴ.6 Μοαϊιοστάποδῃ, 4,300 δου αῦονο 189 οδὰ 364), Ὀγοδῦμο8 8 ἔγβϑ δπᾶ ἱμνὶσογαίϊηρ δὲγ, 
ἀουῦ!Υ ἱπνίσογαίίησ ἴο (86 (Υϑυ  ]ογ το οπιογαθβ ἔγοιι ἴμ6 ἀθορ Φογάδῃ υδ|]ογ. ΤᾺ 1168 ΤᾺΓ 
νοΐονν ἐ6 βυγίδος οἵ ἴ6 Μοάϊοστδηθδῃ, -- 625 ἔδοῦ Ὀδον ᾿Ὁ Ὑογο {Π6 Φοτάδη ἰοανθϑ [80 δϑ8 
οὗ ἀδῃποδαγοῖ, δπὰ 1,231 τσ ογο 10 Θπιρίΐοα ἱηῖο μ6 θολὰ ὅθαβ. [ἿἋπ 10 {πόγὸ ἰβ πὸ {{118]60 801} 
ἐχοθρί δὲ Βοίμβμδη ἴῃ [16 ποῦῖδ δηὰ δϑουῦ “Ψογίομο δῦ 6 βουϊὰ δῃὰ οὗ [16 μον; Ὀεύτθθη 
ἴδεβο ὑνγο ρἴδοθβϑ ἴδ} σῖυϑσ 8 δῃπῦ ἱπ οὐ ὈΟΪῈ 8:46 8 ὈῪῚ ὕτσο γϑῆσοβϑ οὗ σθαι κΥ Ὠ1}18 (σοι ΒΔΌΠΙΘΓ, 
Ρ. ὅ8). Το τοχίοη δϑοαϊ Φουίομο ἴῃ ραγώσυ δ νγαβ οοϑυγαιθα ἴ0᾽ 118. ἐγ ΠΥ (νοῦ Βϑυπιοῦ, Ρ. 

1 [{Ππ|ὸ Ῥημφίπ Ἰον δηάθ. 3.66 δι! ᾽6 Δὲεί. 97 46 Βίδίε, ατὶ. "' ΒορΒοίδι."" -- Τκ.] 
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ὅ8, Αηῃ. 118 ἃ). ΕἸΣΙΠΟΥ βου 8]}} νασοίϑίϊοῃ 18 ἀτίθα ᾧρ. ὙΏΒοτα {Π|ὲ θεαί ὅσα, 88 ΜΘ 
ΘΟΙΒΠΊΡΗΪΥ 684]] 1, ἀῆον ααϊθηυβ δᾶ Φαγοῖηθ, Ὀὰϊ τ] ἢ ἀρρθαῦβ ἴῃ ἴμ6 ἰϑίογίοαὶ] ὈοοΪκ8 οὗἉ [86 
Ο. Τ. υπύδν (86 ηδης οὗ ἰμ6 ὅθ8 οὗ (1:6 Ρ]αΐῃ (ΠΤ ὩΣ, Ῥους ἷν. 49; 2 Κ. χίν. 25), 

ΟΥ̓ [86 δε} 868 (9 Ὧν, ὅδῃ. χίν. 8; Ναπι. χχχίν. 8, 12; 905}. χυ. 2, ὅ ; χυἱ!. 19), οΥ 

ὉΠᾺΘΙΡ ὈΟΓΝ ἡ8πι68 δὺ οὔςα (Ποῖ. 11. 17; Φο81. 111,16; χιϊϊ. 8), Βργοδὶβ ουὐ 118 ἀδβοϊαίθ βιγ- 
ἔλεθ, ἐγ γ-βανθὴ τα ῖ]68 ἰοησ Δ ηα ποῦ {π8ῃ ἴθῃ τῊ1168 στ ]θ, Ὀοΐνσοοη Ὀᾶγο, Εἰ σῇ, βίθορ οἰ 8 
οἵ Ἰἰπχοδίοῃθ δηὰ ομδ]ὶο, ᾿μμοβρ Δ ΌΪΥ 5116 πῦ, ΔΡΟΪΥ σ4]16ἀ ὃν 1π6 βοὴ οὗἁὨ [16 ἀδβουὶ “8. συγχεῖ 
868 " (νου δυπιογ, ρ. 61). Ετοιι 118 ΒΟ ΠΟΘ γὰ ρΡοΐηῦ [μ6 δου 6 γ Ὀογάογ οὗ Ολπμᾶδη Υϑπ ΔΟΓΟΒ8 
ἴο Βοο-βλορα, δοσογάϊπο᾽ ἴο οἢ, χν. 2, δῃᾷ ἴο (6 σχῖνον οὔ Εσγυρί, (μαῦ 18, ἴο [6 ρΡοΐηϊ ἥγοιι 
ὙΠΙΟΝ πα θασδη 1818 ΒυγνοΥ οὗὨ 6 ἰαπά. 

Ἧὸ)ε Βᾶνα Ὀοίογα στϑηιαγίοα ᾿ποϊἀρη }}} μον ν τῪ αἰ ἤδγοηῦ 18 [826 οι ρογδίαγο ἰπ 186 Φογάδη 
γ]Πογν πομ {παᾶῦ οὐ ἴμ6 Ἰοἰ σ 8 ἴο ἴπ6 οαϑβὺ οὗὨἩ 16 μου. ΟΥμοῦ δυο σοηϊγαβίϑ Ἀρροθδγ ἴῃ 
(86 δοΙγ Ἰαπά, δα γδοΐηο 848 1Ὁ ἀ068 ΥΟΥΥῪ ἸΟῪ [ιοΐσ] 8 δηα ῥγοϊοιηοϑὺ ἀθρίμβ; 8δο ἰμ8ὲ οὔ 
118 οἰϊπιαία πο σθίθγηὶ λαἀστηοηῦ οδῇ Ὀ6 Ῥγομομπορά, 88 οδῃ ἀβυλ!]Υ Ὅ6 ἀοπο ἰπ {ΠπΠῸ ο486 ΟΥ̓ 80 
818}} ἃ. σουηῖγν, ὙΠ τοῦτα πίογαι αυΔ ΠΥ οὗ 501}, δῃᾷ ἃ αἰ ογοηὺ βἰυϑοη. ΟΥ̓ 1 δθοῦ, 
ὙΓΠ056 πιασπίβοθηΐ τηουπίαίῃ ΒΟΘΠΘΥΥ Βα8 Ῥθθη ἀθβουϊθοᾶ ἴῃ {16 ᾿ἰνο] οϑὺ σοοτβ ΌῪ ΕἼστοΥ, ἴῃ 
15 Ῥαπαογωπφεη ἀμνοῖς Ῥαϊἀϑίῖπα (Ὁ. 856 ἢ.), ἃ ουῖς πὶ ς ἢ γα 584}} οἴδη μᾶνθ ἴο χυοῖα, 
[6 Αγδθίς ροοϑίβ βᾶν, “ ἰμαὺ 6 Ὀοδγβ {86 τϊηίοῦ οἡ ἷ8 μοδά, (Π6 βργίῃσ οἡ 18 βμουϊάθγβ, ἱπ 
᾿ιἰα. θοδοῖὴ {πΠ6 δυϊαμμη: 8πα {(1|δᾶὺὴ ΒΙΠΙΟΙ Β᾽ ΠΏ ΟΓΒ δ᾽ 18 ἔθος " (νοὴ Βδυμηθγ, Ρ. 89, δῇζου 
οΪμοΥ, ἱ. 248). Οὐομῃβίβίθητν ἢ (18 τιυϊῖο8 Βυγοκαγας 88 Π6 οοιηθ8, οἡ {πὸ ὅ1ἢ οὔ Μαγ, 
1812, ἴο [86 τηουίλ οὗ ἴ6 Μαμάβμευν (Φατίηυῖς, Ηϊογοπια ), ποτα 10 οτηριῖ68 ἰπίο ὑμ6 Φογάδηῃ : 
“ Νογίπαγαὰ τόθ {Ππ6 ὁηου-οονεγοὰ {6061 6]- ϑομοῖοκ (Ηογμοη) ; οα {16 ϑαβὶ ἴδ6 ἔγυϊίαὶ 
ΡΪαἰπβ οὐἁἨ Ψαυϊαπ ἰὰῪ Ὀοάοοϊκοά ἢ} (86 ἤονγουβ οὐ δργίπο; ὙὮ116 ἰὼ 0π6 βου (ῃ6 ἀτοορίησς 

. νρσοίδιίοη Δρρθαχγοά ἴο βου ἴπ6 εβδοίβ οὗ ἃ ἰτορίοαὶ λδαί." ὍΠ6 ἰδπιρογαίαγο οὗ “6 γυβαίθτῃ 
(απὰ ἰμ6 βαπῖθ ἰ8 {γ6 ἰῃ σθηογαὶ οὗ ἴπ6 σ᾿ 0]6 Ἀ1]]-σΟ ΤΥ ποβὶ οὗ 16 Φογάδη, Βοδίηβομ, δὲ 
80. Ρ. 297 ) 18 ἔου [16 πιοβϑὺ ραγὶ οοοὶ δηὰ ρ]οδϑδηῦ, ἀπ ΠΟΥ ΟΣ ΟΡΡΓΟ ΒΒ γ Οἷγ ποῦ Ἔχοορῦ 116 
8. δίγοσοο ΟΥ̓ ΒΟ Μἱηα ἰΔ5ἰ8 (ρ. 2983). Οπ [186 πδϑβίοσῃ ρῥἰδίη, πο ἢ σἱβ6 8 ΟὨΪΥῪ 8 11{0|6 δον 
τὸ Μοιιϊογγάμθδῃ, ἰῦ 18 οὗἨὨ σουγξθ ΔΓΊΠΘΓ, 80 τ] ἢ 80, ἱπάοοα, ὑλ8ὺ ἰδ μαγνοδὺ σΊρθηΒ ἴΠΟΣῸ 
δὺουῦ ὕτο ΘΟ ΚΒ θαυ] ον {πλη οἱ {86 τιοιηΐδϊῃ (Ρ. 298 ἢ). Ὀιβγοσαγάϊησ [6 τουρὮ, Εἰσἢ 
πιουηίδίη τοσίοηβ οὗ Γοθάποι δηὰ Απι1-Ἰορδῆοη, δηθὰ οὐ {μ6 οΟἴμβοῦ εἰ4θ (86 (τορίοδὶ μοδαῖ οἵ 
1π6 ἰοῦ (μογο ὕἴδη ἄθ γος ἰουπὰ 10 ποτὰ ὑγγίησ (μη ἴῃ δου Αἰτῖοα, νοη Βδυμπηθγ, ΡὈ. 
89), [86 στοδί ραγὶ οὔ Ῥαϊθβεπο ᾿858 ἃ ρ᾽οδβδηῦ, σοπΠοΥΔ ΠΥ ΘΔ ὮΥ οἰ πηαΐθ, Ἔχ ἸΘῪ βυϊθα 
ὃ0 δοτίουϊγο δηᾶ σταζίησ ; [ῸΓ ὕμπογο ἃγθ Ὀὰὺ ἔδνν βνσαῃρ8 ΟΥ̓ ΟἴδοΥ οδι18868 ἴο Ορογαῖβ ἀσδὶπβὶ 
[116 ΒΑ Ι ὈΥΣΥ οΥἉἨ [86 δἰπιόβριογα (ΒοὈ. Ρ. 808). ΥὙοὺ Ῥαϊ]δβίϊηθ, ἃ58 ἴῃ δῃοίοῃῦ {1Π|68 50 ΠΟΥ͂, 
8 ποὺ πἰμουαῦ οοηϊδο!ουΒ ἀ͵8θ8568, πα “ [16 ρϑϑί]θησο ὑμδῦὺ 8] Κοὶ ἢΒ ἴῃ ἀδείζη 88," 8. χαὶ. 6 
ΒοΌ. ἰ. ς.). ᾿ 
, ΟΥ̓ 88 ΩΣ »τοαιοίϊοηβ οὗ τ16 οσουηῖτν, τὐὰῖβοδί, ὈΔγοΥ, υἱηθ8, ἣσ ἴΓ6 68, ροιῃηθστδηδίθα, 
οἶϊνο ἴγθοβ, δα ΠΟΠΘΥ͂ 8.6 τηθηϊοηθα ἴῃ (μ86 ρᾶϑβᾶσο (Π6αῦ. γἱ1]. 7-9) Ὀοίογα ηαυοίθα, 8Δπὰ ἰἰ ἷ8 
ἴθοτα βαὶὰ α͵8ο, ὑμδὺ [86 δίοπεβ οὗ {16 απ ἃγθ ἴγοη, δα Ὀγᾶ88 18 ἀὺσ ουὖἱ οὗ 18 τηουηίδὶπβ. 
ΑΒ ἃ τηδίζου. οὗ ἴδοι ἸΏΔΗΥ ἱτὸπ ταΐπθδ 8.6 8{}}} ἰοιιπὰ οὐ 1, δποη, δηά, ἔχοι {116 σοιατηθηὶ- 
οδίίοηβ οὗ Βυβοσσον, γῇο μ88 δοσιιταίθ Υ ὀχρίογθα Ῥίθϑπα ἰῃ τοβροοῦ ἴο [8 σΘΟΙΟσΥ, [ΠΘΥ̓ 86 
(86 Ὀγόνγῃ ἰγου-ϑύοῃθ δῃᾶ βραίμιϊς ἰγοῃτ-ϑύοῃθ ἴοῦ Ὀυϊαϊηρ ἤθᾶν Μου Ρ8} (υ5οσ. ἱ. 690, 111. 
281, ΔΡ. νου Βδυμιοῦ, Ρ. 96). “Ιτοὴ δῃαὰ Ὀγδ88 8}8}} θ6 ου (ἢ 80068," γ8 Ῥχοτηΐβοα ἴο Αβῇδγ 
ἴῃ 106 Ὀ]οϑδίασ οὗ Μοβοβ (Πδαΐ. χχχῖϊ. 26). Απαᾶ δοσογάϊησ ἴο οὐῦ ῬοῸΚ Α58ὲν τηυβῦ, τὶ 
στοδῦ ργοθὈΣ ΠΠγ, μᾶνο τοοοϊνθα ἃ ρἶδοθ ῥγθοί βου οὐ ΓΘ άποη (οἢ. χίχ. 234-81). 80 δᾶ Ἠδ6 
ΟΘΟΌΓΣΓΘΠΟΘ Οὗ ἰγοῃ δηᾶὰ Ὀγδδ8 ἰη Ῥαϊοβίζη 18 ἃ χϑα ἔδλοϊ, δ πουσα ἴὉ 18 ἃ αυοβίίοη ΘΙ ΒΟΣ ὉΥ̓͂ 
{Π6 βἴοποϑϑ οὗ {16 ἰαπὰ σία “τὸ ἱγοη," νὸ τὸ ποῦ [0 υπαογβίδηα σϑίμον (48 νοη Εδυμπιοῦ 
ΒΌΆΡΡΟΒΘΒ, Ρ. 96), ἴ6 σἰάοβργοδα Ὀδβ8]} ἰὉσιηδίίοη οὐ Ηδυτγδη, [,6}8, δὰ Φαυϊδη, Ὅῆο ρίαηϊ 
τηρηἰοποα ἴῃ Ποαυῦ. νἱ}}. 7--9, τολεαί, δαγίον, υἱπό8, ἣσ απα οἰἶνα ἰγθ68, ἃ8 Μ6}1} ἃ8. ροπιθσγαπαίο8, 
ΔΙῸ 8{1}} πιοῦ τὶ, ἀπὰ ἃγὸ οἴδη τηοηϊοποα ἴῃ [Δ ὈοΟΚΒ οὗ ὑγᾶνθὶ. ὍΤῃθ οἷϊνθ γθθ8 στ ΟῪ ἴο 
16 Βεοὶσῃς οΥὗἉ ἔγοια ὑνσθηΐυ ἴο {ἰγν ἴδοι ; ἰὰ6 ἔγυϊο Ὀθρῖπϑ ἴο στίρθη ἴῃ Οὐοἰοῦοδν, δηα 18 ργθββϑὰ 
ἴον Ἰγίησ ἰῃ δοῖ νδῖθσ, Εδγὶγ ἤρβθ σοῦ [06 ἢγϑβί ἔταϊῦ οὗὨ [86 νϑδῦ ἴο τίρβῃ ; ἃ βοοοπὰ 
βογί, {86 βυϊημλοῦ ἤσθ, οδλθ ΟἹ ἴῃ Αὐυριδῖ, πὰ ὁ {πἰγὰ, [86 νῖηίον ἄσβ, τοι ϑα {1}1] ϑ απ Δ ΓΥ 
ου (Π6 χθθ. Ὅμρο νἱμθβ ΘΓ ὙΟΙΎ ἈΘΑΥΥῪ Οἰυδίουβ, ΣΤΟῪ το Ὀ6 δυϑῃ (Ὠἰγὶν ἴδοι κἰση (ϑίθρμδη 
βοδυϊΖ, ἱπ νου Εδυμηοσ, Ρ. 101 [Ὑτβίγδμι, ζαπα ο7᾽ ]βτγαεὶ, ρΡ. 610, 622), ἀρὰ γίοὰ θχςθι]θης 
πὶθθ. οπιδθστϑηδίθθ στον δῦουῦ ὅΔ4Ζα, ΗΘΌτο, δηὰ οἰβον μογο ἴῃ [06 ἰαπα. ΟΥ̓ (86 οἴδμαῦ 
14}1-στονπίπρ᾽ ρμἰαπὶβ οὗ Ῥα]θϑίίηθ, γα οαρῦ ΒΡΘΟΙΆΠΪΥ (ο ἱπάϊοαῖο [ῃ6 οδκκ8 (18. 1.. 18; ἘΖοκ, χχυῇ!. 
6; ΖΘΟδ, χὶ. 2) πῖο ἢ ἃτο ἔουπα ποῦ οὐ {86 οϑβὶ β:46 οὗ [9 Ψογάβδῃ δἷομα (Βορίπϑου, διδὶ. 
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Κες. πα Ῥαὶ., οἴο. '.. 448 [Ἴτἰβίγαια, υδὲ δυρ. Ρ. 120, ο[6.7) ; [6 ραΐπι ἴγθθβ, Ὡθδὺ Ψοσίομο δά 
ἙἘπη- σοὶ ἔοστιουὶγ (Δυάσ. ἱ. 16; ἢ]. 18), δ (86 ῥγοβθηΐ ἀδὺ Ὡθὰρ ΔΖ (Βοῦ. 11. 2716), δῃὰ ἴῃ 
Φεγυβαῖοπι (Ἰοδίεν, Πεπκδίἑμίεν, Ρ. 109 [ἱ δαθα, ΤΊ ονῖδβ, δα οἰβονμογα, Ττβίγαμι, ρΡ. 418, 
429, οἰς.}) ; δηὰ ἤμδ!]γ [86 οοάδγβ, ἐπ 6 ρΊοΥΥ οὗ βθδδοη (νου Βδυμλοῦ, ῥ. 81 [Ττβίγαπι, Ρ. 630 
6.])ὴ. ὙΒδ το μηθ88 οἵ [86 ἰαπὰ ἰπ Βομογ (ἔχ. 111. 8, 17; χὶϊ!, δ; 1δυῦ. νι. 8; δα. χὶν. 8; 
1 ὅϑιη. χῖν. 235-45) ργοϑΌΡΡΟΒΘΒβ [16 πιυϊάνπαο οΥἨ ἤόνγοτβ ; γϑοϊηῦ 8, Δμ ΘΟ 68, 70η6411115, ΟἹ 
Οδγπιοὶ ; οπ {δὲ ρΡ]δίη οὗὐἠ Βαγοι, (}}08, 1 ῖ9 δηὰ σϑα σόβεβ, Μϊϊο δη γ6]] ον 111165, ὨΔΓοΪ8- 
δ365 Διὰ βίοοϊσ !ο5 (σοῦ Βϑαμηθν, Ρ. 98). 

ἼΤμα πιοηϊίοη οὐὗὁὨ ΒΟΠΘΥ ᾿οϑαβ ὨδίυγΑΔΙΠΥ ὕο βοῖὴθ σου οἡ 1ἴπ6 απίηιαἰ8 οἵ Ῥα]οβίΐηθ. 
ΥΆΙο [π6 668 ἃγὸ 8 Ὀ]θββίησ ἴο {π6 σουῃίγγ [οορ. Τγίβίγδηι,, Ρ. 87 {0} 6 Ἰοσυδί8 Ὀγίπσ ἀροΏ 
ἰε τΠ6 Ποττοῦβ οὗἁ ἀδϑβοϊδίίοη, βυο ἢ 88 906] δδ8 ρἰοίαγοα τι ἃ πιαδίοτ᾽β παπὰ (οἢ. 1. 8 .). Τὸ 
1.6 ἰοουκὶ τ ἩΙΟὮ στίβ68 οὐἵ οὗὨἨ [6 ΔΌγβ8 (ον. ἰχ. 8, ὅ, 10) νἃ8 ΡΟΥΘ σίνθη, 88 ἰ}6 δοογρίουϑ 
ἰᾶτὸ ῬΟΥΤΟΣ ΟὨ δδσίῃ!. ὙΤΠι6βὸ ἰδίου ἃσὸ ἑουπά ἴῃ Ἔχ ΔΟυ ΠΔΤῪ Ὠυμθ ΓΒ ἴῃ {μ6 Φογάδῃ ν] 0 
Βαΐονν δογίομβο (σου βδυτθον, Ρ. 103), δηὰ [86 τωουηϊδίη οὗἨ ΑἸκγα ἷτα 18. παιπβα ἴτῸπὶ ἰΒοῖὰ 
(ει. χν. 5, ἔγοπι ὩΣ, “8 βοογρίοη ᾿). δϑεγρεηίς πίοι, ΠΚὸ ὑμθπι, ἃγθ ογθαῖθα ἴον υθα- 

Ζθϑῃοθ οὐ [86 πιὶοκοα (δίγαοι, χχχῖχ. 86), δγθ ἴῃ τωοάδγῃ Ῥαϊθϑιπο θὰ ἔν (νου Εδυπιογ, ᾿. 
106). ὙΒοῖΡ ρῥίδοα, Ἀούγθνοῦ, 18 γ.6}} Βα ρρ θα ΕΥ̓͂ ΠυϊμοΓουΒ δὲγά8, Οβρϑοΐα! }ν βἰποίης οἰγάα, ποῦ 
ἸΘΓΟΪΥ ἐπ ϑδηγαγία δηἃ (8}1166, Ὀὰὺ 4180 δοησ ἰμ6 Φογάδη, συ βόγο Εοδίηβου (ναί. Βιὺυϊ. 165. 
Ρ- 316) Βεαγὰ {86 ηἰσμίίησαϊα πδγῦϊα [οοχὰρ. Ττὶβίσαπι, ΡΡ. δ18, δ28, ὅ85]1.0 Ἐνοπ ἴδ6 )οδα 
ὅδ8 18 ποὺ ὉΠΟΒοοσοὰ Ὁγ [8688 βοησδβίθιβ. “Ἧο ουγβοῖνϑα, τυϊῖοβ Βορίηξου (Ὺψ8. Οδοφ. 
Ρ. 219), “δῃὰ πιᾶπὺ οἰδεν ἰγαυείϊογβ, βὰν Ὀϊτὰβ γίησ ἴῃ 4}1 ἀϊγθοίίοη8 ονὲὺ (μ6 8βθοΔ. Ὑμδὲ 
0 τα ΘΥ-ΟὟ]} ΔΙῸ ΠΟΓΘ ἴο ὈΘ πιοῦ τι 18 ΒΡ οὐνϊηρ ἴο 6 ἔλεῦ [δῦ (Π6 568 Βῃονγ8 ὯῸ ἰγχϑοθ 
οὔ 5} ΟΥ ῥἷδηῦ οὐ Ὑ ΪΟἢ ἴμοβα Ὀἰγὰβ βυθεῖϑβι. Βαΐ (8ὸ σοσίοῃ 18 ζω οὗ δίιγ δ; διὰ δὶ Αἴῃ 
ΠΥ νὰ σογο βυγργίβοα δηὰ ἀδ] σιῦθα ἰο μολν ὑΠ|6 1 τηοσηϊησ βοης ἴῃ (86 πρϊάϑὺ οὗ [π6 8ο 1066 
80 στη 6. οὗἨ ἴμ686 ἀδϑβοϊαίίΐουβ. ΤῈ ἴγϑοβ, δῃα στΌςοῖβ, δὰ δἷν ἃγουῃ σγοσο ζ0}} οὗἁὨ [86 
οᾶτοὶ οὗἩ 186 Ιαγκ, 186 ΘΠ ΟΣ] τ ΐδ.16 οὗ [86 φαδὶὶ, [80 048}} οὗ ἐλ6 ραγίσ  ἄσο, ἀμ ὑπὸ υυϑγΌ] ης 
ΟΥ̓ ΠΙΔΠΥ ΟἾΠΟΥ ἔδδίμογθα βοηρβίογε ; Ὑ 8116 Ὀἰγὰβ ΟὗἨ ΡΥΘΥ ὙΓΟΓΘ βοδυίηρ 8η4 βογθδιλίησ ἴῃ ἔἴτοηῖ 
οὗ 186 οἸ186{8 δηα ονοῦ {(μ6 τυδίουϑ οὐ (86 β68." 

Οἵ ργεάαοσεοιιξ φμαάγωρεάς, [6 ἰΐοπΒ (Φιάσ. χὶν. δ, 6; 1 ὅδ. χυὶ!. 84-80; 2 ὅϑδπι. χχῆϊ. 
80; 1 Καὶ χὶ. 24, 26; δεν. χίχ. 19) τ μοι, ἰπὰ (86 ἀδγ8 οἵ ϑαπίβοη δηὰ θανί ἃ βμονορᾶ 

. ΘΙ β τ 5 ἴῃ σα ἰναίοα αϊδ τ]οίβ οὗὨ δυάοοα, δορὰ στ θη Φογοιδ ᾿ἰνοὰ 8.}}} Βαυπίοα [86 δος, 
ανθ ΠΟῪ αἰβαρρθαγθα ἔγοπι Ῥαϊοϑδπθ. βεαῦϑβ, οὐ [86 σοῃίγασυ, δὰ γοῦ ἰουπὰ ἴῃ {δ6 πιουπ- 
ἰδίη8 οὗ [86 Νογίῃ (σου Βαυπιοῦ, Ρ. 106), Ὀὰΐ Θβρθοΐδ! Υ δῦ 7202168 διὰ 7αοζαὶβ ἩθΠΙΘΓΟΙΒ ἴῃ 8]]} 
(86 ἰδηά, δῃηὰ πού 1688 80 ἴμ λαγέβ (ρ. 107). ΟΥ̓́ ἀοπιδϑίϊς απϊπιαὶβ, ἸᾺ6 οουηίγΥ μδὰ ἄουσβ, 
σϑπ16 18, 8.8563, ΠΟΙΓΒΩΒ (Ἰηθηςἰοηθα ἴῃ Οἂγρ Ὀοοὶς ΟἈ. χὶ. 4 δ ὑθοησίησ ἰο [Δ Οδηδδηϊθθ88), 
ΤΔ]685, Οχθῃ, ὈΌΒΆ]ΟΘΒ, πυτηθσουβ θόο Κα οὐὗἁἨ σοαίϑ δῃὰ ββδορ ἱπ βίοι [86 ραισ το μΒ, 9 8000 
ἴῃ ῥραγίάου αν, ὙΟΥΘ ΔΙγοδαυ στίοι (θη. χχχ. 48). 

ὃ 7. Τλε Οτσίπαὶ 1πλαδίϊαπί8 97 Ῥαϊοϑβίἐπο. 

ὙΒΘη {86 ᾿5ταο [68 Τὐγορα {οὶν γᾶν ἱπίο 1818 ΕΙσΉΪΥ ἰλνοσοὰ Ἰδηὰ τ οσο ομοθ {πον ΓΔΓΠΘΓΒ 
2ἃ ἀνοὶῦ 85 ποιηϑήβ, ὑπο Ὺ ἔουμά, οαβὺ οὔ (π6 Φογάδῃ, [16 κίπσάοτῃδ οὗ δίβοη ἀπ Οὐ ((Β. χὶὶ, 
1 61.) δηι, ἴπ Οδπδδη ῥτΌρΟῚ, {μ᾿ γγ-ΌΠ6 βιμ δῖον Κἰσάοπιϑ Ὀοβι 68, ἃ8 σου ἃ ἈρρΘδγ, ὁη6 ἔγοθ 
δίαῖο, αἰθθοι ἩΣϊ 18 ἀδροηάοηϊ ἰοπ8 ΟΒΘρΒῖγα, Βοογοίι, δπὰ Κα τ) αῦ.)οατίπι (ἰχ. 8, 17). ΤῈΘ 
Ἰαπὰ τγῶβ δΙσθδαυ ουϊναίοι, δηὰ οπϑὰ (μἷ8 ουἱὐναίίοη ἴο 1ϊ8 ᾿ῃμαριϊαηῖ8β. Ὑμ6βὸ ἰἰνϑα ἴῃ 
οἰοα, ἘΠ|Θὰ [6 στουπά, δηὰ μδὰ ρ᾽δηιοα οἰϊνθιγαγάβ (οἷ. χχῖν. 18), σσοσθ δοαυδιηὐθα τ] ἢ 
πτιτησ, 88 186 ὈΓΟΥΪΟῸΒ πδιηθ οὗ Πρ ὶν, Καὶ τ) -8αρθον (ΟὮ. χν. 15), ργουββ, οὐγῃθα μοσβα8 ἃπά 
οδιατίοίβ (Ἐς. χὶ. 4 ; χυϊΐ. 18); Ὀυΐ ἴῃ 8 τπογϑὶ δπὰ γοὶ σίουβ γοβροοῦ Ὑ ΓΘ ὙΘΣῪ ἀσρστδαθα (θη. 
χν. 16: χῖχ' δ; δαί. χὶϊ. 29--31 , ΧΥ]!!. 9-12, Εἰχ, χχὶϊὶ, 81-38., χχχῖίν. 11--14; “ 8}. χα ὶὶ. 
12,18; χχίν. 16). ΟΥ̓ ἰλδπὶ ἃγθ βαραγδίθ! υ παμλθὰ ἴῃ ΟἿγ ὈΟΟΚ, ---- 

1. Οὐἀπααπῖϊε ἰσῖδες (οἈ. ᾿ϊ. 10; ἰχ. 1; χὶ. 8, ποῦ ὑμοῖγ ρἴδοοθ οὗἨ μαδἰϊδιίοη τὸ ρίνθῃ, 
χίΐ, 8; χχίν. 11) :ἶ 

Α. Τὰε Ηΐαζιοα, ΜΆΤΙ (Χεττᾶιοι), ᾿ἰνίησ οα ἴδ6 τιουπίδίη οὗἩ δυάδα (ΝΌμ. χὶϊ!. 29; “Φο8}, 

χί, 8, δηα ἴπ ΖΘΠΘΓΆΪ ἽΤ3) πθᾶτ ΗθΌτου γβογο Μοβοϑ Ὀουφῃὶ οὗ Ἐρἤγου (80 ΗΠΐΘ, ἃ οδνθ 
ἴον ἃ Ὀυτια]-οΐαδο (θη. χχὶϊ. 8-20; χχν. 9, 10 ). Τὴ Υδὸθ Ἀρρθαγβ ἰὼ αν Ὀθ6Π ὙΘΡΥῪ 
Ρονοσῆιὶ, δἴποθ οἷ. 1, 4 ἴπ σοὶ Ἰδπαὰ Ῥγοπηῖδοα ἴο {16 1βγδθ] 1168 18. 68411.64 {μὸ Ἰδπα οὗἉὨ {16 

1 (0 ἔδο ἀϊδῆοτοιιξ σδοοα οἵ [89 Οδυδδηίίδθ οορασο ἰδ Ὀτίοῦ Ὀπιὶ οοσ ρυθϑηδίνε βκοίο Ὁ ϑίδῃϊου, Σῆί. ο7 “εισίδλ 
ΟἹ. Ἰοεὶ. ἰχ., διὰ ἔμο δζξίοίοθ ὑπὰος 0 τοδροοϊδνο ἐ0)66 ἐῃ ϑγα 6 Θεέ, ὁ ἐλ6 Βιδία. --- Τὰ. 
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Ηϊιϊο8. Ἀσοογαΐης τ Εν δ]ὰ (ΟἸδεοῖ. ἀἐς Ῥοίζος 157.) ἱ. Ὁ. 219 8.) 106 ἩϊΟῦο5 τσογα ἀποοίϊον 
ἐπ ἰλὲ υαἴδενβ, σ Δο, όψανον, ἀοθθ ποῦ αστθο ψ]} ΟὨ. χὶ. 8, σβογθ {86γ, τοσοῖβοῦ 1 (86 
Απιογίϊθβ, ῬουΖΖιίοθ, δηα “6 θυ δ᾽ῖ6Β, δἃγῸ σϑοκοηθᾶ σι [Π6 ἐῃμαθ ϊδηΐϊβ οὗ [86 πιουπηίδίη. 
ἐξα ΠΔΠῚ6 ἰδ 80 ἴῃ [860 ΗΘΌΓΘΥ ΔἰαγΒ ἴῃ [}6 βἰῃσαϊαν, “ [μ6 Ηἰῦο,’ πῆ ἔνθ Ἔχοορ- 
(108. 

ι 

Β. Τὴο Απιογίίε5, ΝΠ (᾿Αμοῤῥαῖοι, δοοογάϊπσ (ο Εἰ ττα]ὰ, “ τηοιηιαίηθοτβ " ἢ). ϑομιθεϊπηθβ 
8. ὯδΙ1Θ [ῸὉΓ 411 [86 Ῥθορ]68 οὔ Οδηδδῃ (ο}. χχῖν. 18; ἄθη. χνυ.Ἱ 16; Φυάρ. νἱ. 10; 2 ὅδ. χχὶ. 3, 
8ηα οἴδῃ), δοοογάϊπρ' ἰο οἰ. χὶ. 8, ἀτνο Πῶσ οα [86 τπιουηϊαίη 4150, οἰἴμοῦ ου [86 τηουηίδίη οὗ 
δυάδα, ἴῃ ραγίίσυ αν (θη. χὶν. 7, 18), ΟΥ οὐ {86 τηουῃίαίη τοδί οὗ 86 Πεοδὰ 868, ἱβδοποὸ 
Ο4116ὰ τηουπίαϊῃ οὗἩἨ [86 Αἰηογίϊο8 (Πθδαῖ, ;. 7, 19, 20, ΘοπιρΡ. νν. Ναπι. χΙϊ!. 80), ἀπά (ο " τὸ- 
ξανθὰ 88 8. βου μουν οοπιϊπαδίζοη οὗἉ [86 τπουηΐ οὔ 5 υἀ δ}; οὗ, που ναγάϊγ, οα (Π6 τωουηΐ οἵ 
ἘΡΒιγαίπι, δϑουν ϑμθοβθια (ἀεη. χἸνῖ. 22, Θοπιρ. τ. Φόομη ἰν. 5): αἰβδο οὐ {π6 δαβὶ οὔ [86 
Φογάδῃ ποτα {μ6 Κιησάοταβ οὐὗἨ ϑ''βοῃ δῃὰ Οὐ ἰῃ Οἰ]οδὰ δηὰ Βδββδῃ γα ἀδβίσῃαίθα δ8 Απ- 
οὐ ἀβῃ Κίησάοπιβ (Οἢ. ἰχ. 10, ΘΟΠΙΡ. ὙΥ. χίὶ. 2, 4; Νυμι. χχχίϊ 88, 89: ραυϊ. ἰν. 41-49). [Ηε-- 
ὈΓΘῊ ΔΙ τγΑΥ8 δίῃ σα αν. 

Ο. ὙΠ6 (απααηέϊεα, Δ ΏΣΞΤΊ (Χαναναῖοι, δοοογάΐῃσ ἰο ἘντΑ] ἃ [πὰ (ἀββθῃ.] “Ἰον]απάθγβ ἢ), 
ἃ ἀρδισηδίίοη ἰῃ ἃ Ψ|Ἃ]Θ Β6Ώ86 10 8}}] 6 ῥῬθορὶθ οὗἩ ὕδλπδδῃ (θη. χ. 18 ; χἱὶϊ 6; χχὶν. ὃ; 
Ἐχ. χὶϊ!. 11, δπὰ οἴἶθῃ), πιοτὸ βἸοὐΪν ἴοτ ἃ σϑαθ δοηρ {πΠ6 βθ8 δῃᾷ δος ἴ86 Φογάδη (ἢ. νυ. 1; 
χί. 8; Νυπι, ΧΙ. 29; 1)θυῦ. χὶ. 80). Ὑμαΐῦ {ποὺ ἁποῦ ἴῃ 6 Ζου, 18 Ἄχργθββδὶν τηϑπίϊοπθα οἷ. 
ΧΥΪ. 10, οοπηρ. {π6 Οὐτηπ. 'π ἰοθ. [πη ΟὮἢ. χἰϊ!. 4 ([ῃ6 Ἰαηὰ οὗ [πὸ Οδηδδηΐζοβ 18 (8:6 Β8ῃ)6 88 
(λαῦ οὗ [86 διάοηΐδηβ (6Ἀ. χῖ!. δ), ἰμδὺ 18, 186 Ῥλαηίοσίαπδ, [ΑἸτιοδὺ δἰνσαγβ ρἰυγαὶ.] 

Ὁ. Ὑμθ Οἰγσανλίιε5, ΜΘΣΓΩΤῚ (πιθποπθα ἴῃ Ομ. 111,10; χχῖν. 11; Ῥϑαῦ, νῇ. 1; ΝΟΝ, ἰχ. 

8, ὙΠῸ (ΠΟΥ ἅτ νδηίησ ἴῃ (86 1188, οἰ. ἰχ. 1; χὶ. 8; χίὶϊ. 8; Εχ. 1ϊϊ. 8; χχὶϊ!, 28 ; χχχὶδ, 

2; χχχίῖν. 11). δεοογαϊπσ ἴο ἀδβθῃϊυδ “ (Πο86 ἀπ Πρ’ ΟἹ ΟἸΔΥΘΥ ΟΥ̓ ἸΟΔΙΩΥ 501} " (3.3). ΤΟΥ 

᾿ρα Ῥγοῦδον (οἰ. χχὶν. 11), 88 νοῦ Βδάπιεν βυβροοίβ, βοι]6α 88 οο]οηϊβίβ οὐ 186 πδβὶ εἷὰο οὗ 
(80 Φοτάδῃ. ἴῖὰ Μαίϊ. νἱϊ!, 28 {π6 (σα. παῖ: γτεδὰβ ποὶ Γεργεσηνῶν, ΠΟΙ '8 ΡΓΟΌΘΌΪΥ ἢῸ 
ΤΟΣ (μ8π ἃ οοπ͵θείαγο οὗ Οτγίσόῃ (νου Βδυπιον, ἀθβθῃ.), θυὶ Γαζαρηνῶν. [Ὀ]υγΑὶ τῖῖ ἴπο 
Θχοθρίοηβ.] ; ἢ 

Ε. Τμο Πίοίίοα, ΓΙΊΓΙ (Εὐαῖοι, δοοογάϊησ ἴο Επγα]ὰ, “ ἰουπβηιθη, τυ] πᾶ ογβ" [Ἃ6βθη. : 
Ῥασϑηΐ, υἱ]Π]ᾶσοῦ 87; πὶ [16 οἰά68. 5βθομεπιὶ (θη. χχχῖὶν. 2) δὰ αἰθθοη (908}. ἰχ. 7; χὶ. 19), 
Ὀαΐ αἷδο οὐ τηουπὺ Ηδγιοπ ἴῃ [86 ἰδπα Μίζρβ, δ. χί. 8, οὗ, δυάρ. 1}. 8). [1π ἴδ6 Ἠοῦγον 
ΔΙνΤΑΥΒ δἰ ρΊ]Αγ.] 

Ἐ. Ὑπὸ Ῥεγίξεϊιεβ, “ΣΘΤῚ (Φερεζαῖοι; δορογαϊηρ ἴο ὐδβθηΐυβ οοηπθοίθά ψ ἢ ΓΟΠΤΒ, “ ρθη 

σουηίγΥ," τ βθηος ἜΠΒ Ἐπὶ. ἴχ. 16; Ῥϑυῦ. "1, δ᾽ 1 ὅδ. νἱ. 18, δῃὰ {μοῃ αἷἶβο “᾿Ξ "- 

“ δΟΙΒ ΓΥΙΏΔΗ, τυβίϊο,’ σἰτὰ ΒΟ Β αβὸ Ῥαφαπιιβ ΤΩΔΥ ὍΘ ΠοΟΙῃρΑΙΘα), δοοογάϊηρ ἰο οἰ. χὶ. 8; 
Ψυάσ. ἱ. 4, δ, Κα ν186 ᾿ἰνίηρσ οἢ (86 τηουητδίη8, ΡΙΌΡΘΌΪΥ 1 Οαπαβϑηῖθβ, Ὀθύννθθῃ Βθίἢ-Ὁ] δηὰ 
Αἱ ἴῃ ΑΡγδμδπΒ ἄππθ (θη. χιϊ!. 8, 7). [0 τρᾶγ Ὀ6 αυθϑοποι, 1 νοπ Βδυσαοσ (ρ. 862), 
ΠΟΙΠΟΣ δἰβδο ποῦ Θθθοθοιῃ ὃ Ὑ ΒΙοἢ ἴδ, 1 (Ὠϊηκ, οι 116 οοπποοίίοη οὗ ἄβθη. χχχίν. 80 υοἱ 
ἐπιργοῦ 8 16. [ΑἸτᾶγ8 δβἰμσυαν ἴῃ [86 Ἡδρτον.] 

(. Ὑὴο «εδαδίίε8, ΣΌΛΩΝΙ (ἔτοτι “ ὍΣΣ", 6 ρἴδοθ σοάδθῃ ἄοτ, ἐμγθεμίπρ-ἤοον, τ. ὍΣΣ" 
Οδβθηΐα8), δὲ Φεγαβαίθαι (96 Ὀυ8), δπὰ π᾿ [88 τϑρίοῃ δζουπὰ “οσιβαίοι (Ομ, χν. 8, 68; χνὶϊ!. 
28; Δυάσ, χὶχ. 11), δοοογάΐῃσ ἴο ἢ. Χὶ. 8 οὰὐ [86 τηουηίαίῃ 8'8ὸ (οἷ Ὀδβι 68 Ναπι. χὶϊ!. 20), 
'κὸ τ[δ6 ΑἸηονίίθβ, Ηϊεἰύ68, αηαὰ ῬογὶΖΖί θϑ ; ἱμναυδὈΪγ, ἐχοορὶ οι. χὶ. 8, ἡδηιθα ἴῃ [86 [155 (οἢ. 
ἶχ. 1; χὶϊ. 8; χχῖν. 11; 6ἃδϑῃ. χνυ. 21; ΕΧζ. 111. 8; χχίΐϊ. 28; χχχὶϊὶ. 2; χχχῖν. 11; [ϑαΐ. υἹἱῖ. 
1). [ΑἸνᾶγβ βίπχυϊαν. : 

“ΑΒ τοσαχὰβ (86 ογίσίὶπ οὗ [86 Οδῃδδηΐθβ," βαὰγβ μοῦ (Δι δί. ἰεαἰιοστίογδυοῖ, 5. ν. ““ Οδπδ- 
δηΐου ἢ), “ ΠΟΥ ἃγθ γεοκοῃθᾶ ἰῃ ὕδῃ. χ. 1δ, ΘΟΙΏΡ. γ 8. 6, 18 ; 1Χ. 22 --- 85 ἀθβοθῃάδηίθ οὗ ἃ 
εογίδίῃ Οδηδϑη ὙΠῸ γΔ8 8 βοη οὗ Ηδῃι, δῃὰ δο ρτάπάξοῃ οὗ ΝΟΔΕ, --- διθοηρ (μ6 Παπιΐίεβ. Βαϊ 
(ἷς δἰ μποσταρῖοαὶ οοποορὥου, ποῖ γοβίβ, ροσθδρβ (ΤΌΘΙ, Ρ. 245), οὐ [86 ἰγδαϊοη Θομοθγῃ- 
ἰησ [86 οτἱσίπδὶ δϑοάββ οὗ (με Οδηδϑηίϊίεβ, ἰβ δοηϊσδαϊοῖθα ὈΥ͂ ἔθ ἰδηρσιιαρο οὗ [818 γϑοθ, ψ ῃ] ἢ 
γγ88 0 Οἴδοῦ ἴπδὰ ἴδ Ηδῦγον (18. χίχ. 18, ϑδθῈὲ ἀδβθηΐαβ, 75. οὔ δα Ηεὺ. ὕαπσ. 16 1.). ΤΆ 

Ρτγοναϊϊησ νον οὗἁἩ δηι αυλγ τοσαγάδα ἰμθὰ (6 ῬΒαηϊοΐδηβ, δι ἀοηΐδπ8) 88 ἱηηηίσγαπίβ ἴῃ 
νγοδίοσῃι Αβἰβ, δοιρ. 8150 ιυ βίη, χυῖ!. 8, 23; δηὰ δοοοσάϊησ ἴο Ηδϑτσοά. :, 1; υἱ!. 89, (μθν πχυδὶ 
πᾶν ἀποὶν οὐ σίπα!γ οα 6 Βρὰ 868 (δι 8, οὰ [10 ὀοβδῃ βοι οὗἩἨ 4684), δββρθοΐδι)υ, ρϑὺ- 

1 {1Ππ|2 ᾿πὐογρτοίδιοὴ [6 βαϊὰ ὉγῪ ατουο, βιλ ἢ  Θίεί. οὔίλε Βίδίε, ατὶ. “' Ααλοτὶθθ,» “ἴο ὕῦὍο ἀπ ἰο Β|πιουΐδ, (δου ἢ ΘΟΣΩ 
ΤΩΟΘΏΪΥ δδογί θὰ ἰὸ παι ὰ." - Τὰ. 
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Ὧδραβ, οὐ 6 Ῥογβίδῃ αὐ] (οοπιρ. ϑίσδθο, ἱ, 42 ; χνὶ. 784), τῆ ΓΟ δῇ ἃ ἰαῦοσ ρογὶοά, ἔνγο ἰβϑίδιαβ, 
Ἵγτυβ δηὰ Αστδάοβ, σεσο ροϊηϊθα ουὖϊ 88 ἴῃ 6 Βοπιθ οὗ [6 Βα πἰοΐδηβ (ϑίγβθο, χνὶ. 166)... .. 
Τῆδι, ὅπλ! γ, [86 ἰτηπιϊσταης Οδπδδηΐθα ἄγδι οσουρίοα [86 ποίσῃ (ῬΒα ἢ.) ἐοδδί, δπὰ ἐπ θα, 
οεουάϊησ Ὀδεὶς 186 Ἀσπϊςῖνο πη δὈἰ δηῖβ, δργοδα ὑμοιιβοῖνοδ δου δηα θδδὶ ἱΒβγουσμουΐ Ῥα]68- 
πο, 15. ΡΓΟΌΔΌΪ6 ὑπο 4}1} 186 αἰγουτμδίδηοοδ." ΕΚποροὶ 8.88, ἃ58 [83 π56 ΓΘΙΔΔΓΚΑ ((Ὅπιπι. οη 
τη.) Ρ. 8347), ““ βοϊνγϑα (86 ρῥγόοῦίοπι ὈῪ [86 βυρροοϊοι ἰδδὺ 16 Οδηδδηϊθθθ μὸ τηϊσταῖθα ἴο 
ἰδδὲ ΘΟ ΙΓΥ ταϊσμὺ μδνθ γϑοοϊνοα [06 ΘιῃθΒδοιμίο ἰδησύδσο ἔοι ϑΒοσηΐνθ6 το δὰ ρῥγονίου δ! Υ 
βοιἐοὰ {ποτο. Ααὰ ἰοὸ τ ἷ8 ἰμδὺ (869 δβῆηϊγ οὗ [86 Ῥμωπίοϊδηβ δηὰ Οδηδδηϊίοβ πὶ (86 
Ηδηὶτς πϑίοπβ οὗ [86 βου βθθῃλβ ἴο ὃθ 6ϑ Δ} 1864 (ΚαυτίΖ, Ρ. 90, Καυΐϊδη, Ρ. 238). ΦΨ. 
ἀθοῦσε Μύ]]ον, οα [Π6 σΟΒΙΓΑΓΥ, μδὰ 8[1}} Θαγ 6  τηδιηϊδί πηοὰ (δολισειζεγίδολες λίωδευπι, 1887, 
Ρ.- 215 Ε΄. 65Ρ. 282), δῃὰ δραίῃ γϑρϑαῖβ (ἢ γζοσ' 8 δαίοηπονκ., Υἱϊ. 241), ἰπ ἀστοθιαθηῦ Ὑὰ ἢ ατο- 
εἴυ8, ΟἸεγίουβ, δηὰ (ἀθβϑηΐυβ, [μδὺ (Π0 ΗοῦΌγονβ 84, 85 ΘΆΓΪΥ 88 1ῃ6 ρδίγίάγομβα] ἂσθ, τϑοοϊνϑα 
ὑεῖς Ἰλησύδσο δοσι (86 Οὀπαδηΐΐθβ 80 τιϊρταῖθα ἴσοι [86 ΕἰσγΥρίίδῃ 868. 

Οὐ 84 τρογθ σδγοῦι! οοῃδίογαίΐοη οὐ (8680 βαυθῦϑὶ υἱϑῖνβ, 6 αὐοδιίοηῃ αὖ ΟἿ6Θ ΔΥΪδ68, 
ἩὙΒΟΊΒον (16 δἰ μποϊορίοαὶ ἰδῦ]6 ἴὰ θη. χ. 8.4}} τηδλϊηίδίη 8 Ὠἰβίογιςδὶ σμδγαοίοσ οὐ ποῖ. 
Ταῖ 15 ἀδηϊθὰ ἴο ἴὸ ὈΥ {Π0 πῃδ) ΟΣ Ὑ οὗ τϑοθηῦ οὔ ἶο8. ἢ ΟἸΤῸΡ ἰὼ ἴδ ΤΆ0]6 18 δβδϑδυμπιθὰ 
διὰ τπθὴ δβουϊ θα ἰο πδίϊοῃμαὶ μαίγθα, σοὶ 18 ϑαρροβθα ἴο Βᾶνθ βῃγυηὶς ἔγοπι (6 ἰάθα οὗ ἃ 
οοπμπίοη ἀοτγνδίοη (Π  εαίεπουζ., υδὲ ὁωὼρ. 240). Καοῦοῖὶ, Βεογίδοδυ, δπὰ “. ἃ. Μυ]16ν, οα τδ6 
οοδίγαγυ, ἀείθηα [86 8016, δῃὰ δϑϑιπηο (μαὺ 116 Ηοῦτγοτβ δηὰ Οδηδϑῃῖῖοβ πόσο οὗ αἰβογοης 
ἔλτα 165, [16 ἕοσιαου Ὀο]οησίησ ἴο (δαὶ οὗἩἨἁ Ὅὅπομι, (π6 Ἰατίον ἰο ἰδὲ οὗ Ηδπι. Οη ιδϊ8 βυρροεῖ- 
ἰἴοη ἃτίβοβ. [06 βθοοῃὰ ἀμποβίίοη : ΗΟῊῪ τὸ το ἴο οχρίδίη [86 υπαθηΐδῦ]θ ἀρτοοπιθηῦ ἴῃ ἰδη-᾿ 
ξύλο, ἃ8 ἱξζ ἌρΡρθδΥβ 6. 5. ἰῃ {80 ἰηϑοτὶριίου οὗἩ ΕΟ υηδΖαΡ, Κίησ οὗ 186 διαοπίληδβ (οὗ 
δομ οι πιλη ἢ 8 ̓αγοί} οχρ]δηδίίοη οὗ 10 ἴῃ [1.6 ὑγοδίΐβο, δὲς 1πβολτὺὶ Εκοληνπαζαγ᾽ 5 Κδηΐσϑ δ 
διάαοηίετ, σεδολιολιἑοὐ υπὰ ϑργαολίἑοὐ ἐγκί γί, ΗΔ116, 1868). Καοθοὶ βαρροϑοθ ἰμδὺ [86 Οδηδδη- 
658 δα, ὡροῦ {πο ὶν βου ]οτηθηὶ ἰπ [86 σουηίγΥ, τοοοῖνϑα [Π6 Ἰδησυᾶσο οὗἨ [Π6 'Βοπη 68, Ἡ ΒΟτὰ 
ὸ σοποοίγθβ ἴ0 Βδὺθ Ῥθθὴ γεβϑίἀθηὶ {ποτ αἰγθϑάγ. Απιοης ἴθ μ6 Γϑοκοηβ ἰῃ8 Βορμαὶῦθδ 
[Βερδδίγ], Εἰ ἰῦθ8 [Εἰ αιΐπ|8], ϑβι0ε8 [ΖυΖὶπι]}, ϑατηϑαμπῖῦθϑ [ΖδπιΖυμπιηίπι1, Εἰ ἰκ ῦ68 [ ΑὨΔἰκῖπι], 
Ανίϊοβ, Ηϊν 68; δηα ἢδ βιιρροβοβ ἰμδὺ [86 ΓΔΒ 68 [θη 1Ὁ]]ονγθα δὲ ἃ ἰδῖϑν ροτϊοά. Μὸν, 
δ 6 ὮΑγΘ 866}, ρίνοϑ {86 ορροβίϊα ὀχρδῃηδιίίοη. Ηθ τηδϊηίδίηβ ὑμαῦ “ [6 ΗἩΘΌΓΘΥΒ, ὙΠῸ 88 
ἃ τι!]ε, ἰπγουσμοιΐ μοῖν ἰβίογγ, ᾶνὸ τὶ στοαὺ (Δ 0 τΥ ἀρργορτγίδιθα ἴο {μοιλβοῖνε8 (6 ΔΠ- 
ζυλσοβ οὗ [16 ρϑορὶθϑ διιοηὴσ σγβομι ἸΔΟῪ αντοὶὶ " (Ὀούζογ, ροσθδρδ, “ Δρργοργίαϊβ," [ὋΣ τ ΒοίμοΣ 
ἷξ τᾶϑ δἰνγαγβ 80 Ὑ6 ΚΠΟΥ͂ ποῖ, ὁδ ΟὨΪΥ ΘΟ] ΘΟΙΏΓΘ), “ πιϊπουΐ ἴῃ [86 ἰοαβὶ βδογι βοίηρ [Ποὶν 
πϑιοηδ  γ, δὰ δυϊδδιιϊθ. 116 ἰδησυδσα οὗἨ [86 Οδηδδηΐϊοβ [Ὁ (πρὶγ ΟὟ, 85 ΠΟΥ 8180 ὈοΣ- 
τονγοὰ οὗἩ ἴμότὰ ΟἿΟΣ οἰθιμθηίβ οὗ οἷν} }]ἸΖϑιίοη, οϑρθ οὶ} δἱρμδοθιο υυλθης, γορυ] σδη ἰηϑιτα- 
ΕΟἢ 8 (ϑυβεῖε5), Δεοβί θοΐυγθ, οἷς." (Ρ. 242). 
ΤῊ 15. (Π6 ργϑβθῃῖϊ βίϑδίβ οὗ (Π6 ἀϊβουβϑίοῃ. Ομ 6488 οὗἨ ἰηνοβιϊ αῦοῦβ Εἶνο ἊΡ ἴ86 οἴμηο- 

σταρμῖςϑὶ (8016, δηά ἃγγῖνο δὶ ἃ ποῦ 8818 Δ ΟΟΓΥ σϑυὶῇ ; [86 οΟἴμουβΒ μᾶνα δίγίνθη [0 βδυρροτγὶ 
16 πιδιοτῖοδὶ δυι μοῦ οὐ [86 (40 ]6, Ὀυΐ ἀγὸ θη σοι ρ6]] Θὰ ἴο ῬΤΌΡΟΒΘ ΠΥΡροίλ6868 οὗ τ ἢ 
[δι οὗ ΚαοθοΙ, διρροβίησ μ0 Βορβιδίηι, οἵο., ἴο βδν Ὀθϑῃ ϑ'ῃμοιηΐῦθβ, 18 ἀσαίηϑ 411 ργϑυϊοῦδ 
Υἱθ8 (666 Ὀαΐοντ), τ} 116 (μαὺ οὗἩ ΜΊΠΙΟΥ γαΐβοβ ἀρναϊηδι 10 [π6 σοπαϊἀογϑίοη, ΒΘ μοΥ ἰηἀοοα 8 
ΡΘΟΡΪΘ 8ὸ ογίσίμδν οηάουθα 85 (80 ΗθῦγΟΥΒ σου] 80 οδϑβὶϊγ μᾶνθ σίγθῃ ὕρ {δπδὶν “" ῥσὶπιὶ- 
εν ὶγ Ἱπάορογταδῃῖο," ΠηΟΓΘ Βρϑο βοδ  γ {μοὶγ “ Ασγϑῃ οὗ ᾿γϑηίϑη ἰδησυδροὸ ([),᾿" δπὰ δἀοριοὰ 
ἴθδὲ οὐ ἐμ δηδϑηῖϊθα Ὁ Ὁπάογ (Π686 οἰγοιπιδίδῃμοθβ γὸ Βοϊὰ ἴμαὺῷ (80 π|μο]6 ααθδίίοη οοῆ- 
σεγηίησ (Π6 οΥἰσίη οὗ [π6 Οδηδδηϊίοδ 18 88 γϑῦ ΟΥ̓ ΠΟ 688 8808 ἈΟΓΟΓΙΥ δηθνγογϑα. 

2. Τὸ λει ιηθα (ὩΣ), ΤΆΟΓΘ ΓΆΓΟΙ]Υ ὩΡΙΣ 9, ΠΧΧ. ἰπ Ῥρμηῖ, δπὰ Ψοβὶ. : φυλιστιείμ, 

Εἰϑθυγ ΓΘ ΘΟΙΏΤΩΟΏΪΥ : οἱ ἀλλόφυλλοι, Παλαιστῖνοι ΦοΒορὶ. Απί. ν. 1, 18. Αοοογάϊηρ ἰο (ἀϑβθηΐῃϑ: 
“ὁ πΆΠάΘΓΕΓΒ, βίσαησοιβ," προ ἢ ἰ8 ἐπ τπϑδηΐηρ οἵ ἀλλόφυλλοι, ἔγοτα 186 ΖΕ ΟΡ. ψᾶίαια, “ ἔγβνοὶ, 

πιάσουν," Ηθ6}. 25), τηδηϊοποὰ ἱπ ον Ὀοοκ, ἢ. χἰϊὶ. 2, 8.1 Ὑμοὶν οἰτοβ, δοοογάϊησ ἴο οἱ, 

χυ. 45-47, σοσγο δἰ οὐἱδὰ ἰο {λι6 ὑγῖρο οὗὐὁἨ ΨΔυάδῃ, Ὀὰῦ ΕΟ Ἰδίοσ ἴο Πδῃ, οἰ. χῖχ. 48... ΤΒΟΥ 
ΜΟΓΟ, 88 δρροᾶγβ ἔοι θη. χ. 18, 14, ἀοδοοπάδηϊβ οὔ ΜίΖγδίπι, [886 βοὰ οὗ Ηδπι, δπὰ ἤθηῆσθ, 
Ἶκὸ (86 Οδηδϑηϊίθθ, ποτ Ἠδπλῖθβ. το [Ποαϊ. ἰϊ. 28. “6 Γ,. χΙνὶ, 4; ΑἸ. ἰχ. 7, τὸ 
ἰοᾶστὰ (δαὶ (ΒΟΥ οδπῖα οτῃ ἴΠῸ ἰβϑίαηά Οδρμῦουῦ, ῬγορΔΌΙΥ τοῖο. ὙΠ ὑμδὺ ἀστθοθ, 88 
τοῦ δυπιοσ οὔδογνοα, Ποῦ. ἰἰ. 23, Ὑμοσο ἰδ 18 8814 ἰπδὺ [π6 Οδρμίογίπι γο οᾶπιθ ουὖΐ οὗἁ 
Οδρμίον ἀοβίσογοὰ [86 Ανΐπι, πο ἀσσοῖς ἴῃ Ὑ]]ασο8 ἀπο ἀἀΖα (Ἰδΐου ἴμ6 οἷν οὗἩἨ [16 ῬΆ1115» 
[ἴη65), ἀπά (θη ἀποὶς ἴμογα, ἱπ (μοῖρ βίεδα, Ετοπὶ 818, {πγουσῃ οοπξαβίοι οὗὨ ὨΒΙΊ68, ΤΩΛΥ͂ 
αν αγίβοῃ [ἢ6 δίοσυ δδηαραὰ ἄοσῃ Ὀγ Ἰδοῖϊαβ: ““ωυάκοβ Οτεία ργοΐμσοβ πουϊβδίπια ὍΣ 
ὑμφάϊε66" (Ηί. ν. 3). ἨἘϊυσὶχ, ραγιουϊαυγ, ἰὼ μΐ8 υγγεβολίολίε ἀν Ῥλι ίδίεν (ρ. 11 8.), 8 

1 [πὴ διπιοσὶ αηξέτο δθδειιοθ οἵ ἔπ διίοϊο πὶ τὰ (Ὁ Ὡδπιο ἐπτουςζπουῦς ἔδιο κἰδίοσίοδὶ θοοῖκδ ἰ6 ποίδοφαὈ]θ. --- 1.) 
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Ῥζονϑὰ (δμαὺ [86 ἀφβισηδίίοη οὗ Πανὶ 5 Ὀοάγ-συδγὰ ὙΒΙΠῚ ΣΙ (2 ὅδ. χνυ. 18; χχ. 7; 

1 Κυβ. 1. 88, 44; 2 ὅδπι. ΥἱῖΣ, 18; χχ. 28) Ἰθηάβ βυρροτί ἰο 186 Οτεΐδα ογσὶπ οὗ μι ῬὨ1]15- 
πε8. Ὑμαῦ [π6 παηηο οὐ ὕγοίδ ἰβ ργοβοσνυθά ἴῃ “ΓΥΎΘΣΤ 18 οἸθαν δὲ 8 βίδποθ, πα ἴῃ σείδγοπος 

ἰο ὙΒ, Ηϊισὶς (Ρ. 21) 85 δμβονυσῃ [ῃ6 ροββι 11 γ οἵ ἰϊ5 διϊβίησς ἤοπὶ ὙΠ 25, ὙΥΒΘΙμου 186 
ἔοτταοῦ οὗ [656 ὑγορὰβ 18 ΔΡΡΙΪο80]6 ἴο (μ6 βουΐβογη, [86 ἰαίθου το (88 πούίμδγη ρογίίοῃ, οὕ 
ὙΒΟΙΠοΣ ὙΠ 15 (06 ΤἸΠΟΓΘ σΈΠΘΓΑΙ, 9 ἃ ἸΏΟΓΘ ργίζου δῦ ἴογτω, (πΠ6 ῬὮ1]18{1π085 Ὀοίησ γο- 
[Δ}8, 18 ψαοβθοπαθίο. ψαϊίησον (Ηδγζοσ᾿ 8 Πεαίοπουνῖ. χὶ. 551) ἀροίάθ8 [ὉΓ [Π6 ἔογπιο υἱθνν, 
δὰ σουὰ τὰκ [86 ἱπητηϊσταϊίοπ οὐὗὨἨὨ [86 Οτθίθβ οὐ Οδρβίοσιια (θ υϊ. 1ἰ, 28; Απὶ. χ. 7) ἴο 
Βδνὸ ἰάκοη ρἴδοθ ποῖ {1]]} δίδου δοβμυβΒ ἄπιθ, ἀῃὰ αὖ ἢγβὶ ἰηΐο {πῸ ἀϊβίτίοι βου οὗ δζβ, 
τ Εἰς ἢ 108 ἰποϊ Δ θα (86 322 (Φ 8}. χν. 21-82), Ὀὰὺ ποὺ (86 τ οὐ γϑοίησ [86 ἄν ῬὨ}}- 
ἰβίζῃα οἰἐἰ68 (9 08}. χἱλὶ, 8; οομρ. γ΄. χν. 45-47). Β6 ἰπδὺ 88 ἰδ πιᾶυ, ἴζ 18 οογίδίη {μδὺ 186 
6016 ροορῖίο οὗἁἩ 86 ῬὮ ΠἸΒπ68 ᾿Π ΔΌΣ α [16 “βου ΠΟΥ 568: 0] ἴῃ," 848 νοῦ Εδυμιοῦ ἀοδουΐρ- 
ἄνθυ ς8}}8 0 (Ρρ. 865), δπὰ ἰμδὺ 015. ρῥ]αίπ νγὰϑ ῥσχοδιμι θην Ῥαϊθβίϊπο (866. δθουθ, ὃ 6). 
Ενθῃ ἴῃ 186 πιο οὗ ΑὈγδμᾶπι δηὰ 1888ς ἴπου ἀστοὶ δρουῦ Βοου μοῦ δηὰ αογὰν (θη. χχὶ. 84; 
χχνΐ. 1). ΑἸγΈδαΥ δὐ δὴ ϑαυὶν ἀδὺ ὑΠ6Ὺ Δρρθδγ 88 ἃ Ῥθορῖὶβθ ργϑοιϊ θὰ ἰῃ γγᾶγ, ΏΟΒ6 ΘΟΌΠΙΣΥ͂ 
Μοβοβ οὐ πὶ δοοουηΐ δνοϊὰβ (Εχ. χὶϊὶ, 17, 18). Φοβιθα βϑθιηβ, ἢ τὸ οοηβίάον οἷ. χἰὶ. 8, 

ῃοῦ ἰο Βᾶνα σοπιὸ ἰηΐο οοπῆίοῦ τὴ ὑΠμ6πὶ, δηὰ [16 αἰνί βίο οὗ [86 ΡΜ ]15υ1π ἰουτὶ ΠΟΥ διηοὴν 
186 ὑγθο5 οὗ Ιβγϑ8ὶ (οἷ, χνυ. 45-47; χῖχ. 48) νγὰβ δηὰ τοιηδί πο, 88 ὙΥΠΟΙ Ὄχργαβ808 ἱΐ, “ ἃ 
ΟΡνο)οος. Βυῦ ὑπᾶογῦ (μ6 ΔΦυάσοβ Ὀοσίηβ [6 βιίγ δ τ 1} {μ6πὶ, ἱποποθίοσγί ἃ ργοϊοησοὰ (Ὠγουσἢ 
σρηίογίο8 (δυάσ. ἢ, 81; χ. 7; χὶδὶ. 1, 5), πιοδὶ νἹοϊουϊουβὶΥ πιδὶ αἰ ποαὰ Ὀγ 1»αν!ὰ (2 ὅϑιῃ. ν. 
171-25; νἱ}. 1), αἴον Ἀ6 δα δγοδῦ ὑπάθν 580] ἀϊβιηρσυϊβοα Ἀἰτηβ6}} 88. ἃ γουϊμι] ΠΘτο, ὈῪ 
[86 ονογίμγου οὐὁὨ ἀο] δῦ Ἔβρϑοΐδ!!γ (1 ὅδῃι 17), Ὀυΐ 81}}} ἰθανίπως 1ξ ΠΘΟΟΘΒΑΣΥ (ῸΥ ἩδΖοκίδῃ 
δῦ ἃ τοῦς ἰδίογ ρογϊοα ἰὸ “βυιί ἴῃς ῬἈΠΙβάπο8 (2 Κὶ. χυῖ, 8). 17 ἐφ λἀἰδιοτισαϊῳ 
τεπιαγκαδίο ἰλαὶ ργεοσϊβεῖῳ ἰλὶδ, ἰλ6 ρῬεορὶθ πιοδί ᾿οϑίδίθ (ὁ ἰδε ]8γαοί 68, δλοιμα λαυς σίσεπ ἰο ἰλὲ 
σουπίτη Ο7 ἐδ ἰαίίεν (6 παπιὲ ὃν ιολίοὐ ἢ πιιδί ργοδαδίψ ὃς 7όγευεν πιοδὶ ζαπιατίὶν κποιοη ἰο ὡ5 
97 (λ6 Ὑγοϑί, --- Ὀαϊοβίῖπεα. 

8. Οιδέν Ῥεορῖε8. 

Απιοης ἴΠ686 ὈΘΙοησ, Δθονα 4]1, {πὸ σίαπέ ρεορίεα (Ὡ ΕΔ), οὐὗὁἨ βοτὰ τοροδίθὰ τηθηϊίοῃ 18 

τηδάθ ἷπ οὔὐῦγ Ῥοοῖκ δ8 γ6ὶ] 88 οἰβεύσῃεσθ, 6. σ. οἷ. χἷ. 4; χίϊ, 12; χνυ. 8; χυΐῇ, 16. 
ΤΒΟΥ πόσο αἀϊνίἀοα ἰηΐο ναγίουβ ἰτῖροβ, οὗ πρῖο, ἱπ Οἢ. χὶ. 21, 22; χὶν. 1δὅ; συν. 18; 

ΠΩΣ 323, ὈΤΞΣ 816 βροοϊβοά. ΑἸ ουσ ἰμοῪ ἅγὸ ποίρα, Δυάρ. ἱ. 10, 88 Οδηδδηϊίθθ, (818 

δίδιοιιθηΐ ἀο65 ποῦ δστοθ ὙΪ ἢ (86 ΟἾΠΟΓ Ὀ͵δοθθ πῃ ὙΙΟΝ ΓΠΘῪ ἃγὸ δροόίκθη οὗ δου δυππεν 
τδογοίοσο τοσαγὰβ π6ηλ 85 δθοτισίηθβ. Ἢ ΒδΥ8: “Βοίογο [86 {ἰπ|ὸ οὗ [86 Οδῃδδη 8}} ταςθα, 

δηὰ Ἀπιοπσ ἰμοτὰ, ἀνγοὶῦ οἰδηίθ (Ὁ Ὁ) ) 'ἴπ Ῥα]εβάμθ " (ρ. 8064). Τὸ {ϊεβθ δογίσίπθβ Ὀὲ- 
Ἰοησεᾶ α͵8ο, ργορδοὶν, (6 ογίο5 (θη. χῖν. 6, 86; 20 Εἴ ; Ῥϑαῦ. ἰϊ. 12, 22), --- σαν - ἀσσ όσα, 
(τοσ]οάγίαβ (οοπιρ. Φοῦ χνίϊ. 6 ; χχὶν. ὅ δ. ; χχχ. 1 41.), Ὀυῦ ποῦ τηθῃιϊοπρα ἱπ οὐν ὈΟΟΚ; δηὰ 

Ὀοδίάθ5 {π686 {ῃ6 Αυΐε5 (Ὁ) βυθάυδά ὈΥ (86 ῬἘΠΠ διΐποα οἢ.. χὶϊὶ. 8; θοῦ. 11. 28 ; 8180 τῇς 

αἰ ελυτίίοα αἱ ἴδ ἴοοἱ οἵ Ηδτγιθοη ποὶ [Δ ἔγτοπι Μδδοδδ (εἰν. χίϊ. ὅ ; χὶ τὶ. 18), δῃα (6 Ο'ὁδλειγίϊε5 

(Ὁ ῦλ ΡΟΥΒΆΡ8. σοπηροϊοα σῖ 1} πῶ ἃ Ὀγάσα) ἰπ ἰμ6 βου οὗ Ῥαϊδβίλπθ, πθᾶρ ῬὮΏ1) 68 

(ςἢ. χίδὶ, 2; 1 ὅδ. χχυὶϊ. 8), δῃὰ ΒΒ 16 Οαἰδιε5 (οἢ, χὶ!, δ, ΟΣΘΤΙ ἔγοια Ὧ33, ΑΥδΡ. 

2606] ΞΞ πιοαπίαίη) 'π (86 τοσίοη οἵ [ϑυδῃοπ. 

8 8. Ὀϊυϊδίοη. 

ῬΑΒΤῚ ΕἸΒΒΤ. 

ΤῊΒ ΟΟΝΟΌΕΒῚΥ ΟΥ ΤῊΞ ΤΑΝῸ ΟΕ ΟΑΝΑΑΝ; ΟΝ, “ΤῊΗΒΞ ἘΧΡΙΟΙΤΒ ΟΡ ΤΗῈ ΜΑᾺ᾿ 

(Ε. Βυυτπιδῆ). ΟἸᾶ8ρε. 1ἰ.--χὶ! 

ϑεοίίοη ΕἸγεί. ΤῊΘ ῥταρασζαίίοθ. ΟἋὮ8ρ8. ἱ.-ν. 

1. ΤἼΘ δυϊηπιοπϑ ἴο 186 ὙΔΓ, οἢ. 1. 
α. ΤΏ οσοτϊμηπιδηὰ οὗἩ (οὐ ἴο Φοδυδ, ἱ, 1--9. 

1 [860 Τυτίμον οὐ ἴμ6 ῬῈΪ δε 66 μασ α]ΑτῪ (ἢ) Φ ΤΟΥ γα υδΌϊο δείδοϊο ς. ἃ. τ. ἰὼ Βα 6 Θίει. ο7 Βιδίε. Ου ἴδο τ8ο]θ 
ΒυὈϊεοῖ οἵ (6 δοοτί σίηθδ οἵ Ραϊοδεϊπο, ἴμο δοοουος αἰνϑῃ ὈΥ ἘΠ οΣ ἴω γοὶ. ἢ. οὗ Υ. ἴω. ἀδξοϑ τα μι όταν οὔ ἰδ κτοαὶ ποσὶ 

ΠΙΔΥ δ'ϑδὸ Ὀ6 δίσοῃ ΕῚΥ τοοοτισοθπἀεὰ. --- ΓΚ. 



ῷᾷ 

8 8. ὈΙΨΙΒΙΟΝ. 81 

ὃ. Τα οοιμταδπα οὗ Φοβιμα ὕο ἴμ6 Ἰεδάθγβ οὔ (Π6 ρϑορὶϑ, δαὰ ἴο {86 Βϑυβοϑηϊίοβ, αδα- 
1ἴ65, δα [86 Π)417 ἰγἰρο οὗ Μδῃδβεθὶ, ἱ. 10-18. 

3. ΤΟ ταϊβείου οὗ (πε 8βρ168 ἴο ψοσγίἊβο, οἷ. 11. 
α. ϑοπάϊπσ οὗ [Π6 5ρίοβ δπὰ {ποὶν σθοθρίοι ὈγῪ ΒΑΠΔΌ, ἰϊ. 1--Τ. ἷ 
ὃ. Ῥγοβογνδίίοῃ οὗ [π6 βρῖθ8 ὉΥ Βδμδὺ οὐ {πο ῖν ῥγοπιῖβα ἴο [6 ν (δῦ [ΠΟΥ που Βρᾶγθ 

. ΒΟΓ 83πὰ ΒΟΥ (Δ ποτ᾽ 5 Ἀουδβ6 ἰπ [86 οἀρίαγθ οὗ [86 ἰΔηα, 11. 8--21. 
ς. Ἀοίογη οὗ 1Π|0 Βρ168 ἴο Φοβῃια, 11. 22--24, 

8. ΤΏο ραββᾶσο οὗ [Π6 15γ86}1068 [Ὠγουσἢ ἴπὸ Φοχάδῃ, οΠ8ρ8. 11}.) ἶν. 
α. Βεσυϊαιϊοπβ οὗἩἨὨ Ζοβυδ ἴῃ τοσαγὰ ἴο [86 ρᾶβϑᾶσθ {πγουσῃ [86 Φογάδηῃ, 11]. 1-18. 
ὃ. Τηο ρϑββᾶσο 186} οὗ [86 ρϑορῖδθ ᾿βγουσὰ [πὲ Φογάδη, 111. 14 -- ἰν. 18. 
ο. Τμ ογεοϊΐοη οὗἨ ἴΠ6 τρθπιογδὶ αἱ ΟἸ]ραὶ, ἱν. 19--24. 

4. Τῆδ οοηῃδβοογδίϊοῃ ἴο {Π|0 ΠΟΥ ψᾶγ, οἢ. ν. 
α. ΤΏ οβδοις οὗ ἴ6 οπίγδηοα ἰηΐο δηδϑδη οἡ (πὸ ἱπμδοὶίαπίβ οὗ [86 ἰΔηὰ, ν. 1. 

ὃ. ΤΏ οεἰγοιπηοίδίοη, οὗ {Π|Ὸ ῥΘορὶςδ, ν. 2--9. 
ς. ΤΏ Ῥάββονοῦυ. Βγοδά οὗ {86 ἰδηά, ν. 10--12. 
ἀ. Τὴθ πνᾶι-Ρργίησθ οἵ ἀοά, ν. 18-1ὅ. 

δεοδοη δεοοπά. ΤῊ σοπίοθϑίβ οὗ 1βγδ6] τὶ [86 Οδπδδηΐϊθθ. ΟἾΔΡ5. νἱ.--χί. 

Α. Οοηίοβι ασδίηβι ρδγ ον οἰ[168. ΟἾΔΡΒ. νυἱ.--Υἱ 11. 

1. Τῇ οδρίαυγο οὗὨ “ετγίομο, οἈ. νἱ. 
α. Ῥτορδγδίϊοη ἴον 1ϊ, νἱ. 1--14. 
ὃ. Οδρίιυγο δὰ ἀθβίγυςίου οὗἉ «“6γίςμο, νἱ. 15ὅ-27. 

2. ΑΟδδη [Ποῆϊ, (ἢ. νἱϊ. 
α. Τδα οΥΐπλο, Υἱΐϊ. 1. 
ὃ. ΤΏο δνὶ] σοηβθαυθηςαβ ἴῃ ἰδ ἀπίοτίιπαίο οχροάἰ τἴοπ ἃσαϊηδὺ Αἱ, νἱϊ. 2-ὅ. 
δ. Φοββυδ᾽᾿Β Ἀυπ 0]6 ΡΓΆΥΟΣ δα (οά᾿ Β Δμδνγοῦ ἰμογοῖο, Υἱϊ. 6--1 ὅ. 
ἄ. Ἰειϊοοίίοι δῃμα Ραῃἰβῃπιθηῦ οὗὨἨ 186 οὐ] ρτῖυ Αομδη, νυἱϊ. 16--26. 

δ. Οοπαυεοβὺ δηὰ ἀσβισαοϊίοη οὗὨ [86 οἶἵγ οὗ Αἱ, ον. νἱ}}. 1--29, 
α. Φοβυδ᾽Β βίγαϊδσοιῃ δσαϊπϑὶ Αἱ, υἱἱὶ. 1--18. 
ὃ. Αρραγομὲ ἢϊαμ οὗὨ 6 1βγδθ}168.0. ὙΒμοῖν υἱοΐογυ, οαρίυγα οὗὨἨ [86 οἷϊγ, δηά 1ΐδ 

ἀοπίγαυσίζοη, νἱῖ. 14--29. 
4. ΤΠ αἰῦᾶν οὗἩ 186 ὈΪ] ββίηας δῃὰ δυγβο οὐ ΕΠ4], οἷ. υἱῖ}. 80--85. 

Β. Οὐοηϊοβί ἀρσαϊηβὲ (88 4164 Κίπσβ οὐ (μ6 Οδηδϑηΐίοβ ΟἾδρβ. ἴχ.--χὶ. 
1. Ὑμὸ ἢγβί ἰϑᾶσιιβ οὗ Οδπδϑη 8} Κίπσβ δσαϊηβὶ βγαρὶ, ἰχ. 1, 2. 
2, ΤΏ ἵγδυὰ οὗὁἨ (ῃ6. αἱδθοοηίϊοβ, ἰχ. 8--27. 

α. (ομηΐησ οὗἩ πὸ ΟἹ Ροου 8 ἴο Φοβυϑ δηὰ ἰδᾶσιθ Ὑὐ} ἴΏοτα, ἰχ, 8--1ὅ. 
ὃ. Ῥβοονο Ύ ἀπὰ Ρυπἰβηυηθηὶ οὗἉὨ ἐποὶν ἔγδιά, ἰχ. 16--27, 

δ. ΤΏ στοδὲ υἱοίοσυ δ αἰθθοη ονοῦ (80 ἄν 41116ὰ Οδηδδηϊο Κίηρ, χ. 1-27. 
α. Ἰπνοϑιηοπί οὗἩ ΟἸθοοη ὈΥ ἴ86 ἔνα 41]16ἃ Κίησ, χ. 1--ὅ. 
ὃ. Βαι6 δὲ αἱδοοη, χ. 6--15. 
ο. ΕἸΙσμῦ δπὰ ἀδβίγυοσίίοη οὗ [86 ἔνα ᾿ΐησπ, χ. 16--27. 

4, Οοπαποβὶ οὗἁὨἨὨ δου] Οδυδδπ, χ. 238-48. 
ὅ. Ὑδπαυϊξμιηοηΐ οΥΓἹ {16ὸ πονίμογῃ Οδῃμδδηΐϊζθθ. Οδρίυγο οὗ [μοῖρ ἰαπὰ, (Ἃἀθπογαὶ ΤΘΥΪΘῪ 

οὗ [86 σοπαποβὺ οὗ δηδδη, οἢ. χὶ. 
᾿α. ΤΠ βεοοῃά Ἰοασὰθ οὗἩἨ Οδπδβδη 58} Κίησ, χὶ. 1-θ. 
ὃ. Τὰς στολῖ Υἱοΐουυ δὖ {86 σγδῖοσ οὐ Μοόγοιη, χὶ. 7--9. 
6. ϑυδ)ιυσαίίοη οὗὨἨ [Π6 τοϑὶ οὗ πογίβογη Ῥαϊθϑίΐπο, χὶ. 10--1δ. 
ἀ. ἀδπεγαὶ τόνον οὗ [86 σοπαυοδὶ οὗ Υ͵οβί Ῥαϊοβίίηθ, χὶ. 16-.28, 

ϑδεοίοπ Τλῖγά. Οαἰαϊοσιιθ οὐὗἁἨ 811 (πὸ Κίῃσβ οοπαιοτοὰ ὑπάοσ ἴμ6 ᾿οδαογβηΐρ οὗ Μίοθοϑ δπῆ 
ΨΖοβῆπα, ἰπ Εαβϑὶ δπὰ ΥΥ οδί Ῥαϊοδίηθ. 

1, Οδίδίοσα οὗ 86 Κίπρβ οοπαπογοά ἰη Ἐδβὺ Ῥαϊοβίΐηθ, χὶϊ. 1--6, 
2. Οδϊδϊοσυο οὗὨ [86 Κίησβ σοπαυογοα ἰῃ ΥΥ 65 Ῥα]οβίῃο, χὶὶ, 7--24. 

ῬΑΒῚΤ ΒΕΟΘΟΝΡ. 

ΤῊΒ ὈΙΨΙΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒΞ ΣΑΝῸ ΟΥ' ΟΑΝΑΑΝ; ΟΝ, ΡΕΕΡΒ ΟΕ ΤΗΕῈ ΡΕΑΟΘΕ 

(Ε. Βυνταδθη). ΟἋβδρβ. χὶἱ].--χχὶν. 

δεοίίοη ΕἸΤαί. Ασα ΒΒ οοπιιηδηα ἰο Φοβιυδ ἴο ἀἰϑισ θαΐα (6 ἰδηά ἴῃ ῦοδβι Ῥαϊοβίζμο.. Ἐοίτο- 



ϑω ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 9Ο85804.. 

δροοῖίνο ρίαποοθ δὲ (86 ὑοΥΥ ΠΟΥ ΔΙΓΟΔΑΥ δβϑὶσηθα ἴο [86 πο δπᾶ δ [δ] (1068 Θδδὲ οὗ 186 
Φογήδῃ. Βορσίπηΐησ οὗὨ [86 αἀἰνϊδίοη. (4160 8 ρογτίζοῃ. ΟΠἸδρϑ. χἹὶὶ., χῖν. 

1. (ο:}}8 οοῃαπηδηά ἴἰο Φοβαδ ἴο ἀἰδιγὶ αία [ἢς Ἰδηὰ, χὶϊ!. 1--7. 
3. ΤΊ ὑογγί ουυ οὗἩ [86 ἔττο΄ διὰ 8 μα] {1068 Θαϑὶ οὗ [86 Φογάδῃ, 48 αἰγθδν σταηῦθα ἰὸ 

ἴθι ὈΥ Μοβεβ, χιϊ!. 8--58. 
. [18 Ὀουπάδτῖθβ. ΤῈ ὑγῖὶρα οὗ [ων], χὶϊὶ. 8-14. 
ΤΠ ροκβοϑδίοῃ οὗ [86 {τῖδα οὗ Βοαῦθη, χὶϊ!. 15--28. 
ΤΌΘ ροββοββίοῃ οὗ 86 ὑτἱῦο οἵ δα, χὶἱἹ. 24--28, 
ΤΊ ροϑϑοββίοη οὗ [86 μι] ψτῖρο οὗ Μδπδββοῃ. Μογὸ σοπεοιπίησ ἰμ6 ἰγὶδα οἵ 

[μονϊ, χὶϊὶ. 29--82. 
8. Βοσϊπηίησ οὗἉ 186 αἰδβιγ θυὔοῃ, χὶν. 1--ὅ. 
4. ΤὨ6 ροβϑοββίοη οὐ Οδίϑῦ, χὶν. θ--ἰ1ὅ. 

Β. Θ᾽ 8 

δεοίίοα δέσοηί. Ὠϊν βίου οὗἨ Ὑῇοδὺ Ῥα]θϑιϊπο διηοπρ 86 Ὠΐηθ δηᾶ 8 Π8]} ὑγἱῦθϑ τοιπδἰηἰην. 
Αρροϊπιπιοηΐ οὗἨ [16 οἰτ168 οΥ̓͂ τοΐαρσα, δηὰ (86 οἰῶ68 οὗἩἨ [6 [μονίῦθ8. ΟἾλδρϑβ8. χν.--χχὶ. 

1. Τουτίθουυ οὔ [86 ἰγἶθα οὗἨ δυάδι, “ἢ. χν. 
α. 115 Ὀουπάδγίοβ, χνυ. 1--12. 
ὃ. Οαἰοθ᾽5 ροββοββίοηῃη. Ηἰἴ8 ἀδισμίοσῦ Αοβα. Οὐοποϊυβίοη ἴο νϑσϑ. 1-12, χν. 18--20. 
6. Οδίδίορυο οὗὨ μ6 οἰε659 οὗἨ (86 ἰτῖρο οὗ Φυάδι, χνυ. 21-68. 

α- Οἰι165 ἴῃ (Π6 βου, χν. 21--82. 
β. ΟἸοβ ἴῃ [86 Ἰοπίδηά, χυ. 838--47. 
γ. ΟΙἸ168 οπ 16 τιουηίδίη, χν. 48-60. 
δ. Οἰιο8 ᾿π {π6 τΠᾺΔΟΓΠΘαβ, χν. 61--68. 

2. Τουγιοῦν οὗἁ ἴλ6 {γῖθ68 οΥ̓͂ ΕΡΠΓΑὶπι διὰ Μδηδββθῦ, ομΆΡ8. χνυὶ., χυὶϊ. 
α. 119 θουμάγίοβ, χυὶ. 1-4. 
ὁ. Ῥογιίοι .οὗἁἨ ἴθ {γῖρο οὗ ΕΡὨγαΐμ, χνὶ. ὅ--10. 
ο. Ῥογίίοῃ οὗἩ {δὰ ἰτἰῦα οὗἨὨ Μδηδββθῃ, χυὶϊ. 1--18. 

«ἰἅ. Οοιαραἰηῦ οὗ (86 Ομ] άτο οὗὁὨ Φοβθρᾷ οὐ δοοουηΐ οὗὨἨ δὴ ἱπβυβιοΐθηϊ ροββοβείοῃ, 
χυὶ!. 14--18. 

8, Τυγτιιογῖοβ οὐὗἁὨἩ [8.6 βεύϑὴ τοιημβἰπίησ ὑγρ68: Βοηϊδηλῖη, ϑιιηθοι, Ζθυυοη, 1558 αν, Α88οσ, 
ΝΑρΡΒ4Ι, Ώδη, δηα [Π6 ροδβοββίοῃ οὗ ϑόββιδ, οὔδρ8. χυἹ]., χῖχ. 

α«.- ϑειΐπσ ἂρ οὗ 11ὸ Τ ΔΌΘΥμδοῖθ δ ΘΒ]οΝ. Ἰοδβουϊρίζοῃ οὗ [06 ἰαπὰ γαῖ ἴο Ὀὰ ἀἱ- 
νἱρά. 

ᾧ. Ῥογίοῃ οὗἁὨ ἴδὸ ἰγῖθα οὗ Βεηϊδταΐπη, ΧΥΪ. 11--28. 
α. 119 Ὀουπάδγῖθβ, χυλὶϊ. 11--20. 

β. Οἰίεβ οὗ 86 (γἶδα οὗ Βρη)απιΐη, αν . 21--98. 
ς. Ῥονιίοη οὗ ἐδα {τἶδο οὐὗἩ ϑἰιηθοῃ, χὶχ. 1--9. 
εἰ. Ῥοτιίοῃ οἵἁ ἴδ ἰσῖδα οὗ Ζορθυΐυη, χὶχ. 10--16. 
4. Ῥογίοῃ οὗὨ ἴΠ6 ὑγἶδα οΥἩἨ ΙΒβδομδν, χὶχ. 17--28. 
1 Ῥοτνγῦοαιυ οἵὨ ἐμὰ {τἶδα οὗἨὨ Αβῃὸν χῖχ. 24-8]1. 
σ'- Ῥογίίοαυ οὗὨἩ ἰδ ὑγῖρο οὗ Ναρμιδι, χὶχ. 82--89. 
ἢ. Ῥογεοι οὗ {86 ἰγῖῦ6 οὗἩ Ῥδη, χὶχ. 40-48. ᾿ 
ἡ. Φοβἢυδ᾽ 8 ῬΟβββββίοῃ, χὶχ. 49, δ0. 
7). Οοποϊαβίου, χὶχ. 51. 

4. Αρροϊητπιποηῦ οὗ {86 οἰὯ65 οὗ τεΐπσο, οι. χχ. 
α. (ἀοὐβ οογητηδηά ἰο Φοβδιδ, χχ. 1--8. 
ὃ. ΕΒ] τθηΐ οΥ̓͂ (ἢ18 οΘομμηδηά, χχ. 7--9. 

ὅ. Αρροϊηπυπηοιῖῇ οὗἁἨ [86 οἰ1165 ἴοΥ [86 ῥγίοβίβ δηᾷ 1 ονῖῖθ8, οἢ. χχίὶ. 
. Βειμιδηὰ οὗὨ [86 [,δνῖ68 [μδὺ οἰδ8 βΒῃου]ὰ Ὀ6 σίνθηῃ ἴβθιι, χχὶ. 1--. 

Οδηογαὶ δοοουηΐ οὗ 86 [,οντο οἱιδοα, χχὶ. 4-. 
Οἰκίο5 οὐὗἔἁἨἩἉ 16 ομ]άτγοη οὐὗἩἨἁ Αδγοῃ, χχὶ. 9--19. 
Οἰ65 οὗἁὨ (86 οἴμον ΚΟΒδιίμνθβ, χχὶ. 20--26. 
Οἰεἴο8 οὗἨ ἰ6 (ἀουβποηίοβ, χχὶ. 27--88. 

. Οἴ65 οὗὨἹ [86 Μογαγίίεβ, χχὶ. 84-42. 
. Οοπο]αυβίοη, χχὶ. 48--4ὅ. 

ϑεοίίοη Τλῖγά. ῬλοΙοδ86 οὗ [86 ὕτο δηά ἃ ἢ] ὑγϊ 68 Ὀοϊοησίπο δούοβϑ8 {πὸ Φογτάδῃ. Φοβῇιδ᾽ 
ἴλγονσο! ἀϊϑοοῦγβο. Η8 ον δπὰ ΕΠ 6828 8 ἀϑδίῃ. ΟἾδρ8. χχὶϊ.--χχίν. 

1. οΙθαβο οὗ [μα ἵπτο δῃὰ ἃ μ}} {γἴῦ68, οἰ. χαὶὶ. 

ὩΦ  ΘΟ. ΘῚΡ 



89. ΓΠ]ΤΕΒΑΤΌΒΕ. ' 88 

α. Φοκμυδ᾽5 ραγίζησ αἀἰδοοῦγβο, χχὶΐ, 1--8. 
ὁ. Βεοίατη οὐὗἩ ἰῆθβο ὑὐἶδοβ ἴὸ τμοὶρ Βοθ. Εγχοοίϊοῃ οὐὗὁἨ δὴ αἰΐϑύ οὐ [86 Δογάδῃ, 

χχὶϊ, 9, 10. . 
ς. Ἐπιθάβδγ οἵὨ 1βγδϑὶ ἴο [8686 {1066 οἡ δοοουηΐ οὗὨ {86 ΑἰΐαΓ, χίχ. 11--20. 
ἀ. Αροΐοσγ οὗἉ [86 ἔτο δῃὰ ἃ δ] {ὐδ68 ἕου Ὀυϊ]αΐϊηνσ (μ6 Αἰϊᾶτ, χα}. 21-81. 
ε. Ἀοίαγη οὗὨ [Π6 διαθαθαγ. Ναδιγηρ οὗ (86 δἰίαγ, χχὶὶ. 82-84. 

3. δοβμυδβ ραγίϊπσ σὰ [06 ρϑορίθ.0 Ηἷΐἱ8 ἀθδῖῃβ! δηὰ (διαὶ οἵ ΕἸθαζᾶασ.0 Τμα Ὀοποδ οὗ 
δοβθορδ, οἰδρβ. χχὶὶἹ., χχὶν. 

α. Τμο ἤγβιὶ ραγάπο δή άγθββ, Ἕἢ. χχὶϊὶ. 
α- Ῥτοιηΐβο (μὲ 6 βουδὴ νν1}} 56 }}} γί μοΥ σοηίοπα ἴον μ18 ρθορὶθ δπὰ μοῖρ {πθῃ 

ἴο 1116 φδοπιρ]οῖθ ροββοϑδβίοη οὗ [86 Ἰἰδῃά, χχὶϊὶ. 1--11. 
β. ιατηΐϊης ἀσαϊηδβὺ Δροδίδϑυ ΠῸπι οὐ, χα ϊὶ. 12--16. 

ὃ. Τὴ βοοοῃὰ ραγίησ δήάγθθβϑ. Βθηονδὶ οὔ ἴμ6 οουθηδηί. Οοποϊαδίοῃ, οἈ, χχὶν. 
α. ΤΏ Ββοοοῃὰᾶ ραγίίης δάάγοββ, χχὶν. 1--1ὅ. 
β. Ἰλοποναὶ οὗ [λ6 σονρηδηῖΐ, χχῖν. 16--38. 
γ. Τεδ ἢ οὗἩ ϑοδβδυδ δηὰ ΕἸθᾶΖασ, «Φοβθρβ Ὀοπθβ, χχὶν. 29--88. 

8 8. 1 1οταίαγο. 

1. ]εασοσὶοαί. --- Βδδ᾽4 68 (ῃ6 Ιηἰτοάαυοιίοηβ ὑο ἴπ6 Ο. Τ᾿. οὗ θ)ὲὲ γῇ εἴἴα [τγαηϑ]αιθα ᾿ηΐο Επα 88 
υγ ΤΒρο. Ῥαγκογ], ΒΙθοκ [γαπϑίδιθα Ὁγ Ὑ θη Δ Ό]68, 2 υοΐβ. ᾿ομάοη, 1869], Ηνοτγηίοῖκ [ἰγϑῃ8- 
ἰδιοὰ, Ἐκ] Ὁ. 1852], [ἄτη (αν: ἀ50}}}, δηὰ 61] [ταπείαιθα Ὀγ (Ὁ. Ἰδουνσίαββ, 2 νοἱὶβ. Οἰδβσον, 
1810], (86 ΦΟ]]ονείπσ ἰγθδίϊβεβ ἃγα που οὗἁἨ βρϑοΐδὶ τηθπτίοη : Ὁ. Η. γδη ἢ ασπνογάθη, ώρυ- 
ἰαο ἐς ζιτγο ὕοσυα εἴυε ἀό Πὶυογδὶβ, ἐς φωΐδιια σοπβίαί, ὕζοδις δον Μοπιυπεπίς ἄοφυο “Ἐιαίο, 
να ἐογμπὶ οἰχεγιπί Αμοίοτος, ατοπίησ. 1826, Ο. Α. Ηδυβ', Εἰπῖσε Βειπιεγκιηρόπ (δὲν ἀα8 
Βυοὶλ ὕοδυα ἴῃ ΕΚ] αἰ θοτ᾿ 8 ϑιιιαϊση εν ιυἱνιεηιὸ. Ο εἰπε ἰολκεὶ!, ᾿ὶ. 1, 108-126; δπὰ ὈΥ ἴ26 β8πὶθ 
δυίμον : Οβεπδαγωπρφεσίαιδε πὰ Κεῖ ἀδν δἰ δἰιδολοη Ο βολιολιϑδίολεν απὶ Βεϊβριοῖα ἀ68 
Βιυολεν “ζοδια ἐπ ἴλγον ποιλισοπαϊΐσεη Εἰπλεὶξ ἀαγρείλαπ, ϑιαιίσαγι, 1848. Κοπίς, 4 {{|εϑί. 
διιμέϊοη, Ηρ. 1. «Αωιλοηίῖο 468 Βιιολο8 ὕοβιια, Μουγϑ, 18386.0. ὅ6ο 7Τλεοὶ. διυαίεη πὰ ΚΥμίζοη, 
χὶ. 260 ΕἾ Βαδυπισατίθη, οἢ ϑζοδια, 4180 οὐ ἀαβ Βωοὶ ὕοδια ἰπ ΗδγΖοσβ Τ᾽ λεοί. Καίοπονκίο- 
Ράάιε, νἱὶ. 838-483. ὙΥΙΠΟΓ, ἴῃ ἶ8 δΒιδί. ἈΚ αϊιοδγιεγδιοΐ, ἀτῖ. θοδυδ. Καοροεὶ, γί 466 εη- 
ἰαἰσμοὴ ἀπά ὕόδια ἰὰ ἴ6 Εσοσεοί. Παπαδμοῖ, 1801, ρατῦ χὶϊ. ρρ. 489-606. ΝΌΙΑΕΙΚ6, 1716 
αἰμεβίαπιοτμίἰοὴς 7, ἐεγαίων, 1,οἷρΖ. 1868, ρΡρ. 138-42. ΝΟΙαΘΚο, ζηιεγευσλυησοη σὺν Καί ἀθ8 
Αἰΐει Τεβίαπηεηίες5, ΚΊοὶ, 1869, ρ᾿ῃ. 1-144. Εϊγει, Οσεθολίολίε ἀν διδἰ οὶ. Ζιιιεταίατ, Ἰ,εὶρΖ. 

1867, νοὶ. 1. ΕἸγοῦ, εν Καποη ἀος Αἰΐδη Τεδίαπιοπίε8, 1,οἱρεῖσ, 1868, δολιοίδηη, 216 
Ϊπεολτὶ ἢ Εδοληιμπαξζατγε, Καπϊὶφβ ον δἰαοηῖον, ΗΔ116, 1868, ΡΡ. 9--84. 

Π. Οὐριπιοπίαγῖ»8. 

“Ἐρἤγδοπι ϑ'..γτὶ, Ἐχρίαπαιίίο ἐπ 7 ϊδτ. ὕζόδια ἴὰ νοὶ. ἷ, οὐὗὁἨ μἷ8 Ορεγα ϑυγίαοθκ ὙΤμοοογοῖὶ, 
φιυιμίοπο5 ἱπ «“οϑυαπι, ἰῃ νο]. 1. οὗὨ 1.18 Ορετα, εἀ. ὅςμα]ζθ. Αὐγοὶ. Αὐσυδιϊηὶ, Ομαϑίίογιο8 ἴπ 
[ῦγ. ὕοδυα, ἴῃ νοὶ. 111. οὗ μἷ8 Ομεγα, Απύπορρ, 1700, Ὁ]. ἈΚ. ὅ4). Φαγοι! (Β.48.}}}), Οπιπιθηί. 
εὐ. ἐκ {ιῖδν. «]οδιια;, εἰς.) 1καἰ. πυογ8. ἃ ὅο. ἘῪ. Βτοϊ(δαυρίο, σοι. 1114, 4ϊο. 

“30. Οαἰϊνίηὶ, Οὐπιπιοηαγὶλ πὰ 1 γος Μοϑὶς πδοποη ἱπ Γἴδτυπι ϑοκα, Αταβιοϊοάδμϊ, 1667, 
(ο΄. Νῖς. ϑογαγίαβ, ΟὈπεπιθπί. ἐπὶ Ζἰδν. οβυα, οἴο., Μοσ. 1609, νοὶ. ἱ. Ὁ]. Απάγοδβ Μδβίιιβ, 
΄οευα Ϊπιρεγαϊογὶς Π ϑιοτία ἐϊυιδίγαία, Απύνοτρ, 1574, 0]. αν. Ομ γίγὶ ἴθ Ηϊϑιοτίαπι υοβια, 
εἰς., Ἐχρίϊσαϊίοπες {9ι{ἰδπίπια, Ἰ1ὰὶρ8. 1592, (01. 4“. Α. Οδβίδηάονγ, Οὐπιπιθπίαγίις ἐπ «]οβώαπι, 
Τύδ. 1681, 90]. 4. ΟὨτίβι, Ὑβίησ, Εἰχοτγοίαιἑοηεα Ηὑπογῖοα ἰα Ῥοπιαίφιολυπι εἰ Σἰδτωπι ὕοδυα, 
Βοσίοῃ, 1688, 400. ὅ'6Ὁ. βομπ αι, Αἰ πποίαίϊΐοπεϑ ἱὰ 1 ἴδν. ψοδώα, ἀρρεπάθᾷ ἴο ἷβ ΟὉπιπιθηϊ. 
ἐλ 7εβαΐίαηι, εα. 2, Εταποοῦ, 1692, ἀἰο. Οτ οὶ ββοσὶ, σοπίαἰηΐηρ Απηποίαία ἵπ 1ὅγ. ὕοδα ὈΥ 
δοῦ. ΔΙαηδίον, ΕἾ. ὙδιλΌ]υ8, 1581... ΟἸαγῖαβ, Α. Μαβίυβ, 50. Ὀσγιυβίυβ, δὰ μπσο ΟὟΟτοίι, νοὶ. 1. 
64. 2, Ἐγδησοῦ, 1690, [0]ὲ..5.. ϑπορὶ5 ΟΥϊσοτωπι, οἴο., δάογη. 4 Μαιίῃ. Ῥοϊο, ΕὙὐδποοῦ, 1694, 
νοΐ. 1. 41ο. ὕοτῃ. ἃ [,μρἰάθ, (Ὁπιπιεηί. ἰη σοβιαπι, οἴς., Απύνογρ, 1718, [Ὁ]. 40. ΟἸοτιοὶ, Κείε- 
τὶ; νει. 17 τὶ Ηϊειοτὶ οἰ, οἴς.. οα. πον. ΤιϊΌ. 1783, [0]. 

“Αυζ. Οαδϊπιοῖ, Ουπιπιδηίαῖτε 1 Ἰἰσταὶ δι ἰε Κεῖ. Τεϑί., ὅοδυς, 16 Φυσεβ, οἵο., Ῥαγίβ, 1711, 4ο. 
ἡ. Ὁ. Μ|ςμ46}15, 4 πιπεσκιησοη, 7 ὕὐησοίελτίε, πὶ Ὠ18 όσα. τγαπβδίοη οὗ (πὸ Ο. Τ., ρμαγῦ ν. ἱ, 
Οὐκιίησ. 1774, «ἴσο. 920. Ομγῖϑι. Ετίὰ. ϑ μα Ζί!, ϑολοίϊα ἐπ Κεῖ. Τεϑί., νοὶ. 1ϊ., Νογιη. 1784, 
ὅγο. Ἐτερειἐδελε9 Ἠαπαάδιιοὶ ἀε8 Αἰΐδη, Ἴ:5,., ρατὶ ἱ. τῖτὰ ἀρροηαΐςθβ ἐπ ἴἄγθα ρᾶγίβ., [6 102.» 
1191, ϑνο. Ὑμαᾶὰ. Απὶ. Ῥθγοβοσ, Αππιοσζυπσοη σὰ ἐν λεϊίψεν, δολγῦί (66 Αἰίεη 7.68... (88 

οι 



“- 

84 ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 9ΟΒΗυΑ. 

δαϊῖοα Ὀγ Ὠἷπὶ δπὰ πὶ. ν. Βγθηϊδῃο) ρασί ἱϊ. νοΐ. ἱ,, ΕὙδηκῆ, 1801, ϑνο. Εἰ, “. Υ. 1). δυγασ, 
ΟὈπιπιθιίαγ δεν ἀ(α8 Βωοὶλ “οευα, ϑιαυῖϊίρ. 1881, ϑνο. τη. ΕῪ. Οδγ. Βοβδημ ον, ϑολοίϊα ἐν 
Ῥεῖ. Τεει.. ρατὶ χὶ. το]. 1. Φοβύδτῃ οοπίΐηθηβ, [.108. 1888, ϑνο.᾽" 

Τὸ 18 ἰδὲ οὐὗὁἨΘ Οὐμπιπιοπίαγίεβ ρίνοη ὈγῪ ΚοΙ!, δῃὰ ὙΘΡῪ σδγο Ϊἰγ ργοραγοά, τ τλδλῪ 86. 
δΏ}}} : Ὑγ Αι, Βιδί. Τλοοί. ἵν. 406 βθ4ᾳ4., ϑ8ῸῦῸ. δα5 δυωοὶ “οβια παοὴ ἄφηι λ[ακοτειίδολόηι Τεχίε 
πόδι δογοοίςξί (ὈΥ Ἐάπαγὰ Κ]6γ), οαϊθὰ Ὀγ ΕὙδηκΚοϊ, 1, ,οἱρΖ. 1817. Ἐ', 7. Υ. ἢ. Μαυγογ, Οὐηι- 
πιετματγίυ ογαπιπιαίἑοιι5 οὐ συ ἐη, Κ΄. Τ. ἴηι ἴδια πιατίπιο Ογπαδίογμηι εἰ Ασασεπιατωπι αὐογηαίωε, 
γ0]. ἷ. 97-126, [1ρ8. 1886, ϑνο. Α΄. Ε΄. Κεὶϊ. Κοπιπιεηίαν δὲν ἀας Βωοὴ ὕοεια, Ἐχτίδισοι, 
1847, ϑνο. [ἰγαπβίαιθα ἰηῖο Επα δα, Εν. 1857}. Κυγεσεζαβδίες Επεσείίδελες Παπεδωσὶ 
Ζιηὶ Αἰίεη Τοβί., ρατὶ Χὶ!. ; Νυτηοτῖβ, θουϊογοποιιίυ πὰ υζοσυα, ἐγ κΙασὶ νοῦ Ὧν. Α. Κποθοὶ, 
Νεῦϑι εἶπον Κυϊιὶς ἀ68 Ῥεπίιαιδειοὶ πᾶ ὕοκια, ἰ,εἰρ2. 1861, ϑνο. Δι δίϊκολον ᾿Κοπιπιθηία ἀδεν 
ἄαε Αἰίἰς Τεδὶ., οαἰϊοὰ ὃγ Καὶ. Ε. ΚοΙὶ] δηὰ Ε', Πεϊϊζβοι, Ζποὶίον ὙΠ61]. Δ ὲς »γορλειϊκολοη 
Οειολιολικδσλεν, Ἐχβῖον Βδηὰ : “οδυα, Καἰοίμον ὡπὰ Κιυμὰ, νου. Καὶ. Ἐ. Κε], 1μοὶρ2. 1868. 
(λὰὴ δὐγιασοὰ βδἀϊάοῃ οὗ 18 ἔγιμοσ σουϊς, γον βθα τὴ γοίσγθησθ ἴο [6 οοπιστηοηΐδγγ οὗ Κηορθοϊ, 
ὙΠ ΪΘῊ μδὰ δρροδγοὰ π [86 ἰπίονναὶ [τι 8] δια ἰηΐο ΕἘπο 5}, ἘΔ ΏΡ., 1865]). 

ΓΜδαΥ οὗ [6 ρσθμογαὶ Οοταπιθηΐασὶθβ οα ἴπ6 Ο. Τ. δπὰ βροοΐδὶ Τγθδίβοβ᾽ οἢ ρϑυιηθηΐ ἱορὶοβ 
τοϑῃ ἰοηθά ἴῃ (86 ἤγβῦ νοϊυπιθ οὗὨ {.ι18 ΟΟτμμπθηΐδγυ οὐ ἴμ6 Ν. Τ', Ρ. 19, δηὰ ἴῃ [86 ἔγβε οὐ ἰδ. 

Ο. Τ. ρΡρ. 62, 68, τηΐσῃῦ μοῦ Ὀ6 σϑοδ]θὰ. [Ι͂ῃ ραγίουϊαγ, οὐῦγ οἷά ρορυ ϊαῦ σοιηπιοηϊδίογε 
δου ἃ ποὶ Ὀ6 δἰυοσοίμεγ ονουϊοοκοὰ : Μαῦ. Ηθηγυ, ϑοοῖς, 611}, Αἀ. ΟἸαγκο, οὺ5σ. ὙὉὙμουρσ [6 Ὺ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΟἾὟΘΩ 688 ἴμβδη β8 5! Δ ΟΌΟΓΥ οἢ {δ6 “ Βαγὰ ρ]δοθβ," δῃὰ βοῃιθίϊπιθβ μά αι] ϑυγαγθα ὈΥ 
[πον ὑποοϊοσίς4)} βυϑίθπιϑ γαεβρθοίνοὶγ, (μοῖγ ἱπαῖσμῦ πο {86 το] σίου βσηϊοδηοθ δηα υ868 οὗ 
186 αἰνίπθ πογὰ δὲ {1π|68 ΒΏΟΥβ 1086] ὙΘΓῪ ἐπδιγιοινο  γ. 

Ὗγ6 ΙΏΔΥ τηθιτίοη οϑροοΐα!γ οὐ τ[86 Βοοϊκς οἵ Φοβμυᾶ : --- 
Βυδβῃ, Νοίε5 Οτ σαὶ απὰ Ῥταοίϊοαϊ οη ἰδ6 οοῖς οΓ Χοκῆμα απά «ιάφε5, 1888. 
ΟὨν. Ῥογάβιουι, ποίῳ Βιίδίε ιολ Νοίοδ, 1ϊ. ραγῇ 1. ρρ. 1--14, 1οπὰ. 1865. --- Τ.] 
ΟΥ̓ [86 πυπιογοὺδ ᾿ΟΠΟστ ΡΒ ΠΟ παν Ὀθοη ΡῈ] 15 η6αἀ οὐ ΡϑγιουΪΑΓ ρϑββασθϑ οὐὗ ΟἿΓ 

θοοῖκ, Θβρϑοΐδ! Υ οὐ οἷ. χ. 9 ἢ, γὸ βρϑοιγ [86 (ΟἸ]ονίησ : Α. Οδ]πλοὶ, Οὐποογηίπο ἰλ6 ΟὈπι- 
"μαπά 07 Χοδλυα ἰλαὶ ἰλὸ δια απὰ ἰδ οοπ βὴοιμα δίαπα εἰ, απὰ ἰλ6 ]αἷπ Οὗ δίοπθα ιολϊοὶ γεἰϊ 
οπ ἰλε (απααπίϊε8, υοβὴ. «. 11 5.,ι ἴα. ἰδ Βιδίϊσαὶ ᾿ἰεδοανγολεα, ἰἰϊ. 1, 58 . Αη Αἰἰοπιρὶ ἰο Ἀγους 
“τοι ἰλ6 δοτὶρίωτε ἰλαὶ ἰλε δὼπ αἀἰά ποὶ δἰαπά δἰἰ ἐπ ϑοελυα᾿ 8 Τίπιε: ἴῃ [86 ΤλΦοίυσίοαὶ [πε- 
»οβίίονψ, νοὶ. ἰἅ. ὅ66 “ ἰΐφεπι. ]Ζευίδολε Βιδίϊοιλείς, αἱ. 29 . Βιδιϊολ-αδίτοη. Αδλάπαϊωη ὑοη 
ἀε, Κορεγπίβολοι ΔΙοίπαπσ ἐν Ἡγείίδαπ, αἷς ἀεν ἀεὶ. δον πίομ ἐπίσοεσεη, 1,οἰρΖ. 1714. 
βιυστω, 75. υος. χ. 12 ἀδἦ' δι ἰϑίαπαὰ ἀφ8 ϑοηπος οὐδν 4664 Πασείιοοίίογε χὰ υεγείεδοη  ΟΒΪ]οΐιΖ, 
1718. {. Ὁ. Τίσοη, 16 7πιῦγε Γαρίάδο οἱ δοίϊα εἰ πα Μῶογα ἱπίοεν Ῥυωσπαπι 1ϑγαοίαγωπι κοῦ 
“οβμα Αιβρὶοϊὶς σὐπὶ Απιοττλαίβ, 1,108. 1798, 4το. Φ. ΟὨγ. Ε΄. διουάοὶ, Κα 8 βαψί ἀν διϊβίαπα εν 

ϑοπηθ αἰ «οβυὰ αελοὶθ8 ̓  ἴῃ 186 Τιβθίησ. ΖΕ  θοιγὶν, 1818, ἱ, 126-182. Ν. Α. ΟἸν. ΥΥ εἰσὶοε, 
ζσεδεν υοβιια 1. 1--1δ, ἰδιά. 1884, ἵν. 107-165. Ηδηρβίθηθοσς, ἰὰ πὸ ΤΣ’ σαπσοίἰβολε-Κίγολεη- 

Ζεϊξωπο, 1882, Νο. 88, δηὰ ἐδίώ, 1868, Νοβ. 47 ἀπὰ 49.8. 1 α5 Ἡωπάοῦ εἶδε Ηόγτη ἵπ ἀδν δολίαεί 
ἐοἰάεν αἷς Απιογΐεῦ: Α Κερίὶν ἰο δε δεαν ἐπ ἰλ6 Ευαπρ. ΟἈωτγοὶ Οαξείίε (Νον. 1882) οπ ἐλε 
δἰαπαϊησ εἰ οὗ ἰ(λ6 ϑωπ, "οδῆ. χ.,), Βαστωθῃ υὑπὰ βεθνοα, 1888. (Ὁ Ε', αοἰιΖ, 2ὲ6 δε είε- 
λεναδ δοπηπθ σὰ αἰδεοη, παοὶ Οστυωπαβάϊτοη, Ὧ68 Κορεγκαπϑολόη ϑγβίθηιβ ογίαίμεγέ ὑπαὶ υοτι οὶϊσι. 
ν. α΄. Βαγχιαὶ, ὕὕπ Εττογε αἱ Τγεηίε δεοοίϊ, 1868, ἰγΔη8]αῦθα ἰηΐο (ἀογδη Ὁγ 1)γ. ὅ. Μ. Τυϊοβῖ, 
ὉΠάοΣ ἰδ 0{|6: ὡοθμα ὡπά αἰ ϑδοῆπε: Επρίαπαίϊοη ΟΥΓἹ ἰλὲ ραϑθασθο υἱοκῆ. οἷ. «. 9-:-4 ὧν 
7)». Ο. Βαντὶ αὶ, Ῥυϊηιίησ- ἤουδο οὗ 6 Αὐβιίδη ]ογάβ, 1868. ΖοοκΙον, Αορογηίξυβ ογάογ 
Ριοϊοπιαυιβ8 Βειτασλίωπο ὑδεγ ὕόφια Ζ. 12,18, ἰὰ (8ὸ δΔειοεὶξ ας Οἰαμδεηβ, ἵν. (ὅδ ]γ δπὰ 
Δυσυδῦ 1868), Ρ. 248 ἢ. Ο. δάμη, εν σέδυπάς Μεπκολοηυεγδίαπά ἀπὰ αἷθ εἰ πίεἠδηε 
δόππε ζὰ Οἰδοοη, Ὠυσμογον, 1868, Α. Ηθησβίθπθοτα (ἴὰ Βοο]ιαπι), οὐ 405}.. χ. 12-1.4, ἰὴ 
(16 Βεωεὶβ 465 αἰαωϑεηδ, ν. (ὅπ 1809), ΡΡ. 287, 288. 

ΠῚ]. Πϑιοτίσαὶ Ἰγτιίπρ8. 

΄. ὅδ. Β689, (ἰ δκολίολίε Ὧν ]εγαοί δῆ υοὸν ἄθη Ζοϊίδη ὕει, Ζιιιοἢ, 1776-1778, 12 Βά6. ; ̓ῃ ρδ1- 
συϊαν Βάὰ. 1, Ηἰβίογγ οὗ ἰ86 Οοπημδαπάογα. Βογίδοδιυ, ᾿ἰκσαοίὑ. Οἰσδολιολίε, Ὁ. 211 Β΄. Ἡ. Ἑπαὶὰ, 

᾿ Οππολιίολίε 465 υοἰζος ]ογαοὶ δὲς ΟἈτιδίωα, ΒΑ. 2, Ρ. 296 Η (2 Ατ85.} Αδειίησεη, 1858 [τγδπ8- 
Ἰαϊθα ἰηΐο Επσ] 8} ὉΥ Βι.886}} Μαγιίίποδυ, πᾶ. 1868. ΤῊΘ Γοίδυθησοθϑ ἰπ {1}|8 ΤΟΥ ΔΓ ἴο ἴπ6 24 
ἄδεια. δἀϊίοη, θὰὉ (86 παίαγο οὗ [86 Τορὶεβ νι}}} 6αβι}γ ἰθαὰ πὶ 411 ἐδ8688 ἴο [Π6 ρἷδεθ ἱπίβπα θά. --- 
ΤΕ] 5. Η. ΚυνζΖ, Γελγδιιοὴ ἀφγ ἀσι σοι Οἐβολιολίε, 6 ΑὐβΒ., Ἐδπίσβθογσ, 1868, ρρ. 917-108. 

1 [Βοδδτοηοοα ἰο τῃἰα δα σοσ ποτῖς οὔ Καὶ! ἰὰ ἐπο ργεθδθηϊ σοσιηθ ΔΎ Μ|}} 6 δάλριοὰ ἰο ("6 Ἰηκ᾽ 16) ἐσδηδιδιίοο. ---ἴπ.} 
4 [Βοίδγϑωοοϑδ ἴο ἰἰλὶν πσοτὶς ἰὼ ἰθοθα μαβοδ ΜΠῚΠ ὡρρὶγ ἴο ἴδσ ὁστοιδα ΒαϊίοΙ.--- Τὰ.} 



8. 9. ἹΤΕΒΑΤΌΒΕ. 8δ 

ΓΤταπεἰδιοὰ ἰηΐο ἘΠ 9]15}, ΕΖ ΠὉ. 18569.1 1,.. Νοδοῖ, ὕοη Εάεπ πὰ Οοίσοίλα, Βιδίίδολ-ρεβελίιολιϊ. 
οτεελυπσεπ, 1, εἰρΣ. Ο. ήϊσαπά, 1868. (ΗΣΒεγῦο ὑπο νοϊυπηθβ μᾶνὸ δρροαγθὰ 8}}] οὐ ἔι 
διχαησοδί ΒΥΡΟ 6568 βυϊδαὰ ἰο οοηΐουπα 4}} ργονίουβ τ βθάγοθ8. ὅ66 186 οτὐἰἰααθ ἴῃ {86 
[ηϊότατν. Οεπιγαίδίαιί, 1869, Νο. 25). Ε΄. ΗΙϊσὶσ, Οἰδολίολίε (ε8 Ῥοίξεα Ιδταοὶ υοπι Απδεσίπη δὲν 
συγ Ετοδεγμπς αξακἋα᾽ 5 ἵπι ὕαΐτε 12 παοὴ Ολγίια. Ιὰ ὕνο ραγίβ, Ῥατ 1. Τὸ ἴπϑ οπᾶ οὗ 
86 Ῥογείδπ Βυ]6. 1,εἷρζΖ. 1869, ὑ. 956 . [Οδλ]ον, ας Ῥοῖϊζ Οοἰίδ8, ἱτι ἤδγζοσ, ᾿εαίεηπονξ. 
τοὶ. χυϊϊ!. ῃ. 259 1. Ῥθδὴ ΜΙπιδη, Πιβίοτν Οὗ ἐλ6 υὑεῖιος, Ν. Ὑ. 1867, ὈοοΟΚ ν. Ῥόοδῃ ϑίδη]ου, 
δεείωτεϑ ὁπ ἰδλ6 Ηἰδίοτῳ οὗ ἰλε υειοὶθἢ, Ολυγοῖ, 180 6 υῖθβ, ἰϑοῖβ. ἰχ.--χὶϊ, ““Ἴμὸ Οοπαυοδὶ οὗ Ραὶ- 
οδιη6." ΒΑΝ] βοη Ἡδιοτίοαὶ Ἐσνϊάεησες, Βοβίου, 1860, Ἰοοί. ἐἰϊ, --- ΤῈ. 

ΓΥ. Οεοσταρλίοσαὶ Ὑγγίησε. 

1. Βοοῖς 97 Τταυνεῖ. ΑΒ ἰτηροτίδηῦ ὑονγαγὰβ {πὸ σϑοστδρῃῖςαὶ ὀχρίδηδίΐοη οὐὗἨἩ (6 Βοοκ οὗ 
Φοιβαδ, τὸ τοῦυδὺ τηθητοι ρΑΡγ  ΌΪΑΥΪΥ : Ττγαυεῖς ἐπ ϑυτία απὰ ἰδὲ Ηοὶν Παπά, ὉΥ Βυγοκμαγαῖ, 
Ι1οπὰ. 1832. [Ϊπ ἀογωδῃ: {. 1. Βυτοκπαρα  Β Ποίδεη ἐπ δυγίεη, Ῥαϊἀβηα ὠπὰ ἀον Οεσοπα ἀδὲ 
Βεγφεβ ϑὲπαὶ, οἀϊιοὰ Ὀγ (ἀδβοηίΐυ8, εαίμιδν, 1828, 2 Βάθ, ϑνο. ὅϑ'ϑοϊζϑη᾽ 8 Πείβοη, ἀμγοὴ δυγίθη, 

. αϊᾶείζπα, ῬΑδηϊξίον, αἷὸ Τταπα)ογαάαπίπάσν, Αταδία, Ῥεσσα ἀπά ζηιοτεργρίεπ, οαἀϊῖοα ὃν Κτυρο, 
Βοενϊΐη, 1854, 8 ΤΒ6116. ὝἋ. Η. ν. βοδυθοσι, είβε πὶ ἀαβ8 Μοτφοπίαπα ἴθ ἀδπ “ψαΐλγεη 1886 υἱ. 
1831, Εχίδησοη, 18838--40, 8 Βά6. ΒΜ δίϊσαὶ ᾿ ὁδεαγολεςβ ἐπ Ῥαϊἰφείίπε, Μοιμπὶ δὲπαῖ, ἀπά Αταδία 
Ρείτισα ; 4 ϑοιγηαὶ οΓ Τταυεῖς πὶ ἰλὲ Υεανῦ 1888, Ὁ Ε. ΠΟ ίπδου δηά Εἰ. δα, οαϊιοα Ὀγ 
Ἐάν. Βουΐπβοη, Ὁ. Ὁ.; 8 νοΐβ, Βοβίοη, 1841.:} [24 οἀ, 1856, 2 νοΐβ. 8νο.Ἱ ζΖαίον Βιδίϊοαί 
ἰεξεαγολεὶ ἐπ Ῥαϊοείἐπο, ὉΥ [86 β8πι|6, 1856, ϑνο.2 [Ναχὺ ἰπ ἱπιρογίδποο ἴο Πγ. ΒΟ βου Β ἰῃνϑ)- 
ὉΔ0]6 τι τἴπσδ, ἰοῦ [ῃ6 Αὐλογίοδη δι θηῦ, δηὰ δἰτηοδῦ ἱπα  ΒροηΒ8 ]6 ὑο ἱπίδγρσγοι ονθῃ (μοῖ ἰο 
ΟἿΣ ἱπιωσ᾽ πϑιΐοη ἃπα πθαγί, πηδὲ ποὺ Ὀ6 τοοκορρα ϑίδη γ᾿ δίπαὶ απα Ῥαϊσείϊηο (Ατὰ. δα. Ν. Ὑ. 
1868). Τμε ῥγαΐβα Ὀϑϑίονθα οἱ {18 ὉῪ ἅτονθ ἱπ ἴῃ 7) οί. οΥΓ (λε Βιδίε, Βα ποῦ Ἵχασσογαῖθα. 
δίῃσα]ανὶγ να! δ Ὁ] 6 ὑονγαγὰ8 ἃ τουϊδβίου οἵ [6 ΕΠ ρ 88} νογείοη οὗ ἰδ Ο. Τὶ ἰ8 [86 ὙοοδθΌΪΑΥΥ 
οὔ Τοροσταρῖςαὶ Τοιτηβ, ἢ το, 88 δὴ ϑρροπαϊχ, (18 σποῦῖς ἰδ Θηγ Β6α. --- ΤᾺ. 
δίγαιδβ, δίπαὶ ὑπαὶ αοἰσοίλα, 1 Αυῇ. οι] η, 1855. 4. Βυδοσσον,  δίδοπ ἐπ Ευτορα, Α εἴδη, 
ὑπαὶ Αὐτίοα, ϑιαιϊίσ. 1841-ὅ0, 7 Βά6. ῬΆΠΙΡ ὙγοΙῖ, εῖδα ἐπ ἠα8 Οοἰοδίε Ταπά, σῖϊὰ 8 
ὯΘΝ Ρΐδη οἵ Ψογυβδίθπι, διαί, 1849. Ἐ, ὙΥ. δοβυζ, οἶδα ἐπ ἀας Οοἰοδίε Γαπά, Μυϊμοίμ 
ἃ. ἃ. Μ, 1868. ὙΤιτιβ ΤΟΡίογ, δγίίε Ἡγαπαάσγωηρ παοὺ Ῥαϊἀβίϊπα, ἱπιὶ ὕαῖλν 1851:.Α Α τἱάθ 
(ὐγοῦσ ἘΠ Π5018, ὑσανοῖὶβ οα ἴοοὺ ἴῃ [16 τωοπηϊδίη οὗ δυάεα, δηὰ ρ᾽οδηΐησ ἰπ «6 ΓΒ] θ ; 
αοιίδδ, 1859, τῖ ἢ ἃ πιᾶρ. Τα Τόῦ]οσ, Ναξατειλ ἐπ Ῥαϊ βίϊπα. ΜΝεῦδί Απλαπσ ἀδν υἱοτίεη 
Ῥβαπάετγαπο, πὶῖὰ ἃ βυρρ᾽ ιοεΐ οὗ Π]υβίγαϊίομβ; Βου η, 1868(Ό. Κουησβᾷ ΕἸστοσ, Ῥαπάονγωπ- 
φέη ἀπτγοῖι αἰ βιπα, ἢ ἃ. νῖονγ δηᾶ ρ]δη οὗ δογυβδίοπι δηὰ 8 τὴὰρ οὗ Ῥα]οβίϊπο (ὉΥ Ηθηγγ 
[,μλῆσ6}, Ζυτγίςδ, 1865... ΕἾ. ὙΑοηπον, δ α8 λοὶσε ]ιαπά, “ τοῖς 65 τραγ" τπα “τοῖο 68 ἐπι. 

Κοὶ, 1868.Ὁ. ἴδῃ ἂς γψοϊάς, Μεπιοῖγ, ἴῃ δχρδπαίίοη οἵ ἱϑ Μδρ οὗ [86 Ηοΐγ [,Δπὰ, πιο οποά 
Ὀείον. 8.666 οὐ {86 πο] βυθοῦ, Τὐλϊα8Β ΤΟΡΪον, διδιϊοσταρλία αευσταρλῖσα Ῥαϊἰαϑβίϊπα, 1,οἰρ2. 
1867. 

[ΤῊἱβ σουκ 18 βαϊα Ὀγ Ὧν. Ἡδοϊεοῦὶ (β παῖ }}8 2 οί, οὗ (ὰο Βίδίο, ᾶτι. Ῥαϊοδβιΐηθ, Ρ. 2819) ἴο 
Ῥγθεεὺΐ {Π6 πϑῖη68 οὗ 1066 ντίϊοσϑ οὐ βυδ)]θοῖδ σοπηρορα ἢ [Π6 σοοστδρὰν οὗ α]θβίϊπθ. 
ΤΏΘ δρρϑῃαϊσχ ἰο γ. Βοθίπβοῃ 8 διδίϊσαὶ οδοαγοῖοα σῖνοβ ἃ ΘὨΓΟΠοἰοσίοδὶ [18ὲ οὗ Β ἢ δυίΠογ, 
οι γβοῖησ δἰπηοβί 8}1} οὗ πιῦοῖ ἱπρογίδησθ ὉΡ ἴο ἐμαὶ {ἰπ|6, δηὰ (86 οαἰδίοσαθ ρα] 15}.6 1} ἴῃ 
Οασο᾿ Τγδπαϊδιίοη οὐ ΒΠον (νοὶ. 11.), σι ὶὶ (δῦ δὖ {86 οἷοβα οὗὨἩ {π6 δγίίοἶθ, Ῥαϊθϑβίζηβ, ἴῃ ἸᾺ6 
Ῥιοιϊοπατν οὗ ἰλ6 Βιδίο, Αὐλον, οαἀϊίοι, νγν1}}} ΒΌΡΡΙΥ 411 (μδὺ 18 πϑθοάϑά (ο ἢ]] ουῦ {818 ἀδραγίπιοηςῦ 
οἵ ὈΓΌΠΟσΤΆΡὮΥ ὑο (86 ῥσγθβοηῦ ἀδίθβ. Αμῃᾶ ἤϑσα νὰ ἴδκο οσοδαίοῃ ὕο 880 {πὶ ἴῃ (δαὶ 1)16- 
ΠΟΒΆΓΥ Αἰπιοϑὺ δου ΥῪ σθοστδρ ΐοαὶ ἰορίο, πιθηθοῦθα ἴῃ (π6 ργθβθηῦ τσ, 8 πα ΒΟΔΓΟΘΙΥ [088 
ἰορίοδ οὗ Ὀ᾽οστάργ, δη αυϊ 68, δ ποίοσγ, ψν1}} Ὀ6 ἑουπα ἰγοαῦθα ἢ ἃ δα ϑίδο οΟΥΎ {010 88 
οὗ Ἰοασηΐησ πὰ δατηίγα θα βαοοϊῃοίμθββ. Τη6 οουτθοίΐουβ δπὰ δααϊιοηβ οὗ {Π6 Αμθυϊοβῃ 
οὐϊίίου ἀγὸ να υδα ἐπγουσδουῦ, δηὰ πὶ [06 Βρθογο οὗ βδογϑὰ σθοσυδρὮν 8416 αυλο οβϑβθηίὶαὶ 
(ο 186 ἀυὰς ργοβεηϊδώου οἵ ἃ ἔδξυν ωρογίδηϊ χυθβίίομβ. [Ὁ τηϑύ δἰπιοβὺ σορΊδοα ἴον [16 Επσ] εἢ 
διαἀοηΐ, Δπἃ 18 ἢ ΒΟΠ16 ΓΕΕΡΘΟΙΒ Βα ρουΐου, ἐπ ροΐηῦ οὗ σϑοσγδρῇίοδὶ ἱπίοστηδίίοῃ, ἴο [μ6 στοαὶ (ἀογ- 
τᾶτ ΤΉΘοΪοσίοδὶ Ὠ᾽οιοάγΥ, Ηθγζοσβ Τλεοϊοσίξολε ἰεαίοπουγκίορἀαϊς Νὶς ΤῬτοίοβίαηπίσοῆε Τλεοί- 
οσίε πὰ Κίγοελε, ϑιαῖισ. ἃς Ἠδιῦ. 1844--1866. 

Μύυοδ οὗ (δ βάτηθ ῥγαΐβθ 18 Ὀ6 ἰουθὰ ὑο Ὀ6 ἀπ ἰο [86 σζβϑορυδρλῖοδὶ αγίῖς]68 ἴῃ 0ῃ6 ἰαϑὺ οἀϊίοη 

1 {Π3)ὸ τεΐδστϑηοοσ ἴο ἔπῖ9 σους ἴῃ ἴδ9 μτεδοιῖ γοϊππιθ τὸ δἀδρίδα ἰο ἐδοὸ οὐϊίίοῃ οὗ 1841. Τπα οορίοιιϑ ἐπάϊοοδ Μ2Ὶ1 ἴῃ 
διπποαῖ 81} οδδοα σεβ!ν ἀϊγθοὶ ἰο [6 ἀδαϊγοᾶ ροτέζυ οἵ οἰζμοῦ οὐϊείου. --- Ὲ.] 

3 [Το ταείφτουςεα ἰο ζ.σἐε;7 Βιδί. ἤεδ. ἰὴ ἰμἱ5 ποῦς τὸ οσοηίοτιοοὰ ἰο [Ὠο 38 οἀ., Βοκίου, 1867.) 



86 ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ 9Ο550Α. 

οὗ ΚΙιοβ Ογοεϊορααΐα Ὁ Βἰδίϊσαὶ 1ἰογαίωτε, ἀπὰ ἘΑΙγθαῖτη ΒΒ Πηρετίαί Βιδίς Πϊσέίοπατψ, 111υ8- 
{ταί ; || τ] ἢ, Βοσανογ, {86 ργοβοηῦ ὙΤΙΌΟΣ 18 [688 γγ6}} δοαχυδίηϊθά. 

ἯὟἯγ τορϑδῦ ἴ86 0168 οὗἩ ὕτγο ΟΥΎ ἴῇγθθ Ὀοοῖκβ οὗ ἔγανϑὶ, Ὀθδἀθβ ὑπο8θ πδηηθᾶ 8ρουθ, τ ΒΙΟᾺ 
Βθϑιὰ τηοϑὺ ΠἸΚΟΙΥ ἴο Ὀ6 δοοοββιὉ]6 δηὰ οὔ βεσνίοθ ἴο Β:Ὀ]1ςαὶ διθἀθηΐβ σθη γα γ, ἰῃ 0818 ΘΟ ΠΌΎΥ, 
80 7αὙ α8 (λὲ Βοοῖ 07 «0ο5πια ἰδ σοποοτγπεά. 

Η. Β. Τυϊβίσδη, Τὴε Ζαπα οΥ ]εναοὶ, α “Ψουνπαΐὶ 9, Τταυεῖβ ἐπ Ῥαϊδϑιϊηε, ὡπαάετγίαξοη τοϊὴ 
δρεοίαί ο εγειοο ἰο ἐ5 Ῥῆνϑοῖσαὶ Ολαγασίεγ. Ἰωοπά. 1866, Ὑ͵οΥΔΥ ἴο βίδπα οἡ {ἢ 6 βδῖηθ βῃϑὶ 
τ ΒΟὈΙηβοη δηὰ ίδηϊου. 

Ὕγαι. Μ. Τβοπιϑοη, ΤῊ  απά απὰ ἰδλε Βοοῖΐ ; ον Βιδίίδαὶ Π{ιεἰταίοπα ἀγαῖοπ ἤτοπι (6 Μαη- 
πδγ8 απὰ (ιβίοιηϑ, (λα ϑοοπε ἀπά (λ6 ϑοοπεῦν ΟΓ 1(λ6 Ἠοὶν Παπά ; π ῸΒ ταϑρβ, Θπστανίηρ, οἷς. 2 
γοΪ8. Ν. Υ. 1866. ἘΕῸ]] οὗ ροθογαὶ ᾿ηϊοστηδίίΐοη οὐ {86 σουπίτγυ, (16 ἔγυϊ οὗἩἨ τλυθηίγ-ῆνο 
ΥΘΑΓΒ᾽ ΘΧΡΟΣΊΘΏΟΘ 88 ἃ ΤΙ 58] ΟΠΔΙΎ ἰΠ6ΓῸ, 8Π 6 ΓΘΠἀΘΓΘΑ ΤΩΟΓΘ υ56Ὁ] ὈΥ ἃ ἰᾶῦσα πυμη θοῦ οὗὨ ΣΟΥ 
1Πυβίταϊίνα ῥ᾽ οἴου4] Γεργθβθη δίῃ 8. 

Α τυ υἀθ οὗὨἨ Απιογίοδῃ δα ΕΠ 8} ὑσανθ θυ ἴῃ ῬΑ] δίῖπο μᾶνα ΡΠ Ἰ8 6 ἃ ὈοοκΒ πὶ ἰη 
ἃ ἴδνν γβᾶγβ, 81}1 οσοπίυ θυίησ βοπηειίησ ὑονγαγ 8 ἃ οορίοῖο Κπονϊοᾶσο οἵ [86 άπ, 118 ργοδεπί 
ἀβρθοῦ δη4 δοπαϊτίου, 118 ργοἀυοίίοη8, 118 δηοϊθηῦ ᾿ἸποΟη θη 8, 8η ἃ ἰ(8 ἰδίοσυ. Ὁ ἤδῆλα (86 
[Ο]]ονΐηρ πιπουΐ ρδυδίησ ἴο ρῖνα {ἀ]] 1.168, Ὀθοδιβα ἐμοὶ σου ἃγα, [ῸΓ (16 τηοβί ραγί, ἔδι!]-. 
ἴδ᾽ δηα ΘΑΒΙΪΥ ᾿γοσυγΔὉ]6 : Βϑιβιηϑη, Μὶ88 Βοδυΐοτι, γον, θυσΌῖη, ΕἾΒΚΚΘ, Ηδβοΐζοῖι, Ηδγβοβοὶ!, 
1ἰθυῖ. Τύγποῖ, Μούτοσονς (Ποῦ Πὲον οπ ἴλ6 “ψογάαπ), Μὶβ8 Μαγάηθδαι, ΟἹΐπ, Οβρογῃβ, ΜΙεβ 
Βοσογβ, δίθρμθηβ, ὙΠ] βοη. -- ΤῈ. 

2 Ο'εοσταρλῖε8 0.7 Ῥαϊεβἰῖπο. Αατίδηϊ ΒοΙαπαὶ, δ αϊαβίῖπα 6ας λ[οτιιπιοηίἷα ῬείοτίδυΣ ἐἰϊικίταία, 
Ττα θοῦ Βαϊανογυμι, 1714, 4ῖο. Καὶ. Βίθιον, Εγάκωπάσ, 2 Αὐ8σ., Βοι]η, 18δ0--1852 (Βά. 1δ α. 
16). [ΟΥ̓ ὑλι686 γϑιβδγζ]6 νοϊυτηθα, Ἡ Ισἢ τηυϑὲ ἰοης Γοιηδῖη [16 στοδὶ δϑίογεβουβο οὗ 81} {Πδἰ 
μδὰ Ὀδαπ οομμπλαηϊοδίθα σοποογηΐηρ (86 ΒΙΡ᾽6-ἰᾶπά8, [86 ῬογΈ0ἢ8 τηοβῦ Θββθητ8] ἰοὸ {π6 ΒΙὈ]]- 
68] βυυάοηῦ μάν Ὀθθὴ ἰγαηβίαιθα ὉῪ πὶ. 1,.. ὕδσθ, δπὰ ρυ] ]5μ6αὰ ἴῃ ἴουῦ οοἴδνο νο]απι68. 
Το (οπιραταϊίυε αεοσγαρὴν ο77 Ῥαϊεβιῖπς απὰ ἰλ6 δίἱπαϊίς Ῥοηπίπβυϊα, Ν. Ὑ. 1866. --- Τὰ. Βγ 
[λ6 βδιὴθ δυίμουῦ : 267 Χογάαπ πὰ αἷς Βεβολίβωης ἀ68 ἰοαϊδη Δφεγεβ, Βουῖϊη, 1850; ὅδπὰ, Εἰη 
ΔΒιϊοῖ αὐ Ῥαϊἀβιϊπα ὠπά 8εἴπιο οὐτιϑιΠἰοὴς Βευδίικογωησ, Βουϊη, 1852. Κ. ν. δυμιον, Ῥαϊἀϑίίπα ; 
ὙΠ} ἃ ὩΔΡ οὗ Ῥαϊδβίϊηθ, 4 Αὐῇή!,, [5 1ΡΖ. 1860. 1,.. γοογ, 1268 λεία Γαπὰ πὰ ἀ(α8 Τιαπὰ ἀἰετ 
7εγαοιἰολοη Ἡαπάοόγμπο, πὶν ἃ τὴὰρ οὗ Ῥαϊθϑίϊπο ἃπὰ ἃ. πα 6 Γ οἵ οηστανίησα, 2 Αὐῇ., διαϊίο. 
1864. Ἐάν. Ἐορίπβου, ἤλυδίοαὶ Οφοσγαρὴὰν οὗ ἰλ6 Ποῖ Ταπά, Βοϑίοῃ, 1866 (χορ) ]θη). 
α. Ασῃουὰ, δα αϊεβίϊπο Αποίοηπο οἱ λ]οάογηθ οὐ Οἰδυσταρλὶε ΠΗ βιογίφως εἰ Ῥλψείφιιο Ὧ16 ἰα 
Ῥαϊεβιΐπο, ἀνθὸ 8 οαγίθβ οὨγοιο-ἰ ΒοστΑρΐθο8, Τατῖβ, 1868 (ΙΘᾶν68 τυ ἢ ἰο θ6 ἀδδὶγθά, δῃὰ ἴη 
[86 δοοοιρδηγίῃρ, ΠΠΔΡ08 8180. Οοιηρ. {μ6 Βανῖον ἴῃ [8Π6 ϑαλγδώοσλοεγη ΝΡ ]εμίδονε Τλεοίορὶο, 
χὶν. 2). 

[Οἱ 16 ἀδοστάρλγ οὗ Ῥα]οβδίϊῃο 6 δ δα ἀ, ἃ8 ῬουμΔΡΒ ἸΠΟΤῸ ΔΡΡΡΟΡ τ ἴΘΙγ ὈοἸ]οημσίησ ὑπάοὲ 
118 646, --- ; : 

Ν. Ο. Βυγί, ΤὴἮεά Γαπά ἀπά ἐ15 δίοτν : οὐ ἰδε ϑαογεά Ηϊιοτίσαὶ Οεοσγαρὴν ὦ Ῥαϊοϑβίἑπε, Ν. 
Ὑ. 1809. 

Η. 8. Οβθογῃο, αϊεβἰῖηο, Ῥαβὶ απα γδβοηῖ, ιοϊὰ Βἰδίϊοαιὶ, ΠΣ, σγατν, απα Θοϊοηἶῆο ᾿Νοίξοσο, 
ῬΉΪ]]. 1859. 

ΨοΥΥ [Ὁ11 δὰ ναὶυδῦ]6 οὐ (80 ἀθορστδρῃν οὗ Ῥαϊοβδίάπθ δα 116 δγίίοϊθϑ, “ Ῥᾳαϊοβίίηδ," ὮὉῚ 
Ατὐποὶά, ἰὰ Ηογζορ᾿β βεαίεπονζ., το]. χὶ., δῃὰ “διδάϊοη πὰ Οτίβομβδῆθη," νοὶ]. χὶν. Ὁγ [86 
ΒΆΙΏΘ. 
“ΤΏ ΔΒιδιἰϊοίλεοσα ϑαστα (νοἶβ. 1--26, 186064--1869) 15 ραγου ΑΥΪν τοι ἴῃ ἀτγίο 68 οὰ ΒΙ ]1ςΑ] 

Οϑορτάρῃυ ἴομλ τ. Βοῦδίπβοηυ ἀπὰ ναγίουβ Αἰηθγίοδῃ σα ββίομδυῖθϑ ἰη Ῥαϊθδίΐπθ δηὰ οἶμον 
ΡῬϑγΐβ οὗ ἴῃς 1.85:.᾿.--- [ΠΠἀο κα 6). 
Το ]ονίπσ ΔΓῸ που ΟΥ̓ ποῖάσθ πλοῦ ρου Αγ ]Υ ἴθ τοΐογοποθ ἰῸ (6 Ναίαγαὶ Ηϊβίουν 

Οὗ 186 Ηοὶγ 1,δπὰ : --- 
Τῆς Ναίωταὶ Ηϊἰβίογν ο7 ἰλὲ Βιδῖο, Ὁγ ὙΥ. Ἡ. Τυβίσδι, ρυ] 156 Ὀγ {Π6. ϑοοίοιΥ ἔοσς Ῥσοτηοῦ- 

πα ΟΒυϊβείδη Κηον]οᾶσο. Τηθ βἰκοίοι ὈῪῚ 116 ββπιθ δυῖδθοῦ ἰῃ [06 δγίοϊο Ῥαϊθβιίμο ἴῃ [86 
1) οΠοπανγη Οὗ ἐλ Βίδιο, Ὁ. 2501 ΗἾ 15. ἃ τϑὰ] υχυ]ἕατη ἴῃ ῬΆΤνΟ. 

Η. 5. Οβϑθογῃο, Ῥιίαπίς οὗ ἰλε Ηοΐν Καπά εοἱὰ ἰλεὶν ῬΤυδδ απαὰ Εοισεγα. ΠΙυδιταϊθα. ῬΆ]]. 
1800. “ 

ΥΥ. 5. ὕδρα, ϑιωαίοβ ἐπ Βιὶδία Τιαπάδ, πὶ 12 Π]Ιυβισϑίοηβ, Ν. Υ. 
Η. Β. Ἠδοϊκοῖυ, {ωμβίγαίΐοτιδ ὁ, δογίρίωγε πωρφεδίοα ὃν α ΤΟΩΓ ἐλγουσὰ (δε Ηοΐψ ]αηπα, 

Βοβίυμ, 1866. 
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. α. ὕὙοοά, Διδίε Απίπιαία: δεῖπο α Πεδογὶριΐοπ ΟἿ, Ἔυεγῳ 1 ἱυΐπσ Οτεαίωτε πιοπιϊοποαά ἵπ (ἦν 
δοτγίρίατες, 7τοπι (δε 4.}6 ἰο ἰδ6 Οογαὶ. Ν, Ὑ. 1810. 

ΕἼΏΔΙΙΥ τὸ τηυβὺ ποῖίοϑ ἰμ6 ρυθ]οδίίοπ οὗ ἃ σσοσῖκ νυ βίο, ἀῸπι (μ6 ργονϑὰ δὈ}]}}ν οὗ 1ῖ8 δι ῖ ποτα 
ἃπά [86 Ρϑου αν δαἀνδηΐαιοβ το ἢ (ΠΟΥ πᾶν οπ]ογοα, '8 δῦσα ἰο δ τσοὶ ἰο ἴΠ6 δοουγδον 
οὗ ουν Κπονίθασο οὔ πο Ηοὶν 1,Δπ4: -- 

Τὴςε Κεσονεγῳ ο “εγυβαίεπι ; α Ναγταίίυς οὐ Εχρίϊοταίίοπ ἀπῇ Πίκορυονν ἐπ ἰλε Οὐ απῷ ἱπ 
ἰλε Ηοὶν Σαπά. ΒΥ Οδριὶ. Ὑ͵γ1]83οη, ΒΗ. Ε.., Οαρὺ, ἥεαγγοη, ΒΕ. Ε-, οἵο., εἰς. ἢ δὴ Ιηἰγοἀποίϊίοι 
Ὀγ Αγίδυν Ῥδησγῆγη ϑιβδη]ου, Ὁ. ἢ., Τϑοδὴ οὗἁἉ ὙΥ δβέπηιϊπβίοσ. Ἐπὶ ὰ Ὀγ δ! οσ Μοσίβοη, Μ. 
Ρ., Βοποσγασγγ Ὑγθδδιγεῦ ἴο (μ6 "α]οβίϊπο Εἰχρίογδίΐοη Εππά, ᾿ωοηάοπ, 1871. --- ΤῈ. 

8. ΔίαρΘ. Βοβιάεβ ἴμοβο γίνϑη ἰὴ (86 ἀἰδγθηῦ ἔγανθ]8 αηὰ σϑοστδρΐοαὶ νγουῦῖϑ ὁπ Ῥ] βίῃ 
πὸ Μ}}} τηοηἰΐοη : ασίε υοη Ῥαϊἀβἰἰπα, ῥτϊῃοῖρα}}]γ δου [16 ᾿πογαυΐθδ δηὰ τωθαβυγοιηθηία οὐ 
Βοδίπμδοη δὰ ϑυγίτι, οοπδιγαοιοα πὰ οηστανοὰ ὃν Η. Κίορογι, Βουϊίη, 1840. Κατίε νου Ῥαί- 
ἄξίἐπα παοὶ ἄδη ποιιεδίεπι (μοίϊφη, δεαγδειεὶ ἐπα φεξεϊολπεί νοπ ΗΙ. Κίορεγὶ, οἀϊιοά Ὀγ Ο. ΒἰοΡ, 
Βοηϊη, 1842. Η. ΚΙίορεοτὶ, Ῥγαπαζατίε νοη Ῥαϊὰείϊπα ἐπ αοὐὶ Βίάιίεγη, 8 Αυῇ. 1866. Καγίό τοῦ 
Ραϊδεϊπα, ὈγΥ Ο. Ὗ. Μ, ἵδη ἀθ ε)|46. Εἰσμὺ βμβοῖβ ρῥγϊηιβὰ ἰῃ οοἴογα, ἀοίμα, διαβίυ8 Ῥογίμοδ, 
18665. Α (ἀἀογτηδη οαἀϊάοπ οἵ [16 24 Ἐπ σ] 15} δα οη οὗἨ [Π6 πῖᾶρ οὔ {86 Ηοΐὶγ [«ἀπηά, ἤγβε ρυὺ- 
᾿58οα 1η οΐδδ ὈΥ Ψυδίι Ῥεγίμεβ, 1868. ΤΏ βοαΐο 18 1-816000. (ΕχίτοιηΟ]Υ υϑ] 8 0]6 ἴον [86 
δ! οὗ [86 ϑϑοσηαὰ ραγί οἵ οὔγ ῬοοΚ, δπὰ ἰῃ σοπογαὶ αὐὐῖα Θχοο ]6η0). --- Ετοῦλ [86 88π|6 ρυὺ- 
ἰδῆ ἀρροαγεὰ ἴῃ 1868 : 2 εν Βιδοίαἰίας ἐπ αοὐΐ 1δἀϊίεττι, οὶ τ. ΤΠποοάοῦ Μοηκο, ὙΒΊΟἢ 88 
τσ μεν ταῦ ψ 1[ἢ ἰσὰ ἀρργεοϊδιίοη ἴῃ 81} [86 στ υἱοἰβπι8 ἀροη ἰΐ, Δηα 48 τεπάθγοα ἃ8 {86 τηοϑὶ 
Θεϑ6 [18] αἰ ἴῃ [86 ργοραγδίίοη οὗ ΟΡ σοι θηίδγυ, ὈΥ̓ 1085 οἶδαῦ ομάγιουταρμῖο σοργοβαπίδοῃ 
οὔ 86 ἰοστίτοτυ οὗ 186 ἔνοῖνα {068 οΥ̓͂ 16γ86] Ὀοίοτα [6 οχῖϊθ. 10 ὄνθὴ ἀϊβιϊησιειθ8 Ὁγ 186 
Δρργοργίδῦ Ὠυμαθοῦβ (ΜΡ 11}.}, [16 στοιρβ οὗ οὐτ168 (908. χυ., χυἹ ἡ.) ἴῃ Δυάδι δηὰ Βεϑῆ- 
)λπΐη. 

[Ργθδιι ΘΏΓΥ γνδ]υδ0]6 18 (η6 ΜΒιίδίο Α(ἰἰας5 ὁ αρς απὰὦ Ῥίαπα ὉΥ ϑαιιθοὶ ΟἸαγκ, Μ. Α. 
(πὰ. 1868), ΡΠ 86 Ὀγ [6 ϑοοῖοίγ ἴον ἴμ6 Ῥχγοιηοίίοη οὗἩ Ομ τβίδη πον θάσο ἘΕχοορὶ 
ἴογ τῃ6 Ἔχρθηϑθ, [818 τη συ 8818 411} σϑδηϊβ ἀπῈ1}] ἔαγ μοῦ ἀἰβοονοσῖθβ, Ἔβρϑοα!]γ οὗὨ [86 Ῥᾳ]68- 
ὕπο Εχρ!]ογδοη Επηὰ 584}}, 48 μα ν τησβί, ΒΌρουβαάθ ἴπ6 Ὀδθβῦ γοργοϑθηϊδιϊοηβ μογοίοίοσο ροβ- 
αἰ 6. 

ΟἾΪΥ 1685 σομηρ]οὶα δηθὰ δοουγαῖθ ἴμδη (818 18 Μϑηκοβ Βιδιίε- Α4{|α8, ἀσβογυθαϊνγ ρῥγαϊβοὰ 
ἅδον, δηΠ πο, ΔΙ μουσὰ [86 πϑπιθ8 ΔΓ σίνοη ἰῃ Οογιωδη, ν]}}} 8.}}} θ6 αυϊῦα ᾿πι6}}1σὶ 016 ἴὸ 
ΔΩΥ ἘΠ σ᾽ 5} ΒΟΒΟΪΔΆΤ, ---- δὖ 1658 {π8ὴ ὁπ ὑμὶγὰ (Π6 οοϑῦ. 

Ὑγμδῖ (δὲ ἰογοσοίησ οΟ]]δοιίοηΒ οὗ Μδρ8 δῖα ἴον Ὠδηᾷ 186, ἴῃ [π6 δίυάγ, (δὲ 18 [Π6 ἰᾶγσα Ἡζαὶὶ 
Μαρ 9 Ῥαϊεβίϊπο απὰ οἰλεν ραγίβ οΥΓ ὄψγία, Ὁγ Ἡ. 8. Οβῦῆογπϑ, 1,1,.15., δηὰ Γγταδη ΟὈοἸδπιδη, 
Ὁ. Ὁ., ΡΒΙΙΔ ΘΙ ρα, ἴον ρυ]ῖς Ἔχ!  οη ἴῃ 16 ϑυπάδυ-τεοδοοὶ, οὐ Ἰδεΐαγα σοῦ. [ ἰ8 6 ἔδεϊ 
ὈΥ 9 ἴῃ εἶζθ, ΜὙ10} 8 δά τδρ οὗ δογιυβαίοῖι δηὰ 115 ἱπηιηθάϊαῦθ ν]ἱοϊηἶΥ, ΟἹ. 8 868}6 τηῦο ἢ ἸΑΥΖῸΓ 
5[}}}, [8 ἀοϊ!ποδιίου οὗἩἨ [86 Ὀουπάκατίοβ οὐ ἴΠ6 ἰγ1 068 νοβὶ οὐ 16 Φογάδη ἀϊἔἜογε, μούσανου, 
ΘΟΙΒΙ ἀΟΓΔΌΪΥ ἔγοπι [μδὺ οἡ θυ κ᾿ ΒΒ Μᾶρβ, δηἃ πϑοὰβ ἴο Ὀ6 σδγοία ν ἰοδίθα ὈΥ {Π6 γτϑοογὰ ἴῃ 
οὔγ ὈΟΟΚ. 

Αροαῦ ὕνγο (δϊτὰ8 (86 βἷΖβ οὐὕἁ (π6 ἴόσπιθυ ἰ8 Κίορεγιβ Ἡγαὶ Μᾶαρ 97 Ῥαϊεδίϊπ6, ὙΕΥΥ ἈἰσΏΪ 
ΤΕΟΟΠΙ ΘΠ ἀ ρα δηα οοδίζηρ δροαῖ Π4]} 88 τυ ἢ. 

Βδαχβ Νειο αι Μαρ 9} Ῥαϊίοείἑπε, Ῥῃοῦο- Ποσταρ θα ἴγοπι ἃ ὙΟΤῪ Ἔχοθ]θηΐ το]οῖ, 80 
[μδὲ “411 (6 οβοοῖβ οὗὨ (μ6 το]οῦ ἴα Πσμῦ δηὰ βῃδάου, τπουπίβίηβ, γυ81|16γ8, [8 |κθ 8, βίγθδμηβ, οἴ. 
ἃσο ὑγοάδυσθα οἢ ἃ ρΐδῃθδ βυγίδοθ πίϊπουΐ ἀοδίσογίησ [86 1Πδίοη οὗ 8 γυδϊβαὰ βιῤίδοθ," μ88 Ὀδθθη 
τορτοαῃοοα ἴη 818 οουηΐγν τὰ [ἢ6 Ὠδιη68 δηὰ ἀδβοσίρίϊοηβ ἰῃ ἘΠ ρ 15}, δηὰ δὖ ἃ ὙΟΤῪ τηοὐ- 
οἴδία ργῖςθ.0 Ν. Υ. 1870. ὅ85,1Ζο δὅ2 ἱποββθβ ὈΥ 82. 

Ὑδοτο 18 4150 δὴ δχοϑ]θηὶ δ οῦ Μδρ οὗ Ῥαϊοβίάπο, δον ἵδη ἀθ ψο]άθ, θα δὴν οδίδὶ 80] 
Κυροῦσῃ (86 (ὐοσγταδη Ὀοοκβύοσοα. ϑ8Ὃ:Ζϑ 22 ὈΥ 17 ᾿πο 68. 

1.588 Ἀση ὈΪ ΠΠΟυ5 ἃπα ΘΟΒΕΥ (μη τοδὶ οὗ [8686 ΔΓῸ Βαν6γᾺ] ροοὰ Αἰ8868 δηἃ τλ808 (Ὀυὲ νᾶσγίηρ 
ἴῃ ἀχο}]16π66), ρα] 5μοα Ὀγ (Π6 Απμογίοδη Τσδοὶ ϑοςίοίγ, [16 Ατηδοτίοδη δυπάδν ὅσ μοοὶ ΤΠπίοη, 
δυὰ Ὀγ ρῥχῖνδίθ ρυθ Βῃοσα, βΌ ἢ 88 Οοἰΐοη, Νδν ὙοΥκ ; αδγίρσιιοα ὅς Οο., ῬΒΣ]Δα6]Ρΐα, εἰο.,) οἷο. 
Α κιλ8}] το] ο΄ τπδρ, Ῥγοραγοὰ ὃὉγ ΥΥ. 1,. ὕδσο, ἰ8 που (ἌΓ τότ ἴδῃ 18 οοβέ ; δηὰ χαϊῦο 

ἸΩΆΓν ΘΪουΒ [ὉΓ [5 σοι πμδίίου οὗἨ Ἥ Δοσύγδογ, (1688, δη ἃ ὈΒΘΆΡΠΘΒ8 15 [86 1100]6 44 ἐἰας ἀθεισησα 
ἰρ ἀασεοτηραπῷ (λὲ Νεῖο Ηαπά- Βοοΐ 9. Βίδίε Οεοσταρὴν, Οατϊοίοη ὃ ᾿ζδηδθδη, Νον Ὑογκ, 1870. 
-- ἅΤε. 

: γ. Ἡονιϊοἰϊοαὶ 7 ἰοταίωγε. 

Βοείάοβ ἐμ το] πον ΟὈὐπιησηίαγίοβ οὗ ϑίδγκο, σοῦ Ὁογίδον, 1,1560, ὈέσοΒ6ὶ, (86 Βου- 
ἰεοῦατχον, ΗοσϑοὨΟΥΡῸΣ δὰ Οδίνον ΒΙ 168, γγθ οἰΐθ δἷβο: ΕὙδῃοίδίσυυβ Βαστηδηηυβ, 16 Εἰ ἰολίεν 



88 ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ 9Ο05Η0 Ἁ. 

]εγαοὶς οὐδεν Αὐδίεσυησ ὑπαὶ Βείγαοδίαπο ἀεν Βίίολεν «7υδια, ἦεν Ἀϊολίεν πὰ Ἐπίλ, ἘΤδακίοτι 
υεὶ Φοδὲ Ηϊηγῖο Ὠγθοῖον, Αο. 1695, ἀϊο. Ηδηάοὶ 88 τηυβῖοα! ]Υ Ὑτουσμῦ Φοβυδ ἰηίο ῖ8 
σἰοτίουβ Ογδίοτσίο. 

[5. Ν. Πάγῦγ, ϑδυπορϑὶς οΓ᾽ (λὸ Βοοῖε οΥὙ ἰλὲ Βιίδίε, ἴῃ ὅ νοϊβ' Ὑοὶ. ἱ. ρρ. 299-845. 2ὰ οὰ. 
Ιοπὰ. 

Μαιϊμονν ΗΘΏΓΥ ἄθβογνοβ ἴο Ὀ6 βρϑοΐδ᾽ Υ πϑθοποπθὰ ὑπά ον ἐ8 μΒοδα. ΜϑηΥ οὗ δἷβ αυδίῃε 
ΤΟΙΔΑΤΒ. Θαυ8] ὈΟΙᾺ ἴῃ ῥοῦ, δρίῃϑβϑ, δῃὰ ροϊηϊ, ἴ6 τὶς Β σΘοιμπιθηίβ οὗἩ [86 (ἀδγιηδῃ το 8 
δίνθη ἴῃ ὑπὸ 10] οττίησ ρΡᾶσθβ. 

ΤὨο Οοερεὶ ἴπ ἐλ Βοοῖ 97 Χοελυα (Αποη. Ν. ΥὙ΄. 1870) πιδᾶὺ βυσοοδί βοπιθ ργοῆιδθ]ο ΟΠ γὶδ- 
εἴδη ΔρΡΙΙοαουϑ οὗὁἩ [80 ἰδησιασο οὗ [86 Ο. Τ΄, Δ ΒοῦσὮ, ἴἶκὸ Τάγυ δρονο, θαΐ ἴῃ ἃ στθδίογ 
ἄδστθθ, ἴοο ῦοἢ ἱπο]ποὰ ἴο πιαζέ φοϑρεὶ στο [86 τϑυθδ)ηρς βρίσις μιδὰ ΟὨ]Υ δθθὰ δὲ ίο ρυὶ 
βοιποιΐησ 6156, ροσῆδρδ Θ408}}νΥ φοοά ἐπ 118 ὈΪδοθ. --- ΤΒ.} 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΨΦΟΒΗΑ. 

ΡΑΒΤ ΕἸΒΞΤ. 

Τὴ Οὐπαυθοβὶ οὗἩ {π6 [,δπὰ οὗ Οδπδϑῃ, 

ΟΠΗΑΡΤΕΒΒ 1.-ΧΠ. 

5ΕΟΤΙΟΝ ΕἸΒΞΤ. 

ΤΗΣ ῬΒΕΚΡΑΒΑΤΙΟΝ. 

ΟΠΑΡΤΕΕΞ Ἰ. 1-ὉΔΦϑϊ 16. 

1. ΖΤῆε ϑιπιριοης ἰο ἐδδ αν, 

ΟΗΑΡΊΤΕΕ 1. ὺ 

α. Το Οομειηδηὰᾷ οἵ αοἂ τὸ Φορῆυδ. 

Ὅπαρτεκ Ι. 1-9. 

1 Νον [Απᾶ]1] αν [86 ἄθδιῃ οὗ Μοϑϑβϑ, μ6 βογνυδηΐ οὗ (89 [οτὰ [Φοβονδ[, ἰὲ 
σϑτΩΘ ἰο Ρ888, (μαὺ (6 [τὰ [ΠΘΠΟΥΒΕ] ΒΡΆΚΘ απΐο Φοβῆυδ [86 βοὴ οὗ Ναυη, Μοβοϑ᾽ 

2 τοϊηϊβίθυ, βϑυ]ηρ, ΜΟΒΘΒ ΤΑΥ͂ βογυϑηῦ 8 ἀ684 ; ΠΟῪ (Πογϑίοσθ [δηᾶ ποῦν 3] αὺΐβθ, 5Ὸ ΟΥ̓ΘΥ 
813 Φοτάδηῃ, (οὰ δηᾶ 411] {818 ρῬθορ]θ, υηΐο ὑμόι [89 Ἰαπὰ τΈΪΟΒ 1 ἄο [οπὶϊὶ : ἀ07 ψὶνθ 

ὃ. τὸ ἰδοιω, ουθη [οταϊῇ : Θυθ] ἴο [86 ΘΟὨΙ]άγϑα [80}8 3] οὗἁ 15γ86]. ΕΥΘΣῪ Ρ]806 [ῃδ8[ (86 8010 
οὗ γοῦΓ ἴοοῦ 5}}4]} (γεϑδᾶ ἀροη, (μαὺ μᾶνθ 1 σίνϑῃ αηΐο γοῦ, 881 βαϊᾷ [ὙΠ ἽΞΙ Τ ῬΤΟΡΟΙΪΥ : 

4 βρ0.6] ππίο Μοβοβ. ΕἼοσὰ (6 ὙΠάΘΓΏ 688 δηᾶ {π|8 ΤΠ ΌΔποι ουθη [8π47 υπίο {16 
στοδί σῖνϑυ, [86 τῖνοσ ΕἸΡΓαίθβ, 41} [Π6 Ἰδαπᾶ οὗ {π6 ΗΠ 68, ἀπᾶ ἀπο {Π6 στοϑὺ βθ8 

ὅ ἰονγαγὰ (6 ροΐηρ ἄοντῃ οὗ [16 βιῃ, 8Π411 Ὀ6 γοὺγ οοαϑδὺ [Ὀογάθσ 4]. ΤΏΘΓΟ 88.411 ποὲ 
ΔΏΥ ΙΔ} 6 806 ἰο [Νοῖ 8 τιδὴ ἜΜ βίδπα Ὀδέοτγθ {866 8}1 (6 ἀδγβ οὗἩ (ῃγ 118: 88 

θῬΡ 1 νὰβ τ ἢ ΜόοβοΒ, 80 [ουλὶῇ : 807] Μ}}}} 1 θ6 τ ἢ {π66: 1 πῇ] ποὺ 1811] [Π66, ΠΟΥ ἔοσβακο 
(μο6.5 ΒΒ βίσοῃρ; δπᾶ οὗ ἃ ροοᾶ οοῦγαρθ [δίγοηρ δηἀ ἤστῃ 5] : [0Υ απίο [818 Ρ60ρ}]}6 βι4]} 
ἴδοι αἰνϊάο ἔοΣ δὴ ἱπῃογιίδηοθ [ῸΣ ἃ ροβϑϑββίοῃ 1] (δ ἰδῃᾶ τυ ἢ 1 βνσαγο υηΐο {μοὶγ 

7 [Ἀ{Π615 ἰ0 ρῖνο μοι. ΟἾ]ΥῪ 6 (που βίσοπρ' δη ἃ ὙΘΓΥ οουγαρθουβ [ἔστη], ἐμαὐ ἐμοῦ τλαγοϑὲ 
Οὔβοσνο ἰο ἄο δοοοσαϊηρ ἰο 811] (89 αν τ Βῖο ΒΒ Μόοβοβ ΤΥ βοσυδηΐ οοτωσηδηαθα [(Π66: 
[τ ποῖ ἔγουα ἰδ ἰο {86 τὶρῃ βαπᾶ οὐ [ΗθὉ. 8δπᾶ ὅ] ἐο ὑπὸ Ἰοἶ, ἐμαὺ ἴοι τηαγοϑὲ ρτοβ- 

8 Ρδγ ἘΣ Ποσβόόνοῦ ἰδοὺ ροσβί. ΤῊΐ8 ὈΟΟΚ οὗ (π6 [κνῃ 884}} ποῦ ἀθρασγί οαἵ οὗἁ (ΠΥ του ἢ ; 
Ὀαὶ [4π47 [Βου 8841} τηϑα!αῦὺθ {ποθ ἀΑΥ δπα πῖσαί, ἐμαὶ ἴποὰ τραυϑϑὲ οὔϑθσυθ ἴο ἀ0 
Δοοογάϊησ (0 811} {μαὺ 8 τ ὕθη {Ππογαΐῃ : ἴῸ ν᾽ (Π 6 βῃα]ὺ ἴῃοτ τη κθ (ΠΥ ὙΔΥ ῥτοθρόγουδ 

9 δπᾶ (δοὴ (ποὺ β.8]10 παν ροοᾶ βυοοθθθῦ Ηδγο ποὺ 1 οοτητηδηᾶοθα {Π66 ὃ ᾿ ΒΘ 
βίσοηρ; δά οὗ ἃ φοοά οουγαρο [ἤστα ]; [7] 6 ποῦ δἴγαϊα, ποῖ βοῦ θ6 ἴδοι ἀϊδβιηαγϑὰ : [Ὁ 
ἐπ6 Ιοτὰ [ΨΦ6μονδῃ] ἰγ Οοὰ ἐδ τι {π66 τ ΒΣ ΠΘσβόθυοῦ μου ροσδί. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

{{ὉὙεγρ. 1. Το οὈνίουο διὰ οχδοῖ ροηδοσίηρ οὗ δ οοηπηοίίοη ἤοτο ὉΥ “" δηὰ ᾽ ϑοϑδ τοαοϊτοῦ ἐο ̓ υδοαίο (ἢ ἐσ 
τραφιηιαίεαὶ τοϊιου οὐἨ ἰλιϊδ ἰο ἴδ ῃχοοοάΐης ὈΟΟΚΔ. [1 [ἰδ ἃ αἰτουπιείλποῦ οἵ δοχῃθ, ΔΙ ἐπουχ ΡασΔρΘ ποῖ βτοδῖ, εἰστιδ- 



40 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ Ζ2ΖΟΒΗΥΑ. 
«, 

ὁδῃοῦ, ἴῃ τοδροοῦ ἴο 6 οοπιροεϊ(ίου οὗ ἐδ) Ὠἰδίοτίοδὶ Ὀοοκδ οἵ ἐμο Ο. 1. ἐμαὶ, δὲ ἰδ ὅσοι ἴους Ὀοοῖα οὗ ἔλθ Ῥουθλίθθο ἃσὸ 
6] 66} οϊοὰ ἰοχοῖμος Ὁ. (86 οορυϊδνο σοηὐυποίίου δὲ ἔδο Ὀοχίπηίηκ οὗ ὁδοῦ δῖϊδδον ἴΠ6 ἤσεϊ, δο ἔῃ "ἰδιοσίοδὶ δοοίκ, πὐξδ- 
οἂϊ ὀοχοθρ(ΐοῃ Ἀ8 ὅδ 85 ἰοὸ ΕἸγεὶ (Ὠσουίοϊοδ, δσὸ ἰδ ᾿ἰηκοὰ ἰο ὁδοὶ οὐμοῦ, διά 81} ἴἰο 6 Ρϑηϊαιϊθυσῃ 88 ρασίδ οὔομπο βτοδῦ 

ἭΒοΙΘ. ΤῺΘ ΟὨγοηΐοΙο8 ΒΡρδδΡ [0 τνκο 8 ὨΘῪ Ὀεχίαπίης ; δρὰ γασίουβ σϑαδοῦδ Ὠιἰκῃς ὃὉθ δδαϊχιιϑὰ ἩΔῪ ὈΘΌΓΘΓΟΠΟΣΩΥ 
δου ὰ ἰῃ 816 ροΐηϊ ἀἰ δον ἤγουν ἔλθ ἐμτθθ ργροοοάίος Ὀοοΐ οἵὨ δίοδοα. --- ΤΝ.] 

[8 γος. 2 -- ΓΙ. Ιπ τατὸ ἱποίδηοοθ ἰδ δου). ἴῃ εῖ οοτιροποὰ Ὠοϑὰδ ἴο Ὀ6 υπάοτγειοοὰ ἴῃ δὰ ἰΠἰδείγο δοὴϑ; ὃυϊ 
ΕΘΏΘΤΒΙΙΥ ἰδ πλλΥκα ἰμ6 δίτηρ]6 δυοοοαδίοη οὔ ἐμβουκῃίΣ, δηὰ τῶδὲ ὑποῖο 8 οὔ ἰπίογθοῃοο [8 δα υἱγδι ΘΕ ὀσργοαροὰ ΌΥ ΟὐΓ 
τη τ057.) 8.0, ἰργασίδοιυ, "6 οί δὰ δ; ὉὈυϊ ἰδὩ69 Ἐαρ δ Ὑογβίοι διγμοδὲ ΔΙ ΤᾺ γ6 στϑυιάοσα δὲ ἰπ ἐμ ἷδ μαδόδζα. 
-- Τὰ.) 

ἢ- 

[8 ον. 2. -- [Ὅν ὟΣ, ΓᾺΥ δ'δὸ ἐσβωκίδιϑ: " οὨΠ]άγοη οἵ [8..,᾽" Ἠ9 Ὑοιῦθ, δὶ πταυβ, “ δοῦ}8." Τηϊ6 8 ὁχδοῖ δῃὰ τυυοὰ 

ἴλοτο δ  ἩΓᾺ] ἰοὸ ἐμοὸ δρί τς οὗ ἴ180 Ἐδδὶ ἩΒΙΟΩ ΠΟῪ, Ῥτϑοίδοὶν δ ἰῃ δηοίϑης {Ππ|68, Ὡδιλθ8 8 ροορὶθ τΐι σϑίδσθμοο ἴο [ἐδ τοῖσδε, 
[Πο6 Βοηὶ Ἠδδοδὴ,᾽" "“ςΒϑηΐ βακκαν," οἴο. 80 ἴὴ6 Ηθῦγον Ὡδϊου τετὸ ἴμ6 Βοηὶ [δγδοὶ, ουθο ΜΓ ὩΘΏ, ἰΏ ΣΏΔΏΥ ἰπδίδηςεβ, το ῦ- 
ΔΌΪΥ ἴ9 νοιθῃ δηὰ οὨ Π ἀγθὴ πόσο ἀἰδίξῃον ἰδουρσδς οὖ; Ὀὰϊ ΚΘΏΘΓΙΥ (6 τὴϑὴ πασὰ οουδίἀθτϑὰ ἔῃ δ Ρο οδὶ τεδροοῖ δ 
ἐπδίαν οηιμίμγη. --- Τπ.] 

[4 ον. 4. --- Τ2ο ποχὰ “ἴ σοαλῖ "ἰδ 'ἰῃ ἐδ Ὀοοῖς δΥ που γτηοῦδ τἰὶΐὶ Ὀογάᾶοσ (ὈσΌΠδΥΥ 11π6], ἀχοορῦ ἱπ ἔπ ἴὮ το μίδοαα, οεἢ. 
ἰχ. 1: χἱ!. 23; χίχ. 29, σβογο ἰξ πο ἰητοπἀδὰ ἰο ἀδηοίο ᾿' οοδδὲ ᾽ ἰῃ ΟἿΣ Ὀσοδεῶῦ βεῆβο, Ὁ ποτε ΠΥ, 86 του] ΔΡΡΕΑΣ, ἴῃ 
᾽δ6 ἰδδὶ ἴνὸ μβαδδαργοβ. “ςΒΟΓΟΟΣ " ἰ6 τπδὲ τὸ πῃουὰ ὨΟῪ δδΥ, δηὰ ἐμπδῖ, οδροοΐδ!}]γ ἰὼ ἴ6 Ρ]ΌΣΔΙ, εἰατιιίβοα δρχυγαιίνοὶγ, 
ἧκο (80 Ηδοῦνον, “' ἰοστί ΣΥ, “ἰτδοῖ,)» “δου τ." --- Τκ.] 

(6 ας. ὅ. --- ἀθ666ῃ. δ. τὶ ἊΡᾺ 51 π|}} οὶ εαφ ἐλό6 977 αοὰ ποῖ ἔοτξακο ἰὩθ6. 80 βυαιδ: Δ}}}7 ΚδῪ : Ὁ Ἡγοϊίθ, ου ἐδ 
ΟΟὨΙΣΑΓΥ 1 Κ1}} ποὶ πὶ Πα ΣΑ Ὠλγθοὶ ἤγοια ἴθ, οἴο. ἴ Καὶ} ἐμι66,᾽" οἴο.. ἐπ ΟἿΣ ϑιπι αν ὀχρτγοβαίου, ἰδ, Ροσῦδρα, 88 Ὡοϑὺ 

06 ΗΘΌΓΟΥ 84 δηγιβίης ῥτοροδοὰ. --- Τπ.} 

16 ον. 6. -- ΤΌΝ ΓἸΓΙ͂. “σοεθυα ΥΓῚ Ῥτορσίο ποῖδὲ σἱγες 4ᾳτμ δυῃὲ ἐπ πια ιν δὰ ργομβοπάοπττα σοι πουάστ- 

4ῦὸ Υἱεῖ ας ; αἱἰουξ οοοίτα ΨΌΝ ,"ρπμμαίπεπι, ατῶϑ ἐπ ξεπίδμ εαὶ͵ δά οοπδίαἰδηάυπι, ὨΦ ΔῸ 410 αι16 οτοσίδέυσ,, ΜΙΟΠδοΙΐο ; 

(οουῦ. ΨΊΦΘΝΣ 7οὉ ἴν. 4, ΨΌΝΟΓΤΙ, 1 Κ. χρ. 18, ΥῈΝ, οαϊιπδ αἰαςεν, ζοοἘ. γἱ. 8.᾽" Μδυτοσ. --- ΤᾺ] 
ΠΠ ος. 7. -- ΒΒΥ Ὠθτο τοπάδσβ “ἰάἀϊγίὰο ἴον δὲ ἰωμογίθβαοο " πἰξὰ πο ἘΏρΙ δὰ Τοταίοω, Ὀυὲ Ἠὸ γοιϊο κίνοϑ δία ρῚῪ “ ἴο 

Ῥαγεεοι,," δηὰ Οοδοϊδ ΔΡροασδ ἰο Ὁ6 ΔΌΌἀΔΙΕΕΥ πασζασιίοαὰ ἴῃ βαγίης, 5. Ὁ. ΤΣ, [δὲ “6 δροοὶδο 466 οὔ ἰπμογδηςο 

ἴῃ χ 6 γογὺ ἰ8 ΓΟ." -- Τκ.] ' 

Σ [8 γον. 8. --- Το οχρτοδδίου 16 δίγοη ρον πὶ “δηᾶ, δὰ “ἐπὶ γῶν ἰδ Ρμυὶ 88 ἃ αἰπ)αποϊτο Ὀδένοου πογάκ, ἢ ᾳ ον, ἐπ 
ΒΑΡ δυρρογίδα ὮΥ ἃ δἰηρσία ῬσοῦδὉ}]9 ὀχδι ρὶθ.᾽" Οοδϑϑ. Σᾶς. Ὁ. 266, Βονίῃϑοο δ Τυδωβ. ΕΔῪΥ δἵρον εἱἱ8 “" δηὰ "" βυρρὶΐεα 
[οἐ]. ---ὄ Τπ.] 

[9 ον. 9. -- ΣΟΙ βου ϊὰ ἔπ οομείδι θυ πιεῖ τον. 7 Ὁ ἱγαπδιδιοὰ “681 ἕπου ργοδρον," δορὰ ἐμπό ἡ} ο͵9 οἰδυξο 

κοϊξιι ἴδῃ μοσῶδρθ Ὀ6 τοηάετοά “' ἴοΣ (θη διδὶὲ ἔθοῦ πδυ δύοοσδθ ἴῃ ἐΏῪ ὙΔΥ, δὰ (ἰὩ60 δαὶ ἰου ρτοδροσ." -- ΤᾺ.] 
Γ΄ 

ὃ... δοβῃπδ᾽Β ΟΟπιπιδηᾶ 0 Π6 1,.5ϑᾷογβ οὗ [π Ῥοορῖο, δπᾶ ἴο τ6 δα οηἰῦ68, ἀπά ἰο ἴ[π6 Οδάϊνε8, ἀπὰ τὸ 
6 ΗαΓ Ττῖῦο οὗ Μαδηδβθοῇ. 

ΟΠΆΡΤΕΕΙ [. 10-18. 

10,11 ὙΒδὴ Δοβῆυδ οοπιτηδηᾶρα [86 ΟΠϊοΘΘτΒ [Ὄονθῦβθουβ 1] οὗ (Π6 ῥρθορ]θ, βαγίῃρ, Ῥδβ8 
{του [86 ποβὲ [σδιῃρ] δπα σομητηδη {110 ΡΘΟΡ]6, βαυϊηρ, ΡΊΘΡΑΓΘ γοὰ υἱοίιιδ]8 ; 
ἴον σι (ΓΘ ἀδΥ8 γ6 8181} Ρ888 ΟΥ̓ΘΣ (Π18 Φογάβῃ, ἴο ρῸ ἴῃ ἴο ροββθββ {π6 Ἰαπᾶ 
ὙΠΟ ἢ (6 Τοτὰ [ΨΦοΒονδῃ} γοὺς οὐ ρσίνθί γοῦ 0 ΡῬοξβθβϑ ἴ{. 

12. Αμπάιίο ἴΠ6 Εθυρδηϊΐθ8 [θυ θη 6], δηᾶ ὑο {π6 Οδαϊύοβ [ἝσΔ416], ἀπά ἰο ἢ 4}} (86 
18 ἰγῖρ6 οὗὨἩ Μαπαββθῆ, βρϑῖζο οβῆυδ, βαγίηρ, Εθιαθ Σ᾽ (6 πογὰ νοῦ Μοβθβ [ἢ 6 βϑὺ- 

γδηὺ οὗ [π6 1,ογὰ [716 μου 8}}} οΘοσητηδηαθα γοῦ, βαυίηρ, ΤῊΘ 1,οτὰ [Ψ9Φ6ῃονδ} γουν αοὰ 
14 Βαίῃ σίνοϑη [ρσίνϑι] γοῦ ταδί, δπὰ δίῃ σίνθηῃ γοὺ (18 Ιαπᾶά. ΥΟῸΓΣ τῖνϑβ, γοὺν 1116 

ΟΠ 68, ἃπἃ γΟῸΓ οϑί(16 8}}4}] τοσιδίη ἴῃ {16 Ἰαπᾶ ψΒῖο ἢ ΜΟΒ68 σάν γοὰ ὁ (μΐ8 [[Π6 
οἴμιο 53] βἰάθ [οὗ (86]} Φογάδῃ ; Ὀὰδ γ 88}8}} ρᾷ88 [ρβᾶ88 οὐδθῦ] Ὀθίογθ γοὺγ Ὀσθίβγθη 

15 δττηϑα ἀπθει ΤΟΥ ὙΓΆΤ, ΟΥᾺ ἴῃ ΓΔΠΚΒ 5], 411 [86 ταὶ ἢ τηθη οὗἁὨ νϑ]οὺγ [βίγοηρ ΒΘΓΟΘΒ “], 
δηὰ Βοῖρ ἔδθπι ; ἀπ} 6 Τοτὰ [Φθθονδ ἢ] πᾶν ρίνϑη [8}}8]}] σῖνθ  γοὰγ γί γθη σϑϑῖ, 
88 Ὺὧλ λαίλ σέυθη γου, δπα [Β6Υ 4180 αῦθ ροββϑββϑά [8}.41}] ῬΟββ688] [Π6 Ἰαπᾶ το ἢ (ἢ 6 
Ιοτὰ [Φομονδ} γοὺν αοα ρίνοία ἔμοῖα ; {μθῃ γ6 8}8}}] γοίαση απίο ὑπὸ Ἰδπᾶ οὗὨ γΟῸΓ 
Ῥοββϑββίοῃ, δα ΘΗ )ΟΥ [ΡΟ88688] ἰΐ, τ᾽ ὨΙο Μοθ68 (86 1,ογὰ β [ΦΈ μονα Β] βογνδηΐ ρᾷγθ 
γοῦ ΟἹ ἐμῖ8 [{Π|6 οἰ 6] 8:46 [οὗ (16] Φογάδῃ ἰοναγα [ἢ 6 βιιη-τἰβίηρ. Απα (ΠΥ δηβυγογοᾶ 

10 Ψοβῆυδ βαγίπρ, Α]1 ἰδαὺ ἴμοὺ Θοτηπιϑηθδὶ 18, γγ6 07}}} ἀο, δῃὰ ΚΙ ΠΘγβοονοῦ ἰποα 
17 βοπάδϑίὶ υ8, γγ18 νΧ71}} σο. Αδοογαϊπρ' 88 Ἧ6 πραγ Κϑηθα ἀπίο ΝΟΒ68β ἴῃ 81] (Βίηρβ," 8ὸ γ}}} 
18 γὸ Βθδγκϑη υὑπῖο 866: ΟὨΪΥ ἴΠ6 ογὰ [ΨΦ6 μονα} ἐγ οὐ Ὀ6 ψῖ {Π|66, ἃ8 ἢθ νγϑ8 

ΜΠ Μοβοβ. ὙΒόβοθνοῦ Ὺθ ὅς [ΕΡΘΓΥ ταδῃ] [πα΄ ἀοίδ ΓΘ 6] δρϑὶηβὲ {ΠΥ σοιηπηδηά- 
ταθηὺ [Π]}[6γΆ}]}υ, ταῦ}, δηα νν1}} πού ἤθαγκθη υπίο ΓΠῪ πτογά, ἰῃ 411 (μαὺ ποιὰ οοπ- 
τηδηἀοϑβὺ Εἰπὶ [0Γ9 118] Β6 884}} Ὀ6 ραΐ [0 ἀθϑίἢ : ΟὨ]Ὺ 06 βίσοηρ δπά οὗ ἃ ροοά οουγαρθο 



ΟΗΑΡΤΕᾺ 1. 41 

ΤΈΧΤΟΌΑΣ,, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 ας. 10. -- Τὸ ἰοάϊοδὺο ἀἰδύοοῦῦγ ἰδο οδῖοο οἵ ἴῃ Ὡτοΐἷν, 16 ἀοείταθλο, Ὀσὺ ρογῶδρα (τ τὰ ΟἿ δου ἀδὲδ) ϑοδςοὶν 

Ῥοβαῖθ! 5. ὙΓῈΠ6 εἰγπιοίομκι ιν (Σ. ἽΦ) δοτῖθο ΟΣ οἰασῖσ, που !ὲ δι ϊὲ υοσν Μὸ]}, γοῖ ἤγουν ἰμο μαδδδροϑ οἰίοὰ ἰὼ [8ὸ 
ἐτορθιεδὶ ποὺδα οὐ [ὨΪ γοτϑθ, δηὰ ΖῸΠ)᾽ τθΔῺΥ οἴδοῖδ, ὁ ΘΡροδτα ἐΠδὲ (6 ὨΔπιὸ ἀοδίπτιδίοθα ἃ κίηἀ οὗ ΟΥ̓ΟΣΒΘΟΣ οἴ ἃ βοοιϊ 0 
οἵ ἴ᾽6 νεορίδ, ἴῃ κιΐθ ἯΔΥ οὔοτίορ, ἔδθθηι, διμὶ οὐ ἰμ6 οὔδοῦ Ὠδηι} σεργοδοηηρ Πἷα ΘΏΔΥΚΘ ἴο [6 υάζο. ΠΟΥΘΓΏΟΓ. οἵ σοΙ- 
πυμλοτ τὸ σ θοσ 6 Ὑπ4 δανογϊηδίο. ΤὭυδ ἰὴ Εσγρὲ δον δίοοὰ Ὀθί θη ὑπ 6 Ρ6ΟΡΙΘ δηὰ ἴῃ9 ἰδδχ- πρλῖογθ. Ασσογάδχ ἴὸ 
Ναυκι. χνὶ. 18, (8π6 «ἀοίεγέσι δρρϑδν ἔσῃ ἢ Βδγνο Ὀδοὰ σὨοῦδα ἔγοξῃ (ἰ6 οἰάογδ οὔ (6 ρϑορὶϑθ, δηὰ ἴο ἢδνύο οοηβεϊτ ἴοι δοσ)6- 
ὕτοφα ἃ οουποὶ! οὗ διἰντίδοσβ, τῖιλ Μοϑοδ, δηὰ δοεμοῦμιο (Ποπὲ, 1. 16; χτὶ. 18) ἃ βιιθ- ὐδρίδίσβου πμο, ἴῃ οομπροιίοι σ1} 
τε “ υά κοῦ" αἰδροιδο ἰυδείοο ἐοὸ [8 ρϑορὶδ. ϑυροσίηἰδιάθης, ΟΥ̓́ΘΓΒΘΟΡ, ΟΣ αἰτθοίοῦ (ΔΥ: γογβίολοσ, Οὐγάμοσ), Ργοῦ δ Ὁ Υ 
εἶνοι δ σπι δ ΕἾΔ ΠΥ ἴδο δαηδο, Ὀμδ ἰ5 Ὡοὺ 50 ΟἸΘΑΣΙ͂Υ δροοῆα 88 τὸ σοι!!ὰ πδὶι. --- Τκ.} 

[5 ΥΧες. 14. -- Τ ἼΞὉ3. Ταῖς ρᾶγαβο ὁοαδίδρεν ἀθηοὺδδ ἔπ γορίοῃ Ὀογοηὰ ἴπ6 Τοσάδη ἩΒοσθ [9 δρϑαῖκος ἔμ 60 ἘᾺἧ: 

α ϑτιρίον ἐς ἕο, ἴῃ μὸ ἵρβε τομδιζμίις εταῖ, ἰοοο, ἱ. 6. ἐς Ῥαϊεδείπα γει τηφείεμν." Ἄδατον. --- Τπ.] 
[5 ος. 14. --- ΒΑΥ, ἐπ δείαατεπ. 869 ἴπο διὦξβογίε168 (ει Θχοροίίοαὶ ηοίο. --- Τκ.] 
[4 ὕες. 14. --- ἢ Υοίῦο, ΕᾺῪ : α΄ἷε ειγείδεπ αμπεν. Βυὶ «Ἡλίῳ ἔπ ΕῊμΠ δ ΡὮγαδο τ πὐ ΚΠΓΥ ταθῶ οὗὨ γδῖοσ,"" 1π)- 

Ρἠοα βοισιοέμίης, ἴοο πιλγνυοίουβ, ἰξ ΤΩΔῪ νὸ]} Ὀ0 ἀουδιδὶ Ἡδοῖδπεν ὉΙΣΙ ΜἾΣᾺ ἄοοβ Ὡοΐ οἴἶδῃ ΘΟΏΥΘΥ ἔδο [ἀ66 οὗ 

Β 
« Βογοδϑ, ΟΣ “΄ τοΐοσγβῃβ ἰὰ νὰσ.᾽" - [4.] 
Ροοΐδὶ δὶ ἐγ ἢ ἔλθ τα Πα  δεσυίςς, ἔγοιῦ ὠϑέῦγαὶ σπου πιθηΐδ ΟΥἨ ΟΧΙΣΒΟΓΤΑΙΠΑΣΥ ΟΧΡΟΣίΘΠΟΟ οὗ ΔΊ, δβοιποὶ ΐηκ ||Κὸ 

[δ ὕες. 17. --τ-ὰ 9 πιοτὸ ἀχδοῖὶν ἴον ἴπ0 ΦΘΟΏδΔΟ : [ἢ Δ} Γρδρϑοίβ 85. τὸ Ὠϑαγκοηθὰ πηἰοὸ λέσδοι, οἷο. --- Τ8.] 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

α. Ἄετδβ.1-9. Τῆε Οοιηπιαπα ὁ Οοώ ἰο «οδῆια. 
ΤΒο Βἰδίογν οὔ ἴ86 σοπαποβὶ οὗ [86 Ἰδηά οὗ Οδῆβδδπ, 
ςομ πο πεῖηρ ΠοτῸ 8πη4 σοηδαςιίηρ [Π6 ἤγθι ρμαγ οὗ 
ἰμοὸ Βοοῖκ οὗ Ψοβθῆπδ, οοπηροῖβ 1861 6] 8617 ν ἢ 
Βεπιοσοῃοταῦ. Ἔδοτγο, δῦ {πὸ οηᾶ, οἰ. χχχῖν., [Π6 
ἀοδίῃ οὗ Μοβοβ 185 τερογίρα, ἴβγβθ}᾽ Β Ἱπουγηρ᾽ ΤῸΓ 
εἷπὶ ἀσδογι θεά, δηἢ τηοπ!οπ πιδάθ οὗ ΨΔοβθιῆυδ (νογ. 
9) .ιῖ8 ΒΌΘΟΘΒΒΟΓ, 8116 γοῦ Μοβοβ αἰ πηβ6 } Γ 18. ΟΠῸΘ 
τροτα ΘΟ γαῖα ἴῃ ὑγοτὰ8 οἵ Ὠἰσμοβῦ ῥγαΐῖβθ ἃ8 8 
Ριορἰιοῖ δπὰ Ἰθδήου οὔ [Π6 Ῥθορ]Ὲ ἱτΠοιιῖ ῬΆγΑ]]6] ἴῃ 
4] "6 δι Ὀδοαποηΐ ἴππο8. ΟἾ]Ὺ ὅ'δηναθ) αὔογναγα 
ἴῃ Βοῖπθ δ6 86 τοβοπθά [Π6 ββιιο Ἰονοὶ (Ψ6Γ, ΧΥ͂. 1). 
Ηξρτο ἱπ νιτ. 1, Μοβϑβ, αἴϊδσνι ποίΐοο οὐ [εἷ8 ἀϑδιὶ, 

6 ΒΟΠΟΙΒΌΪΥ οηαι]οα δ᾽ ὝΞ. 8 ἴῃ νοῦ. 7, 88 ἷπ' 
Ὅκυιϊ. χχχῖν. 5; Ναῃηι. χὶϊ. 7, 8, ἰπ ἃ Ἰοπρ Βουΐ68Β οὗἁ 
ῥίδοοα ἴῃ οἂσ Ὀοοκ (ἰ. 7, 18, 15; νἱ]!. 81, 83; ἴχ. 24;}}" 
ΣΙ. 15; χὶὶ. 6; χιῖὶ. 8; χὶν. 7; χυῇ!. 7; χχὶϊ. 2, 4, 5), 
1 Κὶ. νἱῖϊ. 56; 2 Κὶ. χνίι!. 12; χχὶὶ 8;2 Οἢγ.1.8; 
χχῖν. 6: Ῥῃ. οὐ. 26. ΘΟμΊΟΙ 05 8180 ἢ6 ἰ8. ς816 ἃ 

ὩΣΤῚ ὝΞΨ. Ῥ5. χα. 1; Οἴμν. νἱ, 49; 2 μιν. 
χχῖν. 9; Ὦδῃ. ἰχ. 1] ; Νεῆ. χ. 239. Βοβίθβ ΜΙ οβϑϑβ 
ἴδοτθ δὲ εὸ ἀδθείρπδιθα Οὐ δὸ δαἀάιοββοά ὃὉγ ἀοά: 
τ6 Ῥαίγιατολξ, ᾿λοαῖ. ἴχ. 27, Θβρθεῖδ!ν ΑὈΥἤλη,, 
ἄξδη. χχνέ. 24 ; Ἀπ. ον. 6, 42: 200 1. 8; ἰ. δ; χΧΙῈ. 
1,8; Αὐπσδ, ἃ5 αν (5. χνῆ. 1.,} ΧΧΧΥΪ. 1; 
Ιχχνῖϊ. 70;1 Καὶ. νι. 66; 2 Καὶ. νἱϊ. 19; Εν. 
ΧΧΧΥΙΪΪ. 24), δπὰ Ηεζοκίας, 2 ΟἸγ. χχχὶ. 16, 8 ἃ 
1ποοςγβ 1681 Ἰοβάοτ, δι. ΝΟΌΟς δα 2ΖΑΓ 630 858 Οὴς 
ὙΠῸ ὀχοσαῖδα (οὐ᾽ 5 ἀοδῖρπβ (7 6γ. χχυ. 9; χχυ] 6; 
ΧΙ, 10]; υορὴἠείδ, 88 ἰβαϊδῃ χχ. 8, σοῖι ἀοὰ 
Ἀϊπιθοῖ κὸ παῖηοβ ([5. χ]Π . 10; χ]ῖν. 26; {6 Γ. νἱῖ. 
25; χΧχνυῖϊ. 5; Αη. ἰ1]. 7, πη. ἰχ. 8, δά οἴἶδῃ). 
Ῥτοροσὶν αἰ (ἠδ βγαείἑε5 180 ἀτὰ βογνδῃ!β οὔ αοὰ 
(Εχ. χῖχ. 6; ον. χχν. 42-55) δῃᾶ τοοορηΐζθ (Ποιὴ- 
δοῖνοβ 88 βῦσῃ, (Π6 δυϊποτα οἵ τ[π6 ΒΆ]1ὴ8 πιοϑβῖ 
ἔγϑεϊ νυν Ἄχ ργθϑδίπρ [15 ΘΟ ΞΟΪΟ" Β11658 ἱπ (Ποῖν ἀἰβιποι 
ἱπάϊν δ] (8. χῖχ. 12,14; χχχῖν. 23; ΧΧΧΥυ. 
217; Ἰἰχῖχ. 37; χα. 16; οχίχ. «7, 65, 84,122, 176; 
Ἴχχχυ. 14: οχ δ. 2). Ηοποο ἰπ {[Π6 δβεσοηᾶὰ ρᾶγί 
οἵ 4414}, τ86 τσλοίε ῬΘΟΡΪΟ 18 80 παπιρά (15. ἱν. 859 ; 
ΧΙ, 19 ; χ]ῖν. 1, 2, 2] ; χῖὶν. 4: χὶνὶ. 20), δπὰ 
τῆση δδὶη Ηθ ὙΠῸ ἰβ [πὸ [δ οὶ το κατ᾽ ἐξοχήν, ἴΠ0 

ι {ΤῈ τι] ὍὈ6 ποξοσι ὉΥ͂ ἔπ6 τοδάον οἵ ἔϊο Βηρ μη Β.Ὁ]6 
ἴδε ἰω στοδοσεηοοδ ἴο ἴδ Ῥββ] 6, ἰδ {ἰ{Ὶ0Ὸ δουλοϊίτη68 οουδ 
828 Οοὔὴε ΤΟ ΣΟ. -- ΤᾺ.] 

Σ [786 σις! ου ἔδο Φοπῖδῃ ἰὼ ϑι 8 2 εέ. οΓ 1λ4 Βἰδῖε, 
ἘΞ} ῦὈο ἑουσμμὰ αὐίο ζ.}} δοιὰ αοιδίαδοίοτγ. ὅθο δἷϑὸ (δ) δσὶ. 

Μαββίλῃ, (ΖΘ. ἢ, 11}. 8; 18. χ ΐ. 1-; χ]ῖχ. 8. ὅ, 8 : 
1}, 18-5, 58). Οἱ 16 βοπβο οὗ {113 ἀορὶσπμιίοι,, 
Β600 ὕο]ον τπάύτ Π)οοσιίΓγ 8) δηι ΕἸ ΠΟ]. -α (σποιγῃ- 
ἱῃρ Φοϑηπδ δϑὺ [πιγοἀυοιίοῃ. 

Μοδοδ' Μιηίδῖου. Οὐ δβοσνο ἰηδὺ Φοβδ 8 πος 

ΒΡΟΚΟη ΟΥ̓ 48 Μοβοβ᾽ βοναηῖ, ὑπ δ98 ΓΙῸ, 
ΤΑΪ ἢ ἶβῖοΓ ; “ Δα) αἴδηϊ,᾽᾿ 6 501} ΠΟῪ β8γ, ἴῃ 90 ΔΓ 
485 Μοβοβ ψὰ8 πού ᾿ανγ-κίνοῦ, θὰ σοτητηδπάογ- ἢ- 
οἰϊεῖ. ὙὍ ἔουτημὶ ἰμβιλ] ] τοι οὔ Φοβῆαα πη {1118 
Ροδίοι 18 στρογ τὸ τκ8 ἴῃ Νιιπι. ΧΧΥΙΣ 18 ἢ 

ϑοτάδα. ἹΤΣΓΤ, ΑἸ πιοϑὺ νου  μ6Ὸ ἴῃ τὸ Ο. 

ΤΙ ν τ τθ6 ἀτί., ἔγοπι (6 τ. 2. “ὯὯρο ἄονη," 
ΟΥ, ΨΥ ΠΟΘ ἃ δίΓΟ Πα 18 Βρόκοη οὗ, “το ἤονν." “ΤῈΘ 
ογάδι τῃογοίογο τό 8}}5, τὰς ὁ ἤοννῖη τ᾽ {τὰς 1)6- 
βοθιίογ,᾿᾿ διδη]ον]}, ρογ δ ρα ν᾿ τ} ΔΙ] αϑΐοη ἴ0 118 6χ- 
ἰγο πιο δοτιρι 141} δηὰ σαρίἃ σοουϑὸ. Αἱ τΠ6 
τοβθηῦ ἀἂγ [Ὁ 18. (4161 ΒΥ 1π0 ΑΥ̓ΔῸΒ 68}} δ. οΤΊ ΔΕ, 

“τπὸ ἀτίπΚΙη -ἰαοο, ὁος κε ΟΏΔΠΥ υν ἢ τη Δα το 
61 θῖν, “το ρτολς. ὙΠῸ παιηα ο {ἀγάπῃ (Φο1- 
ἀΔ})}, 'ν πόνον οῦ ποῦ ππκηόνη ἴὸ [0 ΑωΟΑθὶς τ ΓΙ ΟΥ8 
ἬΝ ΤΠὸ Ἰοηρστὴ οὗ ἴμ6 ΨΦοτάμηῃ ἴγομλ ὙΠ ΟΥΘ 
ἴε Ἰεανθ5 [Π0 βοα οὔ (ἐοπῃποϑᾶγοῦ τὸ τπὸ Ποδὰ 8688 18 
θοῦ εΕἰχτν πλλ]οδ,᾿ τραβιιγο ἴπ ἃ εἴτα ἢν 11ὴ0 
ὑυῖ 1Ο]ονν η [0 εἰπιιοβίτοθ οὐἁἨὨ 116 βίγοδῃ ἵν Ὸ 
πἀπάγοὰ τ ]5]ὲ. Εατγοσ, ἡ ανκίργιμη)οπ, Ὁ. 155. 

Πουίπδοι, ηψϑβ. σεου. Ρ. 144 ἢ ͵ οι Εδυπλοσ, Ῥαί- 
ὥκίίπα, ν. δ4 {2 

γον. 4. Ηυτο τ|ιὸ θουπάατίοβ οὔ Οδηδϑϑη ἃγὸ ἰαδἱά 
ἄονν ὙΟΤΥῪ Ἰητ ἢ 48 [μον τὰ σίνγοη ἴῃ 1) 6υϊ. χὶ. 
24, Ιῃ τὴ ΟΥ̓ΠΟΥ ρᾶβϑᾶσο, πονγονου, [6 ὙΥΠἸ]ΔΟΓΏΘΒΒ, 
[θδποη, δηὰ {π6 Πρ ῃγαῖοβ ἄγὸ Δ ΚΟῚ ΤΟρΟΙΠΟΥ 
88 Ορροβοά ἴὸ ἴθ γγϑδῦ βθ8, Ὑν ἰ]16 δοτο, (1.}) [ῃ6 
ὙΣΔογποκ8. ἀπα Γοὔδποη (βοῖἢ} δὰ ποῖ), δηά 
ἴῃ ἀραίη (2.) τῆ ΕᾺΡ γαῖοβ πὰ τῆὸ ρτοδῦ 568 
(οαϑὺ δῃ ἃ νυθβὴ) δἴὸ Ὀγουρσῶϊ τομοῖποτ, δαθδίδη- 
ὯΔ }}ν τον διθοσης ἴο τῆ0 84πι|06. 116 Ἰαπὰ Βποι]ὰ 
Ὀ6 θουπαοᾷ οἷ [πὸ βουτῖ Ὁγ 186 Αγαθίδῃ ἀθβογί, οἢ 
1η6 ποῖ ὈὉγ Μουπῦ [δποη, οα ἴδ οαβὴ ὮὈΥ τἰιὸ 
ΕἸ Ργαῖοβ, ἐπα οὐ ἴπὸ τνοδὲ ὈῚ τῃ0 Μοάϊοσγαποιη 
568, 4.5 85 8ΙΓΟΔΟΥ ὈΓΟΙ 8οα ἴο ΑὈτϑμδὰ ((6η. χν. 
18-21}). δ11}} ἸηοΓῸ νἈΡΊΟΙΥ 18 1Ὁ ΟΧ ρΓΌΒβοα {ἰὐχ. ΧΧΙ 
31) “ἴοπὶ ἴπὸ Ηρα δδα ὄνοὴ ὑπο ἴπυ 868 οὗἉ [}6 
ΡΙΗ] 8 ε1π65,᾽) δηα “ ἴγοπι (Πς ἀσδβογῖ πηΐο πο τῖνοῦ ᾽ἢ 
(ΕπρΡ γαῖοβ), 8116 θὰ Ναιη. χχχὶν. 1-2; Φοσῇ. 

ἘΡΩΙοα ὁ" ἴῃ (ἢ6 βδιιο νοσὶς ; Βίδέ, διργα, Αὐζ. 1848, 
Ρ. 890 Β΄. Νον. 1848, ν». 704 α΄. Αρτ. 1850, ν. 898 ΠΗ. 1 6} 8 
Ἐχροαίείον ἰο ἰὴ εαά δεα; ΟΥμῖξδο οὗ τλὲ ποὺ ον οκ ἰλ8 
“ονάαπ, Ν. Υ. 1870. --- ΤΆ.] 
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ΧΙ, -αῖχ., [26 θουπάδτγίςβ, βἰδιθὰ ΟὨ]Υ ἰπ 8 ρϑῆθγαὶ 
ὙΓΔΥ͂ ἴῃ ΟἿΥ ΡΑΒΒΑΡῸ, 8.Ὸ απο Δοσαγδῖου ἢχοα, 

“Ἤς ΤΟΙΤΊΟΓΥ το ΡῈ οσςσιρίο ὈΥ 1Π6 γθορὶε οὗ 15- 
ταοὶ ἰβ ἔαγίμοῦ πὰ τογα ἜΧΘΟΙΥ δϑοογίαϊ πο ἔτοσα 
τς ἀιηϊάοη, “ 4}} Πα Ἰαπὰ οἵ (6 Ηἰττ65.᾽» 

ΤῊ18 Τό ΟΣ, ἃ5 ἰη νοῦ. 3 τ16 Φογάδη, Ὀδοδῖδο 
[πὸ ΓΙΝΟΥ νγὰδ νἱβ: 0]6 εἶοϑο δὲ πὰ, δηὰ 186 πηουῃ- 
[Αἴ σου] ὰ δα βοοὸπ δἰτμουν δὲ ἃ τοδὶ ἀϊδβίδηςθ. 

ὙΌΣ (1 ῥγοβα δἰ σαγε ΜΒ 106 γί.) ἰδ, ἔτοῖη 
Ἱ22 “το ὕ"ὸ πλΐτα," 16 Μἢΐἱτ6 πιουηϊαίη. ΕἌΓΤΙΒΟΓ 

Γι σΌ]αγα 866 ἴῃ {π6Ὸ ἱπισοδυςιοη, δηὰ ἴῃ σνόῃ 
ἐδυμηοῦ Ρ. 29 Π- (Ὁποογηὶπρ (μ6 427,{|π6 δ “͵1Ὸ}}} 

88 ἴπο οἰμος. Οδηδδηϊάβῃ ρθορίθβ, οοπιρ. ἴδ 6 Ιπιτὸ- 
ἀυςοη, ὃ 7. 

γοεγ. 6. Β6 κίζρουῃᾳ διὰ ἤστωη. Γαδ Υ ΓΔ 514 168 
ἤπε!γ Ὀσὶ ποῖ δοσαγδίου : “Βα οοπηίοτιοα δὰ υη- 
αἀἰβπιαγοά.᾽" 1). ει: “86 ἤγπη διὰ βοηρ.᾽ 
ΘΟΒΓΤΟΘΟΟΥΓ : “Β6 βίσοην δηὰ ἔγιη," εις. χχχί 6; 

νἱ!. 28. Ὑ7ὸ ργοίοσ ἐμ8 τοπάογίηρ οἵ ΤΟΝ ΟἸΓΊ, 
βἰποο 6 ψογάβ, 88 ὖ. Η. Μίςἢδο! ἰ5 88 ποιθ, εἰσ- 
Ὠΐγ ποί ἥσπηηθεβ δπαὰ βίτοηρῚ ἰπ ρΈΠΟΓΑΙ, Ὀὰῖ της 

δἰ το σΊΝ ἴῃ τμ6 Βαπάβ (71) ἀπὰ 186 ἤττωπθεβ ἴῃ 

(6 Κηρρα (ΘΝ, 10. χχαχν. 8, εἴ. Ηοδ. χὶϊ. 12, 18). 
"οδίιπδ παυδῖὶ ΙΔῪ ἢοΪά ὈοΟ]Ϊγ δπὰ νἱτἢ ἃ βίγοηρ 
᾿ιδη6, δπὰ τῇο ΒΘ 6 85 ἀ0Π6 80, ΔΙ'ον ποιἢ- 
ἱηρ ἴο ἀτῖνε μἷπὶ Ποπι πἷθ ροβίτοπ. 11 ν}}} Ὀ6 πο- 
εἰοοά τμδὲ 1ῃ νοῦ. 6 νὰ πὰ εἰ ρ]ν γορθλίθά, ἴῃ ]- 
πιοϑῖ ἴΠ6 58πι6 γογάβ, Ὑμαῖ ἢ84 ὕθθη βιὰ ἴὸ Φομαδ 
ἵη Ὠοιιῖ. χχχὶ. 7, 23, ργοοΐβε! Υ ἃ8 ἴῃ 6 Ῥγοπιῖϑα ὙΘΓ. 
ὅ 8 ἃ τερει !}0η οὗ Ἰ)εαϊ. χχχὶ. 6, 8. 

νεῖ. 7, 8, δα πηοη 8} Φοδια ἴο 8 στο] οὔδβογνυ- 
8 ΠΟ οἵ τὴς ἰανν, 'π ΟΥΘΓ τῆι [6 στοδὺ σόσὶς Ἰαϊὰ οἡ 
παι ὈΥ τ 1μογὰ τρΔῪ 06 δυσσοβϑίι }}γ ΘΟΟΟΙΏΡ ἰ8ῃ64. 
Νοῖ ἀορασὶ ουίἱ οὗ [ὮΥ του, ἰα [Π6 Β8Πη6 848 ““ἴο 
6 ΘΟΠ ΕΠ Δ]}}Υ ἱπ ἴμο τοῦ τἢ.᾽ “ο5Πι8 πιιδί, οἡ τῆ 6 
ΟὯΘ ΒΔηά, ΒρθβκΚ ἴο ἴῃ6 ῥΘΟρ]Ὲ ἴῃ [6 νογάϑ οὗ ἴῃς 
ἰανν, ἰῃ οΥγάογ τίσ ΕΠΥ ἴο Ἰπηργοδδ οἡ ΤΠ 6πὶ 118 βασγοά 
ἀδείχη, δπὰ οὐ πὲ οἵ]ιοσ, γχιδὲ 4150 στοι πὰ ἀὲἐπιδβεί 
ΑΙ ΔΥΒ ΙΟΤῸ ἀΘΟΡῪ τπογοΐη. Ηδποὸ 1 15 βαἀρά : -- 

ΤΏου βΒδ)ῦὺ τπηοαϊίαῖο ὑμοσοίῃ ὧδ διὰ τἰχηῦ. 
Ὗγο τὸ ποῖ ἴο τπἰηκ οὗἉ 18 πηρα ἰδτίου 88 ἃ Ἰοασηθὰ 
δἴυάγ, Ὀαὶ ΓΙΠΟΓ 88 ἃ τπηδίαγο γοήοςστο ὑροπ ἴΠ6 
ἰδ ὖν ψἰοἢ Φούδυδ ροποῖγαῖοβ ΠΟΤῈ ἀΘΟΡΙΥ ἰπῖο 118 
ΤΠΘΒΠΙΠς, δηα (Ππ8 ὈΘΟΟΠΊ6Β 48} }ἘΕἔ{ ἴ0 ΒΡΟΒΚ ΤΏΟΓΟ 
οἰθαγὶγ, ροϊῃίθα]γ, ἀπὰ ροινου }}} ἴο ἴῃς ΡΘΟΡΙΕ. 
Ερτ ἢ τπδὶ ρδτιςα αγγ, ἀπά ποῖ ἴο [Π|6 ““ 'ῃρ 
δοιὰ," δβ βππάθῃ ΟΧρ αἰ ἰΐ, 8 ἴΠ6. ΓΟίογοποΘ ἰῃ 
{πὸ οοπαιπιδηις, {Παὶ {[π6 ἰαιν βῃοι!ὰ ποῖ ἀορατ ουἱ 
οἵ πἰβ πιουῖῃ. Οομρ. Ποῦ. νἱ. 7; χὶ. 19; χνὲϊ, 19. 

Οὐοπιρ. διγίδοτ, Ρε. ἱ. 2, δηά οἢ ΓΛ ΞΩ, ΘΟ. 8 685- 
Ῥϑεΐδ!]γ. 

νοῦ. 9: “Τὸ δββϑύσαησο ραίηβ ἰῃ δίσοπρτῃ ἤθη 

ἴ0 ἴθ ροεἱιὶνε ΤΩΝῚ ΓΥΓΙ͂ (Ποτὸ 86 δἀάοὰ 4150 

ἴῃς περδνο ΓΙ Ὁ ΞΡ ὌΝ, ας ἴῃ Ῥθαΐ. 
χχχὶ. 6, 8.᾽" αὶ. 

ίοιο ἀϊά αοὰ δροαῖκ ἰὸ Φοεῆπα  ΒῪ της {Π1τ1π| 
δὰ ὙΒυπιπιῖπι, 85 Η685 (Ο δεή. υ͵ἱοδ. ἷ. Ρ. 29) βΒρ- 

868, Δρροδιίηρ ἢ Να). χχυϊἱ, 2], ΟΥ, 85. πιοβῖ 
᾿ΟΓΡγοίουβ δββσηθ, ἱπηπηθά αίο]ν, ὈΥ δὴ ἱπναγὰ 

τουοϊατίοι Σ Ῥτοῦδϊν {π6 Ἰατῖογ, 86, ΔΙ᾿ ΠΟ ρΡἢ 
νγ0 τηυδὲ δάταηῖς τπαὶ σοοῆπα πδὰ Ὀοδη ἀϊτγοοιθὰ Ὁγ 
Οοά μιἱπι86} 7 ἴο ΘΙ ΡΙΟΥ ἴΠ6 ΟἿΠΟΥ Τη68}8, αηὰ {Π6Γ6- 
ὙΠ [86 τηρἀϊδίήοη οὗἉ (πὸ μὲσ ἢ-ρτίοβι, γοῖ (πὸ Τοτὰ 
Δὲ πι δα! ἢ ΟΥ̓ ῬΠΟΠι ---- Οὔδογνα {Π|8| --- [6 ἰπίδενο 8 
Ποῖα ἱΆκοη, νγὰβ ποῖ Ὀοιιπὰ ἴο [18 ΤΏΘΆΠΒ, 88 δ8ἢΡ- 
ΡΟΔΓΒ ὙΘΓΥ͂ Οἰοατὶν ἤοπι {6 πηδηϊδδίδτίοη οὗὨ {πὸ 

᾿ϑηροὶ], οἢ. ν. 138-15. 6 [τὰ φροκο ἴο δοβῆιδ 85 
86 αά᾽ Βροκοῃ ἰο Μοβεβ, απὰ δὲ [6 δϊογν δγὰβ 

2 [[ὰ δῖα ̓ Ἰδίεσ ποεὶς (διό. Οὐμι. ἴῃ 106.) Καοὶϊ 6111 ἀσηγίης 

ΒΡΟΐκ ἴο ἴπ0 ργορμεοῖβ. Τορθῖδοσ πῖιἢ 186 αἀἰνίποὶγ 
τοχυϊαιοα οὔοο ἵπετὸ γθηΐ οἡ τ ΐβ τθα ΘΟΠΩ ΠΣ 
Ἄσδίοη οὗἩ Οσἀ᾽ 5 Ρυιγροβοβ σίτμουῦς αἰ γθϑηοθ ἴο 86 
πποοπβ οἵ [μδὲ οὔἶου γβθη ΠΟΥ͂ ἩΟΓΘ ἴῃ ῬΤΟΡΕΙ 
ΘΧοσοῖβο, θυ Βοιηρίίπηθθ 4180 ἴὸ δϑδκοη τἤθηὶ 10 
[ὃ ψΒθη ἴσης δηὰ τίρῃς γα Ἄεχύηρυϊϑδοα ἰῃ 
Ϊδγδοὶ, 1 ὅδ. ἰϊ.; Ζ06] 1. 18. 

ὃ. Ψεγβ. 10-18. 7λε (Οοπιπιαπά 97 «οδῖια ἰο ἰλα 
Μασί είγαίεα 9 (λε Ῥεορίε ας τοεὶί ας ἰο ἰλε Κοιδεη- 
δεπιίδ, Οἰαάίίε5, απά ἰλε αἱ Ττίδε ὁ Μαπαξεεή. 

Αἴον Φοβίιυδ [85 τοοοϊνοὰ 16 οοιπτηδπὰ ΠΌΙΩ 
Οοά το εγοὺββ ἴδ Φογάδῃη τὴ τΠ6 ροορίς, Βο 
ΔαΟρΡίδ δΐβ μἰΆπε διιά ἱπηπιϑ ἱδῖθ] Υ Θη)οἾἢ8. ρος 
(6 ὩΣ (οορ. Εχ. νυ. 10; Ναπι. χί. 16; 
Πόοαϊ. χνὶΐ. 18; Φοβῆ. υἱῖϊ. 83; χχὶϊὶ, 2; χχίν. 1) ἴοὸ 
βο τγουρῖ [86 ᾿σΔΠῚΡ, δπὰ ο4]} οἡ ἴπ6 ΡῬόΟΡἱΪς ἴὸ 
Ῥτουὰθ ΤΣ φΙΝ θὸν τ σνἱοῖδ}δ (16 πορὰ οἵ 
γΥΒΙΟἢ '8 Θχρ αἰ ποὰ ὈΥ τ1ῃ6 οεββδίοη οὔ 1ῃ6 τηϑηπδ, 
ΓΒ. ν. 12), βίποο τυ ἴπσοθ ἄδγα [ἢ6 ΤλΘΤΟ ἢ 
Ὑγο ]ἃ Ὀαρσὶπ. ΤῊ Ϊΐθ9 βίβδιθιηθηϊ ΟΥ̓ ἔπη6 8 ἢοὶ Θχϑοῖ, 
βίποθ σϑῖθο τ, 88 Κζ6}} 4180 Δββιτηοβ, βούθῃ ἀαΥδ ἴῃ 
Α11 Ἰηδγνθῆθ, ΠΑΠΊΟΙΥ, ὁπ6 ἀδΥ [ὉΓ [16 ἸΟΌΓΣΠΟΥ οὗ 
[86 8ρίο8 [0 «[6γίσμο, [ὮγθΘ ἀδγβ Ὁ τμεῖγ δίδυ ἴῃ ἐδ 
ΤΑΟΒ ἴδ η, ἔπγοα ἀδΥ 8 ἴὉΓ [86 ΤΔΓῸἢ ἴτομι Εἰ τπὰ 
ἴο ἴ6 Φογάδῃ, δπὰ {π6 ἀ6]ΑΥ ἔθογο, δῖον ἃ}} τὶς ἢ 
[86 οτγοβδίηρ οὗ 16 Γῖνεῦ ἴοοῖς ρ]δοθ. οὶ] βῶγὸ 
οοποογῃΐηρ τμ|8: “6 ργῖνο ἀρ ἴ[Π6 διίοαρὲ ἴο 
ἰἀοπε έν 186 1Πτὸϑ ἀδγβ ἰπ οἷ. 1ἰΐ. 2 τὴ 1ἢ τΠο86 πηδη- 
ἤοποά ἴῃ οἰ. ἷ. 11, δίηςα ἴΠ6 ἴαχὲ ἴῃ οἷ. ἐϊϊ. 2 δοη- 
ἸΔΪῺ8 ποῖ ἴΠ6 δἰ ἢ ὐεϑὲ Ὠἰπὶ οὗ βιον ἃ οοχῃ υἱπαδἕοη. 

ΤΏ δσιίο]ο ἱ8 ποῖ ἑουαπά νὰ ὮΘΝ (ςΒ. 11]. 2) ὉΥ 

πίον το ὩΣ ΓΙΌ 2 τοῖσμι μ6 τείεστοὰ ἰο οἰ. 
᾿. 11; δῃὰ τὰ βίδῃα ὮΥ Π6 δἰ π: 0] βιδίθιηθη(β οὗ ἔνθ 
τοχῖ, δδϑυμληρ {παι [6 80165 ΘΙ βοΐ Οἷἱὲ ἱπηπι|6- 
ἴδιο δίϊοσ [ῃ6 σοπηπηδηὰ ἰῃ οἷ. ἱ. 11, ῬΤΟΌΔΌΪΥ οἱ 
[πὸ 58π|ὸ ἀδγ, ἰ. 6. Οἢ {Π6 {πϊγὰ οὗ Νίδδη, [μδ΄ ΠΟῪ 
τοῖαγηοα ΔΘ ἴἢγθ [1}} ἀΔγ5, ἑἐ. 6. ὁυ ἴ86 61} οὗ 
ΝΒ, δὶ δνεηΐηρ (εἰ. 11. 22), δἀπὰ ἰδὲ ου ἴδ 
ποχὲ πιογιηΐηῃρ, ἱ. 6. ὁπ ἴῃ6 71} οΥ̓͂ Ν΄ίβδη, Φοβῆπδ 
ὈΤΟΚΟ ἊΡ ἔγοπι Βῃϊἴπι, σϑῖηθ οἢ ἴο 186 Ὀδηκ οἵ ἴδ6 
]ογάδηῃ (ςἰ. 1. 1}, μετ πὸ σεδιρὰ ἴῆγοθ ἄδγε, 
Δηὶ οἡ 186 ἰεπῖῃ εἤθοῖϊοα ἴΠ6 ρδββαρα" Νοΐῖ ξὸ 
ΟΕ ΔοΙ, ὙΠῸ ΒΔΥΒ ΓΔΙΠΟΡ : “Α.8 τοραγάβ ἴ86 οἶτο- 
ΠΟΪορΊοδ] δυσοθδβδίοι οὐ {1686 δυοηῖβ, γὸ 866 ΠῸΠῚ 
εἰ. ἵν. 19 ἐπαῦ [Π6 ῥβεβαρὸ οὔ ἴὴ6 ΨΦογάδῃ 188 
οἴεοιοα οὐ ἴθ ἴθπίῃ οὗ 186 γβε τωοηῖ. ΤὮδὲ ἡ 
οοπδηα οὗ Ψοβλια (οἰ. ἱ. 11) ψγὰ8 ρίνεη ἴδοσο- 
ἴοτο οὐ ἴμε 7:1. Ἐαυν [Π6 βδδπι6 ἀδΥ δα βοΐ 
οὔΐξ 189 δ8ρί68, δῃὰ {ΠΕ6Υ 80 αὐ οΚἸῪ ΔοςοΟΙη δποὰ 
186 ἸΟΌΓΠΟΥ ΟΥἁ ΡΕΓΠΔΡΒ ΒΟΒΓΟΘΙΥ ἃ ἀοζϑῃ τη }]68 τδδς 
186 ἰοῖ Φογίομο δείοσγα [Π6 ΔΡΡτΟΘΟΙ οὗ {πᾶν πίρῃς;" 
(Ὀυῖ μον ἀοεβ 118 ἄρτοο Εν Ἢ εἰ. 11. 2, 5 δ, 1) “186 
ἴΠγθ6 ἀδγβ Ὑ Ὡο ἢ ΠΟΥ δροηϊ ἰπ ἴδ πηιουη δίῃ Ἰτο τὸ 
ποῖ ἢ1}} ἀδγθ᾽ (ΠΟΤῈ ΔΓ γα το] τπδι 1) ““ θείης 
[Π6 ΓΟΙΔΙ ΠΟΥ οὗ 16 71}. (νὰ οἢ τηυδὲ ἴδυ8 
μᾶνὸ ὈΟΘῺ δῇ ὩΠΟΟΙΩΠΙΟΙΪΥ Ἰοπρ 447), “τἢ6 8ι}, 
8η4 ρμᾶτὶ οὗ ἴπο 91}. Οἡ 1:18 ἰαδὲ 1ΠΕῪ τεϊυγπθὰ 
ἴὸ Φοβῆπα, δηὰ ἴδὺ8 ἢ6 ἯΛὺΛὺΛἔΡ δ0]6, ἱπῃ βοοογάδῃοθ 
ψΠῈ ἢΪ8. ΟΥΟΥΒ τοςεϊνοα ΘΟΓΡ ΟὨ ἴπῸ 71}, ἢο σΓῸδδ8 
ΟΘΡ Οὐ ἴΠ 101}. ὙΤμ8 γγὸ αν ἃ ὙΘΥῪ δα 
᾿ΒδοίοΥΥ ἐουτοϑροηάθηοθ Ὀδίνγοθη {Π6 βουῖθδ οὗ 
ΘΥθη8 δηὰ [Π6 διιοοοθδίνο ἀδίθβ." ὙΤὴδ ῬΘΥΡΙ ΧΙ Υ 
ἴῃ ΒΟ ἘΠ680 ΠΟ ἱπίθγργοιῖουβ ὅπα ἐπι βοῖνοθ 
ΤΑΔΥ͂ ὍΘ ΥὙΘΤῪ ΒΙΠΊΡΙΪΥ οἱ ὮΡ ἴ, ἢ Κποῦε], τὸ 
8.581Π)0 {πδὶ {πΠ6 Ἰγεὸ ἀδγβ τηρηοηῃοά ἰῃ οὮ. ἰϊ. 3 
ΔΙῸ ἰάθη ς 8] 118 [Ππ6 ἴὮγοΘ ἀδγβ ματθ ἰῃ υϑγ. 1], 
Ὀαϊ τΠαϊ “ἢ. ἰϊ. ΩΣ 8 ἴ6 τοροῦὶ ποτὸ ποτκοὰ 
ἵπ ὈΥ [η6 Δυῖμοτ, δῃὰ Ἰὴ [Ππ0 ἱπβογέοῃ οὗ Ὑ οἰ, 
Διο ΟῚ 85 ποῖ ῥδία ἴο [Π6 δχϑοῖ ἀθϑίδστοϊπδοἢ 
οὗ 18 ἀδιο8.1} 

δδὲ [0 “(τοῦ ἄδγα " ἰοξο, γοσ. 11. διό [9 δαῖῶθ 86 ἰὩ οὗ 
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Τδοτο ὉΠ οΥσ ποῦς, το 8. 12--18, ἃ ϑρεςοὶδὶ ἀοιηδηὰ 
οὗ Φοβῆπα προὴ μ6 Πδυυοπὶίοβ, δα ῖοβ, δπὰ ἐΠ6 

- Βα! θα οὗ Μαδῆβδβϑεῆ. Ὑμοϑα δα, διοογάϊηρ ἴὸ 
Ναπι. χχχὶϊ. οἡ δοοουπὶ οὗ {μεῖγ γϑϑ] ἢ ἴῃ ἤοςκβ 
δοὰ Βεγάβ, τϑοεϊγθαὰ τμεὶγ ροββοϑείοη ἴῃ [06 ἰδπὰ οὗ 
ἰδ ςοπαπογοὰ Απιοτῖῖο Κιηρ5, δίπου δηπα Ου, εδϑὶ 
οὗ ἴδ Φοτάδη. ΤῊ νᾶ οἡ ἴπ6 ςοπαϊίοη, μον- 
ἜΥ̓ΟΣ, τπκι ἸΠΟΥ Βῃου ἃ ἢ 6} 116 οἴδιοῦ {Γ10 68 ἴο οοἢ- 
4υεγ Ὑ εδὲ Ῥαὶοβίίηο; δῃὰ ΨΦοθῇῃμβ ΠΟῪ ς4}}8 υροῦ 
τδῖὰ ἴο []8}} τἰᾶῖ σοπαϊοη δηὰ ΟΔΥΤῪ οἱ 86 
ΡΓυπιῖβα ΠΟΥ δὰ πλάθ. ΤἈ8 ΓΠῸῪ ἀθοίαγο [86 Πὶ- 
βοἶνοϑθ τον ἴὸ ἀο. 

Υεγ. 13. Βδιρθσαῦθορ ἐμ ψνοζὰ 198} Μοδοα 
οοτωσαδη θα γου, οἷοθ. Ναπι. χχχὶὶ. 220-24 ἰἱξ 
φυοϊοὰ ποῖ ᾿ΣΟΓΆΙῪ Ὀὰϊ ΠΈΌΘΙΥ δοοογάϊηρ ἴο 1Π6 

δδΏ86, [ὉΓ ὩΣ ΓΙ ἄοεδ Ὡοϊ οοσῦγ ἴῃ ἴΠ6 Ρ88- 
«Δα οἰϊοά, --- ἃ νΟΤΥ Ὀοδα 1] ἐχργθβϑίοη : 10 δἴογὰ 
Γοδῖ, ἴῸ οϑΏδ ἴ0 σοδῖ. [ΐ 18. [Πὸ 88Π|0 8ἃ8 ρίνίῃρ δ 
ἀπο! λησ- ͵Δοθ δοῦσα δπὰ πἀπάϊβίαγ θὰ ὈΥ ΘΠΟΠλιὸΒ 
(εις. χχυ. 19), αὔθ ἴμ6 Ἰοης;, γοϑ[] 686 νδηά θη ρ8 

Ἶ 180 ἩΨ]άοσο85. ΤῸ αἰπουοάϊοης (Νυτι. 
χίν. 26 “.) οοῦβ ποῖ ἰῃΐϊο [818 τοδὶ (8. χουν. 11}; 
ὕθπὲ ποῖ δυὐθὴ 118 18 186 ἴγι τοδῖ, ἴῃ [1}}] κατά- 
παυσις, ἴπ ἴγις σαββατισμός οὗ 0 ΡΘορ]ο οὗ ἀοά, 
Ηδεῦ. 1.11,.18; ἦν. 1, 8, 8, 9. 
ΤῊ Ἰδυιὰ (])ουϊ. ἰἰϊ. 18) 28 'η νοῦ. 2, ἐλ᾿ς 2οτ- 

ἄδῃ, νοῦ. 4, ἐλ [δϑϑῃου : [86 ἰδπὰ ἴῃ Ὑπΐοἢ [Πποἢ 
186 ὙΓ8Ο]6 ῥϑορὶο 85 γοῖ διὰ ἴδ)6 δρθδοὺ 8180 ὙΓ6ΓΘ, 

το Ἰαηὰ 6551 οἵ {ἰπθ “ογάδῃ, --- Ὑ 8116 ἼΏΨ3,, ἔγϑηβ- 
ἰαϊοὰ Ὀγ [πἰποτ, 0)6 οῖῖο, απὰ ΕὩρ. Ὑ6γβ. “"οη 
115 5116,᾿ τρθϑπδ ὧπ ἑλαέ διάδ, ΟΥ Ὀδγοπά, δῃὰ ἷβ 
εἰρογοῦ ΠΌμ 186 ττλτοτγ᾽ Β ροὶπί οὗ νΐον. 

γεν. 14. ὩΥΦΘ ΤΙ :» ναυίουβὶν ἀοτίνοα ; οἶς ποῦ 
(εδεη.: Εὔγοι, [ἢ τβοῖὰ ἀρτοὸ Μαβίυβ, θ 

εἰιο, ΚΟ1]), ἔγοσα ἸΦΘΓΊ, ἰωσιδυια, τεηίεν, Ιαπιαηι, 
ἐοιέες, τοὐοτὶδ τὸ ἰμπηδὶς αοοϊπεῖδ, τ ὙΠΟ ΟΟΙΆΡ. 

Ἄατ. χχχὶϊ, 27, 32 (ΘΕ ΤΤ, ΟΥ̓ ΝΞ γ5 0): 

δίο “οὔ χχχυῖ!. 8; [,ὰ. χίὶ!, 85; ΕρΆ. Υἱ. 14; 

Ῥεῖ. 2. 18, --τοτ, (Ενυαϊὰ) ποιὰ ΘΓ, ἔνο --Ξ ὃγ- 
Γβηυρεα ἴῃ ἤγνοθ, ἑ. ἐ., ἰῇ σοιαρϑηΐθβ. ἢ [Πῖ8 
Κηυῦδὶ βἰάἄοβ, ἴῃ 80 (ὯΓ ἴπδὲὶ ἢ Εχ. χῖϊδ. 18, Πα! 
ἀοῆποβ [Π6 πογά, Ὑν Ἀἰοἢ 18 πιεῖ υνἱτἢ ΟἾΪΥ ΠΟΤ δηὰ 
ἴῃ οἰ. ἵν. 13; ἔχ. Χι;. 18; δαας. νἱΐ. 11} (εὖ αἷδο ἐπ 6 

. 2, ἐοοκθ ἰο τοεοθεῖθ (9 Ῥζοδοηξ ἀδίο πὶ} (δ δοὲῦα] 
Βσ:ο οὗ δ) ογοδδίης, ΌΥ δεδιαπιίης ὅσγδε ἐδδὲ ἰδ [6 οὶ τωϑδϑηὶ 
δαὶ (ΠΟΥ δου μὴ ραδς οὐεν πἰτ (Ὦγϑα ἀδγϑ, ὈὰΣ ΟὨἹῪ Ὀοσίῃ 
Ὧο τοτο ἰοτσαγὰδ ᾿ἰὶ ἢ πκοὰ δοοουάὶν, ἰλδὲ ΔΙ ουκχὰ Φοκυλ αἰ 
ἰεξίξη ἴ0 τας} ἴμο )οτάδη διὰ Ἵσοῖβ ἰὰ Ἡϊπὶ ἰῆγτοο ἀδ δ, 
νἷο ἰοἰφοτίου τ ἔγυσέσαιδα ὉΥ (9 ἀοίδυ τ ἰδ ὨΐΦ κρόοϑ υὉ.- 
φκροοίο! Υ σχρατίουοοα. Ηο δὲγ8: “ΤῊ ἀδαϊκηδεος ' 1π ἔὮγϑο 
ἀλγδ᾽ (ἐ. ἐ.,) 88 ΔΡρεδσε ἴγοίη αὶ σοι ρασμοῦ οἵ Οσῃ. ΧΙ. 18 δινὰ 
19 πῇ υογ. 20, τοεκουΐνηᾷ 'οοι ἐὴ6 ἀδὺ οἵ κἰνίηκ (μἷσ οοτῃ- 
πιλρά, οὐ ἐδο ἑἰτὰ ἡδὺ (ΟΖ) 8041} γ0 Ῥαδ οὐοῦ ἐὴφ 
Φοεάδλη,᾽, 15 ποῖ ἰο ὕο ἰδοὺ 88 ΔῈ δηῃουηφοιηθῃὲ οἵ [Π6 ἐἶηιθ 
υἱειὶ πἰσ ἔδο ογοδοίηρ δου] δον ἔλκο μίδοο, ὃυι. 
υἱ} Υδίδοὶ, δηὰ 2. 7. Ηοδϑϑ, δδ ἐδ ἰδίῃ δραϊωδὲ Ἡμίοἢ ἐμ ὁ 
Ῥοορὶο δῃουϊὰ Β6 Ῥγοραιθοὰ (05 ἔπ οτγοδδδηρ ; δὲ  δο δὲ 
δεἰὰ : Ῥτόρασο γοῦ τἰοὶϊυδὶδ ἴῃ ΟΥ̓ΔῸΣ 0 5ὁὃ οΥῶν (809 Τοτάδη 
στο ἰὥγοο ἀδγα, ἱ. 4., ἰΏ ΤΥ (θη ἴῸὸ Ὀγοακχ Ὁρ ἤοῦι 
Βιϊειῖσι͵ ἴἰο ὁτοῦδ ἢ 9 Τοτάδη δηὰἃ Ὁ δοϊο ἰ0 σοιμθῦοο ἐδ 6 
οουηυοδὶ οὗ Οδποοη. ΤΏυδ δρρεοποηάοὰ ἐδπὶφ δἰδλιδεωσὴς 
δχιοοῦ υεἢ επορίοτο ἢ. δηὰ ||. ἵος δοοορύϊηρ ἰο οἂ. Ιἱ. 
δοεδ δοηὲ ἤγοαι δι τὸ δρῖοθ ἰ0 9οτίοο, Ὑὰο δου ἐδμοσ 
φ΄οδρο ἀοσι ἔδδὲ οἰγ ;δὰ ἢ ἰὼθ ἐλπισπηβοῖγοα ἐῆγοο ἀδγδ ἰὼ 
ἴδο πιοσηίϊλίη, Ὀοίοεθ ἔΠΟΥ οου]ὰ οὐτθ ἴο ἐν) ΘΒΣῺΡ οὗ [δτϑοὶ. 
ἜΌΟΥ πνεῖὸ δυφους ἐπογοίοτθ ΟΘΕΊΔΙΏΪΥ ἴδτοο οἱ ἴὉΌΣ ἀδγε, 
8οά τοϊυτηρὰ δὲ ἐὴο οαγὶοδὲ οὐ ἔπ οὐοεΐηβ οὐ ἰὼ ἴθ ἡἰκῶε οἵ 
[80 υτνί  ἀδγ ἤοαι ἰδὲ ΟὨὉ πὨἰοἢ ἸΏΘΥ ποῖο δου οὔὐἑ. Νοὶ 
ποῦ! ἰδ ἀϊκὲ ἐο 16τ6}} 186 ὑὈτοαὶς ὉΡ ἤοσι Βιϊεϊα ἰὼ ἐδ 
τοοστιίην, δεμῇ ἠιογοὰ ἴο ἔδο Φογίάλῃ, Ἡθοτς ἔθ ογ βὲ}}} ἱαετὶοὰ, 
δβοά ΓΟ βὔδε ἐγθο ἀδγ8 Σηοτο. οτοδδοὰ ΟΥΟΣ ἐῃ6 δίτγϑαπι. 

Αἱ εδο ἰακδί, [ατοίοσο, οἰξος (.}} ἀκγε, 4 -[-1 -ἰ 8, τοῦσὲ μδνὸ 

Ὁ ΤΊ, Ναπι. χαχῇ. 11, τεμίοι δμοα]ὰ δὸ ἀπο οὰ 
ἴο [16 (ὉΠ), 85 πιοδηΐπρ, ἀγανγη τοροίμοῦ, οο]]οςιοά, 
ἃ, ε., ἰῃ Βοραγϑῖ αἰνίβίοῃβ οὔ ἤχει σοπιρηπῖοβ, 885 
Ορροδϑὰ ἴοὸ ἐπάϊν! ἀυ}] βδερδγαίεπεβδϑ δῃἀ ἱγγορο]αγ 
αἰδρογβίοῃ. Κποῦδὶ βδοϑκβ 86 ῬΓΌΡΟΣΙ οἰγιωοι ἴῃ 

[μ6 Αγδυῖς τεῦ ἃ οοιρδγϑοη οὗ ἴμ6 Η6. Κ 9) 
ἴο σοργοδ8. γε [ΓΩΠδ]αῖα πὴ Ενεα]., Κποῦοὶ, 
δηὰ Βυπῃβοῃ, “ διτβηρθα ἰῃ σοιρδηΐοϑ." 2 

Βυῦ γἅ0ὺ δῇ μῶδα Ὀοίοσο, οἴο. ὅ0 μιδὰ τ8ὸγῪ 
Ῥτοπηϊϑοὰ Νυτὰ. χχχὶῖϊ 17,27, 832. 

ΑΙΙ, ποῖ ἴο Ὀ6 [ἈΚΟῊ διΓ  ΕΥ, δέποθ δοοοσγάϊηρ ἴὸ 
ςἢ. ἦν. 18, ΟὨ]Υ ἴογιγ τπουβϑηκ τσὴ γα πὶ νοῦ, τ Π116 
16 ἔννο δῃὰ ἃ ὨΑ] 7 ἰγδεθ ἢδά, δοοογάϊηνς ἴο Ναη. 
χχνὶ. 7, 18, 834, 110,580 πιϑηῆ. 

ΨοΣ. 116-18 σοπιδίη {πὸ Ἰονῖπὶ ῆϑνγοῦ ρεγνυδάθα 
ὃγ 16 βρ᾽γῖϊ οἵ ορεδίθποο δῃὰ ἔγβίογηαὶ Ἰονϑ, οἰοδὶης 
ὙΠ ἢ τΠ|6 58 Πη)6 08}} ἔγοτ ἴῃ ἔνεο δη( ἃ 88} {γῦο8, ἴο 
Ὅ6 βίτοημ βδῃηὰ ἥττω, ὙΠ ἀοή Ὠρὴ δἀάγοββο ἴο 
δοβῆα. 80. 1λδνὶ δ᾽8βο δι άγθβϑοβ ἢϊπλβο }  γβθη Β6 
εἰηρθ: Βο οἵ ΘΟΌΓΑΡΟ δηα δ6 δὲ)8}} δι το ρσιίμοο 

τὰν μεατὶ, ἘΞ. 2 ΓΝ ΠΣ], Ῥε. χχνί!. 15. 

ῬΟΟΤΈΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΓΒΙΟΑΙ, 

Ἰ. 1 νὸ νου] βοςΌΓγανοὶυ ἀείοττηϊμθ [ἢ6 Τθ85- 
ἵπρ Οὔ το ἀϊδιϊησου 5ῃληρ, {10 “ βογνδηϊ οἵ Φο Ββουδὴ,᾽ 
αϑογίυθ τὸ Μοβϑοβ ἴῃ Ἑἢ. ἱ. 1, πὸ σαηποὶ δὲ οοηΐϊοπὲ 
ἴο ΒΑΥ ΠΙΟΙΓΕΪΥ μὲ ἷϊ εἰρη ῆρδ ἃ “ ΟΠ ΡΡΟΣ οὗ 
ζ΄ ῃον δὴ "ἢ ὙΠῸ ΤΏΔΥῪ ὈΘ 8180 8 ΤΠΟΒΘΘΟΏΡΟΥ, Δῃ 81)- 
Βαϑδδᾶου οἵ Φοβοναῦ. Υο δῖὸ σοποουποὰ σβίδοτ ἴὸ 
ΚΗΟΥ ΠΟῪ ἐξ σοι 8 Ὁ Ρ888 δὲ 4]}] ἴδδιὶ 10 μου 
ἩΟΓΒΉΙΡΡΟΓΒ δηὰ ΤΘΘΘΘΏρΈΓΒ οἵ αὐ δ. σἈ] 16 Ἠὲβ 
ϑεγυαπίδ. ἼΠ6 ΔΙΗΒΉΟΣΥ τηῖρς ΡῈ ρίνοη ἰῇ {Π6 [0]- 
Ἰονίηρ πἰηῖδ. [π {6 γϑιὲ ὑδοθ, νγὸ πλιιϑὺ ποὶ ἴογ- 
ρει [ῃδὲ Ὑθ 8ΓῸ Πεγὸ οἡ ογίεηίαὶ ογομραῖ, γεΐοτο Κίη 
Δα βι} 0) 6οῖ8 βίβηα τοι ἴὸ Ἵδοὴ ΟἿΠΕΥ 88. 10 
δηὰ 5᾽ανθδ, ὑγθογο ἔπ πίθου οὐ τονεατβ ἔν δα ρογίος 
αἰ ΐο8 [0 τοῦδ ΕΠ Ό]6 δ δμο ποίου απ ὑποοπαΐ- 
ὥοπδὶ οὐκάϊεποθ, δ ἃ ΟΧΡΓΘ5968 ΠΏ ΒΟ][ 8140 ἴῃ ἃ 
ΤΟΡΟΓΠΟΠΔΙΟΙΥ ΠαπιθὶΘ τδπηεῦ (θη. χὶῖν. 27,82; 
Ῥλς. χ. 17). Απά τὴυ8 ἀοᾷ μ᾿ Ππη56] αἰ τἰῳ τὸς ΟἾΪγ 
ἃ8 ὑπᾶδγ ἔπ ἤρατο οὗ τ Μοϑιὶ Ηϊκὴ, 0 Ιζα]ον οὗἁ 
411 νογβ, ἴη6 1ωογὰ οἱ Ἡοβίβ, Ὀοΐοτο σὩοτὴ Αἱ} 
1Π6 νοι] ἃ ΚΘΟρΘ δίϊθηοο (Ηδ8ὺ. ᾿}1. 20; Ζδϑεβ. ",. 18), 

Ῥαδδαεοά ὑοι το ἔμ9 ὅτοι το δοίοω οὔ [0 ερὶθ6 δη ἃ ἴο μβωδδαβο 
οὔ ἰὰο Τοεάδῃ Ὁγ ἐῃ ρμοορίΘ. ἘΓοοὶ ἀουδὲ οδῆυδ ὧδ- 
εἰσοσὰ ἰο πηλτοῦ ἴὸ [6 Φογάδη πὶ ἐδτοο ὧδ ποσὶ ἰΏΦ 
βουάϊΐηρ οἵ ἴΠφ δρίοδ, δὰ ἴο βρὺ ονοῦ ἐὴφ σίγου; διὰ δἰ Ὁ} 18- 
ὩΘΟΌΘΔΙΥ νὐτ Ὠ}5 δοιιηδη ἰοὸ [Ὧ0 μϑοβὶΦ ἴο Ῥεθρδθ ἴο ἐσοδθ 
οὐον ἩϊΐῺ ἴὮγθο ἀδυδ, ἢὮΦ πδὰ δοηὲ ἴὴ9 δρίϑδ, 8ο ἐπδὶ ἢθ 
πὸ πδιτδηϊοὰ ἰη πορέηρ ἔδδὲ [Ὦ6Υ που] δυὸ δοοοπι μ ἰδηοα 
ἐποὶν οσταπαὰ δηὰ τεοϊυγοφὰ σι ΐη ἔνο οὐ ἔῆγοο ὧδγϑ. Βυὲ 
δὲιγεο μον, ἐὨγοῦρἢ 9 ὈΠΟΓΘαΘΘΏ δἰ ΘΟΟΥΦΣῪ οἵ ἐμοῖγ δυτῖγαὶ 
ἴη ψογίοδο, δὰ 9 οδοο οἵ ἴῃ ΡΌγδυοΓα, νοτῸ οὐϊροὰ ἴο 
9 (Ὠοιμδοῖτοδ το ἀδὺϑ ἰὼ ᾿ῺΦ πιουηίδθη, Φολολ οου]ᾶ 
Ὡοῖ πηι} ἐν δ δον μον τοϊογα Ὀεθακ Ὁρ ἴουι β ει, 
διὰ γμεοεοθὰ ἴὸ ἰὴ 7οτώδῃ. Ναϊίῃον ἐῃφη δου] ὯΦ ᾿πι|:}6- 
ἀἰδιεϊν ἐσοδα ἴδ σἶοσ, Ὀυ} τοῦδὲ ἰδστγ γοῖ ἰδοῦ ἀδγθ δϑδε 
Π᾿. δεῖνα δὲ ἐὴφ ὑτίηϊκ." 

Α6 [8 ρεονίοδ ἤογ ἔῃ ͵οδ6 οὔ ΟΟΪΥ ἰτνο ἀδγ0 οὔ ἰδ; 
οἰκῶι, ἢ που]ὰ δρροασ ἴμδὲ «10ϑ 085 ᾿ ἀσαίμη " τουσὶ ὅδ γῸ 
Ὀδϑη δ8(}}} ἃ πλῬῤδοδ] ουϊδιίίοη ὈΥ δὲ Ἰοαδὲ ἔτο ἀβυβ. 10 οὐδὸν 
τοιροοί ἐδ οχρέδδιίοῃ 6 Ὡοὲ δδ δυοοθθδῦλὶ δὲ ϑουἹὰ ὃθ 
ἀεαγοά. --- ΤᾺ] 

1 [Θοδοη!ας ἀκτέον ἔδο ποσὰ ποὶ ἥγοταῦ ΩΓῚ θὲς ὥσαι 
δ δοουμϑὰ τσοοῖ τι, ἀεγενπ, δίγεν κἐλλε; δὰ ἰδὁ 

ΔΦΏδο ἰὼ ἩΔΙΟΩ Ὧθ ἀπ ἀδγδίδικις ἔῃ ρασίδο. ἐδ "ίγεθμμς, αἰαον. 
Τλε2. Ὁ. 494. .. ΤᾺ.] 

4 [ΑἸῸΣ Δ}} ἰδ ρα ἃ. ἐδ ἀουϊνδιοη σοϊηδῖρ γὙΟΥ7 ΟὈΘΟΌΪΟ, 
δορὰ 6 δορδί ογ 0.8 ἰὼ ἴαγον οὐ ἰὯ0 ἔπτο ὑείποῖ δὶ γοῃοσ- 
ἴω ὙΘΡῪ ΦΥΦΏΪΥ Ὀαϊληοοᾶ. ΞΚογ ἔἰπο τϑϑοίηρ “' ἀστοφὰ ᾽" ἐδ 
Ἰοχοοσταρδθοῦ αἶνο {τε} δΔυιϊοείεγ. -- ἔκ.) 
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Ὀσίοτο Ὑγβοπὶ αἶ8δὸ Οἡ ἢΪἷ8 τἄγοπθ, ἴ[π6 θογΓρἶτὰ γα] 
ΤΠΘῚΡ 19Δ005 (18. νἱ.). Ηφ ἴ5, ἐπογοίοτο, [Π6 τῃδϑίοσ, 
ΤΏΘἢ ἴπθ δογσυδηῖβ. ΤΠ οβο, ΠΒΟΎΘΥΘΙ, ΔΣΠΟΠΡ ΤΟ ἢ 

(πιογθ Ρδγιςυ ]ΑΥῪ ἴῃ [βγδο], τμ6 δὴ ΤΌ}, Εχ. χίχ. 
δ᾽; Ποαυῖ. νἱ. 6; χὶν. 3; χχυῖ. 18) ὙΠῸ βεῦνα ηΐπὶ 
νὴ Βροςο 8] οὐοάϊοηςο, ἀπ, ἢ ΟΧΊΓΟΓ ΔἸ ΔΓ 
1Δ]επῖ, |Κὸ [)6. ΔηρΡῸ 8 π᾿ ποάνοη {900 ἰν. 18), ρεῖ- 
ἔοττη [ιἷβ νυ 1]}}, ἀσὸ σα] 18 βουυαπίδ ἴῃ ἃ ῥγοδπιῖ- 
ΒΟΠί 86η8586. δἷδ}ο Μοξοβ; Ὀείοσο ᾿ἶπὶ ΑὈγΆἤ διὰ ; δὲς 
ἴογ Ηἷπι Πενία, ἨἩδζοκίδη, τῃ6 Ργοροῖβ ; 411 [5γβε], 
ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, ἴῃ 80 (ἈΓ 85 ΠΟῪ ΔΓ, δοοογάϊηρ τ0 1λειι. 
ΧΧΧΙΊΙ. 15, χχχὶ. 5, 26; [8. χ]ῖν. 2, τπ6 Φοσδυγαῃ, 

186 θαοϊονϑά, μίουϑ ροορῖο, γιὸ τσ μαν (ἸἸ Ὁ ἄοπὶ 

Δ) ναὶκ Ὀοίοτα Φοβονδὴ ; δηὰ ᾿δβΕ]γ τὸ Μεββίδα, 
βἶπος ἱῃ Ηΐπὶ 4}} τῆς δχοο οηςο8 οὗ ἢιἴ8. βοΟΟρΪ]Ὲ ΔΓΘ 
οοπιδἰποά. [π {Π|ὸ βθοοπά ρίδοο, ᾽ν ἰδ σατο ΠΥ το Ὀὸ 
ςοηῃδβιίἀογοά ἐπαῦ ἴπ τῆ ἐοοποπιν οὗ τεάθπιρείον νι. Ἀτὸ 
8[}}} ου ἐδε στοιιναἱ οὕ [ἀ6 οἷά οουεπαμὲ, τῃΟΓΟΙΌΓΟ ΟΠ 
ἐλε σγοιιπα οΥ 16 ἔχπισ, “τε αοα οομηπιδπάβ, δπὰ 
ΤΏΔἢ [845 ὉὈΠΟΟΠ ΠΟΙΆ] ἴοὸ ρογίοττη ἢἷ8 ἀϊςῖαῖοβ 
ΘΧΔΟΙΪΥ ἴὼ ἴπ6 Ἰοῖίογ, ψ τ Που δ ΔΏΥ ἰγοοάομῃ ᾿ δῖ- 
ΟΥΟΙ, ἤΘΠΟΘ 88 ἃ βίανο, ποῖ 88 8 μὰ (Εροιι. Υἱῖ!. 
158). Νοῖ ὄνϑῃ {πὸ πιοβῖ μίουβ, ἐπογείογο, σλῃ οἰ αἱ πὰ 
ΔῺΥ Πἰσθοῦ ἀϊδιϊποῖοπ (ἰδ 1818. ΑΑ τε]δίίοη οὗ 
ἤτοράοπμι Ὀοίνγοοη ἀοά ἀπά πιδῃ (068 ποὶ γεΐ οχϊδῖ. 
Μδη βίδηάᾶβ γοῦ ππάογ (ἢ Ἰᾶνγ, ἢοΐ γαῖ ΠΠΘΥ ὅτ οθ 
(ΨΦόμη ἱ. 17) ; θυ} ῥγοοίβοὶ Υ τἰνἶβ ΔΌϑο] αἴ ΟὈοά θη. Θ 
1685 ἴο θοάοῃ. Μοβοβ 8 (86 ᾿πβίσιιτηνῃϊ οἵ οἵ- 
ἰρεῖπρ [π6 ἀο] Ι͂νογαηςα οἵὗὨ 5 ἰο ουὲ οἵ 1ἴΠ6 δ᾽αν- 
ΟΥῪ οὗ Εσυρῖ, Ὑ Πογα ΠΟΥ Ρῥιποα ἴῃ ἴ86 ἤουδς οὗ 
Ὀοπάεκο (ἔχ. χχ. 2), [πὸ ἰγοῦ ἤπγηδος (Π)ομῖ. ἰν. 
20); ὕπὶ τῆς Μοββίδῇ τῇδ 68 ΤΩΔΩΥ͂ τρσῃΐθουβ (18. 
111}. 11) δῃά 5. ἃ ϑογνδηῖ, τὸ Βτδποῦ (ΖοςΟἢ. εἰἱ, 9). 
Ιῃ πὶ8 πιο αοά ρῖνοβ ΠΟΙ ᾿ἱπογοδβθ, [ἈΚΟΒ αὐσαν [πὸ 
δὶ οὗἩ πὸ Ἰαπᾶ ἴῃ οπο ἀδυ (Ζθεδ. 111. 9), δῃ ἃ τᾶ κ68 
Ῥόδοσ, 80 {πῶῦ0 ομα ᾿ἰῃν 168 Πἰ8Β πείση οΥ ὑπάογ (ἴα 
νἷπο δῃὰ ἢρ-ἴτος (Ζαςοῖ. ἰ1,. 10),. Ηδ ἴδ τπΠ6 ἔππιὸ 
παῖς θεοῦ (Μαῖί. χὶϊ. 18. Αοτ5. ἢϊ. 18,,26, ἵν. 27, 80), 
ὙΠ ΠΟΤῚ, ΟΝ δοσοιπηΐ οὗ ἢΪ5 οροάϊθηοο, οἀ δοκηον- 
εἀρεβ 88 ἷβ ὅοηῃ; οἡ ψ ΠΕ οἷ. ΝίΓΖοοΙ, ὙΤγοδῖῖθα 
Οἱ ἴΠα6 παῖς θεοῦ ἴῃ τπ6 ΑΘ (Θίμαίοη α. Αγαϊκοη, 
1828, 2). 

9, Ὑπὸ ἀροϊαγαῖοιῃ ἴῃ νοῦ. 4, (αὶ Οοά 85 
αεβίσπιοά ἴο τῃη6 ροορ]ς οὗ [5Γ86] 18. ρΡογίοπ οὗ 1ὴῃ6 
ΘΑΤΙΠ, ἰ8 'π δβδοσοτάλποο ψἰτῃ Ποῖ. χΧχχὶϊ. 8 δηὰ 
Αςἰδ χυῖϊ. 26, ἴῃ νυ μἰσϊι ραββαροβ Π6 ΤηΆγΚ8 οὔ ἴο 1}16 
πδίϊοσβ {Πποῖγς Ῥοιπάβ. Τ]}}8 18 ἱπνυοϊνοά ἰῃ (οὐ δ 
σονοσητηθηΐῦ οὗὁὨ πο νου], ὙΠ ἢ ΘΙ ΓαΟ 8. Θν ΓΥ- 
τηΐηρ, (πὰ Ἰοαδὶ ἃ8 ΜῸ]] κ8 ἴ86 ρτοδίθβῖ, δοὸ [δὶ 
ΑἸΪ δουϊδοπε 5 οχοϊυὰοά, ΔΛ Ηος ἀοίογχηϊηθβ ἴῸΓ 
ΒΟ ἢ Ρδιτ ]α τ τηᾶπ [8 οίαοο Οἢ ΑΓ, ΟΥ̓ ὈἰΓΙΒ, 
ρἀυοείίοη, οΧίογπαϊ οεἰγουπηϑίδηςοθ, 580 ΠΟ ἀδρῖοτι- 
τηΐηοθ8 ἴθ ὁ ἢ ῬΟΟΡΪΘ 115 Πα διίοη ἴῃ ΠΠΕΤΠΗΣ 
τ (πὸ ἀϊδροκίτοη δηα σμδγαςίον ΠΟ Ἠς Πδ5 
Ἰοηῖ ἴο τπό, πὰ [Π6 ἀρείμτι Το Ηδ δητοΓ δ ἢ 5 
ςοποογηίηρ ἴο. ΓΠδὶ ν8Ὰ8 ΘΟ] ΠΑτΙΥ [6 ΟἈ86 
ΠῚ} [βγαοὶ, τ ἤθη Ηδ δοίυδῃ! ν σανο ἴὸ ἴποπὶ ἴΠ6 ἰδπὰ 
Ῥτγομηιΐδοα ἴο 186 ἔδίμο τ, ἡ ποτ {ΠΟΥ͂ πὰ τῆν ἴῃ Ὀοδυ- 
τα] φοο] ϑΐοη βεσνο [86 1,ογά {ΠΟ γ . Το, τῈ6 
Ῥτονίουβ ἱπ ΠΌΣΑ Π18 πηπδῖ ρῖνα αΥ, Ὀὰΐ γωγε αἱ- 
υἱπο, Ὀοσαπ86. ὨγΟΌρὮ [ΠΟΙ͂Γ ΘΠογνυδπρ 1ΔΟ]ΔΙΓΥ 
18ογ πιδα (ογίο το 186 σὶρ ἴο 8 Βἰβίογι 8] οχἰβίθηςθ. 
τ 18. ποῖ ᾿πδῖ, τῃογοίοτο, ἱπ ἴῃ8 ΤΔΠΠΟΙ Οἱ ἴδ6 
Ὑ͵οΟΙ δ Ὀὔ τ] Υ ἔγαρτηοη βῖ, ἴο σἤγρε αοα ἀπά ἢϊ5 

πίβ 1 στιθ ν δηά ἱἰπ)αβεῖσο, Ὀὰϊ ΤΑΙΠΟΓ ἴὸ 
βορὰ 116 διπάδτηρηῖαϊ ἰαν8 οὗἨ ἀϊνίηθ Ῥχγονίάσηςα, 
δεοσοτγαϊΐπρ; ἴο ὙΥ Π]Οἢ. 4150 8 ἡ ἀρτηοῃβ αγὸ Ἔχοουϊοά, 
Απ ΔΠΔΙΟΡῪ τᾶν 6 Β6Θη ἴῃ [6 ἀεδίτιοιοη οὗ ἴῃ 6 
Ἐοπιδη οτηρῖτε δπνἰά [6 βἴοττηβ οὗ [6 πογίθοση ἴη- 
γἈβίοηβ. 866 [Ιηϊτοά. ὃ 8. 

8. ΤΠ6 βοῆς οΟἸ]οοοη οὗὨ ομθ᾽ 5 ἰποπρῆίβ, ΒΟΪΥ͂ 
τοοδιδύοη, 8, ἰπ [0 ΟΥ̓ΟΣ-ὈΌΒΥ δοϊῤνὶ 68 οὗὁἨ ΟἿΣ 

{ἰπη6, 8ῃ αἰἷὰ ἴο 4}} στο] σίουβ πὰ σηογαὶ 1 ἴη, νυ ΠΙοἢ 
σδηηοῖ 6 ἴ00 ΟΑΓΠΟΒΙΪγ τοοοτηηοπαοά. [τ ἷ5 6η- 
)οϊποά υὑροῦ ΦΔοβίια ἴῃ νοῦ. 8, ἰπ βἰ πὴ ρ 6 θὰ ΝΟΥ 
8} Ὰ0]6 Ὑγογὰβ, ἃΠἃ 18 ὨΘΟΟΒΒΆΓΥ, ἴῃ ΟΥΟΥ ἔμπα [ἢ6 
800] ΤῊΔΥῪ ΘΟΠΒΙΒΏΓΥ ΤΟΠΊΘΠΙΌΘΓ 118 οτἱρίη, τπδὺ τὴ 6 
ΒοΑγΐ ΙΏΔῪ ἰο86 ἰἴβο ἢ ἴῃ αοά δηὰ ἢΐβ νογὰ, τῃδὶ 
ἴτοτῃ [8 ἱητυν αγὰ σοπορηιγϑοπ οὗ [Ππ6 ᾿ἰνίηρ ἔδοι)}- 
ι168, ΟΡ δπά ἀοοά ΠηΔῪ σομλθ ἴοτίί ἵπ ΠΟΌΪ6 ρὲτ- 
[οςσοη. ““ Οτϑῖϊο, πιοαϊαῖίο (Θπιδιὶο,᾽᾿ τηδκὸ τοὶ 
ΟἿΪΥ (δ6 {Ποο]ουρίδη, Ὀπὶ 'π σΟΠΘΓΑΙ ΘΥΟΓΥ τοὶ ἴοι, 
Ρίουδ, δηά, ἴῃ Ἰγ15 ΡΙΘΓΥ, ΤΒΟΥΑΠῪ Παρ Ό]ο, τηδη. 

4. Το τοβῦ ΒΟ (οάἂ ρσῖνοβ (νοῦ. 15) 5, ἔγπτ, 
[Π6 ΒΟΠΌΓΟ Ροββοββίοῃ οὗ ἴπ6 ἰδαπὰ οὗ Οδηδδη ν" ίοἢ 
ἢ ὑὕυδοη Ῥγομπιὶϑοά ἴοῸ 186 ΡΘΟΡΙΟ οὗ δ5γϑὲ]. Τ 8 

ΓΊΓΤΙΣΘ μονίονοσ 18. ποῖ, δοςογάϊηρ ἴο 186 Υἱοῦ οὗἁ 
ἴπ6 Ἐρίβεῖ το τς Ηθθτενβ (ἰν. 8), {Π|ὸ) ἴππιθ τοῦ ; 
ΓΑΙ ΘΓ, δῖπος σα ἰοης ἀἴτοῦ Φοϑπιια οἴογοα [του ρἢ 
Ἰ)αν!ὰ (ΗςὉ. ἰν. 7) δὴ δῃίγδηο6 ἱπῖο γΓοβί, πηιιϑὲ ΤΠ 6 ΓΘ 
81}}} 06 δηοῖθοῦ τοδῦ; “ἰοῦ ἰἤψοβπα μδά Ὀγουρεῖ 
τε ἴὸ 186 τοεῖ, ο ((6οἀ) νου]ὰ ἢοΐ βρϑεῖς οὗ 
ΔΠΟΙΠΟΣ ἀδγ ΔΙ͂ΟΣ (ἢ18 τπγο ᾽᾿ {γογ. 8). “ὙΠοτγοίογο, 
186 σοπο]ιιδίοη 15 ἔγοπι ἴΠ|656 ΔΓρτΠιΘη 8, “ {Π6ΓῸ γαῖ 
ΓΟΠΙΔΙἢ8 (ἀπολείπεται) ἃ ϑαθ δἢ τοϑὲ (σαββατισμός) 
ἴογ 186 Ροορίὸ οὗ ἀοἂ. ΕΣ Βὸ ῆο [48 οπιοσοὰ 
ἱπῖο πἷ8 ((ἀοί 8) τοβῖ, 88 ρίνϑη 1) πι56 1] 4180 τοβῖ 
ἴτοπῃ ἢἷβ γογκΚβ ᾿ἢ (ἑ. 6. [86 ὙΟΥΚΚΒ οὗ [Ππ6 Ἰδθοτ- 6 6Κ). 
Ις 18. 81}}} τὸ ὈῸ σαγο ΠΥ ποιϊοὰ [Παὶ 0 ἜΧΡΓΟΒΒ {818 
τοῦ οἵ σοά, ποῖ κατάπαυσις Ὀπῖ, ἰπ ΑἸ] 5] 0ὴ ἴο νοῦ. 
4, οἵ ἴο ἀεη. ἱϊ. 2, (πΠ6 ψοτὰ σαββατισμός, οὐ- 
οὐττίηρ, ΠΟΥ ΠΟΓΘ αἷ86 ἰὴ (86 Ν. Τ᾿, 18. οἰ ρ]ογθοᾶ, 
ΤΠΟ σαββατισμός ἰβΒ ἴῃ6 οοτηρ!οϊοα κατάπαυσις, [Π6 
ΒΟΙΪΥ δηά Ὀ]οεδοὰ ϑαῦρδι γοϑῖ 1ἢ ΘἰογΠ Υ ἴὺσ 1116 
ΡΟΟρΪςο οἵ αοά, τΠ6 Ἰσραήλ τοὺ θεοῦ, Δἴζοῦ τ|6 Ρ]]- 
ρτί παρὸ οὗ "6 '5 πη ἰβμοά τ ἢ {Π| [0116 οὗ τ πατγά 
ΘΚ. ΟΥὗἨ ΟἿΚ ΘΑΓΙΏΥ οχίβίθηοθ ΟΥ̓ {18 τοϑὶ 106 

ΓΊΓΤΊΣΘ ἴῃ 106 δατί]ν Οδηδδϑη 18 ἃ ἴγρο. 80 βρϑβὰκ 

1|6 Βδδθΐπϑ αἰθὸ οἵ ἐμο 2 ΥΒΓῚ ΓΞ. (Τιε. Τπατοὶά, 
ἢ, 88, 3; ὅδδῖ.. Ἐπν. (, 95, 4).. πὰς ἰμρὰὶ 8180 [6 
θοδυι,, Ῥσχοίου αν ἴθπάθῦ γε ὑγ ὅπο. δὶρ- 
τὰσηά Καπι (11779), “ Α χοβὺ ἴποτο 18 Ὑ 8] οἢ γοῖ 
ΑΥΥΑΙ 8 Ὁ8.᾿ 

ΒΟΜΠΕΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΙΟΑΙ͂, 

(οὐ Ε σοτηπηδηά ἴο Φοβῆυδ ἴπαὶ 6 βῃουϊὰ ΟΤῸ 58 
1Π6 Φογάδη, ἱπαϊςιῦρϑ (1) 1Π6 ἴΆ5Κ ργοροδϑά τὸ [πὶ ; 
σΟπΙΑΪπ5 (2) ἴΠ6 ὈΤΟΠ.156 οὗὨ [118 αβδἰβϑίδηςθ ἴῃ 103 δ6- 
φοΙΏρ] βτηθηΐ ; Ὀπ1 ΤΟΛΌΪΓΟ5 4150 (3) [Π6 οοπεςίθη- 
τἰοὰ8 ΟὈθογνδηοθ οὗ 5 ἰᾶνν, ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΓ ἴο διισοοββὶ 
8ΔΠη4 οἴοβοβ (4) ἢ δ πο Γ ἢ] νοπὶπρ Οχῃουδύοη 
ἴ0 τἰἰ6 ποῦν ἰοδάθῦ οὐ [5786]. --- Αβ Μοβοθ 88 ἃ 
Βογνδηῖ οὔ ἴῃς 1,οΓά, Βο βδιοι ἃ νγὸ 4180 θὈ6 Πὶ5 βον- 
Δηΐ8, {πΠὶ ψ͵ὰὸ Ἰῇδὺ ΡῈ ἐουηὰ [81{Π|πι] ἱΚὸ ἷπι. 
(Ναπι. χὶϊ. 7; Ηδθὺ. 11}. 2) --- Μοϑοβ τῆς βεγυδῃς 
οὗ τμὸ Ἰογὰ. Φοβῆτ 88 ἃ ἴνρο οὗ ἃ ροοὰ 5ογυϊ τοῦ 
(ποῖ 5β[ανδ). --- Τμ6 δαί γ ὕδηδδη ἃ ἰχρο οὗ 186 
ΒΟΔΥΘΩ]Υ --- αοἀ 18 (ΑἸ. 11 (νογ. 5). 1 ν}}] ηοῖ [81] 
ἴῃθθ. ΠΟΥΓ ἔογβακο ἴΠ06, --- ἃ ῬΓΟΠΐ86; (1) 118 ΤΟ Ὰ 
ἱπιροτῖ ; (2) ὑπο πα ΘΟΠα 0 Π8. ἴοὼ ὃὉ6 ΔΡΡΓο- 
λέ ον ὈΥ͂ 4 Ομ τ βδῃ ἴὸ ΠἰΠ186]. --- Βὸ δίτοπρ δπὰ 
στη, οσοτηίογίοα δηά υηἀἰδπιανεοά, ἃ ἰοχῦ ἴῃ σοηπθο- 

ἄοη ἢ 8. χχυΐ!., χὶνὶ. οὔ πο δ 501016 56 ΤῸΓ [86 
βο]-τνοσβῃὶρ οὗ σοα.--- ΟΥ̓́ ΒΘΙ ΠΥ ἴο 16 οοπητιδπὰδ 
οἵ σοά. -- ΝΣ βίοι ]ά ἃ ἴτῦς ζΈΠΟΓΔΙ Ὀ6 ΟΠ Υβοίου- 
ἰχρά 1 (1) Ηθ βδῃου]Ἱὰ 6 βίτοῃρ; δὰ ἥτστη, ναὶ (3 
Δἰδ0 ῥίουβ δῃηὰ οοῃβοϊθ οι, {πδῦ 411 ΤΩΔῪ ΡῸ 6 
ΜΠ μέτη. -- Εοδὺ ποῖ, ποῖ Ποῦ Ὀ6 ἀϊεπηαγοά, ἴον [89 
Τοτὰ τὰ γ αοἂ ᾿5 τὺῦῖτῃ ἴπθ6 π᾿ 4}} ὙΠ Οἢ τἴποὰ 5ῃδ]δ 
ἀο : ἴο Ὀ6 ν6]] οοπδίἀογοὰ Ὀδίοτο [6 οὐ Ὀτγθὰκ οὗ 8 
ΑΓ, 88 ψ2]}} 88 Ὀοίοτο 8 Ὀδίι]6. --- θοδυδ δηα [16 
Αἰἰοδάϊιο ἐτῖῦ68; (1) δῖ. Ρονοα] ἀρΡΡ6 4] ἢ μοὶ 
ἴον {γα τ 81 δβδβιβίδῃςο ; (2) ὑμοὶνγ ΘὨΘΟΓ.] ΔΗΒΊΓΤΟΓ 



ΟΗΑΡΤΕΒ Π. 

{τοτ. 12--Ἰ 8). -- ἼΒὸ Εδδι οἵ ἴπ6 ρΡϑορῖε οὗ σοά: (1) 
ΒΟ ρἷνεβ 1 (2) ἴπ στιδὲ ἀοθε ἰξ οομϑῖθι (8) 
Ηοπ ἀο νὸ διἰϊδίη ἴο ἴτ (νοῦ. 13). ον θοδαῖὶ- 
[0] τ πο ἴΠ6 ς8]} οὗἨ 8. σΟΙΠ ΙΔ ΠΟΙ, ΟΥἩ ἃ Κ)ΟΥΘΓΠΟΥ 
οἵ τπ6 ρΡθορίδ, τηθοῖβ ὙΠ ἃ Ἰογἔι! γοδ ἸΠ 685 Οοἡ {Π|6]Γ 

τι! 8Ποι)ὰ γα ποῖ 80 τηϑοῦ [6 οἰδἰτη8 ὙΠ ἢ 
χοᾶ Βἰτηβεϊ Ὀγ Πὶ5 Ῥογὰ τὰδκο8 Οἡ 8, 8Πη4 68ρ9- 

οἶδ}}ν τποϑθ ὙΠῚΣΒ ς8}} ῸὉΓ ὈΓΟΙΠΟΥΙΥ ΠΟΙΡ, ὄὀνθη 
1οῦρ ἢ δου ῆςθ5 4150 θ6 Γοαιγοα 
ΞΤΑΒΚΕ: 0 δου], ΓΟΙΠΟΙΏΌΟΣ ἤογο ἢτϑι οὗ 41}} (6 

ἴσας Φοβπδ, (γ ϑανίουῦ Ψ96818 ΟἸ τίθει, γῆο [88 
[0Γ τὴν νοοὰ δοαυϊγοὰ ἴπ6 ΠΟΑΥΘΗΪΥ ΟἧἝΏΔΔΠ, ἴ0 ρΡτθ- 

Τὸ [ὉΓ ἴΠ06 ἃ ΡΙδ08 ἴπεγο, (παῦὺ του] 4180 τηϑγοδὶ 
Ὑχ6}} {ποτὰ δηα τουπλδὶη; ἢρσῖ, ᾿πογοΐοσο, δπὰ πυὉ- 

ἄπο τῪ ἴοοϑ πάθον [8ὸ ἰεδὰ οἵ τῃγ ὅ968ι.8, τπδὲ ἴδοι 
Βιαγοκῖ 4180 Οὔδ ΟΔΥ ἴδκο ἴϊ. μοπὶ οα δβοηά8, 
δΒῖπλ Ηδ αἷβὸ 4081 8 ἀπὰ ΡγΓΟςΌΓΕΒ [Ὁ ἢΐη) δυῖποτῦ- 
ΕΥ̓͂ δπὰ τέβρεοςς. Τηὸ Β10]6 δπὰ το βυγογὰ ντἢ 
(ἰείδείδα ΓΌΪΕΓΒ ΡῸ ΥΟΓΥ ΜΌΪΙ τοροῖμοσ. Ο τῇαϊ 
[096 σου] δἷδὸ δυὶ] {π᾿ πηποῖνο8. ΤΡ ΕΥ οὗ ὈΟΙᾺ ! 
πὸ Ομ υξιίβη βῃου])ά ἰδῖὸ ὉΡΟῸῚ ΐπι [Π6 ποςοάβι εν 
οἵ δηοίδοῦ -- δη ἃ ὈΘΔΥ ἢἷ5 Ὀπγάσῃ. 1η τη 81:τ|{0 οὗ 
Ὁ γι ΠΥ Δ1δὸ ὁ Βῃου]ὰ ποῖ Ὁ6 Ῥ.51}}8}}}π|0 119, 
δα: βίγοη» δῃὰ ἤπῃ (2 Τίπι. ἰΪ. 3). Α βρίγίυ τπδὶ 
που] 8}} σοοάβ᾽ ἀπά Ὀ]οοά ἔβη [ῸΓ {ΠΥ πιετὸ Ρ]685- 
ὑτὸ γγοῖοτ, δηὰ τ1π6 Ποατ 8 ἀσβίγοθ 4}} οἵου, μὶνο 
τοῦ, θρτοπιο (οοῦ, ᾿Βτοῦρἢ ΠΥ ῥτγοσοίουβ ὑ]οοά. 
ΟΕΑΜΡΗ: ΑΒ (δΠ0 6γ68 Οὗ [Π6 δου δῆ 8 816 ἴο ἴδ6 

᾿δηάδβ οὗ τῆεοϊγ τηϑϑίοσβ, ΔΠ64 [6 οΥθ8 οὗ 8 πημίάθῃ 
απο 16 παπὰ οὗὁἨ ΠΥ τηἰβίγεββ, 80 Βῃ0υ]α ΟἿΓ ΟΥ̓Ο8 
δἷκο ἴόοὸκ σοῃβίβῃημυ τὸ ἴπ6 1οτὰ, 8. οχχ!. 2. 1 
Οοά ἰς ἴον πι8 ῆο ἐδῃ ὃ6 δραϊῃδῦ 181 (]ἰοπι. ΥἹ1}]. 
81).. ΟὨβδῃ ΓΌΪΟΥΒ 8180 ἃἴὸ θουπηὰ ἴὸ ΒΓΑ 
{ποιοῖτο ἴο (οα᾿Β ΘΟΠΙ πη 648 : ἰδ Βμου]ά ποῖ Ὀ6 
πῇ ΤΒΘτα, σφυρά ἰΐδεὶ ἰϊσεί, ἱ. 6. ΤὮΔΙ 1 Ρ]θα80 1 ἀ0, 
1 Κὶὄ χχὶ. 7. 
ΜΑΈΟΙΝΑΙ, ΝΟΤῈ (οἵ Τ1ζ61Π6γ] : δ το γᾶ} Κα 

δοτογάϊηρ τὸ (Οοα 5 ογὰβ δοῖβ νυ 86}γ δηαὰ ΠΔΡΡΙΪΥ, 
νπτ Πα γῆο ρΌΘΒ βοοοσγαϊηρ' ἴο ἷδ οὐγπ Βοδα δοῖβ Ἀη- 
ΜΊΞΟΙΥ 5πα ἴο ΠΟ ῥγοῆϊ. 

ΒιΒΙ,.. ὙΥΊΕΤ. : ἴῃ ἀδηροτουβ ἀπιο5 δηα οἰτοῦπ)- 
ΒΔ 05 {πεῖ 18 ΠῸ ὈΘΙΙΟΥ σοΙίοτι [ΠΔΠ ὙΠΟ ΟΠ 6 
[48 ἃ ΥΟΡΏΓΆΣ 68]} ἴο {6 ροβίοῃ, ἀπά ἀοά [ογΥ Ηἷ8 
Ῥαῦσοῃ δῃὰ ρῥχγοίδοϊου. οὐ οοπῃητηαη ἃ βῃουϊὰ ὈῸ 
Ῥγοτηρεὶν γεγίοστηεα ννἱτπουῦ ΔῊΥ Ἰοηρ ἀϊξοπββίοη 
Ὧ5 ἴ0 ὙΓΠΟΙΠΟΥ ἯΠΠΊΙ1 ἀο ᾿ΐοῦ ποῖ; ἴογ ἀοά τὸ- 
4168 Οὐδ 6 ΠΕ. 

ΒΙΒΙ,. ΤΥΒ : Οουμβοϊΐηρ Ῥγοπΐϑο ΓΟ 801] πδυῖς ἰΐ 
π|]}, ἰοῦ δὲ οὐ δαγ8 ἴὸ Φοβῆυδ Ηδ βᾶγδ 4180 ἴὸ 
ἴ8οε. ΤΒοτοίοσα 6 οἵ ρσοοά φουγᾶρα ἴῃ {ΠπῸ βίγισίο 
πιο} εἰη δπὰ ϑεΐδη ; ἀοὰ ΜὙ}}} βίδη ὈΥ [Π66. 
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ΟΒΙΑΝΟΚΕ: ᾽Ἔο Βῃοι ἃ (᾿π ΤΊΔΏΥ 68868) τὲ 
ΟΆΓΙΘ [ῸΓ ΟἿΓ ΠΟΙ ΡΟΥΒ, Ὁ Σ᾽ ἰογὸ ΒοῸ ΚΒ ποῖ Ποῦ ΟΥ̓́Τ, 
1 (ον. χιν. ὅ. 

ἀκεγάοα: ὍΤδο ἢχϑε γον] ὔοη οὐ ἀοά δἴυ 
[πὸ ἀοδίῃ οὔ Μοβαβ 1π5811}|8 Φοβῆμα ογτη4}}ν πὶ ἢ18 
ΟΙἿΘο, μῖνοβ ἰπι ἴ86 ἀοα}}}6 ΟΟΙΙΠ ββῖοη τὸ ἰδδή 
Λη6 ρΡούρῖὶο ἱπίο ἴῃ φῬγοιηθοὶ ᾿δη δηὰ (ὁ αἶε- 
τιδαϊο 1018 ΘΙΠΟΠΡ ΓΠΟΙὴς ΓΟΠΘΟΥΒ [6 ἈΒΒΌΓΔΠΟΘ οὗ 
ἀϊνίπο εἱά, δηὰ δάιϊηοπ 568 ἴὸ βίοδ θυ Πα ῸΙΠΥ 
ἰονγαγά5 ἀοά᾿Β ἰανγ δηὰ ἐπι ρογίαγ 4 16 σοπἤάθηςο 
ἰη Ηΐϊη (νοῦ. "2 ἜΝ 
ΑΆΒΥ : “ ΕΥΘΥΥ͂ ρῥΐδοο ἰλαί ἰλὲ 8ο6 οὗ γοιρ 7δεὶ 

ΑΙ ἐγεαὦ τἱροπ, ἐδιῶῖ ἐμδο Ιρίνοη μρ τΕ. τίς 
τηυϑὶ σὸ ἰλεγε, ΟΥ̓Θγοοπια ἦπ6 οὐὈδϑίμο]οθ τ τ (ἢ ΠΡ 
δηὰ ὈΥ͂ τὸ ΡοννοΓ οἵ σά, πὰ τΔΚ6 δοῖια] ρυβδ68- 
βίοῃ. . . 0.0. ὙΠΟΥ ΠΟΡΟΥ [ΟΟῸΚ ρΡοββοββίοῃ οὗ 
8}1 τὴ Ἰαπά ππϊοῦ αοὐ δὰ ρίνοη. Νουθυ 658 
ἴο (ΠῚ [ἢῃ6 ῬγΟΠιΐ86 τΥᾺ8 δι1Γ6, γοῦ. 85. δρ᾽τιτι4) 
δίγοη ἢ τὰ τποης » ἴθ οοὔταρε ΟΥ̓ ἔμ, ΓΘ 
ΠΟΟΟΒΒΑΓῪ ἴῃ ΟΥ̓ΟΥ πὶ [Π|8ὸ Πολγῖ πιδὺ ὃ6 ἴτοθ ᾿ΤΟτῃ 
1116 ΣΠΠΠΘ ΠΟΘΒ, [Π6 68 Γ8, δπα {Ππ' τηοῖίνοβ ἢϊοἢ δοῖ 
ὌΡΟΣ 1Π6 ΠαΙΌΓΑΙ τη8η, πὰ πὶ Β6 πιᾶν ἑαζε ἀδεά 
ἰο ἰλὲ Ἡϊογὰ 7 σοά. 
ΜΑΥΤΗΕῪ ΗΕΝΕΥ: ΤὍὙδὸ χοοταὶ οὗ πολι] 

ΠΊ6Π Βῃο)4 αυΐοκοη ΒΓ νΟΥΒ ἴὼ 6 80 το ἢ [86 
τηοτο αἰροηῖ ἴῃ ἀοΐηρ ροοά. ὅδιιςο] δῃηὰ 58116}} ΓΘ 
ἀοδά, 8δ)ὴὰ νὸ πησβὶ ἀἷδ βῃογίγ, ἐπογοίοτο ἰοῦ π8 
ὙΟΥΚ 116 1 ἰ8 γοῖ ἀαγ. [{ 18. ἃ σὑτολῦ ΠΊΟΤΟΥ ἰὖ 
ὙΠῸ ἢ 166 Π}} ΤΏ) τὸ ΔΚΘῚ ΔΎΔΥ ἴῃ {πὸ χηϊάεῖ οὗ 
ΓΠΟΙΓ πι50 1} 688 ΟΥΠΟΓΒ ΔΓ Γα 86 Ὁ Ρ ἴῃ {ΠῚ} βίο ἴὸ 
ΒῸ ου ὙὙΠΟΙῸ ΠΟΥ ὈΤΟΚΟ ΟΗ͂, νοῦ. 2. [0 ἰ8 ἃ ρτοδῖ σὺ πὶ 
ἴοτῦ τὸ ἴΠ6 τίβίηρ ρεπογαῇοη ΟΥὨ πιΐηϊδῖοτβ δηὰ ΟἸτῖκ- 
ἤδη τπὴ [η6 Β8π|6 γὕτϑοο ὙΠ ΙΟἢ νν 88 80 ΠΟ πὶ (ὉΤ 
ἴποϑ86 τπ8ϊ νοηΐ Ὀοίογο ΓΒ πὰ 5}}4}} ποῖ Ὀ6 τνγαπῆηρ 
ἴο {Ποῖ 1 ΠΟΥ 06 ἢοΐ νη ρ᾽ ἴ0 ἘΠ ΘΠΊ5ΟΙγοΒ ἴῃ [Π6 
ἱπιρτονοηθης οὗ 1 (νον. 5). -- Βοη ἀοάα ἢ88 ρίνθῃ 
8 ΓΟδῖ νγ6 ΟΡ ἴ0 ΘΟΠ ΒΊΟΥ ΠΟΥ ὙἨ ΤΟ ΤΩΏΔΥ ΠΟΠΟΙ Η πὰ 
τ ἢ τὴ6 δανδηλρ68 Οὗ, ἀηα ΠΑ 1 5 γν ο6 8 νγῸ ΤῊᾺ 
ἂο ἴο οὐὔγ ὈΓΟΙ γΘη ὙΠῸ τὸ πηβοῖ 64, ΟΥ ποῖ δο Ν6]} 
80 {{|0α 48 ΜὙὸ 8. {ΥὙ6Γ.15). --α Υ πηιιβὺ ποῖ 80 τηᾶρ- 
ὨἸῪ τΠποπὶ τΠδ ΔΓΘ ΡὍΠΟ, ΠΟῪ ΘΙ ΠΟ 80 ΘΟΥΟΥ ΤΠΟΥ 
γγΟΤΟ, ΟἰΤΠΟΓ ἴῃ {116 Τ Δ  ἰΒΊΓΔΟΥ ΟΥ̓ πὶ [06 ΤΙ ΠΙΒΙΤΥ 88 
ἴὸ "ὸ ΔηΠηρ ἴῃ [1Π6 ΠΟΠΟΥ ἀπὰ ΠΕ τὸ ΟὟ ἴο 
τπο86 τὰϊ δΒιισνῖνο δηα βυσοσοοα [Π6Π]. 

α. Ε. Β΄: 485 ΨΦοβῆυδ τοοοῖνοά δηὰ ἀουδι]οδ8 
Ργοῆιρα ὕγ 1πΠ6 δαἀπιοηϊοη οὗ [ἷ8 ΟἸοδαϊτο Ὀγοῖῃ- 
ΓΘΏ, 80 ΠΊΑΥ ἴΠ6 ἸοϑάοΥΒ ἴῃ ἰβγϑβοὶ δὲ 8]} (Σπ|ὸβ σαϊη 
Ὀοποῆν ἤτοῖὰ Ἃ1Π|ὸ ρῥἷουβ δηὰ νν6}} ἱπιοπἀθ, ὄνθῃ 
του ἢ Βαρογῆμποπϑ, σου Π86]8 οὗ (ἀοά᾿ 5 “ Ρῥ]αίῃ ρμθ0- 
Ῥ6." --ἼἼα.] 

2. 7}λὲ δοπάϊηρ οι ὁ ἰλ6 ερῖε8 ἰο υδτιοδο. 

Οἤάρτεε 11. 

α. ϑοηῃάϊηρ οὗ [Π6 ϑ'ρῖοβ, δηὰ τῃοῖγ Ἰξοσορτίοη Ὁγ δ Δ. 

ΟΗΆΡΤΕΒ [1]. 1-. 

1. Αμά Δοβδυα (Π6 βοῃ οὗ Ναῃ βοηΐ ουἱ οὗἉ Θ᾿: πὰ ἔνγο τρθῃ ἴο ΒΡῪ [88 ΒΡ[168] ΒΘΟΓΘΙΪΤ, 
βαγίησ: ὅ0, νἱθνν {Π6 Ἰλπά, Ἔνδη [8η4 “δυο. πὰ {ΠΟΥ͂ γγοπί, πα σατηθ ἰηο0 Δῃ ἢΔΓ- 

2 Ἰοϊ 8 ἢοιι86, πδιῃθα Βδθαῦ, δῃὰ ἰοαροά [1 ἄονη] (πΠ6γθ. ΑἈπά 10 τνὰβ ἰο]ὰ {86 Κίῃρ 
οὗ Φογίςμο, βα υϊηρ, ΒΘ], [6 ΓΘ οαστ]6 6 ἴῃ ΕΠΒΘΥ ἰο-πἰρὰϊ οὗ {πΠ6 ΟΣ] άγϑη [Β0η8] οὗ 

ὃ 18Γ86], ἴο Βράγοῖ ουῦ ἴπ6 οουπίσυ [Ὁ , Ἰαη47]. Απά {6 Κιπρ οἵ Φογῖσμο βοηΐῦ ἀητὸ 
ΒΔΠΔΡ, εαγίηρ, Βείηρ Του [86 τχθη {μὲ Δ.Γ6 οοτῃθ ἰὸ 866, μοι [Ὑ800] ἃγὸ ϑηίογθα 
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4 Ἰηίο [ὶπ6 μουβα, Ὁ {Π6Ὺ 6 Θοπηθ ἰοὸ ββᾶσοῖμβ ουύ 411] (ῃ6 οουμίγυ [ἰ84π4]. Απά {(Π6 
ὙΓΟΙΏΔΏ 00 ΚΚ {πΠ6 ὑνγο πθη, 8)ηα ϊὰ ὑῃόπι, δηα βαϊὰ (8, ΤΉΘΓΘ σϑῖὴθ 6 ὉΠΐο μὸ 

ὅ [δῃηὰ εαἰὰ : Ττυθ,: (86 πλθὴ, ΟΆπι6 ἴο π|6} θυ 1 τῖδὶ [Κηονν 7 ποῖ ΠΘποΘ (Π6Υ τσοτα; 
8 Πα 10 οΆπη6 (0 ρ488 αδομέ ([ὲ ἱέπια οἵ Βα ηρ' οὗ [86 ραίθ, ἤθη 1 νγὰ8 ἀδτῖς, (μι 186 
τλθῃ οὐ ουὖ; ἘΠ 6 Γ᾽ {86 ππθὴ ψψϑηΐ, 1 νοῦ [ΚηΟ7] ποῖ : Ρυγβθ δὔῦδσ λθῖὴ αὐ] Κ]Ὺ 

6 ἴον γα 58}8}} ονθγίδκθ θα. Βυΐ δ8 δα Ὀτγουρῃὶ ὑμθι Ὁρ ἴοὸ {π6 τοοῦ οὗ {πΠ6 μουξθ 
[οπλῖῦ : οὗ 6 ἤοιιδα 5], δηὰ μὰ {πθῖὰ τ {π6 βία Κ οὗ ἤαχ, τ ]ς}} 886 δὰ Ἰαϊὰ ἴῃ 

7 οτγάδσ [βργϑϑδὰ ουΐ, οὐ βίδοκθα ὕρ ἴῸΓ Βουβ οὶ 7 Ὡροὴ (π6 τοοῦῦ Απμπα (δ6 τχϑη ρυγβασὰ 
δίδου θὰ ὑπ6 ὑγχὰγ ἴο [867] Φογάδῃ αηύο [Ὁ0] [Π6 ἔοταβ: δᾶ 88 Β00ῃ 848 (μ6ὺ ψ]]Γ ἢ 
Ρυσβυρα Δ ἱμβϑῖὰ 6 ΓῈ ροπδ ουὔΐ, [Π6Υ δι [86 σαΐδ. 

ΤΕΧΤΌΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΛΙ, 

[1 εν. 4. -- βο (δ Ἰοχίοοξταρμοτο δεν ἰἢ ογργεύοσς ἘΠῚ οὨθ οουδοηῦ πάοτειδηά Ἷ 3, ---Τκ.] 

[2 γος. 6. --- τ Οὗ οῦ βοῦϑο " ἰδ τον δυροτήυουδ. ΤΏ ΧΧ. πδὰ σανειῥαιοά δῶμα ἴον. 3, διὰ ἴδω Του ϊξεὺς οὐδ» 

δίωοι ὈοΪὰ δούδοπα, διὰ πὸ [οἱ] ονοὰ ὈΥ ἴθ Εηκ 8) ὙΟΥΒΙΟΒ. --- Τπ.] 

ὁ. Ἰδβειιο οὗ τῆς ϑ'ρίοδ ὃν Εδῃδὺ οἡ {ποῖγ Ῥτοπιῖβα ἴο ΒῈΡ τῇ, ἰπ (6 ταϊκῖηρ οὗ 6 [δηπὰ, 
{Π6Υ που ]ὰ βρατο Ποὺ δηὰ 6.Β. 

Ομβάρτεαι 11. 8-9]. 

8 Απᾶ Βοίογα {πον σοῦ Ἰα]α ἄονγῃ, 516 ὅδ πλθ ἊΡ ὑπο ἔπθῖὰ ἀροὴ {πὸ τοοῦ; δπᾶ 5Π6 
9 αϊὰ υπίο (Π6 τηϑη, 1 Κπονν ἰμδὺ μ6 Τωογσὰ [96 μον ]ὔ μαι ρίνθη γοὺ (86 Ἰαπά, δπὰ 

(λαὺ γοὺ ἰβθυύσοῦ 18 ἔἈ]]16 ἢ ΠΡΟῚ υ8, 8ηα ἰμαὶ 411 [86 Ἰπμδρθὶίαηΐϑ οὗ {π6 Ἰαπὰ ἔλὶπὶ 
10 [32 }2, πιθ 11] θδεδυβα οὗ γου. ΕΣ τὸ ἢδνθ μβοαιὰ μον (86 Τογτὰ [9εβονα] ἀγιοά 

ἘΡ ἰδ τίου οὗ (μΠ6 Ειδα ὅ88 ἔογ [Ὀδΐουϑ] γου, ψ ἤθη γο οἀπιο οαΐ οὗ Εργρίὶ; Ὧῃά νΒᾶϊ 
γα αἰά υηΐο (μ6 ὑνχο Κίησβ οὗ (86. ΑἸτηογιῖθβ (μα ἰσόγδ οἢ (6 ΟΥΒΘΓ οἰάο [οΐ 186] 9ο»:- 

11 ἀδῃ, δίποη δὰ Ομ, ἡ βοπι γ6 ἰοῦ] ἀδδίγογοα [γα ἀενοίοα 1]Ώ.Ύ ΑΠπά 88 ΒΟΟῃ 848 ἣ6 
᾿ιδά Ἰιοαγά ἐΐεεο (λίπφε, Οὐν οαγίβ [Ὡθᾶγ} 414 τοὶ [ὍΘΣ, ον ἀονῃ], ποῖον (4 
[4068] {ποτα γηλαΐῃ ΘΗΥ͂ ΠΙΟΤῸ ΘΟΌΓΑΡΘ ἰπ ΔΗΥ͂ τη8}, Ὀθοδιθα οὗ γου [οἷ ν. 1]: ἴογ - 
[6 1ωογά [96 μόνα] γοῦν αοα, Ηδ ἐς (ἀοά 'π ποαύθη δῦονθ, δηὰ ἴῃ ϑαγίϊι Ὀθηθδῖῃ. 

12 Νοὸον ἱποιοίοσα [Αηὰ πον}, 1 ΡΓΑΥ γου, ΒΘΔΓ υπΐο τὴ Ὀγ {π6 Τογὰ [6] ονδ]. 
β'ποο ᾽ 1 πάνθ βῃον θα γοιῦ Κἰπάῃ688, [αὶ γ6 Μ|]1] 4180 βδῆονν Κὶ πάπϑβ Ἀπῦο ΤΩῪ ΤΆ ΘΓ 

18 ουβο, δηά ρῖνο π|6 ἃ {τ16 ΟΚΘη [8 ἰοκϑη οἷ γα }}} ; δὰ ἐλαέ γα νν]}}} βᾶνθ 4115 86 ἴὮΥ 
(ἈΛΠΟΥ, ἈΠ ΤΥ ΠΟΥ ΘΓ, Ἀπ ΤᾺ ὈΓΘίΒΓΘΏ, δῃα ΙῊΥ̓ δβἰβίθγβ, δηαὰ 411 ὑμδὺ ὑπ ν ἢανα 

14 [οἰ νἱ]. 25, 26], ἀῃᾶ ἀδιῖνογ οὐῦν ᾿ἶνθβ ἔγοπι ἄθαίῃ!. Ἀπᾶ {88 πῖθὴ δηβνογθα ἤοσ, 
Ουγ Ἰἰΐ ἔοσ γουγβ, ἰἔ γα αὐΐδῦ πού {μ18 ΟὟ θυ βίηπ688. Απα 1 58.411} θ6,} σῆδθη {Π6 1,οτὰ 

15 [Φε μον] παῖ σίνδη ἃβ ὑπ 6 Ἰαηά, (μαὺ τχ Ψ111] 464] Κύπα]ν δῃά ὑγ]γ τὴ [Π66. ΤΏρη 
8:6 Ἰοὐ ἐπθῖλ ἄονῃ Ὁγ 4 [86] οσοτὰ {γουρῃ (Π6 πὶπάον : ἴθ ΘΓ ποιβ6 ᾿Ἰσας Ὡροη 

16 τμ6 ἰονη-γ81}1 [πὶ [86 “ ν18]1-8146,᾽ ἀ΄α6ββη.], δῃᾷ βῃ6 ἀννϑὶῦ ἀροπ [86 ψὰ}}. Απά 886 
βιὰ ἀηΐο {πόθ πὶ : (ἰού γουῦ ἴο {86 τιουπίαϊῃ, Ἰα6ϑὺ {π 6 ραγβιθγβ πχθοὶ γοῦ, 8πα 146 γουτν- 
Β6Ι͂ν 8 ὕμογο ἴσο ἄδλγβ, ὉἘΠῸ] {16 ῬΏΓΒ ΓΒ Ὀ6 τοὐυγηρθα; δηά δδουννγα ΤΥ γὰ σῸ 

17 [σο γ67 γοὺῦ ψᾶγ. Απά {μ6 πιθὴ βδ]α υὑπίο ἤθγ, 76 τοὶ ὅδ [806] Ὁ] πλ 6] 6 8. οὗ 
{Π18. ἶπ6. οαἱ τ ἰσἢ (ποὺ ᾿αδύ ταλάθ 8 βύγθασ, [ υσιθρο ἔποὺ ἀοοεὶ πμδὲ τὸ μοτ ΒΕ (ὁ ἴδε ]- 

18 Βοἰιοϊά, τσλοπὶ χα σομλθ ἰηἴο [6 ἰδηά, (ποὺ 5410 Ὀἱπά {μ}8 11π6 οὗ βοδυ]οὺ [ουϊπλβοη] 
(πγοδά ἴπ [Π6 ψὶπάον ψ οἷ ἰπου αἰἸάδὺ ἰοὺ 8 ἄοτχῃ ὈΥ: δπά ποὺ β.ια}} ὑτγῖηνσ 
[σαι μα }} ὑπ ἔμ Γ, πα (ΠΥ τηοίμοσ, δπά ὑῃγ Ὀγθίγθη, ἂπὰ 411 ἰῃγ ἔλιῃ τ 8 Ποιιβο- 

19 ιο]ά οπια απο 66. ἀπᾶ ἰΐ 584}} 6, ἐδ αὐ νυ ἸΟΒΟΘυ ΟΣ 8.18}} σὸ ουῦ οὗὨ {Π6 ἀοοτβ οὗ 
ἰὮγ πουδο ἰμίο {86 βύγθϑί, 18 Ὀ]οοά δλαϊΐ δδ ἀροῃ ἢ]8 μοϑᾶ, ἀπά νὸ εοὐἶΐ δα σ᾿} } 0} 688 
[Ὁ] πι6 1688, 88 σου. 177: δηὰ ψβόβοθνοσ 8584}} Ὀ6 τὴ} {π66 ἴῃ (Π6 Βοιι86, 18 Ὀ]οοά 

20 ελαϊϊ δὲ οχ ουσγ Ποϑδά, 1 απῷ Βαμα Ὀ6᾽ ἀροὴ ἢ. πα 1 (μοὰ αὐίον {1.18 Οὐν Ὀι81- 
ἢ658, 6 τὸ ψ1}} 6 [4167 αυϊὺ [9] 4 π|6}6558] οὗὨ εἶπα οί τ] οι ἕο μαϑὺ πιλα6 8 

21 ἰο [οχἱαϊῦ: ἰο, 88 νϑγ. 177 βύσθασ. Αμπὰ 8ῃ6 βαϊά, Ασοογάϊησ ἀπίο γοᾺΓ ἸΤΟΓβ, 8ὸ ὅδ ἰΐ. 
Απα 886 βοῃὺ {πὰ ΔΤΑΥ, δηά {Π0Ὺ ἀδρατγίοα : δηᾷ βδ Ὀουπά (16 Βοαγ]θῦ [ΟΥΙΠ180}} 
1π6 ἰῃ (86 ψἱηᾶον. 

ΤΈΧΤΟΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 Υεν. 10.-- ὈΣ ΤΤΙΤ, Τὴὸ τιοαυΐης οἵ ἐἰΐα γοτὺ ἴθ τοὶ! Ἰπά!οαιοὰ ἰὰ (6 Ἐχοχοϊοδὶ Νοῖθ οὉ ἔδο υεῖβο. ΤᾺ ϑϑασβθ 
ΤΟΣ ἀραΐγαθο ἰο Ἔσρτθδδ ἰδ ἸΏοτο δρϑοὶοδ!}} ἐμδὴ 19 ἄουθ ὈΥ ἐδ γαζτθ ργαϑο "Ὃ αἰξοι} ἀοεϊτογεοά."" [ἢ οιοριογίης ἕν τίν 
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Ραζροιε, ἰμτουκῆουϊ, ἐδ 6 ποτὰ “ ἄδνο!α,᾽" δ οι ͵6 τϑοὰ [4Υ. χχγΐ!. 28, 29, ΝΌαν. χυὶ!. 14, οἵο., ἴξ 4 ἴο ὈΘ τορτοιδα εἰνδὲ 
᾿ δγο οἷ 85 εοζδδὶθ ποῦη ἴὸ ἀδδοίο (6 ἀονοιθὰ οὈὐοοῖ. 8041 τΘ ΓΏΔΥ οοῦθ ΔῚΣ ἴο ἐἰω ΕΓΘΌΓΘΥ ἀϊρθούησθθα Ὁ δι υυυμ 
ἰο “ ἀονοῖο," “ ἀονοϊεα ἰἰος, ᾽" εἰς. -- 1.) 

[Δ Υ͂εν. 12. --- ὙΣ κε αἰδας ξαριαεέηις εἰφπιβεαὶ σμοά ὅτι. δας. ἼἸὸ ἰπη δῖ ἘΧδΟΙ ἰῃΦ Ἡοῦτον οομπδίτοοϊίου ἰ5 ποὲ 

Ροκαίθὶς ἴω ἰάἀϊοταδεις ΕΌ ΣΙ ἢ. Α ὭΘΑΙΟΡ ΔΡΡΓΟΘΕΝ ἰο ἰἔ σου ὶὺο: ὅσο. . . . [{Π8Ὲ1 πδυϑ δῆονῃ γοὺ κί πάηθκθ δὰ γω 
υ|}} αἷσὸ εδον κί πάἀμεαθ ἴο ΤΩΥ ἔδλίθγ Ὠοτδο, δὰ κα γὸ πιὸ ἃ ἤρου οἵὗὨ γε (τον. 18). βορὰ βανὸ δνο, οίο. ΕΔΥ Θχρ᾽ ΔΙΏΔ ἰνν 
ἰωδαγιίης δἤεσ “ (ηδὲ " [46], θΠ6 ἸΤοἰϊα, "΄ Ὀροδῦδα,," δά Ὀοΐὰ οὔ, οὗ σουζϑε, [6 “΄ δυὰ ᾽" Ὀφίοσο “ ρίνο πιο. ΟΥ γδῖμογ βιιυυαι- 

ξαῖο “'δ]οο." ἘΠΙΠΟΣ 'Μ͵ΔῪ ρσίναβ δ δι δία! ΔΙῚ 26 ΡΓΌΡΕΟΣ βοῦδο 60 ἤσ, Ὀπξ ἩΒΟΙΠΟΣ [26 ΤΟΣΌἋ ὩΓ) διὰ ΓΟ ΤΙΙΤ δθὰ 

ὈΓΌΞΙΙ 76 ἴ0 ὃο ἐγμιεἰδιοὰ 86 οοὔτ ]πδὶο πὶ ὩΣ Ὁ κοὰ δαδονάϊπδίο ἰὸ ἸΏΙΟΤΙ (ὙὩ  Ὦ ΘΥ ρταζοτηδεςδιν 
8:6), ὃσ 86 οοῦχἀϊποῦο πὲτὰ ἴδο Ἰδιίεν, 86 ρσβείίοο οἵ ἱπιεσρσοΐίοσε ἀἰδοτε. 79 ἴῃς ηθ τὸ εἰάθ σῖ Μαείυδ, ν δοὸ ἐγβηδιαῖορ 

.δο νεσὺϑ 10 ᾳποϑέϊοιι 86 81} ἀεροπάϊης δκο οῦ 3: ἡμναία.... 
οὐπδεσυαδισόϑημε . . .. εἐγερίαωγοδημε, --- ΤᾺ.) 

[8  ρ. 14. - ον, δηά οοπαθοὶ ἴμ6 ἔχο δοιίρησοθ 05: Οὐγ ᾿ἰΐν ἴογ γοῦζο! 1 γ6 υἱοῦ οἱ ἐλ 16 ουν Ὀαπδίηδοδ, ἘΠ ΟΏ 
'δ 88}Δ}} Ὀ6 ἐμδὲὶ πῃ, οἴω. -- Τκ.] 

ῬῪῸ5 μϑιο2 6331ὲ. . .. ιείαία; εἰ ἀαἰυ. . .. 

ς. Ἐοίατῃ οὗὨ 86 ϑ'ρ᾽68. ἴο Φοβῆαδ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΠΠ]. 29-24, 

- 22 Αμα (δ6Υ νϑπηΐ, δηα οδπηα ἰο {πΠ6 τπιουηίδίπ, Δηα ΔΡοα6 {δ γΘ ἴἤγθα ἄλγβ, 100} (ῃ 6 
ῬΌΓΒΌΘΙΒ ἜΓΘ ΓΟ ΓΠΘΑ : ἀπά (Π6 ΡΌΓΒΌΘΓΒ βουρῃῦ ἐλφπ ᾿μτουρῆῃουϊ 411 [Π6 νγαγ, πὶ 

28 ἰοαμάὰ ἐλεπὶ οί. ὅο [86 το τϑῃ γοϊαγηθά, δηὰ ἀοβοθπαάρα ἔγοιῃ ἐπ 6 τηοιηἰδῖη, δηὰ 
Ρδ356 4 ΟΥΟΙ, δηὰ οὀδιὴθ ἰο “οβῇμα [6 δοη οὗ Νη, δπὰ ἰο]ὰ ῃΐπι 8}} ἐλύπησε ὑμαὺ Ὀ6[8] 

24 ἰῃριη. Απὰ {Π6Ὺ βαϊὰ ὑπίο Φόβῆυα, ΤτΪγ [οταϊῦ: Τγὰ]γ 1] [η6 Τοτὰ [Φο μονα] 
Βαιῃ ἀ6] Ινογϑα ἰηῦο ΟἿἿἋ ἤδη Β 41} Π6 Ἰδῃά ; ἔοσ θνθὴ [δῃὰ 480] 411 (π6 ἱπῃδθιίδηῖϑ 
οὗ 1λ68 ἙσουμίγΥ [ἸΔη4] ἀο ἴαἰπὶ [τ16}0] Ὀδοαυθθ οὗ υ8. 

ΤΕΧΤΌΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΘΑΙ, 

[1 Υας. 24. -- δ 

ἘΧΈῈΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

α. ΨετΞ. 1-7. διπαϊπᾳ οἷ οΥΓ [δὲ ϑρὶε5 απὰ ἰλεὶν 
Ἰδοσρίίσηα ὧν ἰαλαὺ. Ῥτοῦδθὶν 51}}} τῃ6 βάπηθ ἀδν 
οα ἡ δίς ἢ 9 βμιια πὰ τεοοίνοα τἰ6 ἀϊνέπο ςοπιπιδπὰ 
ἴο ὁἸῸΞ5 τΠη6 Φογήδη, ἢ βοη48 ἰὈγἢ βοσγθῖν ἴνὸ 
Αὐμῶν ἴο ψὋῸ οὐοῦ ἴο Ψεογίοδο, υγυῃϊο νγἢ5. βοιποτν ΒΟΓΘ 

αἰ ἐοιισίθοη πι}105 εἰἰπίαηῖ, 
γεσ. 1. μι, Ναιη. χχχῆ. 49, Αμοὶ-δ ἢ {|π|, 

ἱ: ε. ΜΜεδάοιν οἵ τῃ6 Αοπεΐαθ, ἔγοπῃ ΓΘ). βορεῖα, 
ὈτοῦΔὈ]ν ᾿γἱπσ ποτ ψατά ἔτοπι ΒΒ ι -οΒἰπιοιῖὴ ἴῃ 
τς ἰαπὰ οἵ Μοαῦ, πὸ ἰαϑὲ σδιηρίηρ- Ῥ]Άοο οὗ [Π6 
Ἰαγωϑ 5 οδβὲ οὔ τῃ6 Φοτάδη, δὲ τ6 οπίίος οὗἩ πὸ 
Δαν ΠΗ βἤΡλη, Κπόνγη ἔγοπι {Ππ6 ἢ 3τΟΓΥ οὗ ΒΑ] ΔΆπὶ 
(Ναηι. χχν. 1 ; Μίοδῃ νἱ. δ), ποῖ γ ἔγοπι ἴῃ6 Φ0γ- 
ἄλη, 60 δίβαϊᾳ - 8 ποιιγ8 ἔγοπι [16 ρ]δοα οὗ ογοβϑίηςσ 
δοοογάϊηρ ἴὸ Φοβορῃαδ (44η2. ἰν. 8,1; »ν. 1.1; δΒείί. 
“]εἀ. ἵν. 1, 6). ΝαΥ τὸ τΠ18 ον θη ΠΥ γγ6}} σῃόοβοη 
σΑπιρ- πτουπά (Νιπι. χχίν. ὅ, 6) ἸΔῪ ἴπε οἷν οὗ 
ΒειιΡρθοσῦ, γπογὸ Δίοθοβ ἀο] γογοὰ ἢΐ8 1451 ἀἸβοοιιγβα 
δορὰ σγ3 Ὀαιοά (ΠΏ θιῖ. ἵν. 46; χχχίν. 6). Οοιη- 
Ἡμωμι ἔαστῖμοτ, ποῦς] οὴ Νατα. χχἧῖ, 1, [ἀπὰ δίδη- 

Υ, 5. 4. . ν. 391. Απι. οἡ. --- Γπ.] 
Βρίοα. Ἂἀοζογάϊηρ [ὁ ἴῃς ΧΧ. ἔνο γοππρ 

τῆθῦ, ποι πη ᾿κὰ  Π ἢ 18. βαϊά ἴῃ τῆ6 ΗδὉ. Πετο, 
ναξ ἴῃ νἱ. 23 νγὸ Ἰϑάττι {πᾶ| 16 Βρίθ8 ἰσόγὲ νου; 
ἸΏ. Αἱ 4}1] ονὐθηῖβ ΨΦοβιια πουἹὰ οἤοοϑα Ὀγᾶνο 
διὰ ργιιάθηϊ πθη (0Γ [18 τηϊβείοπ, Ὀθοδῦβο, μανὶπρ 

δἰπιρΡΙ ἱπίσοάυι 68 ἐμ6 10] οὐἱης οἰαῦιθο δὲ αυοίθαὰ ϑόο ὕοδθη. ζεΖ. Β. 1, ". -- ΤΥ} 

ἢ6 Κηδνν ἔτοτὰ ὀχ ροσίοῃοο πὸ ἀΆΠΡΟΤΝ τὸ ὙΠ ΐοἷ {ΠῸΥ͂ 
νοῦ ἃ Ὀ6 ἐχροβϑοὰ. Ης 808 ΟἹ] ἐισο πὰ βοηςν 

{Π6πὶ βοογοῖγ (19 ΓΤ. ῥσορ. : ΞΠοποθ, μογο αϑοὰ δὰ. 
ν γί 8}}γΥ) τῆι {Π6 ΘΠΟΠῚΥ πα σ]ς μοῦ πὸ ἐπε πιδτῖοι 
οὔ τ... δηοι!α 16 πᾶν ἄοπο τ ῖ5 1 τίς ηυσβεῖοι: 
ἴὰ5 ὕδοη αβκοὰ3 Τοναγὰ {Π|6 ΔΉΒΝΟΥ ἰδ Τα θῸ 
δι, Τ δ ΤΠ6 80 οὗ Παμλη ργαάδησο, νΠἢ 6}} ἔγυϑὲ 
ἰπ αἰνίπο ργονι ίοηοο, 18. ποῖ ΟΠ]Υ ΔἸ] ονγὉ]6, δες 
οἴϊθηῃ 4140 ἃ θ᾽ ΐην ἀπῖν. Φοβηια Οὐρὶ ποῖ, ἴῃ 
Ηἷθ μοβιτίοπ ἂ5. 8. μοπογαί, [0 ΘΠΙΟΓ ἴπτὸ 8. ΒΙΤΆΠκΟ 
δηἃ ΠΟ 6 Ἰαπὰ που πανλιρ ὀχρίογο τὲ ἤγοῖ. 
Ης φγοσοοάοα 1η ἢ} σομίοσιμεῖγ νυ ἰτὰ {Π|Ὸ ΘΧΘΠρ]6 
οὐ Μοβοβ, Ναυη. χῆ!. 

“οτίομβο. Υγίττοη Πογὸ “ δηὶ ΘυΟΥ  ΠΟΓΟ ἴῃ ΟἿΓ 

ϑοοκ ἽΓΤΟ ΣΝ, δας ἐπ τὸ Ῥεῖ. ΟΠΙν ὙΠ " κοὶ; 
1 Κὶ. χνί. 84, ἀπε νν ἃ ΥΟΤῪ Β'ΤΟΙσ ΟἾΤΥ (6. 
Υἱ, 1), τη6 ΚΘΥ͂ ἴο Δ}} 116 ἰαπὰ νγοβὶ οὐ 1π6 Ζογάδῃ, 

1Π6 ΟἿΕΥ ΟΥ̓͂ ραΪπι-ῖτοο8 (ὩΣ ὩΣ ὍΝ, Πεπι. 
Χχχχίὶν. 3; Διάσ, ἱ 16; 2 ΟἿ. χχϑὶ. 15); ἴῃ τῆς 
ΠΧΧ, ἴῃ 186 Ν, Τ΄. (Μδϊι.. χχ. 29; Μαζὶ χ. 40; 
ἴλικο χνηϊ. 35, χὶχ. 1, χ. 80, ΠῸ Ὸ. χὶ. 80), δπὰ ἰὴ 
[ 9 Βορ 8 (Βεἰὶ, .7μα. ἵν. 8, 3), Ἱεριχώ ; ἴῃ δᾷίταρο χνὶ, 
2, ὃ 47, Ἱεριχοῦς; ἴῃ ΟἰΥ ΟΥ̓ ΟΟΥΒ δηα ἵτΆρταηςο 

(τοπὶ ΤΠ, ΓΤ ΤΠ, ἔγασταης ρ]δοο; [6 δηάϊηρ 

ἿΠ θοΐησ ἴοσ Ἡ, ΘΟΙΏΡ. τυ, ΤΊΞΡ, Οεβθη.3) : 
᾿ππμϑοι θοσῃ οπ6 οὗ [Π8 τύνοὶνο 8ρῖοβ (Νατα. χὶϊ!. 9) }8[ 88 δ ννοβῦ οὐ τὴ6 ΨΦογάδῃ ἃ8 δ} {π|πὶ τγα8 πεῖ 

1 [7310 δοοσωξ ὀοπιπθοὶδ ὕὩ7ΓῚ πίῃ ΟΝ, δπὰ τε τς 
Ῥτοῦδυϊο ἰδὲ ὑπ ΘΟΟΤΘΟΥ͂ 6 ἰο Ὁ6 πηάοτγαιουά 88 τοίοστίης 
ΘΟΌΒΙΪΥ ἰο ἐπ φγλο  ἰο5 δηὰ ἴο ἰῃο ὑδηδδοΐϊθα. Μδυτογ 
τοῦ Ἱὰ δροῖσ ἰο εοπῆηθ ἰδ (0 6 ἴοτιηοσ, Ηδ φυοΐοδ βοῃυ ἐκ 
δὲ (οἰἰοσε: “ῸΟῸυπ “οκΏδ ὑγίδιῖ ἀχροσίομ ἰδ οὐοοίαδ (ΝΌΩι. 
ΧΗ. 14) μεῖγεῖ, α αδηΐαπι Ῥοτῖς.}} ὨΔΌΘΓΟ ροδδεῖ Θχρι οσδί οΥΏσω 
κ᾽ πα! Πξι10 οἱ πιίϑαίο ΡΌΒΠκΔ, ὠνος ἰδηξτπι ϑοφάἀθιηαυο εἶα» 
Μη] 00 ἰπδεΐο Ρορῇ]ο οσξωϊδίς, πιο. δἱ ἐγίδδ τοστοηῖ, ἐπ γὰ]- 

ΚῸΒ ἀἰπιληλγοῖ παγγδίϊο, {πιάοαιο δ ἔγβοῖο δηΐσηο δογοηὶ 
Ι ̓ πταϑὶ  δο σοῖο οδοϊθγοα υαἱὴ ἀποταπλ θα 46 ρ] υγίυπι Ἀπ ΐο 
Ι ἤβο ]θ δἰδοσίογοδ. Γαϊα γί." --- ΤῈ. 

2 [Ε΄ κ. ΌΥ Μίαβιυβ ἐπ ἰος.,) ὙὮΟ ΤΌΓΤΩΔΙΙΥ ἀἰδοῦδδοα ὑπ 6 
ᾳυοδοη δηὰ ἀθοϊ θα ἰδ ἴῃ ἥκνον οἵ 9 κῃ 058 τΟὈΥϑο. --- ΤᾺ.] 

8 [θοὸν οἶμϑὺ ἀδγί ναι ουβ δηὰ οἵποῦ ἴογσιηδ οἵ 9 ψογὰ. μδθ 
διῖ. '" Ζοτγίς;ο. " ἴῃ δι 8 Β δέ. 2) ἐει. νὮΘΓΘ ἈΪδὸ ἃ Ζ}} τορο- 
ἀταρἶσαὶ δοὰ Ὠἰοιοτίοδὶ βοοουηῖὶ οὗ )ἢ0 ΟἿ ΔῪ 6 ἵουμὰ. 
860 ϑίβῃ!ου, 5. δ᾽ Ῥ. Ρῃ. 299-604. --- ΤΆ. 
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οὔ. ὙὍἘο ἱἐπιπιράϊαία Υἱοὶ ΠΥ ΟΥ̓ ΦοΥοΠῸ 8 ὙΘΥῪ 
ἔογ]θ. Α8. τμ6 οἰ πχαῖο ἀρργοχἰπιαῖθβ ἴο {παΐ οὗ 
Ἰέχυρῦ τῃ6 Ὠαγνοβὶ 18 τίρο ἤθγο ὈῪ {86 6πι] οὗ ΜδγἊῃ. 
Τοναγὰ (δ Φοπίδη, ποννόνογ, ἴη6 ΒΌΓΙΟΘ 18 δὰ, 
αηὰ ἔπ τορίοῃ θοϊννοοη Φογίο!ο δηα ΨΦοΓΌ 58] πὶ τγ88 
ἃ ΤΌΟΚΥῪ 1 ΘΥΤ6Β5, --- (6 Οὐδγαηϊαηΐα, ποῖ ουθῃ 
ἴο τ18 ἀδὺ δπεῖγεἰ 568 (ὉΓ {Γαυθ]]6 5 (υΚ6 χ. 80). 
(Ὀπρ. ΕἼγτΕΓ, ΡΡ. 149, 151]--154. 

ΤΊῈ δρῖθβ βιιοσοββ ΠΥ τόθ Φοιίοῆο, τονγαγάβ 
ονθηΐηρ (νογ. 2); “αἴ ἃ ὕπιο, τποτγοίοσγο, πο [16 
ΠΟΌΓΙΟΖΆΠΒ ἰγΓαγογβοά [Π6 δβίγοοίβ (Ῥτον. υἱῖ. 9 Δὲ ; 
15. χχ , 16) ; (ΠΟῪ παθῦ τ ῖ ἢ ΔΙΑ Ό δπὰ (Ο]]ονοὰ ΠΟΥ 

ἴο Βογ πουβο᾽" (Κποθο]). 516 "τὯβ ἃ ΤΣ, πόρνη 
(Βεν. χὶ. 81; 946. 1]. 25), δηὰ ποὶ δῇ ἱπηκθοροῦ 

ΝΛ ἸΣῚΒ, πανδοκεύτρια (]οΒουἢὰ8, Απί. γ. 1, 2, 
Ὁ 5]4., 1 ῦὉ., Ν δριὺ., Ηο88, 1{ὲ6ι. οὐ .]ο6}. 1. Ρ. 87). 
Ἦδθγ πᾶπὶ8 18 πιοποποά αἰ5ὸ ἴῃ [86 ΟΟΠΘΔΙΟΡῪ οὗὨ 
ἐο8ι8 (Ματιι. 1. 5) ἩΨΠΟΤΟ 586 ἃ 5 ΨΥ] οὗ 
δ] ΠῚ ΟΥ δα πηοη, πε πιοῖποῦ οὔ βοδζ. “ΤΏ δὉ- 
υἱπ5 ἀοτῖνο ἔγοπι ΠΟΡ οἰρσῃς ῥτορμεῖβ δῃὰ ῥγίθϑίβ " 
ποθ 6}). ΤῊς Ἐρίβε]ο ἴὸ τὴ6 Ηρῦγον 8, δῃὰ τη οὗ 
ΓΩ6Β ΟΒΙΘΌΓΑΙΟ ΠΟΙ ΠΙΟΠΊΟΤΥ δηά ρ]ου!ν Ποῖ ΓΔ] 

δηὰ Ποῖ τποτκ8 (ἘΠ 00. ΧΙ. 831; Φαμηθ8 ἰϊ. 25). 866 
οη [ἢΐ8 [1ὴ6 ΠοςτΓΠᾺ] απὰ Τγαςῖῖςαὶ θοον. [ἢ Οὐ 
᾿ὨΔΙΤΆΓΙΥΘ 506 15 Β00ἢ ἃ8 ἃ ΟΓΥ͂ τι ἀο πὶ ΡΟΓΕΟΠ {ν6Γ. 
4), οὗ ρτοδῦὺ ργόβοῃοα οὔ την, ἀο τ ια τα ἰπαοοά, Ὀαὶ 
ὈΨΥ ΠΟ ΠΠΘΔΠ8 ΒΆΠΚ ἴῃ νἱοα, ἀπά ΨῈῸ {Ππογοίογο μδ8 
ἱπεϊπια(οη8 οὗἨ [Π6 ρονγοῦ οὗ Φεονδῃ [86 ΑἸτηϊρμῖν 
ἀοὰ (νετχβ. 10, 11). 

πο-οἱἰσηΐ ἴανλουι 88 ἱπ ἀδη. χῖὶχ. 5, 34, ΒοΓδ 
ΤΊΟΤΟ Ῥχοοίβοὶν ἀθῆπρα νογ. 5). Το Κίηρ οἵ οτος ο 
ΓρροῖνοβΒ ψογὰ πὶ ἴῃ ἴΠ6 ονθηΐης τ Πσ το 
ΒΓ ΓΔΠρΡΘ Π]6 ἢ ἢδνο υτνοα ἴῃ «90 ΓΥἱοΐο δηὰ θθθη το- 
οοἰνοά ἱπῖο μα Β ἤουβ6. ῬοιμαΡΒ ἴποῦο ΜΌΤΟ, 
κ8 (αἰνίη ΘΟ") οἴ ΓΘ8, τη θἢ βίαπαϊπρ Ὁ [ἢ ραΐο8, ἴο 
Ἰοτίοα ἐπε ἡ τῶν ῬΟΟΡΐΘ, δϑροοία} ] Υ 85 ΓΠΘΥ γΟΓΘῸ 
ΛΥΔΙῸ, Π0Ὸ ἀοπδθῖ, ἰη ο οῃο, οΥ̓́ΤΠ6 πο ἤοηΒ οὔ πα 
Ἠοῦγον5 θογοπὰ [16 Φογάδη. ΤῈ Κὶπρ βοηὰβ ἴο ἔδ- 
δῦ, Ἰπογοίοτο (γον. 8), αῃὰ ἀοσπιδηᾶβ (δὲ 56. 58}}8}} 
κῖνο ἀρ 1π6 πιο. Αἵ ἴὴδ βᾶπιθ τηοτηθπὶ (ποῦ 68Γ- 
Ἰοῦ, 48 ἴζ61} Β:ΡΡΟΒΟΒ) 86 Ὠϊἀοβ [ἢ6 5ρΐθ8, ἃ8. [Π6 
ἀδπιδπά οὗὨ τῃ6 Κίπρ᾿ Β ΒΟΓΥΔΠΪΒ 88 ῬΓΟΌΔΟΙΥ τηδὰθ 
ἴγτοτῃ πὸ οὐΐπῖάα, ἢ Ἡ Πἰσῖ τὴς “ Ὀτίπσ στῇ "ἢ 
(νον. 3) Ῥ] ΑΙ] ἄρτϑοβ. 516 ὈοΪ Ϊγ 1168 το 6 Εἰ πρ 8 
ΤῊΘΒΒΘΠΡΌΓΒ (Υ6Γ. 4, 5) ὙΠΟ βὸ Ανναν, ᾿πιβίταϊοα, ἴῃ 
ΟΥΘΥ ἴὸ ῬΌΓΣΒΙΟ ἃ8 ΒΟΟΠ 88 ροβεὶῦ]8 σοβη π᾿ Β 5ρίεβ, 
ὙΠΟΠῚ [ΠΟΥ ΒΌΡΡΟΞΘ ἴο ἰᾶνὸ ὀβοδροὰ δηὰ Η6α τονγαγὰ 
[Π6 Φογάδη (νοι. 7). 

γεν. 8. Νοῦοθ [π6 (1}} εἰγοιιτηδία ΠΥ οὗ 18 
Κη σ᾽ Β σοτασηδπηά. 

γεῦ. 4. π᾿ ὭΞΣ ΙΔ 106 βυ δῖ, δἴπρ. ἰδ ποῖ τὸ δ 

σμδηρεᾶ ἱπίο ὯΞ, θαϊ ἰ8 δὴ ἱπείδῃοο ταῖμογ οὔ “ τῃ6 
ἔγϑο ἀἸβοοῦγβο π᾿ Ὡς ἢ ΟΠ6. ράδβέοβ ἔτοτη ἴπὸ Π]ΌΓαὶ 
ἴο {86 δίπρι ΑΓ ̓᾿ (σοταρ. Εννα]ά, αγανιπι. 8ὶ 809 α.).} 

1 κύον τού. : δρόκοὴ ψππ {116 ΙΓ 
οὗ 5 πῃ ρ} }|ςΣγ. 

ψω. 5. Απμὰ ἐξ σδὴῶθ ἴο γὑδδβ δροιυΐ {δ 

εἰσωϑ οὗ δμῃυιίείηρ οὗ ἔμο καίΘ. Ηεν. “ἽΦΣ ὙΤῸ 

ΣΌΣ δα Θοπ. χν. 12, δ 39 ὩΣΘΌΘΤΙ ὙΤΟ, πὰ 
τ φαπιο ἴο ῥρη88 ἀδοιι τπ6 τπιθ οὗ το ροίηρς; ἄοτῃ 
οἵἉ τὴΒαδ δὴ (εἶ. ἀοβοῃ. 8 182, Ηηι. 1). 

1 (ϑροουϊδιίίουδ οὗὁἨ ῃ6 ἈδΌὈΪδ οὐ ἐπίκ, χίγθῃ ὉΥ Μίδαϊ, 
δῖὸ οσυτίουα. “ΤῊΪ υδὸ οὗ ἴπο εἰηρ. Β. δοϊοπιοη ΤὨΪΏΚΑ ἴο 
ἰωαίοδίο ὈοΓὮ ἐἴ|6 ἀο δῦ οὗὁἨ [86 ποτηδῇ ἰὰ ἰάϊηρ ἔπη), δα 
ἴη9 ὩΔΙΤΟν δε οὗ (Π6 ρῥίδοϑ ἴῃ Μηΐϊο (ΠΟΥ στ το δίοπϑα 
δΔΥΔΥ. ΕΠ. Εἰπιοπὲ δοὰ ἴωυΐ. όσον. ΒΌρΡροδο ἔθη) ἴο 
δύο Ὀθρ Ὠἰὰ ποῖ ἴῃ ΟὨΘ δηρὰ (6 δδιὸ ρίδοθ, Ὀσϊ δδο ἢ ΟὯΘ 
Βυραγδίοιυ, εἰ[Π}6 Ὁ ἰδὲ 16 θπτ οἷο οὐ ἴθ Ὀοίῃ τἰχηϊ 
οἱ γχἦδα ἴοο ἰμκἢ δοιὰ Ὀσοοῖηθ ἐλ 8 ΔΏ οὐήεςὶ οὗ δυδρίείου, οἵ 

ΤΗΕ ΒΟΟΙ͂ ΟΕ Χ0ΟΒΕΌΑ. 

| ὍΘΕ ἰΐ τᾶ ἀδσὶς, ἩΦΓΊΞ, Ὧὲ Ὑοεῖϊο: 885 ἷζ 
ὕτον ἀυ8κ. [Ι᾿ ΤΩΔΥ͂, Βονγουοῦ, Μγ6}} 6 ἰταπδΙδιοά, 
ἍΜ ΆΘη ἴΐ δ ἀατγζ,᾽" βίποθ ἰπ (86 Εδβῖ, ηἰρῃξ σοτηδδ 
ΟΥ Β00ὴ δε γ βυπύονῃ, ἀπὰ (16 ὀνθηΐηρ ἐπ ρῆς 
(Ἡῦς, 900 χχίν. 15; Ῥσονυ. υἱΐ, 9) ἰβ οὔ υϑῦγ βῃοτὶ 

ἀαγαίΐζοη, 8ο ἴπδὶ βοπηοῖίπηο8 “Ὁ 
ηἰρὴς {[8..ν.. 1]; χχί. 4; 1ἴχ, 10). 

ΘΓ. 6, ΓΕΪαῖοθβ ΖΓ ΠΟΥ ΠΟΥΟ δηα ἢον δῆ δῦ 
πὰ Ὠἰάάεμ τῃ6 βρί68. (γ6γ. 4) οὔ ἴῃ6 σοοῦ, Ὡπάοῦ 
[Π6 βύθσωβ οὗ βαχ. 7116 τοοῦ νψα85 δι (Μαγκ ἰΪ. 4). 
Αροογαϊηρ' ἴο 1716 «76 »7]15}} αν ἴδ τησϑὲ θ6 ῥγονϊά ει 
ὙΠ ἃ “Δ. Π]οτλοπν" (Πουῦ. χχὶϊ. 8), τῆι Ὀϊοοά 
Βῃοι ἃ ἢοὶ ΘΟ 6 "ν 1Π6 Ὠοτδ6 ὈΥ ΔΗΥ͂ 06 ζ8]}- 
ἵπρ τπογοΐγοση. “ΠΘΓΘ ΤΏΔΏΥ Τη6ῃ,᾽ 88 δ κατκο ο» 
ΒΟΓΝΟΒ, ““Τηϊρ ἢ Βίδυ τΟρΌΙΠον, πάρ. χνὶ. 27 (οοπιῃ. 
4180 Αοἴρ ἰἰ. 1); Π6ῸΥ οου]Ἱὰ νγα]κ δρουῦὶ ΤΠ 6 γὸ τὶ τη 
τπ6 ὈΔΙΠΟμγοπὶ ΒΘΟΌΕΙΥ (2 ὅ8π. χὶ. 2); οου]ὰ 
τ ἴγοα ἴποποθ ἴὸ οἴποῦβ (Μαῖ. χ. 27), δπὰ 
ΠΟΤΕ ΠΟΥ͂ π864 ἴ0 ὈΓΔΥ (Αοἴδ χ. 9). ΤῊΘ ΒΟπιΔΏΒ 
880, πὶ ποῖ 4]}, ῃδὰ βοῇ τοοίβ, ἀπά ποῖ ουὸσ [86 
ὙΠΟ]6 Ὠοπδα; αὶ Ῥαγίβ οὗ βοχὴθ οἵ {Ποῖγ Ποιβ68 
6ΓῸ {ὨΓΏ]15.6 ἃ τ βυςῖ ἢδὶ τοοῦβ ψὩϊοῆ ΤΟΥ 
οΔ]]οὰ ποἰαγία, Ὀθολπες μον ΔῪ Ἔχ ροβθά οἢ 8]] εἰάθβ 
ἴο ἴ86 Β8π, 8ηα 4180 πιαπίαηα, ἃ8 ἴπ6 118] 18 }8 ΠΟῪ 

ΑἾ80 98}} ποτὶ αἴαπα. Υ̓ΨΤ ΒΞ, Τ,ΧΧ. οοτ- 
ΤΟΘΙΥ ἐν τῇ λινοκαλάμῃ, ΜΡ. εἰἴριμα Ἰἰπὶ, τμογοίοτο 
ἢαχ- δῖ} } Κ8, ποῖ οοἴΐοη, 85 δ Ὁ εἴτα (οἴ, 4180 ΕἼιγγεσ, 
Ρ. 151, οὐδ. 2), [Ὁ] ον 16 Αὐαῦ. ἰγϑηβ᾽αίϊοπ, 

Μ11 πανο ἷξ, “ εἰπςς ΤῚΣ Β δὰ ΤΙΣ 5 οὐ ΠΣ 5 
ἈΤΘ ΟΥ̓ΟΓΥΜΠΟΙΓΟ 6186 πϑ6ἃ ΟἿΪΥ οὗ ἤδχ᾽ (Κηοῦο]). 
ἘΠΡτοκοη ἤδχ 18 πηοδηΐϊ, ἴἰ6 5.818 οὗἨ υῆϊοῖ, ἀρουῖ 
]ογῖσἢο 68 1 ΕνΥρῖ, ΓΘ 8 μεῖρς οὐὗἨὨ τηοτο ἐπ δῃ 
ἴἴγοο ἔδοϊ δηὰ [116 ἘΠΊ Ο ΚΠ 688 οὗἁ 8 τοῦ (ςοηρ. ΠΟΤ, 
]ιφαίιυ., 8. ν. “ ΕἸΔΟΙ5᾿ [4πα ϑ΄᾽ημ 8 Ζ)εἰ.}} 

γεσ. 7. Το ἴδο ὥοσάβ ---  ποτο ὄχϑοῖ ἀείοτγ- 
ταϊπδίίοη οὗὨ “16 νναῦ,᾿ δηὰ ποῖ ῖἴο ὕὈῈ σοίοσττοα ἴο 
ΚὙΒΟΥ ραγβυρὰ αἴοτ. ΓΟ ἰογὰβ. {ποιλβοῖνοβ ἐδῃ- 
ποῖ "6 Ἰἀοπε ἤρα ; ΟΠ ΠιΩΥ͂ ΠΟ 8101} ἴῃ 6 ΠΠΔΡβ, 65 
αἴ! γ δὴ ἀθ Ν᾽ ε]άς, νῆοὸ μῖνοϑ 8 σοδά ἔγοιη ουσδο 
ποπίπδανῖν, ΤΗΣ ἴο 8 ίοτα. 

ς. εῖθ. 8-21. Πίοδειια ΟΥ̓ ἰδλὸ ϑρίος ὃψ Παλαῦ, 
οἡ ἰδεῖν Ῥγοπιῖδε ἰο ἔεν ἰμαΐ τπ 1δ6 ἰαλής οὗ ἰδ ἰαπά 
λον ιοἱϊΐ δρατὰ ἤεῦ απαὰ ἦετγβ. Αἴἴδσ τἴῃ6 ἀοδρδγιῦγο 
ΟΥ̓ 16 ΤΟΥ Ὰ] Ιλ ΒΒ ΠΡῸΓΒ ΑΠΌ ρΌ68 ΠΡ οὐ τῆς τοοῦ 
[0 186 ΒρΊ65, ἀθβοσῖδεβ τὸ τβόσα τΠ6 ΤἈἰητ-Πολτιθ ἢ 688 
οὗ (Ὡς ΡΘΟΡ]6, ἀδβῖγθβ δὴ οϑίὶι ἔγοπα Φ}16Πὴ 85 56 ςτι ΓΙ Υ ᾿ 
ὑπαὶ ΠΟΥ ψν}}1 50. ΚΠ Π 688 ἴ0 Π6Γ ἃπὰ ΠΟΥ Άτην 
ἰῃ τοῖμττι ἴογ ΠΟΥ Κἰη ἀπ 688 ἴο ΤΠ 61, ἀπά ἴον τοσοὶν 
ἱπρ τ|18. 16ῖ8 τῃ6 πηοη ἄονγῃ ὈΥ ἃ ΓΟΡΘ {πγουρ τΠ6 
τὶπάον (ν6Γ8. 8-15). ᾿ 

γογ. 9. ϑόβονδῃ. ΤΠ ποτγὰ 18 Γοιδγκαῦϊο 85 
πδοὰ Ὀγ ἤδῆδο, Ὀπὺ 886 πχὶρηῦ ΟΕ 51}γΥ, 48 ον Κπο- 
0] στδηῦϑ, Ὀ6 δοηπδίηςοα τ ]τἢ τῃ6 πδῖηο οὗ ἴῃ ὁοά 
οὗ ἰβγ86], 8Δ8 116 Ρϑορὶθ δὰ δγοδν οπηροὰ Ἰοὴρ 
ἐπ τπ6 ποὶσ ΒΡοσμοοά. 

ὙΟΙΤῸΣ ἰδ ΖᾺΠΘ ὍΡΟΣ 6 [ΞΘ ἮΝ, κυ, 
μανίην ἴΠ6 ἔογοα οὗ ο"]. α6η.], Του, 1]. 25; χὶ. 25, 
οὗ, ῬδγῃΠου] τ Εχ. χν. 13-16. ΤΟ νἱβίοη ψῃϊοῖ 
Ὑ88 ἴΠΟΓῸ ΘΧΡΓΟΒΒοά ἴῃ Μοβαβ᾽ βδοπρ οὗὨ {απ ρἢ 
(νον. 15) 88 πον θοθη 1811... ΤΟ ἐπ ΌΙ ΔῊ 18 
οὗ τῆς Ἰαπα το] ΑΥΥΑΥ [ῸΓ [6ΔΓ; [ῸΓ ἐποῚ ἤᾶνο ποαγεὶ 
μον αοἀ (νοῦ. 10) 85 ἀπο ἀρ {πὸ ᾿ἰοὰ 868 ([ 58. 

Ἰαδὲ (ὮΘΥ βῃου ἃ Ὀοϊῇ Ὅθ ἀϊδεογογοὰ δὲ οὔσο. δ Ὁ 
δῖ ἰδ Ὠαηῃἀοὰ ἀονῃ ἰπ ἴπα ΟοπιπθοΐδσΥ Ἡῃο ἢ ψ͵ό δανο 
δαϊὰ ἰο Ὁ6 οδ)οὰ ΤἈΠΠΠπια, ἰκ ἃ 76 ἄγοδιιν, ἴο πτῖξ, ἴῃς 
ὙΠῸ ἰδ6 ποπδὴ δὰ πἰάάσρη (Α]6Ὁ, ἔδο οἴποσγ, ΡΒ δῆ δα, 
βαϊὰ ἴο Ποῦ : ἀπ ἃ ργίαεαῖ. ΝΟΥ [6 ῥγίοδίθ, Ὀοίυς ἷἰκὸ τὴ 9 
ΔΏΚΘΪδ, ΔΙῸ γΥἱδὶ Ὁ]0 ὙΠ60Ὸ ΓΏΘΥ ΡΙθ.ΔΘ ἴ0 6, Μδπ ποῖ ἴποΥ 
ΔΙῸ ποῖ ρογοοϊνϑα ; ἱπογοΐοστο (ἢῃ6 οἶμδὺ ΟὯΘ δ)οῃθ, ποῖ ἢ δι 
Μδ ἰάθη ὉΥ 1.)}0 τοπΙΔη..") (Οὐ). ἐπ ὕοσμα»ῖ, ἐπ ἰος, --- ΤῈ.) 

Β'σῊ ῆθ8 ΒΙΤΩΡΙΥ͂ 



τὰ 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ Π. 
παπεοικτσα σας 

«τὶ. 7, 9, 32; οχχχνὶ. 18, Ηρὺ. τορά-βξεδ, 508 οὗ 
τοδᾶς, δηὰ ἴῃ Εσγρίὶ, ϑοδατί- 868 (80 ἢ Γὶ Ξε γοϑὰ) ἑ. 6. 
τὴ6 Αγανίδα (ἀι; δαὰ μανο ποαγὰ 4150 μον }} 
[185 σόπα νῖτὰ δίποπ κηρ οὗ ἴδ Απιογίτοβ (Ναπι. 
χχὶ 21-31; πες. 1. 830-27), το τοῦιιϑοὰ τ86 
[πνλο] 86 ἃ ΚὨτουρὴ 819 ἰδαπὰ (Νααι. ΧΧΙ. 
93. [γδπε. ἰ!. 30), δηὰ αν δἰπὶ 118 Ομ Κίηρ οἵ 
βαφῦδη (Ναπι. χχὶ. 385-35; 1 θαῦ. ᾿ϊ.1-7). ΒοΙἢ 
ἰάτα ἰοδὲ ἰδπὰ δῃηὰ ροορὶθ ΟΥ̓ τ ΟὔτΒο διυγογά, 
δηἀ 106 τοοο ]δςοη οἵ 118 νἱοίογυ ᾿ἰνοὰ γεῖ ἴῃ [Π6 
ΠΙΘΙΙΟΙΥ͂ ΟὗἨ ΔΙ͂ΟΣ 0768, 88 ἸΘῪ δοὺ ἔοι δ. 

ςχχχατὶ. 19, 30ὅ. Οεϑοηΐπβ ἀοτίνοϑ ἩΓῸ ἄσοπι 

ΓΡῸ -- ΓΤ, ἤτοι μος αἷδὸ ὙΠ, δισεθρίηρε, 
ἅ πῇ (περικάθαρμα, περίψημα, 1 Οὐοτ. ἵν. 18), ΘΟΤ168. 
ἀγδηπην ἴῃθ6 σοιτοσῖηθδδ οὗ τ}}8 ΘΕΥΤΩΟΙΟΡΎ, ἴΠπ6 
πάπα δίδοπ τηϊρς ροσθδρα ὈΘ ΓΔΊΠΟΥ ἃ Πἰοίκη 8Πὶ6 
ποῖ τ. Ηδοῦτγον ὁ πο εὐ υνῶ ἴο 180 Απιογίῖο 
οδίοῦ {π6π [ιἷ8 τὸϑὶ δῖοο  δυΐ (πἰ8 τὸ ἘΠ|Ι ποῖ 

δ'δῦπο ἰο ἀοοϊάθ. ὙΤΒΘ πδὸ ΔἿΨ, ἥοπὶ “Ἶ Ψ), δο- 
οὐγάϊησ τὸ ἴπ6 Ατδῦ., ἢ Ὀοπά, πιοά. Ε΄. το ὕὑθ6 Ὀδηΐ, 
«τοοκοὰ -ῷ 116 ἬἽτοοκοα οὔθ, σου] βυΐς νν 6}} σῖτὰ 
ἴμδι βαρροκϊὔοῃ. 

Υο ἀονοιοὰ (Ὡ ΓΤ, ΗἸρΗ. οὐ ΘΠ). ὙΒο 
στουηὰ εἰσπίβελίοι οὗ ἴπ6 υππδϑοὲ ΚΑ] ἰ5. “τὸ συϊ 
οἵ "1 ἴῃ βαρροτγί οἵὗἩἨ ὙΠ Ϊς ἢ ΓΘ ΤΩΔΥ σΟΙΏΡΘΓΟ ΡΔΓΟΥ͂ 

ΘΠ, ἃ. 5ἷοκῖο, δῃὰ ῬΑΓΕΥ τῃ6 τοϊαθὰ ποτὰ 

τ, ΣΠΠῚ  . Ακεοογάϊηρὶγ ὩἼΤ 18. ἐμαὶ 
τἰοἢ 5 σας ΟΥ̓, ϑοραγαῖθά, πὰ Ἐβρθοῖδ}} Υ, βορᾶ- 
γδιοὰ Ὁγ αοά, ἀῤνοϊοά ἴο μἶιῃ ([ν. χχυ]!. 21, 28, 
29; Νά. χυὶῖ!. 14.; Ποῖ, νἱϊ. 26; χΙ;, 18 ; Φοβὴ. 
τί. 17,18; νἱῖ. 1 8.:1 ὅδπι. χυ. 21; Εζοϊς. χ]ῖν. 
39), δηὰά τῆι τοῦ “ψἰτποῦϊ ἃ ῬΟΒΒ1ΌΠΠΠΥ οἵ Γο- 
ἀεπιρίύοῃ.,᾽" ἀνάθεμα (ἴζοῃμ. ἰχ. 8; 1 (ον. χὶϊ. 8; 
(Α]. ἱ. 8,9;1 Οον. χτί. 22),2 κατάρα ((4ἱ. 11}. 18). 
Οὐ)ες οὗ βᾷς 84 ἄἀοοπχ πιϊρῃϊ θῸ ΟὮϑ, 85 ΠΕΙῸ 
δίδοη δὰ Ο (οοιρ. ἔισῖπονῦ 1 ΕΚ. χχ. 42; 1[8. 
Χχχὶν. 5) ΟΥ τῇϊηρσβ (9053. νἱ. 17,18 ; νἱῖ. 1 8... 

Τμοτείογσο ὩΣ ΓΊΙΤ [8 τὸ ραϊ βοπιοιπίηρ ππᾶθγ [Π6 
Ὅλη, ἴὸ ἀοοπι, ἴ. 46. ἴο σοηϑϑοσζαῖο οὐ ἀδυοῖθ ἰδ 6χοὶυ- 
εἰτοὶν το Φεδονδὴ τϊποῦῖ ἃ ΡΟΒδ ὉΠ γ ΟΥ̓ τοάθηιρ- 
ὕοη, ἩΒατοδΥ [86 ἐρηδοο το οὐ Ἰδέ Ῥογ" 68, ὑοίηρ; 
ἀεείτογοά. ΓΒ ἴΠ6 ποτὰ 15 ἢ Ὀ6 ππιογβῖοοα Πογς 
85 οἴῃ ἴῃ ΟὟΓ ὈΟΟΚ, Υἱῖ1. 26: χ. 28, 37; χὶ, 2] ;8 
[οπαηὰ ἴη χὶ. 12, 845 ἴπ 1 ὅ8ῃη), χγυ. 8, πανης “ π Ὲ} 
ἴδε οὐσε οἵ ἴπ6 βινογὰ " δρροπάθ. [ὁ γΊΠΟΓ οἡ 
τιῖς δα )οοῖ [86 Ἔχοροῖ. ποῖθ οἱ ςἢ. νἱ. 17, δηὰ [6 
ἀοοτῖπαὶ ἀπ οἰ σαὶ Πμογο, Νο. 1.] 

γοτ. 1]. ΝοϊΐδοΣ ἀἰὰ ἔμοσΘ σου ἢ ΔΩΥ ΤΏΟΤῸ 
οοΌΣΔΩΟ, [δι 18, Οἡ βοοοπηὶϊ οὗἨ ἴσαγ. ὈΙΠΌΓΘΉΕΪΥ 
ἱπ 1 Καὶ χ. 5, οτΘ “ΠΟΙ Ἰνᾶϑ 0 τηοῦΐ βρίγὶς ἴῃ 
μοῦ ἐΧργοεβθ 8 ἴῃ ΤοϑῈ}Ὁ οὗ ᾿Β1ΟΠ1 5) Πηοηϊ, --- Εδ- 
δδὺ τοζοχηΐζοβ αοα 848 ἴ6 ΑἸπιίητν πὰ Οπιηΐ- 
Ῥόδοης, 4 Κπον]οίσε νηὶςἢ 5 Ροαβὶίθ ἴο ἴδ6 Βοᾶ- 
(μευ (Εοπι. ἱ. 19--2}}. 

ει. 12..0ΑΧΔ. ἰοκϑα οὗ ἐσυῖῃ, Ηον. ΓΝ, ἃ εἰχη, 
σημεῖον, ἰδέλαγα, 88 ἴῃ Εχ. 11]. 12. 1 ὅδ. 1ϊ. 834 ; 
ΣΧ, 7, 9: 23 Εἰ. χῖχ. 29; χχ. 8,9: [9. Υἱΐ. 11,14; 
ΧΧΧΥΪ. 7, 22. [λπι. ἰϊ. 12; 2 ΟἋὐοτ. χίΐ. 12; 2 
Τθεσβ. 1|. 17. [“ϑέσπ οὗ ἐγιμὰ, ἱ. 6. ἃ εἷσῃ ὈΥ 

1 [86 γῦῖοον (Βίυοοαϊο 12χ.) : θολοῦ. διὰ Εὐτγοῖ ἰακο 80}- 

εἴδῖ τίου οὔ ἐπ δ᾽. ΠΟΙ ΟΧΥ οὗἁ [Ὧ6 γοσγὺ, Ὀυὰϊζ 41} δζνεο δϑ ἰὸ 
ἴδο πιεδηϊης οἵ [16 ἕοστω. --- ΤΆ] 

2 [3.0 Βα. ἢ κα δ ίοί. ΟΥ̓ 1Δ6 Β΄ δίδ, ατὶ. Αὐδίθαπιι. .-- ΤᾺ.] 
ἃ (ὙἹηδίανος ὉΒΌΟΙΥ οὐἦθοὶ πδδ ἀογοϊδα ἴο Ψεονδῃ. Ὀοίης. 

ΟΥ̓ οΘσΌσο, ἰοοδρδῦϊο οὐ ὕλο, ἴον δΐῃλ δηὰ ἴθν μ[« εδι5ο, δὰ 
δη δϑοιιϊποίίου ἰὼ ιἷ6 αἰκαϊ, ταυδὲ Ὡφοὰδ Ὁ0 ἀοοισογοά. --- 

ἘΝ) 
4 [Καὶ] εἷϑο βαρροδοϑ ἐπαὲ “ ἐπ:ἷο δψτι οΘοῃείκιρα ἴα ποίπίης 

ἷδο ἴδ ἐδ δοϊφηδ οδῖδι Μῃϊοῖ ἸΠΟΥ͂ ποῖθ οδι᾽ϑὰ προ Ὁ 

ᾷ 
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ὙΓΒΙΟἢ ἸΏΟΥ συδγδηῦθο [0 ΠΟΓ [Π0 {ΠῚ}, ΟΥ̓ ΤΘΔΙ ΝΥ, 

οὗ τι6 οχμἰθίοι οὗ [0 ὙΏΌΤΙΤ ἀεαῖλὰ ὈΥ μον," 
Καοὶ].}] ποῦοὶ ᾿πῦογρυοίβ : “ ἃ ῥγοοῦ, δὴ ον ἄθῃοθ 
() 0} χχὶ. 29), {πὶ γοῦ δ΄Ὸ Ποπόβι δπὰ ἔγιιθ πιθη,᾽ 
πὰ δυρροβοδ ἐγ ΠοΓ ταὶ “ ΔΒ ΔῸ ροϊη 8 [Πὸπὶ ἴο 
1Π6 τηοῦδ] ἰανν, ΠΟ ἢ [ῸΣ ἃ ἔαυου βἤονγη ῬγθϑΟΥ 68. ᾿ 
ἃ 1 η Και} δηὰ ἴτὰθ τεϊυτγη," ἀπ πὸ τοὐθοῖν τὴ6 
ΘΟΙΏΠΙΟΏ ΒρΡοβίτου οὗὁἨ δῇ ουϊνγαγαὰ δἰση, ἢ τὴ0 
ΓοηδΥκ [Πδὺ “118 που]ά ἤάνς ἰθθη ἀνδιμαηάοά ὈΥ͂ 
ΠΟΥ ποῖ {}}] αἴου 106 γοχιοβὺ πὶ νοῦ. 18, δηαά που] 
ἢδᾶνὸ Ὀδρη βῖνθῃ ὈΥ {Π|ὸ Αμαν ΠΟῪ ὑοίοτο ΠΟΥ Ὑγ6ΓΘ 
Ιοῖ ἀοτι.᾽᾽ " Βαϊ (1].) βυσῇ 8 βῖγπι τ κυ Ὀ6 γοαυϊγοὰ 
ἦ8ὲ 88 τν0}} ὈΟΙΌΓΘ 88 δέου {Ππ|ὸ γϑαιιθϑι ἴῃ ὑοῦ, 18 ; 
(2.) 4}} 16 ρδϑβαρθθ αποῖϊθα δῦονθ, 68 ΠΤ 
Κ. χχ. 8, 9; ἴ8. νυἱὶ. 11,14; χΧχχυλ δέ 7, 92; ἴ.π. 
11. 12; 23 ὙΏ688. 1}. 17, ΪἾΔνΟΥ [16 ΘΟΙΏ ΠΟ ΘΧΡΙ8η8- 
τοη τ οι ἰδ δυρροτίθα ὈΥ δῇ δεῖ] ἰῃβίδποο ἷπ 1 
ϑϑιη. ΧΥΠ, 8, 4; (3.) ἴῃ σοῦ 18 Γπ6 οτἰ βοὴ 11π0 
8 ἰη λοι ρίνθηῃ 88 βϑς ἢ ἃ “ τ90Κοη;" (4.) ἰδ Π δῦ 
ταὶ ῥΓΟΥ 5: ΟΠ Δ}}Υ σοπῖθα! Πογβο ἢ [ἢ τμ6 οατᾺ 
ἰνθη 1ῃ σογ, 14, δτπου ἢ [Π6 δίρτι νγᾶ8 ποῖ γοῖ 
σίνοη ποῦ, πα: 816 γοοοϊνοά ἐξ δϊογνυνδ γάβ. 

γεν. 14. Ουν Ἰὲΐο ἴοσ γουγβ, [Ἰϊἰ. “οὔτ βουΪ 
ἰηϑίοδα οὗ γουγβ ἴον ἀσλιῃ,᾽" ἀπίπια ποδίγα ργὸ υοὐϊδ᾽ 
ππογϊαίμγ, Μαιτ,) ἡ 6 “ΟΥΟὔἴ’]όὰ ντ ἴῃς ρΡορυϊδῦοη 
οἵ Φογίοπο ἄγ τῆγοαϊοποά ἢ ἀδαῖϊ, Ὀυ1 ἰδ 8}4]} 
ποῖ βιγῖκοὸ γοὰ Ὀιὲ 8, ᾿ 0 Ῥγονα (Ἀ]80; ἀοά 
8}}} ἴῃ 118 οᾶ56 ἀοβίγΟΥ 08 ᾿ηδιοδὰ οὐ γοιι 
(Κηοῦδε!). 

νεγ. 15. Ηδσ Βουδο νγϑ8, οο. ΤΠ ᾿ουι86 γ88 
ΠΠῊ ΠΣ ἈΠ ΩΡ [0 Εἶτ νγ8}1, Ὀᾳ1 8ῃ6 ἄντ οη [ἢ 9 
οἰ γ4}}, τῆδὶ ἰ8, ΠΟΡ ΟΠΔΙΏΠΟΤ γὰ8 ἴῃ [Π0 ὌΡΡΟΓ 
ΒΊΟΤΥ οὗἩ τΠ6 Ποῦδο, ῖο ἢ τοθθ αῦονο τῇρ ν.8]]. 
ΜΔΏΥ͂ 800}} Ποιιθο8 511}} βιαηά ἰῃ οἷά οἰτίοθ, 88 δ'οπζ 
180 ΠΠΐπο, ἴου ἰπϑίαποοδ Α (Π6 Βρὶεβ θΓῸ Γϑϑ- 
οσἰιοα ΠοτῈ 80 νγὰδ αι] (Αςβ ἰχ. 25) δὶ ΠΑπηββοδ. 
δίατκο ΤΆ κοθ ποῖα 1π6 [Ὁ] οννπρ Πποποβὺ ΟὔὈΒ6Γ- 
γαϊίοη : “1 ΑΒ ΨΌΠΟΓΔΙΥ ΠοἸά, ΡΠ ΟΠ] ΔΤΙῪ ἴῃ 
δησίοηῦ τηθ8, ρα ΠΙ ΒΔ 0]9 ἴ0 16ΔΡ οὐ οἰΐ πὶ} ΟΥ̓ΟΡ ἃ 
ὙΓΑ|1}; θα γ͵ὺ τΟΒ ΠΥ 866 {Ππαὶ τἰ}8 88 80 οοηϑβὶ ἀ- 
ογοα ΡΓΟΡΟΥΙΥ οὐ δοοουηῖ οὗ {Π6 νγαπίομ σοηϊοιηρῖ 
{πᾶ νγὰ8 βῆονῃ, οορ. ΝΈἢ. ἷἱν. 2. Βαΐ ποῖα τῇς 
της γγ88 ἄοπο ἴο βᾶνθ ἴπ0 [1ν68 οἵἉ ἱπποςθηΐ ρθορὶθ 
δπα βογνδηῖϑ οὗ (στοὰ ; Ὀοδβιὶοβ, 88 ἢ88 ΔΙΓΟΔΑΥῪ Ὀόθη, 
ΒορΏ, 8 Ὁ ννᾶ8 ΠῸ ἸΟΏΡΟΓ Ὀοππα το βθοὶκς [ΠῸ ἰη ρου. 
οϑὲ ἃπα ΠΟΠΟΥ οὗ ΠΟΥ ἴονγῃ, δοουγδοα δηὰ ἀοοιηοὰ 
Ὁγ ἀοά.᾽ 
ΤΠ ΠΙΘΠ Ὦδνο ΤΟ ΠΟ τ[Π6 στουπηᾶ δηὰ βίδηά 

Βοϊονγ. Βαϊιδῦ, ἔγσοπι ἀθονὸ, δάυ 808 τπ6πὶ ἴο ἔπ Γῆ 
ἴο ἴδ τηοιπιϑίπ, τ ]0 ΠΟΥ Ροΐηξ ουὔὖῦ ἴο ΠΟΡ (Π0 
ΒΡρ6 (141 οοηαϊτοη8 οα ὙγΠΙοἢ (ΠΟΥ 1 Κορ [86 
οδίῃ ; πὰ τἢθῃ ψὸ ἐποῖὶγ ὙΔΥ (νογβ. 16--2]). 

γοτ. 16. Θοῖ γοὰ ἴο ἐπμὸ στωουπίαί. Ῥτγοῦθ- 
Ὀ]Υ 1Π6 σλνόστου 8 τοι ηἰϑίη ἴο ἴ86 ποτῖῃ οὗ Φογ- 
οἢο, τυ ιΐϊοῆ τὴ6 Ατὐαὺβ ΠΟΥ͂ ς8}} Κύατπηίι!} (866 Κοἢ» 
ἴπβοπ, ἰὶ. 803 [ιιΑγαπιληΐβ, βὸ6 ϑιδηϊον, 5, 4" }. 
801 1). Οη τὸ τοδὰ ἰὸ [86 Φοτγάδιν τ Κὶπη ν᾿ 
ΠΊΘΒ56ἢ νου] ὰ υπάἀουθίρα ἢ γΥ μανὸ ποῖ ᾿Π 6, ἃ8 
Ἰλάμα Ὁ Ἰπρ} 168 ἴῃ ἴπ6 Ὀορσὶπηΐηρ οὗ Ποῦ σοπηβοὶ, 
“1680 [86 Ῥαγβηογδ τηοοῦ νοῦ. 

γεν. 17. ἴἅ)π}σδρο δῖθ ὈἸδτηοθθδ, οἷο. ΤῸ πη 66Γ- 
βίδηἀ {Ππό80 ΟΓΑΒ τγὸ Πιιιϑῦ ΒΌΡΡΙΥ : {0π|688 γου ἀο 
δὶ 6 8}18}} ΠΟῪ ΒΑ Ὺ ἴο γοιι, ἀδῃ. χχὶν. 4]. 

τοηδον δηὰ αἰά τϑο θοῦ, τοῦ 14." ΤῊ 8 γἱονν, ΠΟΤΟΥΟΣ, Εἰ ὨΊΆΥ 
Ὀ6 τουϊανκοί, 15 οηἰγοὶγ ῥγοοϊ υθιὶ ὈΥ ἐδ 6 γα! βτίοη οὗ ΥΟΥᾺ. 
12 δηιὰ 18, δἀγοἌοδιυνὰ δῦοτο ἰὴ ἴπο ἰοχίμαὶ πο οὐ {16 ΡὰΔ8- 
ΔΑΧΘ; ἴον ἡ δὶ [06 126 8΄Θ οδ]|]6ὰ ὈρΟ" ἴ0 δύθδὺ (131 ΠΟΥ͂ 
αὶ! ἀο, ΤΏΠΦΥ οδηποῖ ἴῃ (ὯΘ ΥΟΙῪ δοῖ ὈΘ ἃ! ἰης. --- ΤᾺ.} 

δ [Κηοῦοὶ σΌρροθεβ ἔ9 ΒΟΌΛΟ ΤΌΛῪ ὮΔΡ᾽Θ ὈΘΘῺ ΡΊΓΟΠΥ 6Π|- 
Ὅτγδοοὶ υἱϑιΐῃ (06 Ὑὰ]}͵ δπὰ: ἩΛΏΔΌ ΒΒ ΟΘἸΔΏΣΌΟΡ δίσγίοι! ν οα 
ἴορ οὗ ἰὴ π͵|ῦ}} ““ ψῃϊθ, τοὶ ἐμοτοίρτα λνο 66 τΟΙΪΘΥΔΌΙΥ 
τιΔοῖκ." - ΤῈ] 



δ0 ΤῊΕΒ ΒΟΟΚ 

ὙογΒ. 18-206.0 6 πιο οὗὨ οαγίτοδοῃ (Ὡτοδᾶ 

ΤΌ, Ξε ἸΏ ἰδ ἐπ, Ὠοῖ ΤΟρΘ, ὌΠ. ΤῊΪΕ πο ντὰ9 

ΡΥ ΤΝ οἵξ οὗὁἍ ““ΟΥἸλβδοη τὨγοδα "ἢ ΟΟΨΙΙ͂ ὯΆΓῚ).. 

Ὁ ἰβ ἐθ8. οτίτωβοπ οοῖοσς ρχοάποοά ὃγ ΠΡ 2ῚΙ 

ΨΦ,, Οὐεοια {ϊοῖα, Τάτ. ἃ ΘΟ μίηθΑ] ἱπβοοῖ ᾿ἐνὶπρ 
Οὐ ἴῃς ΒοΙΪπι-οδἷς, [86 ἰασνϑὸ οὗὁἨ ὙΠ οἢ γι161]4 {86 
ΟΥ ΞΟ αἀγδ (“ οὐ πηβοη,᾽᾿ ἴτοτη ἴῃ6 Ατδυΐς πϑπιὸ 
οὗ [16 Ἰηδβοοῖ, εγηιοδ). ΤἸιῖβ πὸ 18 τὸ "να ἀἰ8Πη- 
συϊθηῃοα ΠῸτα [μὲ οσοτὰ (νογ. 15), πὰ ποῖ ἰάθη πῆρα 
ὙΠ 10 88 18 ἀἄοπθ ὈΥ [τ θοῦ, 0 ονθη σοππεοῖβ 

ἴδιο τοϊδεῖνο οἰ δῦ 86 ἙΝ ὈΠΡΤΑΣΩΓΊΔΙΟΔΙ]Υ 
ι 5 

πἰι ΤΊ ὨΗΓῚ ἱπβιοδὰ οἵ ἸἿΣΙ͂, κβ. Κυοθοὶ αἶβοὸ 
ἐρ γόνοι ΤῊΪδ8 18 {πὸ “ΤὌΚΘη ᾿ἢ ρχίνρη ὈΥ̓͂ [Π6 80108 
ἴο Βλμδὺ, απ ὃν Ἰοῦ (ν6γ. 21) βδιοηοὰ ἴο {π6 υυἱῃ- 
ἄον.1 Α {ΐϊοκ στοὰ εὐτὰ νουἹὰ Βασ ]ν πᾶνὸ θοθη 
ΡΓΌΡΟΥ ἴὉΓ [Π]18, δ δ} ρογοοῖνοα σι ποη 116 τὸ- 
τηδγκοὰ : “ Νοαῦς οἴἶδπι ΡΥΟΠΔΌ1]6 οϑί, σα πάσῃ ἢ] πὶ 
ἤσποια, απὸ δοθΔὉ ἴῃ ἀοηηίίμοη οΧρογβοθ 8 
ὯΒΆ 51 (νοῦ. 15), [δηθδῖγεβ δ] ἰαῖταπὶ ὅιι18686, 1] 
ΤΑ μοῦ νογβὶο νογηβου αι δίατυῦ πὰ} 18 Βοα δ οῖθ8 ; 

. 118. Θηΐπὶ 1516 ἴβο 6 πὶ βυβρίοἰοποπι πηον δϑοῖ, 6Χ- 
Ῥἰογαΐογεβ ἰῃ Πδοθδ ὉΪ8 ἐἼθ.8 αὐ φορεῖ ο8. 6}88 ΤοΒ[18 
ΟΡ ἀδμ ββ0η 6886, οἴἸτὰ ΘΟΠΙΓᾺ ἴθη6 δ6 ἰανο Η]πτη 
οοςοϊπουπι πἰ ἢ] βυαδβρϑοῖὶ ἤάυογοι. ἡ ὙΤΠ8. Ὑἱονν 18 
Ἰο]ὰ α'8ὸ Ὁγ Μϑιτσοῦ ἀπά Κεῖ}, απὰ Ὀσοίοτο 85. ΠῈ]2, 
ὃν “. ἢ. Μίοβδο] 8. Ἐτοιῃ 118 Ὀγίχηϊ τοὰ οο]οῦ ἴΠῸ 
Ἰ1π6 τῊὰϑ υἱκ1Ὁ]6 δἵ ἃ ἀἰβίδηςθ. Βυῖῦ ον ἀϊαὰ ΔΠΑὺ 
ΤΟΔΟΝ τῆς πὸ ἤθη 1Π6 πιο γεγο ὈΟΪΟῪ δηᾶὰ 886 
δῦονα δἱ ἴπ6 ψηον ἢ ὙΠΘΥ ργόθαῦὶν Ἰαϑιοηοα ἰΐ 
ἴο ἴπ6 οογὰ ὙΠΟ 80 θη ἄγον ἃρ. 170Ὸ [Πἰ8 ἔγϑι 
σοηάϊῖθη [Π6 δρῖο8 διὰ ἃ βοοσιὰ, πϑπιοὶν, ἐΠοΥῪ 
νου ὰ 6 ΟἸοδΓ οὗ ὑποὶγ Οδίἢ αἷδὸ ἰξ 586 αἰὰ ποῖ 
ΚΑΙΠΟΥ 411 ΠΟΥ ΓΟ νεβ ἱπίο ΠΟΥ πουβα, νν ἢ ςἢ (ΠΟΥ 
Δ ΌΓΟ ποῖ ἴο ἰοᾶνθ (νογβ. 18, 19). ΤᾺ τοϊγὰ ἀπά 
Ἰδδῖ οοῃαΐϊοη ἰ8 ἴμπὺ ἰδ 58|8}} ὈΟΊΓΑΥ ποιμηρ 
(νετ, 20). 

ἩΗΐδ ὈΙοοᾶὰ 6 ὑνρου υ58. Βιἰοοά -Ξ ὈΪοοί-ρη}}ἰ- 
ὯΘ68, ΤΟΒΡΟΠΒΙ ὈΣΠΠΥ ἴογ Ὀϊοοά, ἀδη. χχχνὶ. 26; 
ων. χυῖΐν. 4. [Ι͂η τὴϊ8. βἰσπὶβοδίίοη τὸ πάγὸ ἴῃς 

Οίαγαὶ 4150 ὩΣ Π. Ηδηος Ὁ Ὶ , Δ 3, 
Βοιιβα, οἶτγ οὗἩ δ]οοά, 2 ὅδῃ. χχὶ. 1; ΕζΖοκ. χχὶϊ. 2 : 
“τηδῃ οὗἉ ὑϊοοί,᾽᾽ Ῥβ. νυ. 7; χχνὶ. 9; ἰν. 34. (οιη- 
Ῥϑῖὸ Ὀεδβίἀοβ Μαῖί. χχυῖϊ. 19, 24, 25. 

γεγ. 91. 8.16 ἐδϑίοποα [ΠῸ 11π6 ἴῃ ἴΠ6 πὶπάου, 
ποῖ [86 οοΙά. 

α. Ψετβ. 22.234, ἤείυγη 9. ἰδὲ ϑρίοβ ἰο «“οδλιια. 
ΤΠΟ Ἰαϑὶ νϑῦβθϑ οὗ (19 οπδρίοσ σοἰαῖο ἴΠ6 τοί γῇ 
οὗ 16 Ββρίθβ νῆο, αἴϊου ἱδυτγίηρ ἴπγοΘ ἀδγδ ἱπ [86 
Τλοι Δ] Π, τοστοβδοά (Π6 Φοτάδῃ [ὈΡΓΟΌΔΌΪΥ ὈΥ πυνἱπη- 
τηΐηςς, 18 [16 ὙΔΙΊΘΥ δ᾽ [8 δο50 0 νν88 ἴ00 Ὠἰσῇ ἴοὸ 
ἴογά.--- ΤᾺ.] δηά σδῖηθ νυ ογῶι] εἰάΐηρ»β ἴο δοβιδ 
(νεγβ. 232-23). 

ΑΙ ἐμδῦ Βϑίοὶ ἐβοῖα, “ΤῊ ᾧΥ̓ΜΝΣΊΘΙΤΤ 
ὩΠΝ 18. Εὐποηστηοῦβ πῦῖϊ ΙΝ ΠΏ ΟΣ 

(εη. χΙΐ. 29." ([Κ6}} “Οὐ ἈῈΘ, τ ονογίδξο, θ6- 
ἴΆ1}, σοιαρ. ἔχ. χυὶ!. 8; Ναπι. χα. 14. δ] ΑΓΥ 

ΓΟ ἢ), σα. χἹ!!. 29. (Κποῦε!) 
Μόν. 34 οοπίαί 8 1Π|0 πιοδὶ ἱπιροτγίδηϊ ραϑτὶ οὗ 

{ΠΕῸΙ͂Ρ τορογῖ, τπαὺ τῆο. 1 ΠΔὈΪ 1 Δη 18 οΥὗἮἨ Οδπδδὴ ᾿γοΓῸ 

ΟΥΥ͂ παροὰ ἀϊδρίτιιοά ἀπὰ ἰβατῆι (ΔἿΩ32, δβ ἴῃ 
γοῦ. 9). 

1 [Κηοδοὶ ἀσηγίηᾳ (86 ΤΟΙΒΓΘΏΟΘ ἴἰῸ ΔΩΥ͂ τυδίοσίδὶ εἶχη [Ὁ 

ὑψοῖ. 13, ἰα οὈΠΕϑὰ Ὁ ὅδ ἀτὶ. 1η ΓΙ͂ΣΣῚ ἰο ᾿ἀοααν ΓΤ ΓῚ 

(ἴπο) πίει ὉΞΠΠῚ (ῸΡ6) γνασ. 1δ. --- Τκ.]} 

ΟΕ 95ΟΒΗΤΙΑ. 

ΘΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΪΙΟΑΙ,. 

1. Βεδβίἀος τηδὶ Εδθαἢ Ὧ88 τοοοῖνθα δῃ ΠΒΟΠΟΥΘΌ]6 
ροβίου ἴῃ τὴς μοῃοδ]ορῖοαὶ τοσογὰ οἵ Φοβυ8 (Μαῖ. 
1. δ), 8116 154. τηοπ|οη δὰ ΜΥ1{ἢ ᾿ΓΑΪΒ6 ΌΥ [Π6 δ ΠΟΥ οὗἁ 
16 Ερίδβι]6 τὸ 1πὸ Ηθῦγονγβ (χὶ. 81) 88. νι }} π5. ἈΥ͂ 
δπιθ8 (11. 35), 88 ἃ ΟπΊ8η ΟὗἩὨ ΥἹΡΌΓΟΙΙΒ 11. “ΤΟ 
ἔτ οΥ οὗ ἰῃό86,᾽) 218 Εἰ ἰἰοίβο! οὔϑογνοβ ( ρω- 
Μπεχκίορ. χὶϊ. 514), 18. (ο]ον εὰ Ὀγ ΟἸεπιθη8 ΒΟ). 
ἌῈΟ Ὠοῖΐ ΟΠ]Υ Πλ8Κ68 1ἰδῆδ ἃ μαϊΐζοσῃ οὗ πίστις 
δηἀ φιλοξενία, Ὀὰΐ ΡΓΑΪ868 ἴῃ ΠΘΡ ἃ οουϊδίη προφ- 
ἡτεία, βἴποθ 6 ἤπ 5 ἢ {πὸ τοῦ 11π6 8 βίρῃ οἵ ἴῃ 
τοἀοιηρίίου ἐπτοῦνὶ ΟἸγίβιβ Ὀ]οοα οΥ̓͂ 81} τυῦῆο ὑε- 
τον δηα Βορς ἴῃ ἴῃς Ἰ,οτὰ.᾽ “18 γοὰ 1: ὴ6 18 Δρρ]οὰ 
ΑἸ]ΟρΟΤΙ ΔΙ ὈΥ δίαγκο αἷ8ο, “ΤῊ 8 στοὰ, δβοδγ]οῖ 
ἈΓΟοΪουΒ ᾿ἰπς,᾿"" [ὸ βανϑ, “ Ἰοδὰὶβ τ ἴο [86 ὑυἱοοά οἵ 
186 ῬΆΒο ΠΑ] Ἰαπιὺ οὗ ις Ο. Τ' Ὀ0ῖ 81}}} 
ΤΏΟΓΟ Ἀ]ΔΙΉΥ μοΪπίβ 08 ἴο 1Π|16 ῬΓΘΟΙΟΌΒ, ΟΥ ΠΊΒΟῚ 
Ὀϊοοὰ οὗὨ Φ6δι8, 5116 ΤῸΓΥ 118, οἴο., ΟΥ̓ ἡ Ὠίσἢ τ" ΔΓ6 
ἈΡΒΕ]ὰ δηὰ Κορῖ πηῖο Βα] νδἤοη, 88 ἴδ μδὺ δηα ΠΟΥ 
[Ἀπ] νογα Κορμῦ αἰἶνο ἀπὰ βα[8 Ὀγ {πε τοὰ Πη6.᾽ 

[ς πθρά βοδσοο]ν ὕὸ 8814 τδι (6 δευμίῃγα 1861} 
Κπονβ ποιμίηρ οὗὨ ἐ}}5 εἰρη ἤολήοῃ οὗ τῆς τοῦ "6, 
δηα γοῖ ᾿ϊ ΤΩΏΔΥ "Ὸ γ00}} ΟΣ 1116 ἴο βαδήοος [ἢ 6 
ἴπο ρῬαββαροβ, θοῦ. χὶ, 81 δηὰ 618. ἴϊ. 25, 1ἴ0 8 Ὀγίοῦ 
Θχαι δου. [Ι͂ἢη Ηοδ. χὶ. ἴ δὰ δῖ θοθη βδίαὰ 
1ηδὶ τΓΠ6 νγυὰ}}8 οὗ δογίοο (611 ἀουνῃ τῆτοιρ ἢ ΔΠ 
αἴου ΠΟῪ δα Ὀδθη σοπιραββοα ΔΡοι ὈΥ τη6 Ιδγβοὶ- 
ἴἴ68 δονθὴ ἄδγϑ. ὙΠοὴ μψὸ τοϑδά : “ὉΥ ἢ 86 
μϑτῖοῦ Ἰδμαὺ ρμογβοὰ ποῖ (οὐ συναπώλετο) ὙΠ ϊῃ 
ΛΠ6π πὶ Ὀεἰἰονοα ποῖ (τοῖς ἀπειθήσασι.) 5'Πς6 56 
τοςοϊνοα 186 ερῖοθβ τὴ ρόδοο {μετ᾽ εἰνήνης, 1: 
ὙΠ ΟΠ 8}}0ρ). ἘΆΝ 15 {Πι18. λυ ἡ 0 τὸ ΠΟΥ 88 
ἴο ἴῃ ᾿βγΆΟ 168, δι (ἢ, ἤδοὶν, νυ ίοἢ 15. 186 
“Βυ βίδποο᾿ ἃ οοηῆάοπὶ οχροοίδοη (ὑπόστασις) 
οὗ τῃδϊ ἔογ ν᾿ αἷσι οη6 ΒΟροΒ, δπὰ τὸ ““ ον άθῃοα,᾽»᾽ 
ΟΥ̓ σοηνϊοτοη οὗ [Π6 τοΑ] ἶτν οὗἁἨ τἱηρβ ποῖ βεεὴ (ΗΘ. 
χὶ. 1). 86 ἰβ αἰξὸ δ]  , ἸΟΡΘΔΗΝΣ πόρνη, Μ Ὦ}]Ὲ [ἢ 
ἘΌΝ ἢΒ (506 ἀθονθ, αἴΕΓ τΠ6 ΘΧΆΠΙΡ]6 οὗ Φοβορἢαβ, 
Αι. ν. 12, 7}, ἀπηίοστη]ν πιάκε οὗ ΠῈΡ 8Π πη -Κοῦρεῦ, 
ΟΓ 8180 8 οοπουδίης (ππσ). Οπ ἴῃ 5απιο ἴτϑοὶς 
Ομ βίδῃ ἱπιογργείογ [Ὁ] οτν ὦ Ἰδαῖον, ργοροβίηρ ἴο 

τρλΠδ]δίο (Π6 ΤΊΣ “ βίγαηρον ᾽ἢ οὐ “ Βοδίποη πὸ- 
πιϑη." Βαῦ ἴῃ 1Π18 ΤῊΔΙΤΟΥ τὸ τητδί Ἀάα. ὈΥ̓ 1Ὲ6 
Πιἰβῖου 081 ὑτατἢ οὗ τὸ ὐθίδι]6. τὸ πὸ ΠΟ ΤΟΥΒ, 88 
Δίαιον 4180, πὶ Ὀγίησίηρ ἢ Τδαγ, ᾿αλαὺ αηὰ 
Βαῖμϑμοῦδ ἱπῖο [86 ρο πολ]  Ἁ] τορ βῖουῦ, “ Βουὺὲ 
ἀοαδι αἰπιθὰ ἴοὸ κοῦ ἴπ6 «ων 15}- ΒΡ] ταὶς βρί τις 
{πὶ τΠ6ΓῸ ψγὰ5 ἃ Πίσῃ Υ τὶ !οοιβηοβ8 τἤδη {81 οὗ 
οιυταγαὰ 615} ΠΟ] 688 ᾿᾿ ([ληγο, (ΟὉμιπι. οα Μαῖῖ. 
ἰ. 5). ΒΥ πεῖ ἔλ ἢ ἴλη Ὸ τνα3 1οὰ τὸ 1818 Πσ ΒΟΥ 
τ ἢ Ἰδου8η 085, “Δ ΓΟ86 ἀῦονθ {|16 κοῦ {Πδὺ 56 δὰ 
ἘΠῸ] τπρη Ὀοοη 8 μοδίμοη δηὰ αὶ μασγίοι ᾿᾿ (ἴλη να, 
Ι. ς.). ῬἘΒογοίοτο 886 ρογίϑῃθα ποῖ τ πὸ ππθο- 
ΠΥ ΓΒ ΘΠ ἐἰὸ Πδὰ τοροϊνοα τς ΒΡ 168. ν {|| ρθδοο. 
Ηογ ἢ ἴῃ τῃ6 ἀοά οὗ Βοᾶνοη δηὰ φαγὶ (Φοκῃ. ἰὶ. 
11) δὰ 80 ἐμαγροποά ΟΡ βίης τῆλ αἸῖὸ αἰ ἘΠ ΠΟΥ 
(ΟΥ̓ΟΞΑῊ [Π6 σοπαϊπθδῖ οὗ ἴπ6 Ἰαπα (ο]ι. 11. 9) δπὰ 
ΕἸΘΑΥΙΥ γμογοοῖνοα τπὸ ἀβηῃδαγιοποὰ πη οὗ [Π6 
Ολπαληΐ 5. [Ὁ ὐνὰβ ἃ βίτοηρ ἔν], ] ἢ δῃονποῖ 
1159 δτιϊδ8 'ἱπ ἙΟΥΚΒ οὗ ον ((8]. νυν. 6). Ἀ16πεθ 
7απιοὸβ ὄνος ̓ ῸΥ Ὀοεάθ ΑὈγλἤδπι (ςἢ. 1]. 34) δπά 
8808 Οἱ ΠΟΙ {παῖ ὈΥ (ἐξ) ογΚ5 86 νγὰ8 7υ8 80 ; 
“ἸἸΚονν ἴδ. αἴβὸ τναθ ποῖ ΠλπδΑ [Π6 Πματ]οῦ ἡιδηῆοα 
(ἐδικαιώθη) ὈὉΥ ψΟΥΚ5. εἶπος δὶις τοοοῖνοα τῆς πιθ5- 
ΒΘΏΡΟΥΒ (ἀγγέλους ποῖ κατασκόπους, ἃ8 ἴῃ ΗοὮ. χὶ. 
31) δηὰ δοπὶ {πὸπὶ οἵδ ἈΠΟΙΠΟΓ ναν." Ἧς βγεῖ 
ποῖ ποτα ἴπαΐ, 48 ἴῃ Ηοῦ. χὶ., ἘΔΒΆΝ 15 ςδ]]οὰ 
πόρνη, ἴίοη {παῖ ΠΟΥ μγαςῖοαὶ (1 ἢ Ἔχ δ τοά ἴῃ τὴ6 
τοσορτίοη οὔ [ΠῸ Ξρ 168 5 ργαϊϑοά, 88 ΑὈΓΆ ἢ Πι᾿ 8 Ὀγθο- 
οὶ (ἈΠ πιδι  οκτοῖ ἴῃ τ||6 οὔσίηρ οὐἉ ἴβϑϑδδς 18. ἴῃ 
νοῦ. 2]. Βιιϊ νεῖ ἢ 18 1η ΦΆΠ|68 8180 ΟΧ ΓΘ δὴν ζι ἡ 
(τον. 22) ψν ΕἸοἢ σοηϑεταϊοβ ἴῃς ῥτηςἾρ]6 οὗ 41} οἱἱ- 



ΟΗΑΡΤΕΞΝ Π. 

πατὰ οοπήποι. ἸὙΒΟΓΕΙΌΓΟ, βίποθ ὙἯρ6 τηδῖ ἀΘΩΥ Δ4]} 
[υπάδαηθη δ] αἰβθγοηςα Ὀοῖποοη ΔῈ] δηἀ 983.Π|68, νν 6 
ςδπηοῦ ἄρτθα ὙΠ} Εἰ ὕδι βοΐ ἰπ βαγίηρ (ἐδὲ δι.) : 
“86 δᾶῖβοῦ οἵ [86 Ερίβι16 ἴο ἴῃ6 Ηθῦτοννβ ὈΓΙΏρΡΒ 
[ογναγὰ Ηδηδὺ 88 δ ἜΧχδιῃρ] οἵὗ δι ἢ, πὰ «ππ168 
(11. 935) φομ δἰβίθ ΕἸ Υ τ ἢ Ὠἷθ ροδὶ ΟΠ, ἃΒ Δἢ ἜΧΔΠΙΡ]6 
οἵ τὶρ ἰδοῦ βῃ} 688 ΤΠ του σ ἢ ποτ 8." ΕῸΓ, ἴῃ Χο 6 
10 ἐδικαιώθη, [,ΔῸρ6 Πδ5 δϊς 16 {ΤῸ ΠῚ ἤθη ἢ β8γ8 
οὐ τι15 , “ΤὨ6 ἴδστῃ δικαίουν τηϑδη8 ἢ 
απιο5, δοοογάϊησ τὸ [80 Ο. Τ΄. ἂν οἵ βροακίηγ ὑναὶ 
ἢ ἃ Ν. Τ΄ ἀορῖλ, τ[μαὲ ἀοἀ ἀθς ΤΊ ὨτοουΒ ἰῃ 
τε τῃδοςτγαῦς ἰογυτα Ὀοίοτα ἴπ6 τὨΘΟΟΓΔΙς σοηστο- 

τίου ρὰ 85 ρῬεττηδηθηῖ. [Ὁ 18 [6 ἀϊνῖηο 
εςἰατλοπ ΟΥ̓ 16 γγοοῦ [ργουϑιὶ σγϑα] τ 1] οὐἁὨ ΤΑ 11} 

ἴῃ οὐ Β Κίπράοιῃ δηὰ 10Γ ἰτ, τ 1116 116 λογίζεσθαι 
εἷς δικαιοσύνην οἵ «4108, ΟΥ το δικαίουν οὔ [κι] 
δ 8. βοΐ ὙΓΠΊΟΙΝ ῥά8865 δ΄ ΠΡ Υ ὑύῖνθοη αοὲ ἀπά 
[6 ΕΙΏΠΟΡ ἴῃ ἴΠ6 Τογατὰ οὗἩἨ ἢ18 Θοπβοϊοτβηθβ5." [ἢ 
τΐθ Ἰῃοοογαῖὶς β860η56 πον ΔΙΑ τγὰ8 ᾿ψ8ι1Ηοα, 
“ποῖ ΤΩΘΓΟΙΥ ἴῃ ἰμδῖ Ποῖ Π|{6 τγ88 στδηΐοα (“οβῇ. ἰ!. ; 
τί. 22 4), Ὀυϊ ἴπ τμδῖ, 81}}} {γι ΟΣ, 5806. Ὀροδῖης 
8 πἰσὮΥ Βοπογρά τροίδεγῦ ἰῃ [βγη 6] 1,λησο, (Ὀμιμι. 
οΝ “απεα ἴτὶ ἰ, ς.).. ΗοΥ (ΔἸ νγὰ8 ποῖ 8 ἀδμᾶ 
ἔτι θας νην δηὰ οβδεῖι}}}γ δονα. Βας δἰ τῇ τὸ- 
ΤΩΔῚΠ 5 σοῦ, ονθῇ δοοογ ηρ ἴὸ 1Π6 νἱ 0 ΟΥ̓́ ἈΠῚ65, {6 
Ῥτίπεῖμ]ο οὗ ΠΟΙ δοιίίοῃ, [ὉΓ ᾿ὸ δἰ ἀβ ἰπ οοπῆἤχτηδ- 
ἴοι οὗἉ ιμ}8 (νον. 26) : “ΕῸΓ δ τη6 Ὀοαγ ποι 6 
ϑρίτὶς 16 4684, 50 15 81} 4160 τυῖτπου νον Κ8 ἀρὰ." 
δὲτὰ τλες ρογίροϊ ἰἴ861{ ἸὨτοῦρῖ νοῦ κΚϑ (νοτ. 22) 

τιδιὲ ᾽ς ΤΊΔῪ δυβῆςσς (ον 05:1 Πσδτ θη ποῖ ΟἹΚ ὑεΐοτο 
Θοὰ "αι δοίοτο [πὸ σοῃηστορδιίοθ. ὅὺ νὰ ἴἰ 
γῇ ΑΡΥΔ ΠΑ τῺ 8 Δηἃ 4150 νν]τἢ ἰαῃαῦ᾽» διῖτῃ. Βοῖῃ 
εἰδπὰ Ἰυκιιεα Ὀρίογε ἀοα δηὰ δοίοτα πιϑῇ ; ᾿ὸ- 
ἴοτς αοὐ ἱπηπιθα δι Υ ΣΟ ἢ ἕν, ὑοΟΥο τη π 
Κὐγουσὰ διά, ονποίπις, σογ γίπρ;, ἀϊπρ!α γί 118ο} 
πη τόσο. 

[ΠῚ αοα δοῖβ δ ρο68 δεγοπὰ τὸ {ϊπιϊ18 οὗἁἨΜ 1Π6 
Ἔχ Πρ Ξροπει ΠΟ, Δ ἃ ονογβϑίθρϑ Πἷ5 ἐβΊ Δ ὈΠΞ ρά 
τε δ. ὉΠ δμῖρθ τ 1}} πιδη. [τ 13 1πὰ5 τῆδι τ.6 αἰνίπο 
δαῖιγο οἵ «6888, πὶ τη 6 ἀἰνίηα Τρ 3 οὗ ἢἷ5 ραγβοῃ, 
τυδηϊεβιι ἃ Γ[ΠΟΠθο]ν 8. Εἰ6 νΥ88 β6 11 ΟὨ]Ὺ ἴο {86 Ἰυκὶ 
ϑιοῦΡ Οὗ 116 ἤοπϑο οὗ Ιδγβεὶ. "Γαὺ γγχα8 τῃ6 [{π||τ 
οὗ δ ἔστη! το δ πῃ} ἢ ἤθη, Βαιῖ ἢ 
Ιλυβ μοϊ]ὰ οἵ ἴδ σοοάποδββ οἵ αοά, οδΔη τἴπδὺ ρψοορά- 
ὯΘΑΒ ἀΘΠΥ͂ [166] ΟΥ Π1π|1 ΘΟ! ζ, τ 1086 γγῆο ἴοτ 
1.6 ἴα Ὀοΐηρ' ἬΤΟΓΟ δίοηθ ἴΠ6 Βαδ᾽οοῖπ οὗ [18 ἀ}8- 
Ροπβδίίοη 1 ο, ΟἸγίβε οου]Ἱά ποῖ βαύ, αοά 18 ποῖ 
ξοοά, 1 δπὶ ποῖ ροοά, ἴο ἴπ6 ἄοστοθ γοῦ ἢδνα ἱπὶ- 
αυϊποὰά. Ηοῦ οσυ]ὰ (ὐοά ἄθηγ διἱπι56}{1 ΤΒο 8γ- 
τορῃοηϊοῖϊδη ποϊδῆ ΟὈΐδῖη8Β ὙΠδῖ Βὴ6 85Κ8 [ὉΓ. 
Ῥτοεΐουβ Ῥγεγοσδίίνο οὗ (ἌΣ, τ μοὶ Κη δπὰ 
ουτιβ σοκ τπτοιῦρῖὶ ον νυ ΤΠπὶπρ ; τ ὶσἢ ΠΟποΙῦβ Ἡϊπὶ 
85 Ης ͵ἰ5, απὰ ονὸῦ ὅπᾶά8 Ηΐτὴ νηδὶ Ησδ ἰ5}᾽ 
“ἈΥ̓ΠΟΥΟ 88 τηδηὶ οϑιοά τας ΓΔ ἴῃ ἘΔΗΔΌ 

ὙΠ ἢ [πῃ 6 ΑΡΟΒΙ]6 οἶτο8. 88 ἃ ραίἴοση ἢ Αἀπηΐγαῦ]ο 
τοοῦ {πδὲ ἴῃ ὙΑΥ ἴῃ τ ΐοἢ ἀοα δοῖβ ἴπ στρα ἰδ 
ἴογσε δπὰ δῦονε ἰδ'ύν, 1παὶ σγϑσθ ονουΐοαρθ ἴπ 

θΟΠΠΩΔΑΥΥ ὙΠΊΟΒ ΔῊ ΘΒΟΓΙθ68. ἴο τηλπ, ὄνοη 816 
ταδὶ ἢ ΔΙ ΠΏ 118 ΔΕ ΤΠΟΙΙΥ,--- Δ Δι ΓΠΟΥΙΥ, πουχουου, 
ΠΟ ἢ οδΠ ΟὨΪΥ τηδηϊοϑι 186] ἴῃ σοπαριηηδίοηῃ. 
δας τῆοη ν͵ὶδ ἢ ΒΠ80᾽ὌΒ (1 Σ [τ 8 156 δ 1} 
Ὑ ς ἢ τοσορπΖαβ [ἢ Οοα ἰδ τ ἢ ἷ6. ΡΘΟΡΪΟ, 4]} 
ἜΟΔΚ δηή [δ 88 {ΠΟΥ ΤΊΔΥῪ Ὁ6, ὈΠΡΟΒδΘΒΒ6 οὗ 1Πεἷν 
ἱπῃοπβῆςο, τδηάοης οἡ [6 φαγί υἱίμοιςξ ἃ 
ςουπίγυ, θυΐ δείουεα οΓ σοά. 1 ΑὈγαλδπι θεϊϊονοά 
Θοὰ τ εη τῆοτο νγὰ5 ποῖ ἃ ρθοόρ]ο, Εδῃδὺ ᾿Ἰἀοπε βορὰ 
Βοτβο ΙΓ ἢ τη 8 ΡΟΟρ]Ὲ ἤθη ΤΠΘΥ Πδὰ ποιθίηρ Ὀαὶ 
Θοά." Τλάσῦγ, ῥ. 309. --- Τπ.] 

Βυι δία ἰοὰ ἴο 1606 ΤηΘΒΒΟΠΡῸΓΒ ΟΥ̓ ΠΕΡ Κίηρ. 
Ἀιὰ 18 ᾿Ξ ουὰ 4180 οοτῃθ {πγουρἢ ἔα 1 Οεῖ- 

1 [0 ἴπ6 Ῥγορσίθίςν ἴῃ ἰἰδοὶζ οὔ [ἢ δρρϑδὶ ἰοὸ Θοά ὉΥ ἃ 
εἴηοεῖο ποξίρρες ἰὰ οοδιτηδίίοι οἵ [11}8 τόσο εν (ὙὨοῦ ἰ2 
αϑομίδα! }ν τη9 οαἴδ}, δο ΤΒοϊ ποῖ α Οὔνι. ὁπ. ἐλ ϑόσηποη οἡ 

δ1 

(ΔΙΏΥ ποῖ; ΤϑΙΠΟΥ ἴῃ ἴδ κπὸ βῃονο ΠΟΡΓ Ππδῖθτχαὶ 
αἰδροβί οη, Ῥγθοίβοὶ Υ 848 ἰξ ψγχὰ8 ἢ (ἢ ἩΘΌΓΘΥ 
Ιιἱα γῖνοβ (ΒΕ χ. ἱ. 19) το, δ᾽ μοῦ τὸν ἰραγοὰ 
οα (ἔχ. 1. 17), πονεσῖ μα οβ8 ἀθοεϊνοα ῬΏΔΓΔΟΝ ; 
ΟΥ̓ ΜΠ τς ποιηδη δὲ Βαβαυγίπι (2 ὅδιῃ. χυὶ]ϊ. 
18--20), ψο ἀφρηϊοαὰ τπ8ὲ ΑἸ πλΑΖ δηὰ Φοπαῖθδῃ, 
Πᾶν! Β βρὶο8β, σγογο ἢ ΠΟΥ 6 π ΑΌΒΔΙΟΠῚ 8. 56 Γ- 
γαηῦ δουμὴϊ ἴθ. Αὔγδμδῖ οὐ ἴΠ6 ΟἾΠΘΓ Βδηά, 
ΜΠοη Ιβαδοβ ρετρὶοχίηρ φυθβοπ ((ἀςη. χχὶΐ, 7) 
[Θπηρῖθα ἴο 8 50-(α] θὰ “8106 ᾽ 116, ἀηδυνογοα ΠΌΤ, 
ἔμ (θη. χχίϊ. 8) δῃὰ ραν ἴπ 80 ἀοϊῃῷ δῇ ὃχ- 
ΔΠΏΡΙ6 [ὉΓ ΟΥ̓ΘΡΥ ΟἿΘ ἴῃ 86} σΆ568. 

ΑΡΡΕΌ ΕΒΟΜ ΚΕΙΙ, ΒΥ ΤῊΒ ΤἈΛΝΒΙΑΤΟΙ: 
Τί ΓἈΙΒοποοά νυ 1 νΐο ἸδμΔ Ὁ ννὰ8. δἰιγον 
Θποῦρἢ ποῦ ΟἿΪΥ ἴο ἴυγη ΟΠ 8]} βιιδβρίοϊοη οὐ ΠῈΓ 
θοΐῃρ ἴῃ σοἰ δίοι ἢ τὴ6 τηθῃ οὗ ἴβγδεὶ πε ὸ πδὰ 
οοπιδ ἰηῖο ΠΟΥ ἤοι56, θαϊ 8190 ἴο Ἰοδὰ τ1ὴ6 ἐΓΙΠΟΥ 
Ρυγβαϊ οὗὨ τἢδπὶ ΔΌΥΔΥ ἔγοπη Παὺ ἤοῦξο, πὰ ἴο ἔ{π|8- 
τγαῖθ [ἢ 6 διοπιρίβ ἴ0 σαρίαγο ἴἤδιη, δὴ ὕῸ ὀχουβοά.. 
ὨΘΙ ΠΟΥ ἃ8 8 [ἴθ οὗὨἨ Ὠϑοθβϑ Ὑ ἴο δοοοιη}] »ἢ ἃ σοοὰ 
οι, ποῦ ὙΠῊ ατοῦβ οη [Π6 υηίοππάοα ρμο8, πᾶν 
“ δηῖ6 νη, τα τηθη ἀδοίιπὶ Υἱ ΓΒ ὈΟἢ15 884} {8 0 
συ  ρ ἤθη ἀυςσοῦδίιτ." Νοῦ σδπ ἴδ ὃ ἜΧρ]αἰποά 88 
ΟἸΠΠΟΥ “ ΔΙ] ονγοα "ΟΥ̓ “Ἔν ἢ ΓΘ βου ΟΥΙΠΥ, ᾿ ὈΘΟΛΌΒΘ 
(ἴ6 δὰ [ΠΟΥ ΒΙΠΆΡΙΥ͂ ΤΈΡΟΓΙΒ ἴπ6 ἴδος νἸποιῦῖ ἀσπηθηῦ 
οὗ ᾿ιἶθ ον, Ὧογ γοῖ Ὀδοδιβο α ΠᾺ Ὁ, 85. ἈΡΡΘΆΓΒ 
ἴτοτη ψ μδὲ [ὉΠΠ}ονγ8 (νογ. 9 Ε.), Ὀοὶηρ Ρογβαδαθα οὗ 
δεπονπῆ  οἠπηἱροίοπος δηὰ οὗ 1ῃ6 σα! ΠΥ οἵ 1τῃ6 
πλΐγβ 168 Ὑτοῦρσῃῦ ὑγ Οοά ἴον 8. Ρϑορΐίε, δοῖοά ἰη 
Ρίουβ ἴα τῇ ὑπαὶ {Π|ὸ 6 Οοἀ που]ὰ σῖνο τΠ6 ἰΔηὰ οἵ 
Οδπδη το ἴΠ6 1δγα 6168, ἀπ {μδ1 81} ορροποη ἴὸ 
[6 πὶ γα 8 ΝΑ] ἈΠ ἃ τοβίβϑίδποο 9 ΑἰπΥ Οοὰ 
ΠΙπιβο] ἃ, ΕῸΓ ἃ 116 18 δῃὰ δἰνναγβ πλπβὲ ὑθ ἃ β]η. 
ΑἸΙΒουσῃ, τποιοΐίογο, δηδὺ ἰῃ 1}18 γ1χὰ8 πιονοᾶ ὈΥ 
πο 1Βοιης οἵ ργοϊεοιίηρ; Βογβαι  δηὰ ποῦ 14.611] 
ἤτοι ἀοβιγυςσοομ, ἀπά 16 αἱπροδίοη ἴον ἷς 
Βἢ6 δοϊοἃ νγ88 τοοϊοα β᾽ΠΡῚΥ ἱπ ᾺΪ ΠῚ ἰη τα ἸΙν]ηρ; 
(ἀοά (πίστει, Ἠοῦ. χὶ. 81), 80 {πὲ δὲ 8η0 ἀἰὰ ἴῃ 
119 ἀἰκροκίτοη ἴὉΓ [Π6 δρίεϑ, ἀῃὰ 8ὸ ἴογ Οοά᾿ β 
(186, 8 τοοσΚοηρὰ τἴῸὸ ΠΟΥ ἴον τἱρμίθουϑηθδβθ (ἐξ 
ἔργων ἐδικαιώθη, ὅἈτη68 ἱϊ. 25), 51}}} ιὴ6 σοιγβο πῃ] ἢ 
᾿ Λαορίοα τννᾶβ 8 εἰῃ οἵ ὑνθακηθββ, ὙΠΟ Ὶ [ῸΓ ΠΟΙ 
(ἈΠ Π᾿Β. ΒΆ Κ6 νν88 ρ ΔΟΙΪΟΙΒΙΥ ἔογρίνοη ΠΟΥ, --- δὴ “ 1η- 
ἢγπιαβ, απ ἱρδὶ Οὐ άθηλ γγατῖοϑα οὐπάομαῖα οϑῖ.᾽" 
Οαον. - ΤᾺ 

2. ΤΏδι [Π6 Βρίθ8 ρανα {Π0}0 οαλ νγ8 Δ Ὁ} 6 ΡΓΟΡΟΓ, 
δἷποθ " ΠαορβϑιΥ χοαιγοά τ. ΟΘΏΘΓΑΙΥ 'π δη- 
τἰαυΐῖν, Δη ἃ 80 αἶβο διχοηρ ἴΠ6 Ιβγαο 165, [116 τα Κὶς 
ΟΥ̓ Οοα[ἢ8 τνὰβ τη ἢ ΤΠΟΤῸ σοπηο Π8η ὙΠ τἱϑ 
(ἄεη. χχῖν. 837; ]. 5; Δυάν. χχὶ. δ᾽; 1 ὅδ). χίν. 
24 εἴς., Μαῖι. χίν. 7), δῃὰ τ 8 Ὑγ88. Ἔβ ρθ ΠΥ [ἢ 6 
6486 ἴῃ ργίυαίε ἰῃτοτουσγοο, Ἴὸ ἀνοϊά, 385 ἴΓ 88 ρο5- 
β' 016, τῇ 6 ᾿ιδ6ὲ οἵ οὐ 8 παπιὸ ἰπ (8, τῆ ΘΥ ἴῃ Ἰδοῦ 
{ἰπλ68 δυδιὶ θὰ ὉΠ πίθον 8 οὐ ΟἿ ΘΓ Οἰ)οοῖβ ὈΥ ψ Ὠϊςῃ 
ἴο ΒΎΘΔΓ, 88 ΟἸΘΑΓΙΥ ΔΡΡΟΆΓΒ [ΠῸΠῚ {τ ν. 338-27; 
ΧΧΊΝ. 16 {Ὁ ; ψαπηο ν. 12. Αραϊηϑε Βς ἢ ἔγίνο!ουϑ 
ΒΎΘΑΤΙ Πρ ΠΟΙᾺ ΟἸγῖδι πὰ [16 ΑΙροβ8116 Φ π|ο8 Βρθᾶκ, 
ΜΜὮ116 θοΤ. Αἰ Κα ἱπάϊοαῖθ τπ6 464] οὗἩἨ ἁ ΘΟ τ βιϊδη 
{τ ]ποδ8 ἴῃ [μαὶ νοὰ βῃου ἃ Ὁ6 γοθΆ, Δπ ἃ πεν, 
ΠΥ. Τῇο ποτα οὐΓ {6 ἀπά 186 ΠΠ{6 οὗ ΟἸΠΘΤᾺ δὉ- 
ῬΓΟΔΟΠΟΒ ἴ0 ρογοιοη, ἴῃ6 1088 πορά ΜΠ] (ΠἸογο θῸ 
οὗ οδίἢϑ δηὰ Ἵσοῃῆτγιηδιίοῃ οὗὁὨ [Π8 παῖιτο οὗ οδι]5. 
[π τδ6 ρτίναίο ἰῃτογοουγοα οὗ ΟἸ τἰβοπ 8 [ἢ ὁ Ὸ ἢ 
Οἵποῦ, τη 16 ἱπάερά {Π6 ο486 ΠΟῪ ὙὙΠΟΙΟΝΟΥ {{10 
βρίπις οὐ ΟΠ γι βιυ ηΤΥ 18 1Π ΔΠῪ ΘΟ ἀογα ΐο ἀορτοθ 
δοῖῖνο ἰῃ τποῖγ ποαγϑ. Ὑὸ 5186 4180 ν}}} ανα τὸ 
βἴσγα ΔΙ͂ΟΥ (18, Ὀὰϊ 88 ᾿πΐηρΒ ἰῃ ρΘΏΘΓΔΙ ΠΟῪ ΓΘ, 
Πα τοργοβοητπηρ 88 ἰΐ ἀο068 1Π6 δ ὺγ δπά ποῖ [6 
ΒΌΒΡΘΙ, 10 οαπηοῖ γοῖ ΤὈγΟρῸ ἴΠ6 ΟΔΙΝ 88 ἃ Πη6ΔΠ8 οὗἁ 
Ἰμβᾶςθ" Ὑποτοίογο τὴ6 ΟἸ τιβείδη αἷδο, ουὐ οὗ 

ἐλ Μομηὶ. δ Μαίι. υ. Βυε τηἷ8 Ὀοΐης Δ στο οι, 
0 ϑοθι ἴο ἴῃ0 ργυξοηὶ στοῦ οχίγοιπο!υ ατὐοδίοην Ὁ1Ϊ6 ὙΠ τ Ὁ Ρ 
(6 Θη το ἀΐδυκο οἵ διιο ἢ δρροβὶθ Ὀεΐοτο οἷν σουτγία, σὐκίοιν 



δῶ ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ 90085Η0 .., 

οδεοάϊοπος τὸ ““ [86 ρούνοτβ [π81 Ὀ6.᾽ (Εοπι. ΧΙ. 1) 
ΜΠ πᾶνὸ τὸ δα τἷῦ ἴο ἴΠ6 τα κίηρ οὗ 186 οὐ. ΤῊΘ 
τοὐθοῖίοη οὗ [6 οδίῃῃ ὈΥ Απδρδριβίβ, Μεπηοηϊῦθα, 
Δ΄ ΟΥΔΚΟΥΙΒ, 88 ΟἸΟΘΟΙΥ οοππηοςοῖοα τ (Πδῖ οὗ 
τα ἔτασν βοῦνυῖοο, δηὰ τ ἢ τπ6 τοῖπ8ι] ἴο δββϑυ πι 
ΡΌΘΙϊς οὔ ε8, Δηα τοϑῖθά Οἢ Δη ΕΠ ΠΟΠἱΔηΐ 51. -- ΤΉδι 
ἴο ρΡἰοάσε 186 δου], ᾿Βογοίοσο [86 116, δ 'β ἀθῃ6 
ἤογα, νοσ, 14, δηὰ οἰβονοσο ἰῃ τ86 Ο. Γ.»ὄ 15. ποῖ 
ΔΙΙΟΔ Ὁ]. ἴογ τ ΟΠ βἤδηβ, ποοάβ πὸ τηθηϊ. 
()π τὴ οἴ Πδπά, ἐξ 18 σδγο}}] }Υγ ἴὸ Ὀ6 οὐϑογνυθά, 
δη4 [Ὰ58 ψῖ ἢ τίρης ὈΘΘΠ ΒρΘΟΪ ΔΙ ρΡοϊηϊοα οαὔἱϊ ὈΥ͂ 
1 ΟΓΡΓΟΐοΓΒ ΟΥἁ (ἢ18 , Δ᾽ σΩΓῸ [6 Βρ᾽68 ἴΔΚε 
ψῖἢ 1[η6 οοπαϊποῃβ, απάοῦ τσ ἢ ΠΟΥ δῃου]α Ὀκ 
Εἰοδὺ οὗ τῃεὶν οαἵῇ ; ΠΟῪ ῬὈγθοίβο! Υ (Π6Ὺ ραϊ 1Π6Πὶ 
ἴη ἴογηι, ΠΟῪ ΟἰΘΑΥΪΥ δηὰ ῥ᾽] δἰ ἷγ [ΠΟΥ ΟΧΡΓΟβ85 
ἔπ 6), {παῖ ΠΟΥ τσ δ ποῖ τιν γὰβ ὃ0 ομαγροα 
ὙΠ ῬΟΓΌΓΥ (νοτβ. 14,17 4) ΑμΟΙ ΕΓ ΧΡ Ϊ6 
οὗ ᾿ Ομ ΒΟ ΘἢΟΏΒη688 ἰῃ ΓΟΙΌΣΘΠΟΘ ἴο0 Δῃ ΟΔΙΝ, 
866 ἴῃ οὗ. ἰχ. 19, 20. 

ἩἨΟΜΙΈΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ βοηάϊπρ οὐ τπ6 δβρίο8 ἴο Φογίοῆο. (1.) δθηά- 
ἴῃς ἰοττἢ δηὰ τοοορέοῃ ὮὈΥ̓͂ Εδηδὺ (νοῦ. 1-7}; (2.) 
τοῖν τόϑοιθ (ν6Σ. 8-.21}; (3.) τοῖν τοιασῃ ἴο Φοβϑιυδ 
(νον. 22-234). -- Το ποδί πο ποϊηδὴ ἨδΠΔὺ 88 8 
᾿οδίῃοη οὗὨ γὰρ ἐβιτἢ, τὶ τ τοίδγοηοθ ἰὸ Ηοῦ. χὶ. 
81; Φαπιο6β ἰἱ. 25. --- Βαβδὸ {πἰῆρ5 Ὀοίοτο ἴπ6 "ου]ὰ 
πὰ {πἰημ8 ἩΠΙΟΠ δῖὸ ἀσβρίϑοὰ πδ8ὲ σοά οἤοδοη 
- ργονϑὰ ΌΥ͂ 1η6 Θδχβϑιρὶθ οὗ Βδῃδὺ οδροο δ ἰΥ 88 
τοϑθηϊοά Ὀγ Μαῖιῖ. ἱ. 56. Οομρ. 1 Ὅον. ἱ. 238. -- 
ΟὟ ἔμ ἢ ΒΒΔΥΡΟΠ8 ἀἰβοογηγηοπὶ οοποοσηὶηρ ἴπῸὸ 

οοπαϊιίίοη οὗἩ δὴ ἱπάϊν: 04] οτ οὗ ἃ σοῖο ρθορὶδβ. 
--- ϑεΒροπἀθΠΟΥ̓͂ ΔΒ ἃ ΤΕΒΌ] οὗἨ Βοδίθοη δοηΠπηροπΐ 
δηά Ἰἰ6. -α Ενοη γϑὲ ὙἍἷ1 ΠΔῪ ΠΟΔΣ ἩΜδὴ [Π6 [τὰ 
ἄοδβ ἱἴ ΟἹἹῪ Ὑγ6 Ὑ01}} θυ. - ΤΊ ρίουγ οὗ ἀρὰ 88 
(1.) αὔονϑ ἴπ Ββοδνθῇ, δηὰ (2.) Ὀθίονγ, οὐ ἴδε ββδτῃ. 
-- Οπο 5βμου]ᾶ σᾶσο ποῖ ΟὨΪΥ ἴοσ Ὠἰταβο αὶ [ῸΓ 8]} 
[ἢο86 Ὀοϊοηρίης ἴο δίπι. --- ἰδ ΠΔῸ 8485 ὁ [ἈἸΠΠ ΠῚ] 
ἀδὺρ ΤΟΥ πηι 5:86, --- ΕἰηἀΠ688 πὰ {τι ἢ ἃ Ὀεδυτ- 
ἴα] ογηδιηθηῖ οἵ Οοά, ποῖ 1688 4180 οΥ̓ ΠΊΘΏ. -- ΤῊ 6 
τοϑοπα οὗὨ (ἢ Βρ68 ουΐ οὗἩἨἁ ΦοτίοΠο δὰ τμδὲ οὗ δι] 
ουϊ οὗ ]ληπιδθουβ οοΙῃραγοὰ ἩΠῚ 80} ΟἸΠΟΓ (Υ6Γ. 
15; Αεἰἴ8. ἰχ. 25). Οοοὰΐ ϑβάνϊοθ οὐρῆϊ δἰ ἴο 
6 τοοοϊνοα. Ῥχγοοθοὰ δυο Ὁ ΒΘ γοῦ ἢάᾶνθ ἴ0 
[ΔΚ6 δὴ οὐἱῇ, ἴα 0 ΟΠ6 δου Γὰ 8 ΤΑΥ͂ ΟΠΔΓΡῸ 
γου ψ ἢ ἰ15. νἱοϊδιίοῃ. --- ΟΥ δῇ οδίὰ ; (1.) ψἤθῃ 
18 1: Δ᾽] ονγ δ 0 ]6 3 (2.) ναὶ 5 [01 (8.) τγβδῖὶ σϑβα] 8 
ἴτοπι ἰ01---Τοῦ ἴθ Ὀ6 88 γοῖϊ ΒΑΥ͂ --- ΤΟ ΒΡΟΚΘη 
ἴῃ ἴον πογάδ. -- ΤΠὸ Ἰογία] τεῖατπι ΟΥ̓ [16 δρῖ6ϑ 
ἫΝ ΘΌΡΟΝᾺ ὙΠ ῥγαΐδα δὰ {πδηκηρίνηρς ἴοὸ [86 

5ΤΑΒΚΕ : ΟἸγβύδη ! ΤῸ 8 4180 ᾿Ἰθβυθῃ 8 ῬΓΟΠι- 
ἰδοα, ΓκΚα χιϊΐ. 24; Οοἱ. 1.1,.2 [Ηδ6δ. ἱν. 1,.1}]. 
Τυυτῃ δπὰ (ΠΟ Π 8} 8Γ6 πουοῦ Βοίτοτ δοῦυρῆῖ ΠΔῃ 
πῃ ΟΧΙΓΟπΙα ἀδηροῦ. --- οι 8 ογα δ ὀχοοθὰ8 8]] 
εγαῖν, ᾿πογοίογο Ὀονατο οἵ 1. Βγ ἀοὐ'μδπι0 ΟἿ]Υ 

οι οὔἸοίδ!θ, ΓΕΥΘΏ 9 οἵο. οἰο., ψου]Ἱὰ ποῦ γέμον 
Ῥτοιιοῖθ [6 οηὰδβ οὗ ἡπδίοο, Ὑπἢ6 1ὲ του]ὰ οοτδι 7 ἀο 
ΔΉΔΥ πἰΊῸ ἃ δῃοσκίηρ δοαπδὶ ἴο το βίου. ΤῊ [6 οὗ δουζγδο, 
ΟὨ ἴδο δυρροαίτίου ἐδδὺ δοιωοϊΐος ᾿κὸ (6 “ ΔἸἴἾττηδίος ἢ 
ΠΟΥ δ᾽ οσοά βῃουϊὰ Ὀ6 το Δ Εν δυθεευϊοά, δορὰ ἴΠ6 οἰ Υ]] 
ρουδιείοϑ ἴον ἐδ δοποοὰ Ὠδτὸ Ὀθ τὐ ΧὨ ὑΘΟΌΛΙΥ δλείσηϑὰ διά σὶς- 
ΟΥΟΌΔΙΥ οχδείοὰ. 11 [9 οὔϑ ἐδλίης ἰο σοηὐθοϊατο οἵ ὙὯδὲ 80 
[δὲ οαἷδὸ τη !ϊ Ὀθ ἴη ἔδ68 οἰ Υ]}] ΥΩ ΒΔΟΙΟΏδ ΠΓ ΤΟΥΘΙΘΏ(Υ 
δἀπιϊηϊδίοτοεά δά ἰη 6} ΧΟ  ΓἸῪ δ κοῃ : [ἃ ἰδ αὐ δηοίμοῦ 
(δἷπρ ψὨϊοἢ τὸ δοΐ δ! πὶιίηθδδ, δηιὰ δ ᾿ἰκο οὶ ἰὸ πνίξηοθϑα, 
ΠΏ δῆ ἴδ ὈΥ πιγτίαδ ἰὨτουχηοῦὶς ἔο Ἰδηὰ δι} τοῦ Ὁ] 
οὐὸσ ἐδ τηοκὶ δοϊριηη ἴοσια οὗ πογάδ, πίθους ἃ πουρὰς οὗ 
τιοῖρ δἰ σηϊδοδηςο, διὰ ϑ681 ἰδ ΣροοΐΟΓΥ ἴῸΣ ἔδο τηοδὲ Ῥασὲ 
ὈΥ δὴ δοί οὗ δβυρευτεί 008 πορδοῦδο. ΠοΏ τὸ οοὨίάοε ἰμδὲ 

δου] ἃ οηθ βνοδῦ, Ὠδαϊ. νἱ. 13, ΖορΆ. ἱ. 5. --- Ηοπ 
βδογϑὰ δηὰ ἰηνίϊοίδιο τησδὲ [ἢ 6 οαἴ αν Ὀύδη δὶ 4]]} 
Ἐπ 68 διηοὴρ ἴῃ6 δγβοιϊοθ, θη οὐθ ἃ Ποϑῖἤθη 
ψόοπδὴ Νουα ἰσυδὲὶ δοσ 16 ἴο ἰ. Ο,, μδὲ ΟἸ γίθ- 
δὴ νου] οΌδεγνθ 118, δῃὰ Κορ ποτ οδίἢΒ 4150 
βδοτοὰ δηὰ ἰηνϊοϊαῖθ  Εσς. ν. 4. --- ἰπ πα κίηρ σΟῃ- 
τγϑοῖβ θη βῃου]ὰ ὄχρὶ αἱ τἢποσηϑουθα ΟἸΘΔΥΥ Ὁ 
686} ΟἾΒΟΓ, δηὰ υδ6 ΠῸ διηδίρυουβ ᾿ἰδηριδρο 
Ο τ βείδηϑ βδῃουϊὰ ὃ6 5: ]οηΐ, ἔογ ἃ Ἰοφυδείουβ οΏρτιθ 
ὈΓΙΠρΡΒ ἸΙΒΗΥ ἰπῖο ἐοϊτον, Ῥτου. χιὶ. 8, 16, 26; 
[ απιαβ ἱϊ. 2 1]. [πὶ ὕπιο οἵ ρογβθουτίοη ἴ0 φοποθαὶ 
ΟἿ Θ᾽ Β 86] 18 ἀὈΠὀ ῬΤΟΡΕΙ ΤῸ [Π6 τη βύ6 γΒ Δ Πα 86Γ- 
γδηῖβ οὗ αἰδο. Οοά εδβη 8000 ἴδκα σοῦγαρο 
ὰ τι ἔτοτῃ ϑῃοσηἶθ8. 

ἘΘΙΝΘΕΕ: ὌΠ116 οπθ 88 ΟγΪΠΑΤΥ͂ ΤΘΔἢ8 
Ο.6 Βῃοι]ὰ υβα ἴΠ6πὶ ; θαϊ ἰ 1686 ζαὶϊ ΟἿ ΤΑΥ͂ ὯΘ- 
ἴΔΚ6 ομϑ᾿Β 561 τὸ Οοὐβ ἱπιπιϑάϊδίδ μοῖρ. 8 θῃῖοῦ 
ποῖ κὶ ἴπ6 ᾿ἡτῖ|]6 β'ἀθ ἀοοῦ ὀχοθρὶ θη [Π6᾽ χτοδὶ 
Ρογῖδὶ 18 βῇῃυῖϊ. ΕγΘ 1ῃ6 ἴδδι ΒίπΠΟΒ ΒΘ 
ΤΟΥ ἘΓΆΪῪ τοροηϊ, δγῸ Δρτθοβῦ]ο ἴοὸ αοά (Φοτ. ν. 8). 
πε ἀϊδβοτοοῖ δπὰ ΓΑ} ροσϑοῃ ἴῃ ἃ ἤοιβο 18 σοηΐ 
ἴο οΔ86 πλοἢ φορά; ὙΠ ΠΟΓΘ, οα ἴΠ6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, 8]] 
ΔΙῸ ΟΔΙΟΪ655 δπὰ 86οΌΓο, Τπ6ῃ ἰΐ οἶδ ΠΑΡΡΘῺ8 τπ δὶ 
ἴΠ6 Υ 81} ρουίβιι τοροῖδον (φῃ. χχχίχ. 2- 5). 

ΠΛΜΕΒ: ΕΕῸΓΣ ἴδ0 δ65ὶ ροοά οὗὨ δἰβ ΘΟΠΠΙΓΥ 
ΘΥ̓ΟΤΥ͂ ῬδίΓΙοΙ βμου]ὰ ρῖνο ἐμ ϑο ἢ παρ θυθ τὸ ἴΠῸ 
Βαζαγὰ οἵ Ὀοὰγ δηὰ 11 (1 ὅδηι. χυΐἹ. 41). ΤΉοδα 
ἯΟ δΔὸ οἱ ἴποὶγ ἸουΓΠοΥΒ οὐ οΑπ ΜΟΠΟΥΙ]Υ͂ 
ΚΘδΡ ἔγοτῃ ἀδηῆρογα, Ρβ. χχχὶ. 21, χοὶ. 1. 
ει ερε τς Εἴρῆν τῇ Ὀγθδκα ΟΣ τππ8 ἴῃ 

ἴγϑο οοηΐεϑβίοη οὗ τῃ6 τγοτῃ, πιϑρτ γιηρς δηὰ ἘΣ 
ἱῃῳ αοά, ἀπά διγοδαιιΐηρ ουἵ ἰπ ἰονὸ ἰον γὰ 8 ΤΟ]ΟῪ 

ΤΠΟΙΘ 80 ΤΏΔΩΥ Ὑ0 ὑ6- 
τηθῃ. 
[Μάττῆξν ΗΕΧΝΕΥ: 

ἴοτο ἘΠ ῖγ σοηνογείοη ὝΟΙΘ ΥΟΓῪ ἩΪοκΚοα ἀπά υἹῖο, 
δηά γοῖ αἴογνασγα οοϊὴθ ἴο ρτοδῖ ΘΠ 6 06 ἰη ἴδὶ ἢ 
δῃά τ πρνῇ -- ΤΉΟΥ ᾿ΠΟ {ΓῸ]}Υ 6] ον 186 αἰνὶπα 
τουοϊδοῃ οοποοσπΐην [Ππ6 Γαΐ οὗὁὨ δ πΠηοσδῷ δηὰ 186 
σταηὶ οὗ 80 ἡμάμεε τ Ιαπὰ ἰὸ ἀοἄ᾿ 5 1δβγδοὶ, ν]}} 
ῖνο ἀϊίροποο τὸ ος ἤξτα (πὸ τσ ἴ0 οοπια, δπὰ 
10 ἸΔΥ ΒΟ] ἃ οπ δἴδττιαὶ 116, ὈΥ͂ )οϊπὶπρ' ἘΠΘπιβοῖν 88 ἴῸ 
Οοὰ «ἀπά ἴο ἢἷβ ρθορία. --- [ΠΟΥ (πὲ Μ1}}} θ6 ςοηῃϑβοΐθη- 
τίου ἴῃ Κοορίης τποὶγ γγοπλ 868 ν01}} Ὁ6 σα ΟΠ ἴῃ 
πιακίηρ ἴποπι, δη ἃ ῬΟΓΠΔΡΒ ΤΩΔΥ͂ ἱπδοῦὶ σΟΠα ΟῚ 8 
ὙΓΠΙΟὮ ΟἸΠΟΓΒ ΤΊΔῪ ΤὨΪΏΚ ἐγ ν Ο]Ο8.---- δ᾽ ΠΟ τβ᾽ Πρ ἢ 8 
ΔΙῸ ΒΟΙΏΘΕΪ 68 ΒΌΓΕ οἵ τοῖν (8]]. 

ΤΉΟΒ. ὅΟΟΤΤ (οῃ γυοσ. 12, 13): μου νὰ 
ΤΟΔΙΪΥ ἀἰβοουονῦ [86 ἀβημοῦ ἴὸ ἩΠΙΟὮ ΟΥΓ 801}}8 δ. 
ὀχροβϑά, ἔγοπι {μ6 νσαῖῃ οἵ δὴ οἤξβπαθὰ αοά, δπὰ 
ΔΙῸ ΘΑΓΠΟΒΙΥ βοοκίηρ, 8 ναιοη, γγ 8}8}} ὈδρΊη ἴῸ 
ἴδοὶ ἴῸγ τπο86 ἘΠῸ δὰ ποῖ βθῃβὶῦ]6 οὔ {πεὶγ οὐγα 
ἰοβὲ οοπάϊτῖοπ. ΤΙ ΐβ ΜΠ ἱπάμοθ 8 ἴὸ διίθιρὶ 
ὙΠ 6 σδῃ ἴ0 Τογδγὰ [86 Βαϊ νδοῃ οὗ οὔγ Ὀεϊονοὰ 
ἔτίοπὰβ δηὰ τοϊδιίοπβ; δηᾶὰ {ππ8 ἴΠῸΥ ὙΠῸ ΒδΥθ 
Ὀδοη 186 ρτίοῦ δπὰ ἀΐϑχτδος οὗ ποὶγ ἐμ πι}} 168, πᾶν, 
ὉΥ ἴπ6 ζτϑοο οὗ ἀοά, Ὀοσοτηθ ἐμοῖσ ργοϊθο 0 88 
Ὑ6]}1 88 ΟΥ̓ΠΑπιθῆϊ. --- ΤᾺ] 

δ οδεξ (δ δαγοιθααὶυ οιηρίογοά, ἴᾳ ἴῃ ὃ τιοαὶ ααταντδῖθα 
δοΏδο, ἰκκίορ ἴπο πδο9 οὗ οά ἰῃ ναΐῃ, δηὰ ἐπδὲ οὖν ἰδ'ντὸ 
δἰπιοοὶ Ὡδοοδείίδίο ἐΠ186 ἰἢ οδδ66 δὸ ΠυμΘΙΟΌΔ ἔπδὶ (ΠΟΙ͂Σ 
πη οὰ δου ΠΠΔῪ ὃο ἱπιδαϊηοὰ Υἱδκίηρ 88 ἃ οουδίδηξ ΤΩΥΣΊΠΌΣ 
ἴο Ὠοαυθ διηϊάδὲ ἐδο γνοΐοϑ οὔ οὐ Ῥυδὶο ΠῚ, τ ΏΔΥ πὸο]} 
ἀτοδὰ 6 οοπάδετηπδύου ἀμ 6 ἰ0 ἃ ῥγοῦδβηθ ρϑορίὶθ. 186 ἴῃ οτθ 
ΤΌΘ ΔΏΥ σου ετθαϊδηοίης σδίη ἰῸῺ ἴπ6 δδοοσιαϊπιϑης οὗ 
ἔο Ἰσυῖ ἢ 

16 ὑοῦ ἰδ ονϑυοθ ΟΝ οὶ ὮΥ ΔἰΙΤΩΔΙΙΟΏΣ 88 δα εἰκβι ΠΟΥ 
85 ἰδὲ ὉΥ οοἴ 8; ἘΠ πογὰ οἵ [6 τῶ ὙὮΟ δοΐ!8}}} 
τοχεσὰς Θοὰ ποοάδ ποῖ ἔπο δοαποϊΐοω οἵ δὴ οαδδ ; ἴος δϊῃ) 
πο ἄοδϑ ποὲὶ ἐδο ῬΘΏ ΘΠΉΔΣΥ δἱοῶθ ᾿δ6 ΔΏΥ ἰϑῖτοσ, διὰ ἰὸ 
ἰδδι Ὠο πιϊζῃξ 856 νὸ}} δρροδὶ. --- ΤῈ.] 
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8. 7λε αξεασε ὁ ἰδὲ Ἰεγαοίέ(οε ἰλτοισὴ (δε ϑογάαη. 

ΟΗΑΡΤΕΕΒ Π]Ι.-Τ Ὸ.. 

α. Φοεῆηδ᾽  Βομεὶ διίοηβ σοποογηίηρ [86 Ῥδββαρὸ ᾿πγοῦσῇ ἴΠ6 Φογάδη. 

ΠΟΒΆρτκκ 1{Π..1--8. 

Ι1 Απὰ Δοββυδ Γοβ6 ΘΑΥΪΥ ἴπ [16 τιογηίηρ᾽ ; δπα (Π6Υ Σοιηονθα [ΌὈΤΌΚΘ ὑρ ᾽] ἥγοτῃ δ1:- 
πὶ δπὰ σϑιηθ ἰοὸ [[(86] Φοτάδῃ, ῃθ δῃᾷ 4]1} {6 οἰ ]άγθη [8018] οὗἨ [βγϑϑὶ, δὰ Ἰοάσϑὰ 

2 ἰδογὸ θοϑίογο [ΠΟΥ ραββϑϑὰ ουθσ. Αῃηᾶά [( οϑῃλθ ἴο ρ888 δἴυϑὲ (ἢγϑϑ ἀδυβ, [μα [6 ΟΠ ΟΘΓΒ 
8 [ΟΥ̓́ΘΓΞΘΘΙΒ ] τγθηῦ ἰΒΓΟῸΡὮ [Π6 μοβὲ [0810] ; δηᾶ {Π6Υ οοτηπιδηἀθα [ἢ 6 ΡΘΟΡΙ6, βαγίηρ, 

ὝΠθῃ γ6 8566 (ΠῸ δῖ οὗὨ ὑμθ οονϑπδηΐ οὗ {μ6 ογὰ [ϑθβονδ}] γοὺρ αοά, αμὰ [ἢ 
ῥτθδίβ {πθ΄ 1ονλῦοβ ὈΘΆγηρ ἰῦ, (μθῃ γ6 8114}} σϑίιονθ [Ὅγθακ ὕρ] οπι γοὺγ Ρ]Άς6, 

4 δηᾶ ρῸ δῇδσ ἱξ. Υϑί {Π6Γ6 8881} ὈΘ ἃ βρδοθ δβϑίνγβῃ γοῦ δπᾶ ᾿ξ, δθουῦ ὑνο ἐπουβαπά 
οὐδ᾽ ΌὈΥ πιΘΑΒΌΓΘ: ΘΟΙῺΘ ποῖ ὩΘΑΓΡ ὑπῖίο 1, (μαὺ γὁ ΠΙΔΥ ΚΠΟΥ͂ (Π6 ΨΑΥ ὈΥ ὙΠΙΟἢ γ6 
τηυδί φῸ ; [ὉΓ γὁ ἢᾶγὺθΘ ἠοΐ ρϑ886α ἐλὲθ ὙὙΑΥ͂ ΒΟΓΘίΟΙΌΓΘ. 

Απάὰ Φοβυδ βαϊὰ ὑπΐο (6 Ρ60ρ]6, ϑ'δῃοι ῦ ὙΟΌΓΒΟΙΥΘΒ ; [ῸΣ ὑο-ἸΔΟΥΤΟΥ (Π6 1,οτὰ 
[76 δον δ} νν}}} ἀο ομάθγβ διμοηρ γου. Απᾶ Δοβιυδ βραΐζθ ᾿ ἀπίο ἴῃ ῥγίθβίβ, ΒΆ Υ- 
ἴησ, ΤΆΚΘ ὑρ (6 δτῖ οὗ (86 σονθηδηΐ, δῃα Ρ888 ΟΥ̓́ΘΡ ὈΘἴΌΓΘ ἴΠ6 ρθορὶθ. Απὰ {δ6ὺ 
ἴοοῖ ρ {86 δῇ οὗ (16 οονθηδηΐ, δηὰ τϑηΐ Ὀθῖογθ {πΠ6 ρθορῖθ. 

7 Αμπάιδο Ιρτὰ [ΦΔοβονβδῃ] 8614 ἀπίο ϑοβῆυδ, ΤῊΪΒ ἀΔΥ Μ111 1 Ὀδρὶπ (0 τηδρην {Π66 
ἴῃ (86 βῖρῃί οὗ 411] Ιβγϑδὶ, (πδὺ (ΠΟῪ ΠΙΑΥ ΚΠΟΥ͂ ἰπαΐ 8481 νγὰβ8 τὶ Μόοβθβ, 80 1 ν}}} 

8 δὲ πὶ (66. Απᾶ ἴδοι ὅ β8)8]} οοτητηδηα (Π6 ρῥγίθδίϑ ὑπαΐ Ὀθαγ (Π6 δὺκ οὗ {πΠ6 οονϑ- 
ηληΐ, βαγίην, ΤΠ ΒΘἢ Υγ6 δΓΘ ΘΟΙΏΘ ἰο (6 Ὀτίῃκ οὗ (86 νψαίϑσ οὗ [{Π6] Φογάδῃ, γ8 85}8}} 
βίδηά 5.}]] 'π [οἵ δὺ 1806] Φογάδῃ. 

9 Απᾶ Φοβδιβ βαιά ἀηΐο {μ6 οὨΣ]άσθη [8088] οὗ βγϑϑὶ, (Ὁτθθ ὨΙΠΟΓ, δθμαὰ ὮΘΆΓ 
10 16 νογβ οὗ (9 1ογὰ [ΨΦ6]ονδ}} γοὺρ αοα. Απάὰ Φοβυδ βεἰ4, ΗΘΓΘΌΥ γ9 88}}4]} 

Κπον (δαὶ (86 [4] ᾿ἰνίησ (ἀοᾶ ͵'Β διηοης γου, δπὰ ἐῤαΐ μ6 ν7}}} ψὶπουὺ ἔ1] ὁ ἀτῖνϑ ουἱ 
ἔτοτα Ὀδίοσο γοὰ (ὴ6 Οδηδδηϊίθβ [(δηδαπῖίθ], δηα {π6 Ηἰ 66 [ΗΕ 16], ἀπᾶ τΔ6 Ηἰν- 
ἴϊο5 [ΗἸν16], ἀπὰ 6 ῬογὶΖΖίίθβ [!Ῥ 6 .γ]22106], δῃᾷ (6 Οἱ γραβῃϊ 68 [(ΟἰγρΆβΒ 116], δηά. 

11 (δὨ6 Απιογῖίοϑ [ΑἸηοσίΐ6], δμὰ {86 9οὈαυβίῦοθ [«6Ὀ0υ8106].} ΒΘ. ο]ἀ (Π6 ἀγὶς οὗ {86 οου- 
ϑηδηΐ οὗ (86 ,ογὰ οὗὨ 4]} (06 ϑασίῃ ρϑβδβοίβ οὐϑγ Ὀθίογθ γοὺ ἰμΐο [{πγουψῇ [86] 

12 Φοτάδη. Νον ἱπογοίοσο [Απά μον] ἰδ γοιυ ἔσαν τηθη οι οὗὨ (86 (Σ1068 οὗἉ [5Γ86], 
18 ουἱ οὗὨ ὄν ΣΎ ὑσῦ9 ἃ ἴδῃ. ἀπά [1 88}8}} σοῖῃηθ [0 ρ888, ἃ8 ΒΟΟΏ 88 (9 80168 οὗ {π6 ἴδαοί 

οὗἩἨ 116 ρῥτίοϑίβ ἰμαὺ Ῥθαὺ {86 δὲῖκ οὗ ἴδο 1,ογὰ [9ϑμονδῃ] {π6 [ωοτὰ οὗ 4}} (6 ϑδυίὶ, 
8}}ἃ}} τοϑί ἴῃ 186 νδίϑγβ ὁ οὗ [(16] Φογάδῃη, ἐλαΐ (16 νγαΐθγβ οὗ [186] Φογάδῃ 8141} Ὀ6 
οαἱ οὔ ὕγοπι [οτϊῦ ; ἔγοι], (ῃΠ6 αύθσβ ὑπαὺ οοῖηθ ἄονγῃ ἔγοτι ΔΌΟΥΘ ; [.] 8δπα {ΠΟΥ͂ 
[ουἱῦ ; [Π6Υ] 8}}8}} βίαῃα ὑροῦ ἃ Ἰθδρ [ἰῃ, 07, 88 ἃ ἢ68ρ.] 

Φ5 ὧι 

ΤΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 [ὕ6-. 1. -- 9), 500 Θοιθη. 2. δ. - ΤᾺ.) ᾿ 

4 [Υὲσ.6. -- Ῥτορ. : βοϊα, “ὍΝ, Ὀπὲ δἴποο, νθϑα (89 γον [9 (ΥΟΥΥ͂ ΤΓΟΪΥ) τοροδίθα 86 ἤδτθ, ΟἿΣ ἰδηρυδρο που τοὶ 

ὩΟῪ ὉΘΟΣ “δ δοϊὰ . . . . δΆγ},᾿" ἰ610 15 ὯὨῸ ΔῪ Ὀσὺ οἰ Σ ̓ἴΟ Τεηον ἰδο ἤναι γοτὺ ᾿ςδρακο " νίτὰ ἘΩρ 16} Τοσε. 

αξ οεοἰξ ἐδο μασέϊοὶρ!ο δ ἐοχοίδοσ. --- ΤᾺ.] τς ἢ 

8 [ὕ6ε-. 8. -- ΕΔΥ ἰσλαδίαίοα, πὶ διὰ ὩΟΤ,," δῇ [δόυ αι 9 τοδὰ ΓΊ ΣΙ 9 ἰοφυνοὰ οἡ ΓΙ, --- Τα] 

4 {Ὑετ. 10.--- δ ΤΟ ΥἾΓΊ. ΤΠ σταρδδεο ὥτοο οἵ ἐδο Ἰηδει. δὐϑοϊαἰ ἴω οοππροίίοα π|τὰ ἐδο δηϊέο φεσὺ 19 Βα οὲῦ- 
Ὀ5|ΪΥ πρκίοεῖοα πὶ ἱταπαλλείου ὮΥῚ ἢο Ῥοῖῖο δηὰ γῶν. Ἡστείη τὸ (ἰηΐκς ΟἿ γνοσείοα δυσί δ Ὡ} 6 ἴὸ Ὁ9 ρῥτοδτεοά, δ ἐπουφὰ 
᾿ι ἀοσαδϑέοδε δοπιοξποοδ λεΐκοα ἴο0 το οἢ οἵ ἐδ }5 ροσΌϊδν Ηοῦτον οουδίηδοα. ΤῸ ΕἸἾΥΘ ΔΑ ὨΘΑΡΙ 88 ροδλεῖ 06 ἴδμο διδὰϑ οὗ 
τοατῖτᾳ ἰωϊπειοὰ [6 οἴη ὁ τηδέϊον οὗ πιο εἰοοῖν οἵ ὀχριοδαίοω. Οἵ. θδθδοῦ, Οτανι. ᾧ 183. 8 ἃ. --- Τκ.} 

δ [(Υ6ε. 10. -- Το Θου 6 δππιθα ΠΟΤ δῖ 81} ἰῃ ἰπὸ δἰηξ., δηὰ διἐδβουσὴ ἴθ ΗθΌΓΟΥ Ὠδαβὸ ἴπι (δ Τοῦροοῖ ἄοοθδ οὶ 
δὲπαγα οοἰπεϊάθ πὶ ἰδο Βοος δ, ἰΏ [80 Ῥγοϑοηξ ο886 δὲ ἰϑαδὲ ΟἿΣ γοξίοει πουϊὰ δίῃ δ υλυοὴ ἴῃ του δ ἰὴ δ γ ὉΥ δὴ 
εσδοῖὶ ἰαμβδέυ οὗ ἴδ οτἰ [Δ]. --- ἴ8.] 

6 [(Υοε. 18. --- Το Ηοῦτον ποτ ἴοσ ταῖοσ [9 δ παὺϑ Ἀίυσαὶ, Ὀὰὲ οοὐδίγουσα τὶ τότ οὐ οἰἴμον Ὠσῦθοτ. ἸΤθο Κορ δῇ 
ει. τασίου οδρείοίου δὶ" Ὀοϊποοη ἢ ἔνθ. [Ι͂ἢ δοσθ ΘΟὨΘΟΌΟΏΔ ἔἶ)6 Ὀ]ΌΏΣΑΙ 16 ἀουδι1οδδ ποεθ δάοᾳυδίο ἴῃ ἐδο Βηρὶ δ᾽, Ὀὰὲ 
δΕΌΘΤΘΙΙΥ “ παῖοσ Ἶ που]Ἱὰ ὃδο ἴ)9 τἰχὶλῖ ἀχρεοδβείου. --- ΤᾺ.) 

ὃ. ΤΟ Ῥαδϑαρθο οὗ [6 Φοτάδῃ. 

Οβλρτακ 111]. 14-ἸῸῪ. 17. 

14 Απά [ἴἐ σᾶχηθ ἴο ρδ88, ἤθη [ἢ6 ῬΘΟρ]6 τϑιημονθᾶ [ὈσοΟΚΘ ὉΡ] ἤοπι ἐποῖν ὑθηΐβ ἰὸ 
Ρ888 οσοῦ [86] Φοτγάδῃ, δπα (86 ῥγίϑαδίβ Ὀθαγίῃρ [86 δῦ οὗ (09 οονθηδηὺ Ὀθίουο [ἢ 6 



δ. ΤῊΞ ΒΟΟΚ ΟΣ 9Ο5ΗῦαΑ. 

1δὅ μϑορίο; 8πᾶ δ᾽ (Π6Ὺ {μ8ὺ θάΓ6 {π6 εὶς ΓΘ σοπθ ππῖο [186] Φοτάδῃ, δπᾶ (86 ἔδοΐ 
Οὗ τὉ706 ὈγΙ ϑίϑ {πδὺ Ὀάγα 116 ἃγκὶ ὑγϑσῦθ αἱρρϑὰ ἴῃ {6 Ὀτγὶπι οὗ [8 παΐοσγ, (ἰὸν [{86] 

10 Φογάδη ονθυῆοννθ 41} ἢ18 [118] ὈΔΠΚΒ 811} (86 πη οὗἉ μαγνϑβϑι,)} {μαΐ [16 νγαίθσβ τ μἰοἢ 
οδπ|6 ἀονγῃ ἤῸπλ ΔΡουα βίοοα απα τΟ56 ὯΡ ΡΟΠ Δ Πθδρ, νΘΥῪ ΔΓ ἔγοπι [ὉΥῪ ὅ] 116 
οἷν Αἄδπι, ὑΠδὺ ἐδ ὑθϑ416 Ζαγθίδῃ ; δῃὰ {μο86 ἐμαὶ ὄϑῖμθ ἄόσῃ ἰονγαγα {Π6 868 οὔ ἢ 
Ρδίῃ [16 Ασάρδὴ 4] ὀυδη [οὐηϊῦ : Θν 6} ἴΠ6 84]Ὁ0 868, 116, απὰ ϑγὰ ουΐ οἱ [6 ΓΘ 

17 φῃῦ γον ουὺ ΟἹ]: δῃὰ {6 ῥθοόρὶθ ραββθα ονϑὺῦ σρῃῦ δραϊηδί Φοσίοθῆο. Απαᾶ {ῃθ 
ῥτίθϑίβ {παὺ θάγΘ Π6 δὺῖκ οἵ [ΓΠ6 σονδῃαπὶ οὗ {π6 1ογὰ [Φομονδ]} βίοοα ἄστη οἡ [{}6] 
ΑΥΥ στουηᾷ ἴῃ (Π6 ταϊάβὺ οὗ [116] Φογάδῃ, πὰ 4}} (86 ΙΒγβθ] 068 ρβββθᾶ οὐδὺ οπ [[86} ἅτγ 
στουῃᾶ, ἈΠῈ] 411 ἐμ6 ῥθορὶβθ [παίΐοῃ, ἾΒΙΤ] ὑοῦ ραββϑᾶ οἱθδὴ ουὐδγ [1Π6] Φογάδῃ. 

ΡΥ. Απὰ ἰζ οδῖηθ [ο ρ888, θῇ 411 (16 Ῥ600]6 γγϑγθ οἰθϑῃ ραββϑα ουὐϑὺ [1Π6] Φογάδῃ, 
{πᾶῦ 116 Τωοτὰ [ΨΦθιονδῃ} βραῖκθ απίο Φοβῆυδ, βαυίηρ, ΤὰΚ γοὰ ὕσγοὶνθ τηθῃ ουΐ οὗ 
{Π6 Ῥθορὶβθ, οαὺὐ οὗὨ ΘΥνΘΥΎ {7106 ἃ τηδῃ, δῃὰ σομπηηιδηά γ6 (μοι, βαγίησ, ΤΆΚΘ γοὺ 
ἤθηςθ οαὐ οὗ {86 τιϊαβὺ οὗ [86] Φοτγάδῃ, ουὐ οὗὁὨ [Π6 ΡΙ8οθ ΒΘΓΘ (Π6 ρῥγιθϑιβ᾽ ἔδαϊ βίοοα 
ἤγτῃ, ὕνγϑ νθ δίοῃβϑ, Πα γ6 8}8]}] ΘΑΥΤΎ πη ΟΥ̓ΘΥ ὙΠ γου, 8η4 ον {6 πὶ ἴῃ (ἢ 6 
Ἰοάρίησ-ρΙδοθ ΤΠ ΘΓΘ γ8 5}}8]} Ἰοᾶσα {815 πἰρῃί. 

4 ἜΤἼἿΠΝΘη [ἈΠπ4] Δοβῆυδ ο4]16α ἴΠ6 ὑνγοῖνο τθῃ, βοτὰ Π6 ᾿8α ρῥτγαραγϑᾶ οὗἉ ἴδ σὨΠ]Πάγθῃ 
ὅ [3018] οΟΥ̓ΪΒγ86), ουῦ ΟΥ̓ ΘΥΘΙΥῪ ὑγῦ6 ἃ τηλη; Απᾶ 4Ζοβϑῆυδ βα]α απο {ῃ θη, 88 ΟΥ̓́Θ 

Ὀοῖοσθ 16 δ: οὗ ἴ6 Ἰωογὰ [Φϑῃονδ}} γον Οοά ἰπΐο 186 τιϊαβὶ οὗ [{Π6] Δογάδῃ, 
8Π4 ἴ81Κ6 γοῦ ἊΡ ΘΥΘΓΥ τηδῃ οὗ γοι ἃ Βίομαβ Ὁροη [118 Βῃου]άογ, δοοογάϊηρσ αηΐο (86 

6. πυροῦ οὗ [86 {1068 οὗὨ 1{Π6 ΟΠ ]άγοη οὗὨ 15Γ86] : {πδὺ {118 ΤΩΔΥ Ὀ6 ἃ βίρῃ διηοηρ γουῦ, 
ἐλαΐ [οταὔῦ : (Π8] ὙΠ Θη γοὺ ΟὨΠ]ΠΓΘῊ 88} ἐλοῖν ζαίλεγα [οὐαϊῇ : [Ποὲσ ἔλ[ 618] 1ῃ ὑπ 

7 ἴο οοπ6, ΒΑγίησ, Ἦ Παὺ πιθαῆ γ6 ὉΥ͂ ἴπ686 δβίοῃεϑῦᾧ ὙΠΘη γ6 8}}8}] ΔΏΒΙΟΥ ὑπ 6 πὶ 
[ΒΔΥ ἴο ὑΠ6ῖ], Τρδὺ [Π6 νγαίθγβϑ οὗ [186] Φογάδηῃ ὑγϑσα οιΐ ΟἹ Ὀρίογα {16 ἀσῖκ οὗ {(ῃ9 
σονθηϑηΐῦ οὗ ὑπ6 Ιοσὰ [96 Πονδῃ}; θη ᾿ξ ραϑβϑᾶ ονϑῦ [16] Φογάδη, (Π6 νγαῦθυιβ οὗ 
[{πΠ6] δογάδῃ γγοσο ουϊ οδ΄ : δῃα [Π686 βΒίοῃϑϑ 85}8]}] 06 [ῸΓ ἃ πῃθιη οΥἹ8] παηίο {Π6 ΘΠ] άγθη 

8 [8018] οὗ ἴ8γ86] ἔογθυθσ. ἀἀπὰ {πὸ δ] άσθη [8005] οὗὨἨ [8.86] ἀϊὰ 8ο ἃ85 Φοβϑῆπδ οοιη- 
: ταδη θα, 8η4ἃ ἴοοῖκ ἊΡ ὕσγοῖνθ βύομοϑ ουΐ οὗὨ (Π6 πηϊάϑὺ οὗἩ [{Π6] Φογάδῃ, 88 Π6 1,ογὰ 

[96 μόν} Βραᾷκθ ὑπο Φοβῆυδ, δοοογάϊηρ 0 {16 πυσθογ οὗ (86 {068 οὗἩἉ {π6 οἰ] ΓΘ ὴ 
[8018] οὗἁ [5Γ868], ἀπ οΑΓεϊοα [πὰ ον ΟΣ 1 Ποῖ ππΐο [ἢ 6 Ρ]466 τ μ6γο ὑμοῪ Ἰοᾶσοά, 

9 δῃὰ Ἰα]ὰ ἰπθι ἀονγῃ {π6γ6. ΑἈπα Ψοβῆυδ βού ἊΡ ὕγγαὶνο βίομϑϑ ἰπ (Π6 τηϊᾶβὺ οὗ [186] 
ϑογάδῃ, ἴῃ {86 Ρ]Δ66 6 ΓΘ [86 ἴδοι οὗ [}}0 ρτθϑίβ μον θάγο [ῃ6 ἀΥκ οὗ {πΠ6 οονθηδπὶ 

10 κἰοοά, δά ΠΟΥ͂ ἃΓ6 ἴθθγ ὑπο {Πὶ8 ἄδυ. Εον [Απά7 [6 ργιϑβδίβ τ Βῖοἢ Ὀάγα (6 ἀκ 
βίοοα πῃ [86 τηϊαβὶ οὗ [186] Φογάλῃ, ὑπ] ΘΥΘΥΥ (ἰηρ γ8 βηβῃοαᾶ ὑμαὶ [π6 Τογὰ 
[ϑαμονδ} σοπημηδηα θα «“οβιιδ ο Βρθδκ τππῖο {Π6 ΡῬΘΟ}]6, δοοοσαϊηρ (0 811] [ῃδὲ Μίοβθβ 

11 οομημηδηαρα «“οβῆυδ: δπα (Π6 Ρ60ρ0]6 παβίθα δῃηὰ ρϑββθά οὐϑσ. ἀπά ἴύὺ οδὴθ ἰὸ 
Ῥδ88, ΤΉ Θη ἃ}1 [Π6 Π600]6 ὑγθσῈ οἸθᾶῃ ρᾶββϑθά ονϑὺ, [μδ {πΠ6 δῖ οὗ (86 1,ογὰ [99Πο0- 

12. νγ8}}}] ρϑβδθα οὐϑσ, 8πᾷ [Π6 ργιθδίβ ἰῃ {ῃΠ6 ρσθβθηοθ οὗ [Ὀ6Ὁγ67 [6 ρῬΡθορ]8. Απά (89 
ΟΠ] άγοπ [80Π8] οὗ Εθαυρθη, ἀπὰ {π6 Ομ] ἄγθη [8ο0π8] οὗ σδα, δῃᾶ μα] ἐπ ἐὑδ6 οὗἍ 

᾿ ΜδηΆβθΘἢ ραβϑβθα ΟΥ̓ΘΣ ΔΙιΙΩΘα [ΘΡΔΡῸΓΣ ΤῸΓ ὙΓΆΓ, ΟΓ, ἴῃ ΘσΟΙΏΡΘΗΪ6Β οὗ. ἰ. 147 θαΐοτο [Π6 
18 οὨ]άγθη [8018] οὗὨ [βγδ6ὶ, 88 Μίοβθβ βρᾷκα υπίο θη. Αδουΐ ΦΌΡΟΥ ἐπουβαπα ῥσὸ- 

Ραγϑὰ ἔογ [{Π6] χα ρϑββθα ονδῦ θϑίογ {6 1,οσὰ [Φοῃονδῃ] υμΐο Ὀα 016, ὑο {Π6 ρ]Αἰπ 
᾿ς [εβεγῦ ρ]αἴμβ, βίβρρε, ΓΞ οὗ ουῖομο. 
14 ο (δδὲ ἀδΔΥ (δΠ6 1,ογὰ [9θθονδ} τπδρυῆθα Φοβίναδ ἴῃ (86 βίσῃ! οὗἨ 411 [8γϑο], δὰ 

{Π6Υ ἔδαγϑὰ Ὠΐτῃ [9] 88 ὑμϑὺ [Π84] ἔδαγρα Μοβϑβ, 411 (86 ἀδγβ οὗ μἷβ 1186. 
16 Αμὰα ἰδ Ἰωοσὰ [Φθθονδ} βρακθ υπίο “Ψοβιαδ, βαγίηρ, ΟΟἸτ δά (6 ρΓ]θβίβ {διαὶ 

ὈΘ6ΔΣ (86 Δ΄ΓκΚ οὗ (Π6 ὑδβη τ [1ὰννῪν, Οὐδδβθηΐ8} πδ΄ {ΠΟΥ δοτὰθ ὑρ ουὖ οὗ [{Π6] Δοτ- 
10 ἀλη. Φοβδυδ ἱπογϑίοσο [Απᾶ Ψοβιβδ) οοτησηδηαθϑα {π6 ῥγίϑϑίβ, βαγίησ, (οσμθ γ6 ὉΡ 
17 οαὖ οὗ [186] Φοτάλη. Απάα ἐὺ ολτηθ ἰο ρᾳ88, θη {Π6 ρῥγιθβίϑ [μὲ ὈδΓΘ (Π6 δγκ οὗ (16 

οονθηϑπΐ οὗ ἴπ6 Τογὰ [Φ6 μον }}} Ὑγ ΓΘ οομθ ὉΡ οὐ οὗἁὨ (6 τιϊάϑι οὗ [(86] Φοτ- 
ἄδῃ, απά [οτχϊξ : 854] (86 80168 οὗ (μ6 ρῥγίϑϑδίβ᾽ ἔδοί σοῦ πο ἀρ [ρ]υςΚοᾶ ουὐἱΐ 
72] υπΐο {Π6 ΥῪ ᾿απά, {πδὺ [4η4] {16 νγαίθυβ οὗ [186] Φογάδη σχοίαγηϑα πηῦο {πο ὲγ 
ΡΪδοθ, δᾶ βονϑα ονϑῦ 411 Ηΐβ [118] Ὀδμ 8, 88. ἐλον αἰά Ὀοίοτθ. 

δι μὰ 

ἸΕΧΊΤΟΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

1 [ὉᾺ. 8. γος. 16. --- ΟἿν τοταίου 'δ βετθ ρασεοα]ασ ἰὸ τοῦτ [89 ἀϊδεταῦοο δοίποοη Ὃ πίΐὰ [οΐ οὐοεδί. (Ἐ73}2) αϑὰ Ξ 1ὰ 

εἴδο ϑϑτωο οοποροξῖου ἰὰ γος. 18 (Ὁ}͵ 92), Το ἀϊδεϊποίίου ἰσ αἰϊρἈς, ἀπά ἴῃ τυδῸν οαθοθ ῬΓΌΣΑΡΙΥ βοῦΦ τ ἀ6|Ποσα οὶ 



δδ 

εἰπιρὰ δὲ ἔῃ ἐμ οἰιοίσε οἵ ἴδ ραγίίεϊο ; σαὶ ϑέγιοι! υ μα ἰδείαν (3) ἀαποῦδα δὴ δοιίοῃ δα οοηϑεϊποα ἴῃ δηοίδοῦς (1π εἶπ), 

ἢ. ἤοττθεν (Τ} ἀφῶσι ἐξ 86 θοδτίης ἃ σοιηρασίϑου πὲ τὰ τμδὲ ΟἿΟΣ ἐπ χοροὶ ἴὸ ἰἰη)9 (ΟΥ 4φυλ! Ὑ οὐ δΘομ 00}, 26 αἰπλαϊ- 

ἰαδοοιν, οἱ οσίηρ οἴοεο ρου, δϑουϊ ἐἰὸ φαῖηθ δα. εἴς. -- Τα.) 
2 [(χ. ηἧἰ. 15. - 1 !ςᾺΟΓΔΙΥ, πκοά εἰ υτάδο γγ84 7101} ου δὶ ἐξ ὑδῺΚΡ δἷϊ ἔπ ἀδγϑ οὔ πδυγυοδὶ. --- {8.} 
ἃ Γ(ὰ, 1. 16. “πο εν δὲν (ἐς. ἤτοι ἐπ ῥίλοο οἵ σγοδείηκ,," Καὶ!) δὶ οὐ ὉΥ (06 ἙἰΠΥ οἵ ΑΔ). οΟυΐζ γογαίου ζο]οποὰ 8 Φ 

Κατὶ Βοῖβ ΔΡΡΑΓΘΏΣ σπου ϊὨ χοοά τοδδοῦ. --- ἘΣ. 
« (Ομ. ἢ, 16. -- Τὰς Ατδυδε (88 [ἢ ἢ. χυῇ!. 18. 23) τὴο ἀοδηΐο, αν λπ2] “ Ρ δία," ποΐσῃ θοσοτφᾶ ἰδθ Φοτόδη Εἰτοῦ 

δοὰ [6 Ῥεοὰ ἕεα. ὅεο ἴἱο ἔχεροϊ. Νοίο οὐ τἢ}}5 γετβο. --- ΤΒ.] 
[δ 6. ἱν. 18. --- ΤΏοθο πόσο 09 ΟΧΡδηϑ8ο οὗ ἔδυ ϑογάλη-υ  ἱο 7 (ΑΣΒΌΔὮ) ἰα ἴ86 πεϊκ θοτΒοοὰ οὗ Φοτίοιο, Κτοϑ νγ πὶ ἀθυοὰ 

γα ὉγῪ {86 τεῖσεδὲ οἵ 89 τηουμπίαϊηδ ἰοσδγὰ 6 ποπί. -- Ἐπ.) 
[6 6... ἰν. 15. --- Τὸ Ἵσδοί ἐγδχιοδιίο που]ὰ ὃ : “Απὰ ᾿ξ οατῃο ἴο [8886 ---- Τότ (οἴ ὍΡ οὔϊ οἵ ἰδ πιϊὰφὲ οὗ ἰδ Φοτάδω, [6 

μοῖρες οὔ ἴπο ὑτίο πε." [δεῖ πότ μ᾽ υοκοά ουὔξ ππῖο ἴδο ἀξ᾽ ἰδηὰ, διά ἢ πδίογ οὔ ἴπο οτάδη τοϊιγηοὰ δηά πδηΐ 86 Ὀδίοτγο οὐ δὶ! 
9 ὑαυκι.᾽"" πο τοΐυστι οὗ 6 δῖου ἰο [18 σοῦγθο ἰ6 (δ 0} οαγοΐω!ν δοοοοϊδιοὰ πὶ ἰδὁ ἰδδὶ κίον οὗ ((10 ὑγίοϑί ἤζοαλ ἰδ9 

πιά Ὁ6] Οἵ (6 κίτεβιι. -- ΓΙ ΓΤ ὌΝ ἜΣ ἰὸ Ῥναξ. ἴοτ, “ ποτὸ μ᾽ υσκϑά Ὡρ οἂὲ οἵὗὨ ἴδο δοὰ οἵ ἐδ6 δίγοιπι δηὰ 
εἰερροὰ οἱ [})6 ΑΥΥ οἵ δοὶ}  Ἰδυὰ." Κεῖ!. -- Τὰ) 

ΟΗΑΡΤΕΚΙΒ 1Π͵Ρ. 

ς. Το Ετοο οη οὔ {πὸ Μοηιοτῖαὶ δὲ Οἰ καὶ. 

(λρτεῃ Ι΄. 19--24. 

19. Απὰ ἴδ ρῥθορὶδ οδπιθ ἀρ ουὶ οὗἉ [[16] Φογάδῃ οἡ ἴΠ6 ὑθηίῃ ἀαψ οὗἩἨ 186 ἢγβί πποηίῃ, 
20 δπὰ δποδιηροὰ ἴῃ ΕἸ]ρμᾺ)], ἰπ {Π6 δαβϑὺ Ὀοσγάθ οὗ ψοσίοῃο. ᾿Απᾶ {ποβ6 ἔγνεῖνθ βύοῃηθϑα 
21 ψ]] ἢ ὉὙΠΕΥ ἴοοκ οαἱὐ οὗ [[Π6] Φογάδῃη, ἀἸα Ψοδβῆτα μί οι [86Ὁ ρ] ἴῃ ΟἾσα]. Απά ἢθ 

ΒΡΔΚ6 πηΐο ἴΠ6 σὨΠ]άγθη [8008] οὗὨ [ΒΓ86], βαγὶπν, Υ Βδη γοὺγ οἰ] ἀγθη 8}}4]] αϑὶς (Π6]Γ 
22 ΜΙ ΠΘΓΒ ἴῃ {ἰπ|6 (0 ΘΟπ16, βαγίησ, ΥΥ Βαΐ πιθαπ {π686 βίοῃθι ἢῷᾧ ὙΤΉρη γὸ 5}48]] ἰοῦ γΟῸΓ 
29 σὨΠ]άγθη [8015] Κπονν, Βα υῖησ, [ΒΓΆ6] ἐϑτηθ ΟΥ̓ΘΡ (Π]8 Φοτγάληῃ οἡ [{}}6] ἀγῪ απ. ΕῸΓΣ 

{86 1ιογὰ [76 μόνῃ} γον αοά ἀγα ἂρ (86 τνδίθγβ οὗ [{Π6] “ογάδῃ ἔγοῃ Ὀϑίογθ γου, 
ὍΠῸᾺΡ γ8 νγϑῦθ ραββϑὰα ΟΥ̓́ΘΓ, 88 ἴπ6 Τοτὰ [ΨΦοῃονδ}ῃ}} γοὺν Οοἀ αἀἰά ἰο τ1π6 Βρὰ 868, 

24 ὙΠΙΘῺᾺ μ6 αἀγθά ἃρ ἤοπι ὈΘΌΓΘ πι8, 1ΠῚ|}} τῦθ 8 βΌπθ οὐϑὺ: ὑπαὶ 4}} (Π6 Ῥθορ]θ 
[Ρ6ορ]65] οὗἨ [16 ϑαγίδ ταὶρηῦ Κπονν [Π6 Πδπὰ οὗἉ Π6 1,οτὰ [Φοῃονδ], (πᾶ 10 ἐθ τ ρὨ Υ, 
(δῦ γο [ΕδΥῪ : (16}] ταῖσ ῦ ἔραν [86 Ἰωοτὰ [96 μον} γον αοα [ὉΓ δνϑι. 

ἘΧΡΟΡΤΊΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΘΑΙ, 

α. ζ͵οελμα᾽ 5 Αγταπρεμιονί8 ΤΣ ἰλὸ Ραβδησα ο7᾽ ἰδὲ 

εἸογάαη.--- Ατιὰ Φοθμ.Δ τοδο δασὶγ. Ὦ ΙΣ Ἷ δ ἴη 
ὅεη. χὶχ. ὃ, 27; χχ. 8; χχὶϊ. 8; ΧχυἹ 18; χχχὶϊ. 
1, τὴ δηά τἰσπουν τα πα τἰοη “ἴῃ 166 τηοσγηϊης.᾽ἢ 

Ῥτορογιν ὩΞΙΣΓΙΊ ἰ9. ἃ ἄσποιι. ἔγοπι Ὸἶ, “το 
Ἰοδὰ ἀρ. οὐ ἔθ Ὅ80Κ8 οἵ "ει818 οὗἩ Ὀηγάεςῃ, υἱοὶ 
δηιοησ ἴΠ6 ΒοΙηΔ4Ὧ8 18 ἀ0ΠῸ ΘΆΓ]Υ ἴῃ [ἢ6 τηοτἠϊην, "ἢ 

ΞΞΊΘΣ ΙΕ. χχχῖ. 20. --- ΤῊθ. Ὀγολδκίπρ ἂρ τοὺ κ 
Ρἶδες ἐπιπιθάϊμ τοῖν ἀἴθογ [Ππ6 τοΐατη οὗἉ [Π6 δρίθ8, ἀπά 
1813 γογβα βοοογ ηἱν ὈΘΙΟΠΘῈ ῬΌΡΕΣΥ ἴο «ἢ. 1. 

γοτ. 2 15 ἴὰ οοηἰπυδίίοη οἱ οἷ. 1, 10-16. 
(ἴγος ἀν ΠΙΟΤῸ ΑΓ τὴ0 Β8110 ἃ8 ἴῃ οὗ. ᾿.11. [ὼ 
εἰν. 11. τεῖςἢι 18 ΟΥ̓ ΒΟΥασΊ86. ὙΟΤΥ͂ Δρροβί 6] ἱπβεγῖθά, 
δηὰ 'π πὶ ὙΑΥ͂ ΘΟΙΏΡΙΟΙΘΙΥ δι είπο 106 οοπηροιίοῃ, 
(6 αἰ ἔυγόποοα ἢ τ6 αἀδῖθϑ ἼΟΙῈ ποῖ, γγο πριδὶ 
ΑΠαν παπηῖξ, ἀ]γ ΚΘ ἱπίο δοσοιηῖ. Οπ {δὲ 
οἶμον παπα 1ἴ ΘΟ ΠῚβ ἴο 18 ὉΠΠΟΟΘΕΒΩΓΥ͂, ἴ0 ἈΞΒΈΠῚΟ 
κα οοπισλαϊςομ Ὀοίνθο νοῦ. 1 Οἡ ΟΠ6 κεἰ ὁ δηὰ νϑσβ. 
2.6 οὐ τῇ οἵποῦ, οἡ ἴπ6 ρστουηδη τἰαῖ (α.) {Πὸ 
Ῥεορίο, δοοογάϊηρ ἴὸ νοῦ. 1, νγοτο αἱ τὺ Φογάδῃ δὰ 
τοῖ 2,000 εὐλῖι9 οὔἵ᾽ ἔγοιι ἴς ; (ὁ.} 186 Ιϑγδϑὶ ἴθ ϑροηϊ 

οαἷν σπε εἰκῆ (2. 7 .)}) ἐβέτε, διὰ βὸ οοπ]ὰ ποῖ πᾶνς 
θοθη 1ΠΕΤῸ ΔῸΣ τγοΘ ἀδγ8. ΑἸΒΟυΡΝ 6 γιδηΐ 
ἴἶδι τῆς ποῦ ΒΟτῸ {ΓΔ Π5]αῖοα “ Ἰοὰρ9 " ΠΟΣΙΠΠΟΠΙΥ 
Ἰποδπ5 ἴῸ “ δροπᾶὰ (δὲ πἰσῶς᾽" (Θοη. χὶχ. 2; χχὶν. 
95. χχΧγΥΪ,, 1}; χχχῖϊ. 14, 22), 511}} 'ῃ υἱοῦν οὗ βιιεἢ 

85 900 χίχ. 4; χ])ΐ, 14; Ρβ. χχυ. 18; χἰϊχ. 
13], τ ΠΥ γγ6}} τᾶ Κα 1 ΠΟΓῸ ἴῃ [Π|6 56Π80 οὗ ἴο οη- 
ΘΔΠΙΡ, ἴο ἰΔΣΙΤΥ, 85 1:6 απ ϑίθ, πο π ἢΐ ΓΑ πδὶ αἴεδ 

1 [{4γτασ᾿ ἴθ ἨδΙΞΒῈ πενκλίορ.. τοὶ. χὶν. Ρ. 1, ποῦβ, 

δυρροείης ἐδ9 στουηά -τορδιπς οἵ Ἰπιρα ἰο αν Ὀσσῃ “0 

Ῥπὶ ἰα οκάας,᾽ “ δοῖ ἰὼ ἃ ΤΟΥ͂, ὨσΏΘΟ ἴ0 ΠΙΔΚΟ ἃ ΤΟΥ, οἵἨ ἰοί- 

ΤΏ “]ονάκαη 

ἡ" ΟΥαΐι δαπί. [ΤΊ] ἔῃ] 3} πογὰ “ Ἰοάρο᾽ τ ῦῪ 

ΔΡΡΓΟΡΓί ἴα] ΤΟΡΓΘΒΘη ἷ8 1) Ακχαΐῃ: “ΠΟΥ 

σβπη6 ἴο [86 Φογάμη," ᾿ΤΤΤ ΝΥ ἈΝΩῚ ἰ9 σοί Ὠ]Υ 
ποῖ ἴο ὕὈ6 υπάογϑιυοά πὶ ᾿ΣΟΓΑΙ ῬΓΘΟΐβομο88. ἷς 
ΤηΘΔΠ8 : ΤΠΟΥ͂ ΘΔ ΠΊΘ ΠΟΔΓ ἴο ἴϊ6 Φογάδῃη, πσὶ ΟΧΘΟΙΥ 
Οἢ 106 ὕὑτηκ οὗ τὸ τίνοσ. Ὑπὸ τπουδαηὰ σου 18 
ἸΏΔΥ ΥΟΙῪ ΠΑΙΆΓΑΥ 811}} Βαγο ἰη του 64, ΘΒ ΘΟ ΔΠ1Υ 
Ὑγῃθῃ ΜΘ ἴ8Κὸ ἰητο βοσοιηῖ ἴΠ6 χτοδῖ οχίθηϊ οὗ (6 
ζςπρ. Τιῖβ νίονν 18. ΝΟΥ Θν ΠΕ βηρρογιοά ᾿ 
νόγϑ. 14, 15, σι ηΐοὴ, δοοοσζάΐης τὸ Κποροὶ ἔγοτι 
ἅπηι6 ΔᾺΛΠΟΥ Ὁ8 ΤΟΥ, 1 8, βίδα 188 ἴΠ0 ῬΘΟΡΙΘ Τὸ- 
ἸηοΥϑὰ ουἱ Οὗ {πον το 18 πὰ τΠ6 ᾿γίοββ στο ἰο ἐλ 

Ηδά {πὸν οποδηνροὰ οἴοϑο οἢ (Π6 ΓἶγοΓ- 
ὑσὶ, 88 νϑγ. 1 18 ἱπιοσρτγοῖοὰ ὃν Κποροὶ, ννὸ βῃοι]ὰ 
Ἰιᾶνθ Ὀθθη ὑο]ὰ ἱπηπιοαϊδιοὶν οὗἉ [Π6 αἰρρίπο οΥ̓ [μοὶ 
δου ἰῃ 1116 νγαῖθγ, ὑὰϊ ποῖ ΘΟΓΙΔΙΠ]Υ οὗ 1Π6}Ὁ οοτηΐηρ, 
ἴο ἴ6 Φοτάδῃ. 

γοῖ. 8. Ονοσϑϑοσβ. ΑΒ ἴῃ οἷ. ἱ. 11 80 8180 ἢ6ΓΘ 

Ὁ ΕΣ ΙΧΧ. γραμματεῖς : Ὑα]ρ. ὑγσοοπεδ; Τ,ὰ- 
τον, Μαιρίιίοιε (πολ -Ὠλ6η) ; δ1ίοτ, Απμ]ειίε (ο- 
εἶ6]8) ; δἱ ἤγβι ργοῦλ Υ δ τορο ΠῈΣ σΘΏΘΓΑΙ Ο ΘΟΓΕ, 
Ποβά-τθη οὗ ἴπῸ ροορὶα (Εχ. ν. 6-19; Νυῃι. χί. 
16), ἴοβο σοὸ Κπορ ΠΟῪ ἴο τγὶϊθ. Τδίογ, [86 
τιϑρ βίγαῖοβ ἰῃ τπ6 τον 8 (])οιξ. χυΐ. 18; 1 ΟἸτοη. 

χχχὶ, 4). [πη Αταυὶς Ι εἰρη ῆθθ βία] ἴῸ 

ντῖϊο. [πη ἃ Οἢγ. χχνὶ. 11] ἼΩ δπὰ ἽἜδ βῖδπὰ 
8146 ὉΥ βἰάθ. 1π Ῥτον. νἱ. 7, 6 οιπηοῦ, ΕὩ 188 

Ψ ΌΥθ. “ΟΥ̓ΟΓΒΘΟΓ,᾽ ϑδηὰβ ὙΠῸ ὈΦῸ “κυϊάο᾽ δηὰ 

ἩΒΩ Ἄταιον.»" 
[οΣΒ, 8αγ8: “ΤῸ ΠΙΔῪ τδῖδον οοποοῖτο ἐμδὲ ἴδ Ὁ εἰ 
ἴσοι ἴδιο στουπά-τοδοΐης οὗ ἰδ6 ποτὰ δηὰ ἥοῦι ἐμοίν' ρυί- 
ΤΏΔΤΥ Ταηοίίου, τὸ οεἰοὰ ογάἑπαέογεξ, ἰθδη τοι ἃ ἀογίνοι 



δ6 ΤΗΕ ΒΟΟΙ͂ ΟΕ 05ΟΒΗ ΠΛ. 

Αὐὶκ οὗ ἴλ9 Οονδιδηῖ. Ηδρτγα “δυκ οἵ ἴῃς σοτθ- 
πϑδηϊ οὗ Ψεοιονδὴ,᾽" 6 βου 6 ΤῸ 4180 “ τὶς οὗ ἀαοα,᾽] 
ὅδῃ. ἢ}. δ, ““ἀγκ οὗ τὸ δ πηοην "ἢ [{16Μ], ἔχ. χχν. 
22 : τ1ὴ6 βαςτρὰ δγὶς στ 106. (Δ0168 οὗἩἨ ἴπ6 Δ (κπο- 
οοτάΐϊηρ ἴἰο ΗΘ. ἰχ. 4, ἢ οἴδιοῦ Οὐ͵θοῖβ 8180), ῥτο- 
Ῥαγοὰ ὈὉγ Μοβο (ἔχ. χχνυ. 10 ΗΕ) δἱϊε ἃ ἀϊνίπηθ 
Ῥδίζεσῃι. [0 ψὰ8 ἴνο δηᾶ ἃ ἢδὶβ ουδἱτ8 Ἰοηρ, οὔθ 
δηἀ ἃ ΠΑ] συ 118 πὲρῖι, ἃπὰ [Π6 βαηθ ἰπ Ὀτοδατῃ. 
τ νγ8 τιϑδάθ οὗ βδοδεὶδ ννοοὰ, ονεγίαἰὰ τὰιιῃΐη πὰ 

σψίϊδους τ τ ροϊὰ ρ]αίθ. ΤῊΘ παπιο ἸΥΣΕ α ἀο- 

τὶ νοὰ ἤγοτῃι ΓΤ ΙΝ, τὸ θοτὸ οαϊ, πο] ον οαΐ, δηὰ εἰρ- 
ἩΪΗ͂68 ΒΌΠΤΥ Βοιηοτΐηρ ΠΒΟΙΊον,, ἤθπσθ 4180 “ἃ 
οοἴδη,᾽" ἀοςη. 1. 26. ΕἸραγοβ πᾶν ᾿νῈ βθθὴ ἰη Ἠοῆϊ 
ΤΩΔῺη δηᾷ [ἐοαβ]οῦ, ζ)νινεγϑαὶ Βι οί. 1, εαϊοοη ον ἦε 
Ῥεορίε, ἱ. 344; ἸΧϊοροτι, Δι δίε Αἰ, ν. Ἑἴᾳ. 15. 
[τα 8 δπὰ οὐδοῦ διϊίε Δ οϊοπαγὶοβ, ἀπὰ νυ οσκΒ 
οὗ [Π6 βαπὶθ ἀδβῖρτι, πᾶν Ὀς5 ςοη δι! τοά. ΑἸδὸ 78ῆη, 
ΘΟ ΠΙ ΔΙ 8δπ4 ΟἴΠοΥ στιΐοτβ, οἡ ΗΠ εὔτον δη ἰχαίτίεδ. 
-- ΤᾺ} 

Ψογ. 4. Ὑοῖ ἴΠ67Ὸ 8311] 6 ἃ δρᾶ . . 
ὕπνο ᾿Ἱῃπουδαηὰα ουδὶΐα ΌΥ τηρϑαῦγο. ΑΒ 8 Τ0Ά30 
ἦς ἰ8 σίνοη τῃδι [6 ἀγκ δῃου ἃ πον [Π6 γᾶν. Ηδὰ 
[0:6 τη45568 οὗ [Π60 Ρ6ΟΡΪΘ6, 80 ὈΥ ΠΟ ΠΙΘ8Π8Β πηδτοροα 
8.8 Βοϊαΐογε, οσονά θὰ δγουηὰ 1ἴ, ἴποβο δὲ νσογο "Ὸ- 
Ἰϊηὰ οουἹὰ ποῖ πᾶν βθϑὴ 1. “ΤΠ φασγεαποε οὗ ἴῃς 
τὶς ἰδ ἢοΐ Π6ΥΘ αἰ ΓΟΟΙΪΥ [Π6 ΤοΆβοη, ἃ8 Ὑϑ οι ἰπῖοτ- 
τούουβ ἔδυ βΒιρροβοά (Μ48., Ο. ἃ 1αρίάς, δῦ. 

δομταῖαι, Υ. Το όσα ἀπὰ ζποῦο]), θὰϊ γοῖ τῆδῪ 
(ΟΠῚΘ ἴῃ 88 ἃ 8600ῃ οοπεί ἀογαῖοη. Αςεοογάΐησ 
ἴο ΝΌμι. ἰν. 15 16 Β0η8 οὗ Κολιδι ὕογα τπ6 δ8ης- 
ἴυλτΥ, Ὀαὶ τσ ϊ ποῖ τουοῖῇ ἰς. {228} ἀϊθὰ νη 
6 αἰά (8 (2 ὅδ. νἱ. 7). ὁ ΠΏΔῪ ποῖίςθ 4180 
ὙΠδ᾽ ΘίΆΓΚο Πα8 ροϊηϊρα οαΐ, [πᾶ 0 ἰοΠρῸΥ τῆς 
ἢ αν οὗ οἱουά θυῖ 186 ἀΥκ οὗ [8}6 σονοπδηῖ 1685 τῆς 
ὍΔΥ. Το τηδηηδ ΠΚουνΐδ6 οραβοὰ αἵ [18 τἰτηθ. 
ΤΠ6 ἀδγ8β οἵ [Π|16 Ἀἱ]ρτίτηδρο ἀγὸ ραϑῖ. Το τπουβαπὰ 
ΘΌ 118 τῷ οηο ϑδῦραιἢ ἀδΥ 8 ̓ΟΌΓΠΟΥ (Αςῖϑ ἱ. 12) 

--- ἴἤγοα ᾿πουβαπὰ ἔδει. Ὑμο Κοιδὶν 2 ἰθ τὸ Ὀ6 

τοϊαϊηϑὰ ἰηϑιοδά οἔὗἹ Κοτὶ, Ἰ3 3. 8.0 αἷϑὸ οι. υἱϊ1..11, 

“ἐ κἷποδθ ἴπ6 ρίαταὶ Ἰ 18 ἐπιϊτοὰ δἰπιοβὲ θη τοῖν ἴὸ 
ἴΠ6 0886 ὙΠΟΓΟ ἴΠ6 δα, 4180 88 ἴΠ6 ὑ] ΓΑ] 8686. 
Οοπρ. Εννα]ά, ὶ 2366 4. (Κεὶ]). 

ψεγ. ὅ. [Βαμου ιν γοῦσβοινθα. “ΤΠ βδηςοῆ- 
εαἰίοῃ οὗ [πὸ Ῥϑορὶθ οοποϊϑίθα ποῖ πῃ ἴΠ6 τνϑϑἢϊπρ' 
οὗ ὑπ|6 Ὁ οἰοί68, νυν ἢ 8 τπιδητοπορα Εχ. χῖχ. 10-}4 

αὐτὰ τὰς ΤΠ), ἴοὸσ το γο τσαβ ἢῸ Εἶπα ἔου 1818; ΠΟΥ 
ἴπ 116 σηδηρίηρ οὗὁἨ ψατπηοηίβ τροΓῸΪΥ, Ἡἰς ἢ δο- 
οοτάΐηρ ἴο (θη. χχχν. 2, περ μῦς [8 Κὸ [Π6 μΪδοθ οὗ 
ὙΔΒΠΐησ, δηὰ ἴῃ δΟβποπος ἤοπιὶ ΘΟΠ)ΠρΆ] ἰηΐου- 
ξσοῦσδο, Εχ. χῖχ, 15. Τ 686 χοῦ ΟἿΪΥ [86 οὐπνατγὰ 
δὶ χη.8 οὗὨ [06 βαποπἢοδῦοι τ ἰο ἢ το] γ οοηδίβιοα δὲ 
186 βαῃθ ἔπη ἰπ [80 βρίγιτιι4] ρυτι ἤοαίίοπ, [86 
τατηΐηρ; Οὗ [Π6 ποτὶ ἴο αοά, ἰπ [}} δηὰ ἱσγιβὶ ἴῃ 
.ἷβ8 ῬΓΟΠΙΪδ6, ἀπά ἴῃ Πρ οὈοάϊΐοπος ἴο 8 ΘΟηλ- 
ταδηά8, [μδὶ ΠΟΥ παρης Τρ ΠΥ [ΑΚῸ τ0 ᾿θασὶ [86 
πΟπάον οὗἩ ρζσδοθ ὙΠΟ} ἴΠ6 οτὰ νοῦ ὰ ἴΠ0 ποχί 
ΑΔῪ ΡΟΓΙΌΤΠΙ ἀπιοης 1Π6πὶ.᾿ ΘΙ]. --- ΤῈ. 

Ο,ἿΩΟΣΣΟΥΥ. Ασοογαΐπρ Ὧ «ἢ. ἷγ. 19 186 101} 
οἔὗἩ Νίβδη. 

γεγ. θ6. Δπὰ [86γ ἰοοῖϊκ Ὸν [86 σῖς οὗ [8:9 οου- 
ϑηδηῦ. Τ δ δίδίοιηθηϊ 18 ποῖ Ἔχϑοῖ [ποῖ ἰῃ ρ͵δοθ 
Βογ6]}, [86 σοττεοῖ δοοοῦηῦ 8 σίνθη ἱπ νοῦ. 15, βίῃοβ 
ψΟΓΒ. 7--1 8 οου]ὰ ποῖ Ὁδ δροίκοῃ δου (116 ὑῬγοοβδβίοῃ 
Ὑ88 ΔΙτεδν ἰῃ τοὔοη. Κοὶ! : “ ΒΟΟΣ [86 Θοπὶ- 
Ἰηδηὰ ἴῃ νεῦ. 6 νγαϑ ρίνοη {π6 δὐθηΐὶηρς ὈΘΙΌΓΘ, 88 
ΜδΉΓΟΓΥ, ΟΥ Οἱ [Π6 τηοτηΐηρ ΟΥ̓ [Π6 ΟΓΟΒΒΙ Ηρ, 88 
ἨοΒβοΟηΠ. ] 16 Γ ΒΌρΡροβον. ομπποῖ θ6 ἀοιοττηϊ πο, βδίποο 
ὈΟΓᾺ ΤΟ ΓῈ Θ΄ 08}}Υ Ροβδίυἷο. ΤΉ ἔοστηον ᾽β [Π6 πιοτὸ 

ἸΏ Κ δὰ ἤγοσι 8 Ἰῦοτο δεολάοηϊ οὗ ἰδοῖν οὔϊοθ. ὃἶθθ 
γαοσ, τὸ]. }}}. οὔὐὁἨ μῖ6 νη. ; οι Βοβίϑω, (μην επί», Ρ. χἱ!. : 

ΡΓΟΌΘΌ]ο ; θαι ἰξ ἰδ οογίδίη τπδι ἴ)6 ὀχϑοπεοη οὗ τι 
ΟΟΙΙΔΠἀ ἴῃ ἴπΠ6 45ὲ πογὰβ οὗὨ (110 νθσβο 18. απέϊοῖ- 
Ῥαϊρά. Ἐσδοτ ἴῃ6 [ΟἸ]ονίπρ τονοϊδίοη οὐ Οοά ἴο 
Φοβῃη8, τοροῖθοῦ τ 1 Φοδ δ᾿ 8 ἀἰβοοῦγδο ἴο ἴΠ6 Ρ60- 
ΡΪ6, σαπηοῦ ὕδνο ΤΑ ΚΘ Ρἶδοα δῇ Γ [8.6 ῥΓ6818 Ὑ 11} 
186 τὶς δὰ δἰγοδὰν Ὀοσιιη τΠ6 πιδγο ἢ." Εποθεὶ 
τοίοσβ {6 ογὰβ ἴὸ [86 Ὀγοα κῃ ὑρ οὗὨ 186 σδιρ 
ἔτοπι δι {1 πὶ. : 

ψεγε. 7, 8. Ἐογνοϊαδιίοη οὔ σοὰ ἴο 4“οβῆπα, ἴῃ 
τῃςἢ 186 1,οτὰ ᾿γομηΐθο5 ἴο τηδῖζα Βἷπὶ ρστοδῖ ΠῸΠΣ 
18 ἀδγ ἔογψασα δ8 [ὸ δὰ δά Μοβϑβ τ; 
δρτοοίηρ 80.518 η018}}}7 ἢ οἷ. ἱ, 3-9. ὙΔοη [0]- 
Ἰοννβ, σοῦ. 8, 8. φζοπηπηϑηα (Παϊ “ Φοδῆτδ βῃου ἃ 
αἀἰγοοῦ 186 Ὀγοβίβ Ὠοδυίηρ [Π6 ΔΥΚ ἴο 4} Ὑ ΏΘη [ΠΟΥ 
σΔ16 ἴο ἴῃς οὐσο οὗ ἴθ γγαῖοῦ οὗἩ 1π6 Φογάδῃ, ἐ- 6., 
ἃ8 ΒΟΟΏ 88 [ΠΟΥ͂ ΓΟΔΟ δ {16 τν δῖον ἰὴ ἴπ6 Ὀρὰ οὗἉ 116 
Τογάδη, δῃὰ ἐμοὶγ ἔρος βίοοά ἰη {ϊ, δπὰ ἴο σοχηδίη 

βἰδπΐηρ. Ου ὙΞΨ οοπιρ. ὅεη. χἸ 15. μαι 
“Ψο πονῇ οομηππιπίοιιοα δι Ποσ8 ποῖ ἤογα ἰο]α, 
Ὀρόλαβα δ ἈΡΡΘΑΓΒ ἵγοπι ἴπ6 [0]]ον Πρ." (ΠΟΙ ]). 

γεν. 9-18. [π τΠ|686 σΟῦΒῸ8 γα Βανὸ 0 {πῚηΚ οὗ 
ΟΌΤΒΟΪΥ 68 88 δἀἀγοββοὰ ἴῃ 8. Β0] 6 ΠῚ ΔΒΕΟΠΊΌΪΥ οὗ [6 
ῬΘΟΡΙΕ, ἃ ἑοπρτοραῖοη οὗ Φεποναῆ. ΤΊΠΟΥ σοηίδίη 
16 ΡῬυτροτὶ οὗ τι6 ἀϊνίης τονο]δί οι, δη ἃ Π]ΟΓ6 (17 
(μὴ 10 δὰ Ὀδοη βιδίθα ἴῃ γοῦϑ. 7 δῃὰ 8. 

ψον. 9. “ἼἾἸΣᾺ στῇ δοοοης ἀγα Ὀδοὶς 88 ἴῃ 
Βα. ᾿ϊ. 14; 1 84π|. χὶν. 38, οοπιρ. Εν], αὶ 100 8, 
8 227 Ὁ.᾽ (611). 
αν. 10. ἩΘΓΥΘΌΥ 588|Δ}} γὸ τιον ὑμαῖ 6 Ἰἡνίη Ζ 
αο ἰδ διαοοῦᾳᾷαὶ γοὺῦ. Τα ἀοβῖρη οὗἩ [6 ὨΐΓΒΟ]α, 
180 ἔαγιπογαηοο οὗ [πὸ Κπον)εάρο οἵ ἀοὰ 45 8. 

Ηϊνίπρ ταῖρι αοὰ, ἰδ ἐστι βοδηεγ μαι ἤναι. ὙΠ ὉΝ Ἢ 

ασοὰ ἱδ μοτὸ Ἄοδ᾽]ϑοὰᾶ χο ἤοπι )ο, ῬΓΟΡ. ἴδ δίτοην 
Οπο ἴῃ ορροβίἴοῃ ἴο ἴδ ροάβ οὗ [Π|ὸ Βοδίβθῃ, 

ὙἘΙΘὮ ΔΥῸ ἰοἰνν νιν Τῶν. χὶχ. 4; χχυΐ. 1, ποι ίηρα, 

ὩΣ ΨΙΙ, ρτορ. ὑγεδενβ, σαι. χαχὶϊ, 91; ὅοτ. νἱϊ!. 
19; χίν. 92: Ῥβ. χχχί. 7, ΟΣ δνοῇ αν“, ΌΣΙΤ, 
δοη. ἰδ. 8, “Ἰγίηρν νδη 65. Ηο ἰβ, μβονγονοσ, ποῖ 

1} κι ΤΩΘΓΟΙΥ͂, τυ ἢ ἴοττὰ ἴῃ [86 Ρ]ΠΓᾺ] ΟΟΟΓΒ 
αἾθο οὗἁἩ ἴ86 ροάϑ οὗἩ [86 πεδίποη (ἔχ. χυ. 11), Ὀπὲ 

ὙΠ ὍΝ, τὸ ἱπάϊοκτο ἐμαὶ πὸ [8 ποῖ ἀφαά {κα ἔβιοτι, 
“ΟΙΠΡ. 76Ὁ. χ. 9,10. Ου τῇ οτὶρ᾽ὶ π4] ᾿η ΠΑ ὈΙΔΠ 18 
οὗἩἨ Ρα]οΒΏπ6 866 ἰΐο [ηἰτοἀυςοη, ὃ 7. Α8. Ποῖο, 50 
ῬτΟΥ Οὐ ΒΥ ἴῃ Ὠραῖ. Υἱῖ. 1, δῃὰ δραίη ἴῃ 18 ῬΟΟΚ 
ΙΧ. ]; χὶ. 8; χχῖίν. 1], βούθῃ γΆσοβ ΔΥῸ ΘΠ ΘΓΑΙΟΩ, 
Ὀαὶ ἱπ ναυυϊηρ οτγάογ. Τὴ Ψοθυβιύθ8, ΠΟΎΘΡΟΓ, 
αἰνγανβ, δχοορὶ ἰῃ εἷϊ. χὶ. 8, βία πα Δ 580. 

οσ. 11. ἸΤιοσὰ οὗ [86 ψῈο]6 δϑασίῃ. Α εἰρη:ᾶ- 
οδηΐ Δρρε]]διίοη οἵ ἀοά, ψἤογὸ {πὸ οοπαποβὶ οὗ 8 
Ἰδπὰ ἰ8 ἵπ ᾳποβύοη. ΕὙόοτὰ Ηΐτι 16Γ86] ᾿88 ἢἷβ {116 
ἴο Ο δ Ά8:. 

ετβα 12 οοτμραγοᾶ τῖτἣ οἷ, ἱν, 3. ΟσοΑδίομϑ ἀἢ- 
ΟΠ. Ὑνο αποδβιίοηθ ἀγῖϑο: (1.) θη τγὰ8 18 
αἀϊτγοοιίου σίνϑη ; Ὀοίογο ἴ.6 σΓοββίῃρ ΟΥ ἀπτγηρ τ} 
σγοβδίησ ἢ Ὑηθ ΤΌΤΕΣ δοοογάϊηρ ἴοὸ [Π18 Ρᾶ8- 
8896, ἶο Ἰαϊῖοῦ δοοογάϊης ἢ ἷν. 2. ΤῊΘ ΤΌΤΤΩΘΡ 
ΒΘΟΙΏΒ τς ΤΌΡΕῚΙῸ ἐμοὶ ΡῈ ΠΧΟΙν 6 ΤΟ τιν 
ποῖ ὶ ΟΒΟ ἀὐτίηρ [00 Ῥδββᾶψθ. (2. 
Τοδὶ τὸ ἀἤοιος οὗἩ τ86 ἔπγοῖνο ΠΠΘἢ τοδί 88 Κὺπο 
ΤοΆΘἢ 68, Δοοοτάΐηρ ἴ0 ΟἿΣ Ῥδββασο, ΟἹ ἴῃ9 τορτ] Δ οῃ 
οὗ Φοβῆπα δίοῃθ, οὐ ου ἴδιο ἀἱνίηο σοτητηδηά, 88 οἷ. 
ἦν. 1 ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ ΒΑΥ8Β. ΑἼΒΟΓ: ΤῺΘ ΔΌΪΒΟΥ [88 ΠΟΤῈ 

ΒΔΙΏ6 Υἱον᾿ οἵ {[π6 ἀἰνὶπο δι ΟΥ  οὗἁὨ [6 σοτὰ- 
τηδηὰ δϑ ἰη ἷν. 1, οἱδβογνυγίθο ἢ6 γου]ὰ ποῖ ὮΑΥ͂Θ ἱποοτ- 
ρογαῖθα [ἢ 686 ᾿τογὰβ ἰῃ ἃ ἀϊβοοῦτβο ὙΠΟ ἢ ΘΟὨ ΔΙ ἢ 
ἴ8ι6 ϑο]ὁπηῃ δηποπποδιμθῃὶ οὗ 6 βἰνίηθ τευοϊδίοπ. 

[δυβοτῖκο, Αρπαπα, ". 874, Αππϊ. ; Ηοδιηδο, ἴΠο Ατί. “ΓΒ εὺς. 
δος "1 Ετοοῦ Ὁ. ΟΥ̓ ΟΣ Ὁ ἘπενλέοΡ." -- Τπ.} 
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ες. 18. Βο]6θα οὗ [86 ἴδοῖ, δοΡ. οἷ. ἱ. 8. -- 

ΤῊ παῖοῦ. . . . βι8δ Ὁϑουϊ οὔ, ἸΆΓ 3), 
Ταλμοῦ : Ὀ6 Ὀχοόίκοη οὔ; 6 εἴ : ρμάᾶγῖ; 1 ΓΑΙ} : 
“8}}8}} Ὀθ στ οἵἵ, τ1δὲ 8, (6 τδῖοῦ δῦουο [6 ρἰδοθ 
οὗ οτοδδίῃρ βἰοοά 8{1}}, δ8ὸ ἰδὲ 0 τιοτὸ ον ει Ὁγ. 
Τηο ὙΔίοσ ὈΘΙΟῪ Τα ΔΥΓΔΥ ἰονγαγὰ τΠ6 Ποδά 868. 

ὃ. Οδρδα. 11]. 14--ἰν. 18. αδϑαφε ὁ ἰδε εορίε 
ἑἀλτουσὰ ἰλε .]᾽ονάμη. ΤῊ τοοῖς ρδοο δοοογάϊηρ ἴὸ 
εἰ. ἦν. 19, ου ἴδιο ἑεπέλ αν οΥ ἐλ6 3γεῖ πιοπίλ (ςΑ]]οὰ 
Νιβραῦ οὐ ΑὈΪθ), οποθ ἰὴ {Ππ6 βϑηθ τῃοητῇ 88 ἰοτ- 
προτὶ 1π6 ἀερδγίασο ουῦ οὗ Εργρί. ΤΠΐδ πὸ τἰδὶ 
ὙὯ3 1Π} ΠΟ ἴδ ΙΟ Υ ὑείοτο [Π6 ῬΑΒϑουοῦ, Ἡ Ιοἢ δοσογὰ- 
ἵπρ' ἴο “ἢ. γ. ψ)ϑϑ φε]εὈγαῖθα ἴα, ἀδγβ Ἰαῦθγ (Ὁ ἴΠπὸ 
ἔγχεϊ τἰπ|6 ΟΠ [1:6 501} οὗ ἴ6 Ηοὶγ 16. Τα Παγ- 
γοδὶ ΠΟσΟ, ἰὼ 1860 ἀΘΘΡΙΥ͂ Βα Κοη Ὠθαϊοα να ]]ὸν οἵ εἰν 
Φονγάδῃ, νυδϑ διγεδν ἢ. Τδο “γοίίον “ Ὑγδἴοῦ 
οὗ τὰ ΤΙΝΕΣ δίδη δ Ὠἰσὴ δὲ [Π|8 βοβϑομ, Ὀθοϑῖ86 186 
ΒΠΟΥΒ ΔΓῸ Πγ6] ΠΠΡ Οἡ ἴΠ6 τηοπηϊδίη8 (ςΟΠΏΡ. ΕἼΙΓΓΕΥ, 
Ρ. 154). δὸ πιο ΠΊοΓΘ ΟΠ] τνδβ [16 δνοηῖ, 
ἃ ὑυτοοῦ οὗ ἴδ δεῖ] Π6ΙΡ οὗὁἩ τῃ6 “νην αοἀ.᾽ 

γεν. 15. Αμπὰ ἴΓ8)6 ογάδῃ ονοσῆονοίι 
. . Βεαγσνοδῖ. ἃ τποῖῖοδὶ δοηίοηοο. Τὴ 
Φογάβη υδ θυ, ὑπὸ ΟΟΥ, 5 ἴνῦοὸ ΠΟΏΓΒ ΒΟΓΟΘ58, ἴΠ6 
ῬΤΌΡΕΣ τίνεγ- οα, τὰτουρ τ ίο ἢ 186 βίγοθ πη ἤν, 
ΟἿΪΥ ἃ ΠΌΔΙΙΟΥ οὗ 8ὴ ΦΟΌΣ, δπαὰ ἴἢ6 δίτοβδπι 1156} Ὁ, 
δεοογάϊην ἴο ΕἼΣΤΕΓ᾽ Β ἐδ πιδῖς (0. 154), ΟΠ]Υ 90 
ἴβοεῖ ἰῃ ὑτεβάίῃ. ΤΠ ὶ8 ᾿διῖοῦ Ὑδ]] οὐ νγαβ ΟΥϑῖ- 
βοπεά, δηὰ 15 51}}} ουνογβου δ, Ὀγ 106 “ πἰχἢ- δῖον ἢ 
δὲ τ[Ἰὸ {1π|6 οὗὨ Παγνϑβϑῖ, ὑγθοῖβοὶν 85 116 η. 866 ὥϑοοῦ- 
ζεῖ, Βυτοκηαγάϊ, Κορίπβοη, [ϑ᾽δη]ον, 5. 4 ..} Εατ- 
Το. Το ᾿αϑὶ παιηθὰ βαΥ: “ Πθη, αἴθ ἴῃ τῃ6 
δρτΏσ, ἴΠ6 ΒΠΟΥ Οὐ Ηδττηοῃ Ὀομἧπβ ἴο τηοὶξ, {π6 
ϑοτάδῃ σου ΠΟΉΪΥ ονογβονβ 118 ἰονγοῦ ὈδηΚ, ὡπὰ 
ῬΌ τορι δηα Ὀτεμ68 ὈΠῸΣ γαΐογ. 80. Τοιπὰ ἰΐ, 
859 ἮΔ4 τοὐδῖοα ἴῃ ἴ53Γ86], [6 ΓΔΊΠΟΥΒ πη ΘΓ Φοβλι : 
“Τῆς Φογάδῃ νὰ8 [1}} οἱ ἃ]] 115 Ὀ8Ὼ 8 8}} {π6 Ἐπ 6 
οἵὗ μασνοϑδι.᾽ ᾿ 

γεν. 16. Νϑας Αἄδμσωο. ΗἊὺ. ΘΝΝΞ. ΤῊΘ 
ΚΟΙΝΙ 5 το Ὀο ρῥγοίοστοά, βίποθ 1ϊ8 πηδδηΐηρ ἰ8 τα 
ΥΕΤῪ ἔδυ τοι (Π6 μΪἶδοθ οὗ οἽογοβείπρ, ὉῚΥ 6 οἷζγ 
Δάδηι Ὑν μῖοἢ ΙΑΥῪ δὲ ἴΠ6 δἰά6 οὗ Ζατγοίδῃ, [Π6 νγϑίοσ 
διοοὰ 5.1}. Τ 8 εἰν Αἄἀδῆη νγ88 βἰτπδῖοα, ργοΌΔΌΪΥ, 
ὙΓΠΟΓΟ ΠΟῪ τὸ πὰ ἴδο ἑογτὰ Πδηιίθἢ τὶς τοιηδίηβ 
οἔὗ ἃ ὑγίασε οὗ τΠ6 Ποπιδη ροτοα {Πσ πο Β δέρροτί, 
Ρ. 150 ἤ,, δῃ 6 ψ ε]86, Νιαγγαίῖυα, ᾿ὶ. Ὁ. 322 {.), 
“Βένθγα! ΠἸΟΌΓΒ ΠΟΤ οὗ δεσίοῃο " (Κη0061). Ζαγο- 
ἴδῃ, “Νοῖῦ ᾿πργοῦδοϊν Κασῃ ϑασίδῦθῃ, ΠοαΡ (ἢ 6 
ἰογτὰ Ἰϑασαΐθῃ, αὶ Ἰοῃν, ργοπηϊπθηΐ ΤΟΟΚΥ τἱάρο, ΠῸΠ) 
ὙΠΟ ἃ Ἰοτνοῦ γϑηρὸ οὗ 1118 τόδ 65 δἰπιοϑὶ ἴὸ [Π6 
Φογάδῃ, δῃ ἃ βϑϑιδ ἴο οχίθη 11[56}7 ΟὈ]ατιοὶ Υ ΤὨγου ρ ἢ 
Ὁ ἴδιο δδδίθγῃ τηουπηῖδῖη8. Ηρτῖο ἴΠ6 Ψοτάδη νδ] ον 
ἱδ οὐταυ τοϑβοα τΠΠΐη ἀἐΐϊβ Πδυτοῦγοδὶ ᾿ἰπἶϊ8, δὰ 186 
ΟΒοΥ ἀνε: 156} ἰπῦο τπ6 ΠρΡροΥ δηὰ (86 Ἰοννου. 
Οη Κυπὶ ϑδγίδῦοῃ ἰξ ἰδ τορογίϑα {παὶ ἴΠΟΓΘ ἃτὸ 
51 }}} ταΐϊη 8. 8ὅο. Κποῦεὶ δἴον Πονίηβοη (κι. δ ιδί. 
Κι. ρρ. 283 Ε, 217 ἢ). 10 18 σόγίμν οὗἨ τοππάγκ 
δαὶ 7γυδὲ Πογα [Π6 ὙΑΙΟΥ “18 συ ξ ΟΥ̓ ἩΒΟΙῸ ἴγοπὶ 
Βοιἢ εἰάοα τῇ6 τηοπηταίῃ στὐάροδ ὩΔΙΤΟῪ [Π6 τίνοσ, 

1 {πΊ|8ι6 Ρἱαΐα " μστο {9 ὝΨ ΤῚΣ), 16 ἴμ0 ἀεί ὰ Ὀοίξουι 
Ἰοσὰ ἴω ἔδο κοτκο οὔ ἐδ ϑοσάδη -.᾿ “ἋἾἼμῸ ΟἿΟΣ" (869 Ιηἰτοά. 
86). Τὸ {8]9 σεβασκδΌϊο ἰδαλοσο οἵ (δ ΘΟ ΕΣῪ [ἢ πδιιο [α 
ὉΘΙΟΣΊΔΙΥ δρριοά πτουζηοῦξ οὐν ὈοΟκ, ὙΠΟΙΘ 11 18 Ὡούοῦ 
δρρίοὰ ἴ0 δυγίίηρ οἶϑο. [ὲ δ νδγὸ "δα ἐπ διἤοὶϑ 'Ὼ (ἢ}8 
οοεοεου, διὰ Ὡοί δ] ς δοδπ}8 ἰο πἰηάον [ἐδ Ὀδίηρ υθ46γ- 
δἰοοὰ οἰ ΡΙῪ 86 ἃ Ῥγοροῦ Ὥβῆ (ἴ0 ἩΠίοἢ πΘΏ86 ΟἿἦ γογείου 
ἐπίου νἱονα ἴξ, χν. 6; ΧΥΙΐ. 18) ὀχοορὲ ἰ; οοσοῦττθωσο οἵ 
189 ματα! ἔοεα ἰο ἀσοοὶο [ὃ ὑτοδὰον ρασί οὔ [9 ἀορτεθδδοϑὰ 
τοῖον, 66 αὔουὶϊ Φογίεμο. Ἐοδίηδου (Ῥάνψε. τος. ἢ. 18) ὑονοῦ- 
ὕχοίοια δεείασοο ἰε ὁδοϊ δα }γ “πὸ Ῥεοροῦ ἤδῆλο οἵ (δ 8 τα! ογ.᾽" 
ΤῊ. ρίαΐα οἐποοεηραδερὰ [29 Ὠεθὰ ὅφα ἰϑο, 300 ΟΣ 1066 ἀΪφ- 
δεῖ!γ. δηὰ τσ δἰσοίο οι οἢ ἴῃ ἰδ τηοίοτῃ δα γ οἱ ΑΥΔΌΘὮ 
ἴο ἴο βεδὰ οὔ ἴδο Βκυϊύο Οὐ Βαϊ 606, [ὉΣ ἃ οουιρίοίο 
δοεσυπὲ οἵ τοι! ΤΟ ΟΧΙΓΘΔΟΣΟΪΏΔΣΥ ὑδίυσαὶ μη εθοιποθοη, 

Ὦχ! 

δηὰ {ΠῸ0 ΓΙΝΟΥ γα ΠῸῪ. Τὴ6 πδπιὸ Ζαγοίδῃ, ροτῆα 
Ιάδη τς] ἢ Ζαγοάβ, ἴπ6 ποπιὸ οὗ Φογοῦοδπι (1 Κί. 
χὶ. 26), ΔΒ Κποῦοὶ σοῃ᾿θοϊττοβ, ἰ8 χ᾽ αἰποά ἔγοῖὴ 
10 ΑΥ̓́ΔδΪς : αἰαίμα πιοηίίμηι ἰοομβ. (ἀοδομῖι8. Ι1Κ6- 
γε ὶϑο Ὠ01ἀ5 1Π6 ἔνχο δ Ππ)68 ἰἀΟΠτὶοἉ], θα ἀογῖνοβ ἸτΟῖη 

ΤΊ, δοοογάϊηρ ἴὸ τμ6 Αγαδίς, ἕο Ὅ6 Ἵοοΐ -- ιοοῖ- 
πε, 8130 ἃ δι 80]6 ΠΔΙῚ6 ἴοῦ ἃ ἴοννῃ οἡ ἃ [τ 8} ἢ1]]- 
ἴον ἴῃ 1Π6 ΥἱοϊὙ οὗ ἃ σῖνοσ. ΓΘ πα Αἀδηὶ 
(4118 ἴο πιϊπὰ Αἀϊηδι, οπα οὗ ἴππ6 ἥνθ οὐτ8. ἴῃ 1116 
γ8]0 οἵ διαάϊηα (θη. χ. 19; χὶν. 2 ; Ηοβ. χὶ. 8), 88 
αἰἶδοὸ Α ἀλιηὶ, ἃ οἰ οὗ 6 ἰτῖῦο οὐὗὁ ΝΑρΡ ΠΑ} } (“ ο5ἢ. 
ΧΙΧ. 83). Εοιῃ ΤΠΔῪ 4180 ὃ6 σοτηρατγοά ν᾿. 
Εδ]οὰ δορὰ νοσὸ ουΐ ΟἿ [ς[Π6 οοῃοορίίοη οὗ 

1818 βεθῆθ ἱπαϊοδιθά Ὁγ ἴΠ6 Κογὶ (“νοτγ ἴὰσ ΠῸΠῚ 
Αάδπι,) ᾿ 18 ἀἰ δγθηῖν ἔτοπὶ [Πδὶ οὗὁἨὨἁ ουν δυῖποῦ δηὰ 
[6 Τϑοθηΐ ΟΠ ΠΗ ΔΙΟΓΒ ΡΌΠΟΓΑΙΙΥ. [{ οοἰποϊἀοα 
Ὑἱτἢ (Δ Ππουρ ἢ ποῖ ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ ἴ0) ἡ Πδὶ γ6 ΒΊΙΡΡΟΘΘ 
ἴο πᾶν Ὀδθ [80 ςοϊηπιοη (ροριϊλγ) υἱὸν, Μ6}} 
βίοι δηά Ὄχρίαἰπθά Ὀγ (ΟἿ (ἀπιοηρ οΟὔἶνΓγ5) οἢ 
16 Ρίδοθ. ἫΘ παδίνοϊυ γογὶ 8, Ἰηἀοοά, ἐμαῖ “ Ὀο1ἢ 

.[ ΓΟΔάηρ8, 85. 8 πβθδ] γ, ἢ ποῖ δἸνναν8 116 ο,86, ΔΥῸ 
ἴ0 Ὀ6 τοοοϊνοα, δυῖ 18 οὐ ΟΧΡοδίτ0η ἀοοβ ποῖ 
τοαυΐγο ΔΎ ΤΠ ρ ῬῸ ΠΏΡΘΒΒΟΠ80]6. [μὲ {ΠῸ νυ δῦρτβ 
αν ὈΘΟῺ δοίι γ “οὐδ ΟΥ᾿ ρον μοῦ {Π6 
Ρτγίοβια βῖοοά, ἴῃ (Ἀ]] νον οὗἨ [86 Ῥδορὶὸ (45 [86 
βρη οὗ 10 Ὑ]0]6 δοοοῦῃϊ ΒΘΟΠ8 ἴο 116 ἴῃ [ἢ6 νἱβὶ- 
ὈΜΣῪ οὗ [20 νοπάον ἴο [πῸ ῬΘΟΡΪ]6), δπᾶὰ 5811}} 1π6 
ὙΔΙΟΥ που ἃ Ὀ6 αγτοϑιθὰ ἀηᾷ α βίδηα,᾽" Ὀοίοτο [86 
στοβδίηρ "γὰδ ΠΠΙ8ῃ6α, “ ὙΟΓῪ ἴδν οὔ," ΤΠ οὔαττοης 
πιϊῦ δνὸ οοΑ 80 “εἰ Αἀδπι," ᾿[πουρὴ [ΠδΔὲ 6 ΓΘ 
ΔΠΙΣΟΥ ΟΥὉ ΘΥΘῺ ΠΙΟΙῈ ΤᾺ 68 ἀῦονθ. Νοῖ οἠἱγ ποιυ]Ἱὰ 
1818 ὍΘ ἱπητ ΘΑ ΘΌΥΒΌΪΥ ΤΟ ἱπιργοβδῖνο ἴο [ἢ πη} 1ἰ- 
τὰἀ6 48 8η Θχἰδἰτοη οὗὨἨ τὸ αἀἰνίηο μόνον [μλη [6 
ΠιοτῸ Ῥῃοποιηρηοη οὗ ἃ θέτο γίνον Ὀοά, [Π6 ΤΟΆΒΟΏ 
(ον ψ Ὡς ἢ πῸγ σοουἹὰ ποῖ δ86ε, Ὀὰῖ τῆι18 [16 [88 
στη ἩΠῖο ἢ “ἸΠΟΥ Βαϑῖοα δηὰ μεακβοὰ ονοῦ ᾽" (506 Οἢ 
εἷι. ἱν. 10), 8 πηποῦ τογο πα ΓΆΠΥ δοοουσηῖοὰ [0Γ. 
Τηΐθ νἱονν οὐὗὁἨἁ τδ6 πιίγβοϊο οὐσῆϊ, δὲ Ἰολϑῖ, ποῖ τὼ δ6 
ΠΟΙ Ἰσποτοά, [πάθοα, οἷ] 806 Π}8 80 [0 ΘΟΠΟοΙνΘ 
16 βοοπθ, δῃὰ ἢ ουθὴ ΓΟΡΓΟ ΘΠ (0ἢ ν6Γ. 8) ἴῃ 
Ῥτίοβῖβ τὐτἢ ἴπῸ αὐς (συν ο  χὶπρ ἴπ6 αἀἰνίηθ ργθϑ- 
6Π068) 48 οοπβεϊκτυτης {116 ἄδπη, 50 ἴῸ Βροαῖ, Ὀγ νυν ἢ 
186 τὰ ΗΠ ΨΕΙΡΙΣ ἍΘΓΟ γοδίγαϊπμο δηά ρμ᾽]οἀ ἂρ ἰῃ 
ἃ ΘΔΡ. --- ΓΕ] 
Τονασὰ [86 868 οὗ ἴποῸ ]Ἱαὶη (Ασταθ δ), [86 βδιὲ 

446. [ ἰ5 οὐνἱάοηι (δαὺ 100 1)εδὰ ὅδε 18 σῃηϑδῆϊ, 
ςοποογηΐπς τ 056 οΥἰχίη ΜῸ ἢᾶνα ἃ τεροτῖ ἴῃ θη. 
ΧΙΧ. ῶ24. ἴτ ἰ8 ὁοΔ|16 ἃ 568 οὗἩἨ [Π6 ρα ἰὼ Ποαϊῖ, 11]. 
17; ἷν. 49 Α150.1 Ἴδ6 τοσίοῃ τουμὰ δὐυοαΐ ἰ8 ἀ680- 
ἰδῖθ, γος Ὀΐγὰθ βίῃρ οπ ἴΠ6 δῆοτε οὔ ἴΠ6 8δ08 ἰῃ 
ΠυΠΊΘτΟΙ8 Ομοῖγα δηὰ ΝὟῪ ἔγθοῖυΥ οΥοσ 106 ᾿γϑῖοσ 
(Εὐὐτογ, Ρ. 2358, Βουίπβϑοη, Ῥάψβ. σεοφ., Ὁ. 219). 
ΓῺ ταῦ οὗ 1716 δοὰ 18 οἰθϑᾶσ δαϊ ὙΟΤῪ ΒΙΓΟΠΡΙΥ 
εἰποτατοα τὰ 86], απ ἤδθηοοθ ἔβδιδὶ ἴο πῆ. ἘΒδιῆ- 
ΘΥΒ. Ὀθοοπιθ οΟΥ̓́Εγοα ὙΠ 80 ΟΥΥ ΘΠ ΘΙΟΡΘ, ΒΟπΠΊθ- 
εἶπηθυ ρα], ΒΟΠΊ ΘΠ μ.68 ποῖ. Ἐτοπι [86 ΒΟ. ΓΠΟΥΤΙ 
Ροΐηι οἵ τ1ὴ0 εδα ὅδ οθαγ ἴὸ ΕἸΔΙῊ βίγοῖς μο8 [ἢ6 
(ἰοδοτγὶ ΥΑΙΙΟΥ ἰπ νι (6 5γβο ο8 νη δογοά ῸΣ 
[ΟΥΤΥ ΥΟΒΓΒ.: 

Με. ατονϑ᾽β ασιοϊο οὰ ἴμ6 Ατδῦδῃ ἰῷ 8 "9 Θέ. 97 (Δ 6 
Βιδίε, δΔοὰ ΕΙου Κο᾽ 8 οῦ ἴδ6 “ογάδῃ, ἴῃ ἴδιο βάση ποσί. --- ΤῈ.} 

4 [(Α τοῦ με}! δηά ἰηϊογοδίίηρ ἀϊμοδὶ οὐ ψῇδι 18 ΚΟΥΏ 
σοηοοσηίης ἴη6 Ὀεδὰ δα [5 αἰτοῦ 'ὰ Βι} 1 6 διοέίοπατῳ, Ατῇ. 
ΤΒοα, ἴηο 8.111.) 10 τοίβεθηοο ἴο ἰδ τοϊδέέοη Ὀοΐποοη ἐμ 8 μθ8 
δὰ τπ9 οτέοα οὗἨὨ 6 ῥϊδίη, ἐδο ον ἰςἶδα}8 οὗ Ὦγν. ἸΥοϊοοῖῖ οὐ 
ἐδ νἱοτε οἵ Με. ἀσονο ἴῃ ἴδ διεέοϊο δὲ διηγοῦ βηά ἴῃ ἐμο89 
ΟὨ βούουι δηᾶ Ζοαςσ, διὰ δ᾽ άΐαι, δου] ὮΥ δἱ! τρϑδῶδ ὃὉθ 
ΘΆΣΟΙΟΙΪ οοπαίἀογοᾶ. 866 δἷϑο Οουδηῖε ἰπδὲσυοῖνο ποῖ οἢ 
ἷ9 Κεοίδρα Γεγείοπ ο7 Οεπεσία, Ὁ. 79. Νοῦ δῃου)ὰ διίδηϊου Ὁ 
γὶν δηὰ δοπνίηςξ τορτγοδοη δέου ἴῃ οἷ. ἰχ' οὔ ὅὲη. δ' ῥα]. 
ΕἸΤΉΡ ψοτάλῃ διὰ (0 δονὰ 868." Ὀ6 ογοτ]οοκοά. ΤῺΘ 
οοἸοτοὰ νίοτε οὔ ἐδοὸ δὰ διιὰ ἰὼ βυσζουμάϊηρδ ἢ ΤἘτ|8- 
ἔγϑ 8 [πᾶ οΥΓ ]ναεἰ δοοὶδὶ ἴἰ80 ἰδιζϊηδιίίου (τΟΔΕ ἰ Ρἱθ 
κυτίης ἴο 96 }{ 29 ΒοΘΏΘ. --- ἴΔ.} 



δ8 

νον. 17. Ἰ2 ΤῸ “ ῬΥΟΡΕΣΥ : Μηπιαπίο, ἐ. 6. ἥγτη- 

ἥεγ, νεῖ 5014 ἕοοι." ΥἿΔ προὰ ἤοτο οὗ Ιβγϑοὶ, 88. 
αοἰι. ἦν. 1; ν. 6,8; χ. 18; ἔχ. χῖχ. 6; χχχίϊ. 18; 
Ἰ)δυῖ. χχχϊ, 28. ὙΒογα [6 Ῥαβέδρο ἵοοῖς ρμἰδεθ 
ΟΔηπΟῦ ΠΟῪ ὃ6 ἀοσίοτιτηϊποά. 

ΟἸαΡ. ἱν. Αἰοσ {πὸ διιίμοῦ Ὧδ5, ἰη οὗ. 11]. 14-}7, 
ὑνμ ῳ τοϊαϊοα 186 ὨΙΒΊΟΥΥ ΟΥ̓ εἶ σγοββίηρ, Βα οοτὰ- 
Ῥ οῖοβ ΒΪ5 σρογῦ ἴπ {Π|8 Οπαρίοσ. ΤῊ6 δοοοπηῖ 18 
Ποῖ 5.ὙἸ ΤΥ ΒρΟΑΚίησ τϊΐποιιῖ ογάογ, δὰ οοηἤιδοα, 
ὯΞ δΒΟΙη6 ἢᾶνο 884, θπὶ γοῖ ποῖ 18. ἴς τ τπουΐ 
ΤΟΡΘτΓ ΠΟ. ἡν ἰς ἢ ἰπάϊςσδία ἃ ναοῖγ οὗ δι που ῖο, 
Ὀ]ΙΘηἀςἀ ἰοροῦθεΓ ὈΥ ἃ Ἰαίοῦ παπά. Ἵ]θβο, πούγονοσ, 
6 σδηηοῖ ἀβδιτηθ (ἰαῦ 1ζ 15. μοββί δα τὸ ἀθίουτηϊῃθ 
ΔΟσΌΓΑΙΟΙΥ, δοοογάιηρ ἴο τΠποῖγ οτρίῃαὶ (8, 88 
Κποθοὶ μ88 Ὁ πιο ἢ δευΐδης88 αἰπηρῖοα το ἀο. 

γογ. 1. Αμπὰ ἰδ οχζὴθ ἴο ὕδ88 ψΏΘῺ 811 (Ὠ6 
ῬΘΟΡΙΘ ὙΟΥΘ οἶϑαὰ Ρδϑδϑᾶὰ ονὸσζγ 88 “Ζογάβδϑε. 
ΤΏο86 νοῦ 5 ποτα οπι το ὉῪ Γι ΠοΣ πὶ 18 ἴγβη8- 
Ἰαϊίοπβ. ὙΥΩΥ 1 14 πὸ ροββῖ0]ν σοπείϑγ {Πιὸ ἱπι- 
τηραϊαίοὶν (ΟἸονσ ΡΙΞΚΑ (0) 848 ἃ εἴσῃ οὗἉ τΠοὶγ 
ΒρτΡ οι 8 653 ΤΠ8 ῬΊπκα 18, δοοονάϊηρ τὸ ΚοΙὶ 
(Διὰ. (οι. ἴῃ Ἰος.}), “ἃ δίρει ἰὰ δ Ὀοίοτο {Π|ὸ Μ48- 
ΟΥ̓ΟΐΟΒ, δΔηα ὈΥ {Πο6πὶ ἸοΙς τοπιδιπίηρ ἴο ἀσποῖο ἃ 
αἰνἰδίοη ἴῃ {πὸ πη 16 οὗὨἉ ἃ γοσθς ΨΚ Ποτο ἃ ῬΆΓΆΒΟΙΘ 
ὑοςῖπδ : οοπρ. Ηυρίο!ὰ, Απηιλγί. εὑ. Οταιπηι. ρῖ. 
ἴ, ῬΡρΡ. 86 απά 89. (Σοβοηΐαβ 'πῃ ἷδ δελγυεὸ. ᾿. 12:2, 
ἴακὸ5 ἃ ἀἰδδγοης νἱουν.᾽" 

γογ. 2. δὲ ΓΚ. 11]. 12. 

γεν. 8. Τὸν ἸΞΙΤ πὸ 3που]ὰ τοδὰ ἽΞΤ, 68. ἐπ 
οἢ. 1}. 17. 

γεν. 4. Κποῦοῖ τοραγβ {1118 415 4 οοπιἰη πδίϊοι 
οὔνοῦ. 1,4. ΥΥ̓́μδς ἰπιογνοιον ᾿ὸ τοίογβ ἴο [6 βοοοπὰ 
δοῦγος ΟΥ̓ [118 Ψοϊιονίοῖ, δοζοτάϊην τὸ ΜΠ ῖοὶ τὴ 
Ἄοδοῖςο οΥ̓́ῚΒ6 ἵνγεῖνα θη σοῖο οἡ ἃ ἀἰνίπο ἀΐτος- 
τίοπ, 1116 {πὸ ἢτβι Κηονν ποιλιίίηρν οὗὨ ᾿ξ. Υ οοη- 
ἐάθπτν ᾿ο ὦ τἰιαὺ οι. 111. 12. ᾿γόβιρρόιοβ ἃ αἰνίηο 
αἀϊγεςκίοι, ν]ο ἢ πονθνοῦ 15 ἥγεῖ δίδιιὰ μοσὸ ἰπ {16 
μ᾿ οὗ ἃ Βῃρρ!]οπιοηΐ. 

οεγ. θ-9. ὙΏΘΣ γοὺΣ Ομ] ἄγθ δας. Οοπιρ. 
ΧΧΊΙ. 27-28 ; ἔχ. χὶϊ!. 8-14. - Βίοῃθα. Ηοστχο 1 13 
ἃ Π6ΔΡ οἵ ἔννεϊνο βἴομϑβ, ἱπ ὅοη. χχν, 18; χχχυ. 
14 ἃ 5.1]. βϑίοῃθ, θὰ ἴῃ ἀοη. χχχὶ. 46, αρΐῃ 88 
ΒΟΓΟ, ἃ ἰιοὰρ οὗὨ βίοῃοβ.. ὙΠΟ ᾿νοτο δαςΓοα Τηθ- 
ταογίαἱβ οὐ τΠ6 5᾽ Πρ] 6βὲ Κἰπά, Αςοογάϊηρ ἴο νου. 9, 
“Φοβῆθα ΔΚ65 πγοῖνα οἱδεῦγ βίοιιοβ, αὰ 8οῖβ 1 6Π| 

ὉΡ ἴῃ τῆς Ὀοὰ οἵ τς Φογάαιν οπ {86 βροῖ {ΠΤ 
δϑἰη Εχ. χ. 38; ΧΥΪ. 99) ποτα τ} ἴδοι οὔ ἴῃ ῥγίϑββ 
δίοοά, δηἀ ᾿Πογ0 ἴΠ0 βίοποα ἢανα σοηδίηθα 61} 
τ86 {π|6 ΟΥ̓ ΤΠ 6 ΑΓΓΑΙΟΥ ᾿" ([Χπο}6}}. [{ 88 ὈθΘὴ 
δδβικοὰ : Ὃ Ὑῃδὲ ρθγροβο, βίπος αἰογιναγὰδ [Π6 γαῖα 
Βί ΓΘΔΙ ΠΟ ΟΥ̓οΓ ἴθι δραὶπ ὃ μον τΐῆῦ ὈΘΟΟΠῚΘ 
Ὑἰδ᾽ ὉΪ6 'π ἃ ἰονν βίαρο οὔ ἴῃς νγαῖογ; "ΓΪ8 βοοοπὰ 
ΤηθΆδιι ΓΟ Φοβῆθπδ δαορίδ οὗ ἰνὲπι5 6} τὴ Ποὰ ἢ ΟΧΡΓΘ55 
αἰνίης ἀϊτοσοῃ. 
πο [δἰκ ἅδν. Α ΨΟΓῪ ΘΟΙΏΙΊΟΏ ῬὮΓΣαδο ἷπ ΟἿΓ 

Ὀοοῖκ, 845 ΒΙοοκ (7πίιγοά. ἰο Ο. Τ΄. ἃ 185) οὔβογυβθϑ: 
ἢ. ν. 9; νυἱ. 29; υἱῖ. 26 (018) ; υἱἱἱ. 28, 29, ἴχ. 27; 
Χ. 27; χΙϊΐ, 18. χὶν. 14; χνυ. 68; χνυί. 10. 

γεοῦ. 10. ΤΘ ῥγίοβίβ τοπιαὶῃ βιδπαϊηρ ἴῃ [6 
ϑογάδη πη] 4}} 1ῃ6 ῥθορῖὶα αν ρϑββοὰ {υγουρ!. 
ΤΟΥ Ππδὰ τπεγοίογθ, θη τ σλπρ ὈΓΌΚΟ ΠΡ, ΟἿ] 
ΒῸΠΟ (6 ἴνο Τῃοιβαπα οὐὉ1 8 ἴῃ δάνάποθ ἰὼ ΒΟΥ 
ἴπ6 ὙΑΥ, ἴΠ6Π ΤΟΙΠΙΔΙΠ δίβπαϊΐηρ ΔΙῸ ΤΟΥ ΒαΥο 
(Δ Κοῃ {ποεῖν μοϑίοη ἐπ 106 τηΐάβὲ οὗ 186 ἀτὶοὰ υοὰ 

ῖ τον τοἰχαὶ Ιἐ 6 δαὶ ἐδ. “ εὐἰάδέ οὗ 9 Τοτάδῃ "" τδοτΟ 
[6 ρῥεΐεδίδ διοοά ἰὼ ἰἰα ὄπ οὗ ἰδ ὥοδυοί, δ δὶ ἐδθ 
οάχο οὗ [80 ὑδγγ ἥδι ἰΏ ογάϊ πα ϑεαδοῦδ᾽ ἸΤΈση ἴῃ ΡΠΦ οὗ 
ἔποῖνο δίομοδ που] ἰῺ Κϑηοταὶ Ὀθ τὶ Ὁ]6 διὰ 1ἰο66 οχροδϑὰ 
ἴο πο ἴόεοο οὗ ἰδ9 νδίεσ πο πἰσῆ. το ἰῶ6 οσδυϊίου οὗ 

Ἀίδλυτον, Νε Ῥγεηιαβ, ἸῺ τοεαδιμηι, 15 ἴο 6 Βοοάσοά. 
-Τὰ.} 

ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 90ΟΒ5Η0Α. 

[Οὗ 116 εὔγοδα π 801] [Π6 ῥαβδαρὸ 5 οοτηρ]οιοᾶ. ὙΒεΐγ 
αιΐοῖ ναὶ Ππρ γὰ8 Μ6]} σδ]ου]ατοὰ το ἱπηρατὶ οοιτ- 
ἂρθ ἴο ἴῃ 0601}190 ΕΟ ιαβῖθα δηὰ ραβϑοὰ οὐδῦ 
τὨτόοι ἢ ἤδαγ. ΤῊ σοηῖγαβῖ νγ6}} ἀοβοῦνθβδ ΠΟ" Β᾽ ἀ6ΓᾺ- 
τίοη. ποῦεὶ δϑβιπηο8. τη. τ 18 ὙΟΥῪ βίαπαπρ 51}}} 
οὗ [πὸ ῥγδθῖβ νγὰ8 ἴΠπῸ σσοιηὰ οὗ {ἢ}8 παβῖο. Ηθ 
ΒΆΥΒ: “ἼῊΘ ΡΘΟΡ]6 Ραββα 8ἃ8 αὐ ς ΚΙ τῆγοιρ 88 
ῬΟΒΒ1016, απὰ τὰ οἡ δοςζοῦῃϊ ΟΥ̓ [πΠ6 Ῥγοδῖβ, ῇο 
ἀυπηρ {Π||8. Ἰοηρ Ῥαδεαρθ τημδὶ βίδα 1 οΠ6 μΪδοὺ 
πὰ θοδγ [86 ἀκ." "8 ΤΟΔΞΟΠ ΠΙΔΥ ΡΟΒΘΙΌΪΥ ἣδνθ 
ορογαϊθα 4110, γοΐ βο ἢ, ἃ ΘΟΠΒΙ ΔΟΥΔΙΟΙ 8 ΓΔΙΠΟΓ 
τῃοάογῃ [μη σΟπίοττη δ Ὁ]9 ἴο ἴπΠ6 βοπίπηρηϊ οὗ δῃ- 
ὕφυΐν. ὙΠῸ ΘΒ οΥ ΤΘΆΒΟῚ ΤῸΓ 1116Ὸ μαϑ10 γγἃ8 ΘῈΓ- 

ἀρ ο νὰ Αὔτον ἴπ6 Ῥαδδαρθ, [ῃ τὶς αραίῃ τδκ 6Γ. 1]. ἴὸν [ἢ 6 » 0 δ΄ ἱ 68 
[πὸ Ἰοδά, 88 'πη οἢ. 111. 8 

ΑΙἸτοΥῦ 186 Ὠἰδίογυ οὐ ἴΠ6 σγοββϑίηρ ιὰ8 ἴππι|8 θθθῃ 
σίνοη ἤγβι ὑγοῆγ τη οἷι. 11]. 14-7, 16 η τόσο οοϊῃ- 
ΡΙΟΙΟΙΥ οἢ. ἷν, 1-1}, ψὸ πᾶν ϑονι6 δυρρίεπιεπίατῳ 
μοέίσεβ ἴῃ γ6τ8. 12--ΤἼ, πα ΠηΔ}}γ ἴπ6 οοποίμδιοη νοτ. 
18 ἀππουποίης [ἢ6 τοίαστ οὗ [Π6 Ὑγϑίογ. 
Οἢ νοῖϑ. 12 βῃὰ 18 οοπιρ. 6}!. ἱ. 12--18. 
Οη νυογ. 14 οοτῃρ. ςἈ. 11, 7. 
Ὑδαΐ ἰ8 τοϊδιδα ἴῃ νϑῦ. 15--:7 15. ἃ πιογὸ ρῥϑγίΐο- 

ὉΪΔΓΙ δἰδίοτηθηϊ οὗἉ ἴ8μ6 ἔδοϊ τηοηπΠοποάᾶ ἰῃ υϑσ. 1] οἵ 
1π|85. σπαρίογ, τοίοστοὰ Ὁγ Κποῦοὶ, ου δοοοιηΐ οἶ 
1116 ἀοβισιδίοη οἵ τῆς ΑΥΚ 88 “[Π6 δὺκ οὐἁ [}6 τοϑι(- 
ἸΠΟΩΥ,᾿ ῖἴὁ 1ῃ6 Ε]οΙ θεὶς οΥρῖπαὶ. ΤΙΐθ. Β6 858}- 
ῬΟΒΟΒ ἴ0 ᾶνθ Ὀθθὴ υ86ἃ Ὦσγο ἤγθτ ἴῃ ἔπ ὈΟΟΚ οἵ 
Ψοδβῆπδ. 

γ᾽ γ. 18, διδῖοϑ ἴῃς οοποϊαδίοῃ, μοϊηἶ ὈδοκΚ Ὁ 
οἷν, 11}. 16. 

6. ()η οαἷι. ἵν. 19-24, Ζγεοίίοη οΥ ἰλὲ Δίοπιμιφηῖ 
αἱ Οὐἰϊφαί. --- ἡ αγ. 19. ΤΟ ἀμλῖο, οὰ [δ6 ἔθ 
(ἀν) οὗ 189 ἔἄχαὺ τῃοηΐῃ, 18 ΥΘΓῪ οχϑοῖ, δηἀ ΟἿ 
118 δοοους πο] Δδου 68 [16 νοῦβὸ ἴο 6 Ε]Ὸ- 
.͵86ῖ, Τα ἤνθει πιοπίὶ (48 ἔχ. χὶϊ. 2, 18; χὶ. 2, 17 
πὰ οΟΥὟΘἢ) ἰδ οἰβουν ῃο 16 ΓΤ δ]10ὰ αἰϑθϑοὸ Αἱ, 1, ὁ. 
ἸΏ ΟΠΙἢ οὗ μτοθη οδύβ (ἔχ. χιὶ, ἃ : χχῆΐ. 15; Ποῦ, 
χΥΐ. 1), δηὰ βυρδοαποηῖν Νίβαη (Ν ἢ. ἰὶ. 1; Ἐβ:, 
1.71.) “ὙΒΙ8 πδηιο ἰ8 ρΡγοΌΔΌΪν οἵ Ῥογείδη ογὶρίη, 
Δη4 ἴο "6 οχρΙαίποαὰ ἤτοπὶ ἴπὸ Ζοπᾶὰ παεαφαη, ΠΟῪ 
ἀδγ, ψ ἢ} 6}} να 8 ΓΒ ΒΥ το ἴο ἴΠπ6 ἢγδὶ τηοητῇ οὗὨ [16 
ΥΘΔΓ, ἔγοιη Νοῖν Υ̓οασ 8 ἀδγ. ὅ66 Βοηίογ, Δδίαπιεε 
ΟΥΓ τὴς Ἤοπιλα, Ρ. 181 8. Οδβοηίι8.5 Εαγπε, ἴῃ Ὠΐα 

ἰδί. οΥ Βιδ, 2(ς ν. 400, ἤχαοβ 1}16 γοᾶσ 88. βδνίης 
θούη 1454 Β. Ο. Ὑπεῖο ὝΘΙΘ ἴὉῸΓ ἶηγε θείογθ 86 
Ῥαββονοῦ ψ  ἰσἢ [611] οὐ τῆς 141), εἰν. ν. 10. 

νοῦ, 20. Οἰϊχαὶ, δορ ἍἽἰι. νυ. 9. 
ὙοΥ. 21 ᾿ἴκθ νοῦ. 6, τὰ Ερὶς Ὀγοδὰτῃ 88 ἴῃ 

Ηοχηον. 
γον. 22, 28, ταῖρι, ἤγοη [Π6 τοροιτοη οἵ 
ὩΣ ὩΣΣΤῚ ΤῊ ὩΝΊ, βθοτω ἴοὸ ΒῸ ἃ οἰϊδοη 
ἴγοτῃ ἃ Ῥοϑίϊοαὶ Ῥϑηορυγὶς οὐ ἴπ6 Ῥαββασα οὗἉ τδ9 
πλέω 88 Βυυ Π56 ΔΒΒΏΌΙΩΘΒ ἴῃ ΥοΓ. 7 ΏΘη ἢ ΤΥΔη8- 

ἴ68.: -- 

ἋᾺὉ6 ἐπρουρκὴ ἔπ 6 Φοτάδλῃ ρμαδδοὰ ἔδ6 Ατῖκ, 
Τιοποὰ ΔΥΔΥ ἴ)6 Ὑαίοσ οὔ ἴδ Ψοτάδῃ."" 

Ηδστο γγὸ δ΄ τοιηϊηδοὰ οὗ τΠ6 ““ Βοοῖὶς οὗἩ δ45}6γ,᾽" 
ποηΠοηοαᾶ οὗ. χ. 18, ψΏϊΟ], Ὠονόνοῦ, 88 ποῖ 8 
“μα -Ὀ0ΟΚ "ἢ θαϊ ῬΓοοΐβο] Υ 6 δὰ ἀμρανν 8 Ῥοοίοαὶ 
Ἡοτο-θοοΟΚ. 8... [πίτοά. ἀπά οη οἷ. χ. 18. 

ἌοΥ. 394. ΑἹΊ [89 γνϑορὶθα οὗ ἴδο οδαδσίῶ, 
[εὶ] : οὗ 186 Ἰαπά, δο. οὔ σβπαδη. Βαϊ ποῖ νν6}}.] 
ἹΜιαεῦ ον ἴ80 Βαμα οὗὁἩ σοονδθ. Α δὈοδυ- 

8 (ΤΏῈ}» ἴδω που!ὰ οὐ θη! ὍὈ6 τ ταοῖθ Ὡδίυσαὶ οἱ 
ἴδιο δΒυρροπίτίου οἰδύδα δῦονγϑ οὔ οἷ. ἰδ. 16, ἑὩδξς 9 νδίδεα 
ἭΘΙΟ Οὐ ΟΠ δηὰ δἰοοὰ ἰη ἃ [τοδί ϑηϊησ Ὀγθοὶρίοο ἰπητοϑα δ οἱ 7 
δῦονο (6 υ͵ἷδο οἵ οτοθοΐηξ. Βυὲ [16 ποὲὶ το Παδίο οὗ ἐδι9 
Ῥοορίο δϑυδοϊθη}γ οχρίδί ποὰ ὉΥ ἐπ ὅδοῖ πῃ αἱ! οπιρῶδ 
εἷποῦ, [πὶ δὸ γπδῖ ἃ τοι εἰς θ τη δὲ ΟΤΟΒ5 [Ώ Οὔ ἀδΔγ ὃ --- ΤᾺ.} 

δ [Βυϊ ποθ {5 ἀἰδρυ σὰ ἴῃ βι 6 2 ἰεἰ. ο7 ἰΔ6 Βιδί. 8. τ. 
Μοηΐξμε, ν. 2008. ---Τὰ] 



ΟΗΑΡΤΕΈΞΒΒ 111.-Ἰν. δϑ 

{1 ς κι] εἶν} Τῃθ πΐγαοιο τὰδάθ 186 Ρα8- 
δΆσε μυπεθ 81 οδὸν ἴογ 15γϑοὶ, Ὀὰϊ νᾶϑ δὲ [ΠῸ 
δϑιμα [ἴἰπς ἴὼ βόγγο Δ]Ξ0 ἴον ἰἱπιραγίίηρ ἴὸ ἴδε 
βοβῖθοη πηῖίοπ» οὗ 8}} δρὸθ ἃ Κηον)οίιμε οὗ τὴς 
Ῥονοῦ οὗ ΨΦεδοναῖ, δηὰ 8 ἴδαγ οὗ {{ὸ Αἰ," 

(Κποϑεὶ). [πϑιεδὰ οὔ ΓΤ τεδὰ ν ᾿ ῃ τὺ 1. 
(Εν, Μδυγογ, Κῆοθοὶ), τ τοίογοηοθ ἴοὸ {}16 

οοὐτάϊπαιο ΤΣῊ ἸΡῸ). [5 ἴδ φαΐτο ἀουνεδι ; 
ἈῸ ΓΑΙΠΟΥ στο ὙΠῚ Κ ὶ], [δὶ 16 Μακβοτγτοῦς ροίϊηΐ- 
ἱπρ 5ΒΒου)ὰ βιδηὰ. --- ΤῊ] 
[δθλη]ον πο ἴδ 6 ἀρ ιν με ῬΘΓΔΥΤΆΡὮΒ μη8 ἤποὶγ 

σομθποα 16 ναγίοιι ἱπεϊάθιθ οὗ ἐπα Τα Ύν 6] 0.8 
ενοπῖ, δηὰ γγὸ ἤᾶΥθ ΟἿΪῪ ἴ0 τορτοῖ (ἢδὲ ᾿6 βου] ά, 
8.5. Πἰ5 ςαδίοπι ἴ00 οἴδη 18, Ὀγίηρ ἰῃ τὸ δεμτυλρίηΐϊ 
γογϑίοῃ, δηα Φοδορῆϊ85, απ πῆδὶ ποῖ, 48 1 οὐ δθοιιῖ 
δΉ08] δαυθογ Υ τ (πὸ ἱπορίγοα εχι. Ηἰΐ ννοσκ 
τυ ΘΔΙΒ, ἢ 41} 118 οἰδΓπιδ ΟἵὁὨ ᾿οϑγπίης, δῖ- 
ΤδηροΙεηῖ, ἈΠπα 8[γ]6, 00 πηθςοἢ ἴῃ 6 αἷν οἵ ἃ δοσι δῦ 
τοϊδ τίου οὗἩ ἰμ6 δ ΒΟΥ οὗ {πὸ δηείθην “ ΟΒατο 
“Τῆς δεοπα οὗ [Π6 Ῥδϑδδᾶρθ οὗ [πὸ Φογίϑῃ 15 

ῬΓεβεητοὰ ἴο τ.8 ἴῃ ἴπὸ ϑδοτθὰ Ναγταῖίνθ ἴῃ ἃ [ὍΓΠπὶ 
80 ἀἰφῆποει, δπὰ δὲ 1[Π6 βαῖηθ {π|6 80 εἰ  γοπ τ ἔγοπὶ 
τὲ ἴ Μ ΒΙΘῊ 11 15. ὈΒΌΔΙ]Υ 861 ΤἸΟτ ἢ ἰπ ῥἱειιγοῦ δηὰ 
ΔΙΙερογίοδ, τὺ ᾿ς 514}} ἤθγο Ὀ6 σίνοῃ ἂὲ Ἰθηρίἢ, 80 
ἔδυ δὲ ἴἴ ἐσδὴ ὑδ τηλ(ὁ οὔ ἔγοπλ ἴΠ6 δονογὰ} ΠΟΙΟΘΒ 
Βαπάοα ἀονῃ ἴὸ τ|9, Πα ΠΊΘΙγ, [86 π:||.͵ῦἕ δοραγαῖδ δ0- 
οουηῖς ἰπ ἴπΠ6 Βουκ οἵ Ψοδῆπα, ἔαγῖποῦ ναγίοὰ Ὀγ 
10 ἀϊδιοιοοβ Ὀοεῖψγοθη π0 Ποοεϊνοα οχὶ δηὰ πὸ 

τυασὶηῖ, [86 παιγϑῖῖνο οἵ Φοβθρῃιβ, διὰ [116 
1141 Ῥβδ] πὶ. 
ΦΈΟΥ ἴδ ἢγθὶ πιο (ΠΟΥ ἀοδοοπάοα ἤγοπη [ἢ 6 

ΠΡΡΕΙ͂ ἸΣΥΓΆΘΟΒ οὗὁὨ ἴδδ ΥὙΔ]]ΟΥ, ΠΟΥ “ τοπιονυθᾶ ᾿ ΠΠἸῸΠῚ 
τῆς δοδεὶβ νῸΒ 8Π64 ΟἈΠ|6 ἴο ἴδο Ψογάδη, επὰὲ 
“δυο (Πς πίρη τ᾽ [πογὸ Ὀδίογο ἘΠῸῪ ῥα Ξηρα ΟΥ̓́ΘΓ. 

Ὁ Ὑ{{π| ΧᾺ5 ῬΓΟΌΔΟΌΪΙΥ δὴ τπ6 ῬοΟΪπν ΠΘᾺΓ τ||60 ργοβοηϊ 
δου ογῃ ἰυγάβ, ἐτοσδοά αἱ τὴ τἰπι οὔ 180 (Μγὶ8- 
ὕδη ογὰ ὃν 8 ὑγϊάρθ. ὙΠ6 ΓΊΥΟΙ ννὰϑ αἵ ἰ{8 τιδι18] 
βῖδιε οἵ ἤοοα δι 16 δρτίπς οἵ [Π6 γέδσ, 80 48 ἴο ἢ] 
ῖ86 80] οὗ ἴπὸ Ὀρά, ἂρ ἴ΄ο 186 πιδυμίη οἵ [86 
απ ]6 ἢ} γ] ἢ 1880 ἩδΑγοῦ ὈΔηΚ8 δὰ ποὰ Οἡ 
ἴθ Ὀγοίκοη οἄνο οὗ τπ6 βυγυ 6 πίγθαμα, τῃ6 Ὀαηκ οὗ 
ΡῬΠεβῖ βιοοὰ σι ἰτἢ τἴπ6 ΑὙκ ὁπ τοῖν δῃου]άοσθ. Αἱ 
116 αἀἰφίδποθ οὐ ΠΟΑΓΙΥ ἃ ταῖ]6 ἰπ [6 ΤΌΔΥ ᾿ν85 186 
349 οὗὁ [Π6 ἈΤΩΥ. δι ΔΘ }]}Υ ἴῃς {1}} Ὀοά οὗ δ 
δοτάδῃ νυϑδὰ ἀγίοά Ὀοίοτο τπθη. Ηἰρἢ ἀρ [Π6 τίνου, 
“ἴΑτ, [ἈΓ αὐὐδυ,᾿ ἰὴ Αἀδιπ τἢ6 οἷς Ἢ ΚΗ 8. Ὁ6- 
ἠἀο Ζαγοίβῃ,᾽ “88 (ὯΓ δ5 1ὴ6 μεγίβ οὗ Κι τ) - 
ἠρασγίπι, ὃ τΠδὲ 13, δὲ ἃ ἀἰβίδηοο οἱ ἐρεῖν τλΐ 68 ἔγο πὰ 
ἴδε γ]δοδ οὗ ἴΠο [5Ξγϑ}]}ῦ ὁποδιηρηπηθηῖ, ὁ [Π6 να ῖθΒ 
ποτ δοοά ὙΠΟ Β ““ ἀοβοοη θὰ " ἤοτ ἴΠ6 Ὠοῖρ ἢ !δ 
δϑονο,᾽ -- δῖοοά δη ΤῸδ6 ὕ}, 88 ἰΐ μαϊπογοὰ ἴηἴὸ ἃ 
ὙΓΑΙΟΥ δκίη ; ὅ 88 {Π ἰπ ἃ ὈΔΥΓΙΟΥ ΟΥ̓ ὮΘΒΡ, 88 ἰΐ οοῦ- 
ἐθδ!οά ; ὁ ἀπὰ ἴμοϑθ [Πδὲῖ " ἀοδοοηβοα ᾽ τονναγὰβ ἴΠ6 
808 οὗ “ἴῃς ἀὐδογι,᾽ τ[Π6 58]} Βοϑ, [αἰ] δηἃ "σοσο οὐ 
ΟὟ Ὑπὰθ τΠ6 βέθῃηθ ργδβοπῖθὶ 18 οὐἨἩ [ἢ6 “ ἀ6- 
ἐσδηϊπρ δίγοδηλ" ([Π6 ψογὰβ οι ρογθὰ δθολ ἴο 
βανε 8 5Ρ6ς 18] τοΐίδγεηοθ ἴο 1Πδὲ ῬϑΟΌ ΩΣ δηὰ τηοδὶ 
δἰχηϊβοβηῖς πδπιο οὗ 1ΠῸ Φοτγάδη), πος ρϑγίθα δβιιη- 
ἀδγ, δ γὸ ΖΘΏΘΓΑΙΙΥ ἔβῃογ, δπῖ, 88 [πὸ ΒΑ ]πὶ 6χ- 
Ριθββοα ἡϊ, “ταγποὰ Ὀαοκναγά8;᾽ (Π6 ννδοῖὶς ὑεὰ οὗ 
186 τῖνογ Ἰοῦς ἀγγ ἔτοπλ ποῦιὶ ἴο βυυτἢ, τῃγοῦρ ἢ ἐτ8 
Ιοὴρ πὶιηραΐϊηρϑβ; 16 Προ βίομοϑ ἱγἱηρ ὈᾶΓΘ ΘΓ 

ἴοτο, οἠμδοααοά ἴῃ (Π6 βοῖ ὑὈοϊῖοπι ; ΟΥ̓́ΪΠ6 
δ ΠΥ ρϑοῦ!οθ ἀγορὰ δ]οπρ 116 οοιγβο οὗὨ [16 
ομδηποὶ. 
“ΤῊ δύ διοοά δῦονυθ. ΤΉ ἈΓΓΩΥ ραββοα δοϊον. 

Το ποιλθη δπὰ ομί  άγοη, δοοογάϊηρ ἴο τμς δεν θη 

1 Μακρὰν σφοδρὰ σφοδρῶς, ΕΧΧ,. 4  ΧΧ, 
8 βγιιπιδοδυδ, 86 9 ΧΧ, ἴῃ ΡΒ. Χχχῇ!, 7. 
4 ΧΧ. 
δ (Το ἰσ Ῥτοίβαδοσ βίδ:]ο. Ὁ ἰπἰοτρτοίδ ου οἵὨ ἰὴ οσουτ- 

ζεῦοῦ τοουοιοι οαἷι. χχὶὶ, 10, 11. --- Ταὰ.] ᾿ 
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ΚΡ ΠΟ, ῬΟΤΟ ρ]δοοθὰ ἑῃ {πὸ σΟΠ ΠΟ, ΟΠ) ἴ86 ἔθη Γ 
ἰδὲ ΠΟῪ βμοι!ὰ ὕθ δυσθρὶ ἀνναν ὈΥ τΒο νἱο θηος οἵ 
τσ σατο. Τη6 Βοβῖ, δὲ αἰϊογοης Ροΐϊπθϑ. ὑγο- 
ΔΡΐν, Γυσποὰ δογοθθ. “ΠΟ ῥγίθϑιϑ χσοιηδῖποα πιοῖίῃ- 
688, μοὶ ἴθοι βαηὶς ἴῃ 106 ἀθορ τηπὰ οἵ ἐπ ΟΠ δῃ- 
π6]. ἴῃ ἔτγτοῃι, οοηῃὶ ἴο πὸ ϑ}8]} ΟΥ̓ΔΟΓ, 88 ᾿ξ ἴο 
βοςῦτο [Παὺ ΠΟΥ δου (1611 τποὶγ νον, οπὶ τἢ6 
τῆγου Τταηπβ)ογ δηὶς {Γῦ68. Ὑ μοῖτ οὐσῃ τηοπιογίαὶ οὗ 
[Π6 μαββϑαμθ Ὑγ{88 [26 Τῃοπιπιθηΐ ΔΙ γοΒυ ἀθθογί υ6α.δ 
Βα τμ6 παι! πὶ ΤΠ ΘΠΙΟΥ Δ] νγ88 ΟἹ 8 ἰΔΥΚῸΣ 80 Ὰ]6. 
Οἰνγοα δἰοῖς θοίογο [86 ρυίοδιβ 88 μὸν Ἰοες τλ0 τίνου- 
ὕθά, σοῖο [86 ἔνε! να βίοποβ, βοϊοοιθα ὈΥ [86 ὕνοῖνθ 
σοί. οὗ τὰ6 ἰτῖρεϑ. Πο86 σγογο ρἰδηιθὰ οἡ τὸ 
ὈρΡΡΟΥ ἴθττδοο οὗ {π6 μἱδίη οὗ (πὸ Φογάδι,, απὰ ὑὸ- 
ολπιο ἴΠ6 οοηἴτο οὗἁἨ 1" ἤγβὶ ββηςίιδῦυ οὗἩ [πὸ ΗΟΪγῪ 
Γαπὰ, --- τ[η6. ἤγϑὶ ῬΪδοθ τοποπησοα “Πο]γ,᾽ τῃ0 
“βρστοά μίδοο᾿" οἵ {[π6 Φοτάδῃ νυϑ]] ον, Ὑ μ6ΙῸ [πὸ 
ΓΑ ΟΓΏΔΟΪο τοτιδίποά 1}}} ἰδ νγῶβ ἤχεὰ δὲ δ]. 
ΟἸχαὶ Ἰοὴρς τοιαἰηοα τοπιϊ πἰβούηοοβ οὗ 118 δηςίοης 
βαποῖγ. ΤΉ ὈΤΕΙ͂ΥΘ βύοποϑ ταί πα ἃρ ἤοπι ἴμὸ 
"ρα οὗἩ πὸ Φογάδη Ἵοοπιίπιιοα δὲ ἰδϑϑὲ 8}}} τ86 {{π|6 
οὗ τ1Π6 οοιῃροκίεοηυ οὗ τῇ Βοοῖς οὗ Φοβῆθδ, δηὰ 
8061 ἴ0 ᾶνο Ὀδοη ἰηνοδβίοα ἩὙ70}} 8. τουόγθῆοθ ΜἘΪΟἢ 
Ο8Ππ|0 δἰ ἰαδὶ ἴὸ0 Ὁ6 ΓοχΑΓαΘα 8.8 ἰαοϊδίτγοιϑ. ΤῈθ 
Π8ΠῚΘ 788 Ἰοἰποὰ ν ἢ ταῖ οὗἨ 6 δοδοὶδ στοόνοβ οὗ 
[86 (ἈΛΊΠΟΓ δἰ, ἴῃ [86 10|6, 48. 1ῦ νου] βοθπι ρίνοη 
ἴῃ ΡΟρΡαΪΑΡ τγδα τίοη ΟΥ ἷῃ βδῃοίθηι τοοογάϑ, τὸ τη ΐ8 
ῬΑββΆρο οὗ ἴΠὸ ἐπ λοι ἔτοπι διίιπι τὸ ΟἿ χα) 
[1] Δωείδ. οη υἱεισεὴ ΟΝ οὐ, ἰ. 255 Β΄. -- Τ κ.] 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝΌ ΒΤΉΙΟΘΑΙ, 

Το αγῷ νηΐ 8 ὈΟΓΠπΘ Ὁ τῃῸ ρῥυοβίβ δηὰᾶ 
[ανῖῖοβ ἴῃ ἔγοηϊ οὗὁὨ [6 ῥθορ]θ, τὰ Κοὸ8 ποποοίογι, 88 
ν᾽ 89 ΠοΙΙοοα δθονς, ἴπ6 μ]ποο ΟΥ̓ [Π6 ΡῚΠΑΥ οἵ οἰοπὰ 
Δηὰ {ἰγὺ της δὰ ᾿οὰ [δγϑοὶ τῆσουῃ [6 Μ]ΠΔοΓ- 
Π688 (χ. ΧΙ. 21, 22). [ὃ πιαν ἴακο τ[}}8 ρίας ὃ6- 
σϑϑο ἰδ ὩΟϊ ΟΠΪῪ δοῦνοϑθ [ὉΓ ἴΠ6 ἀκα πάν οἴ τπ6 
[Δ 0165 οὗ ἴῃς ἅ'ψν (ΕΧ. χχυ. 16), Ὀυ ἰδ 4180 ἃ δυπιδοὶ 
οὔ κε μήόβδησο 97 Οοαά ἀτλοπρ ᾿ἷ8 ομοβοη ροορίο. Οη 
[π6 οονγ Οὗ ἴΠ ἀκ, [πὸ Καρρογοῖν δάἀογποᾶ νυ τ [Π6 
ΟΠποΡγιθῖπι, Οοα 518 πῃ ῃτοηοὰ (Εχ. χχυ. 17--22 : 
Ναυη. ΥὙῇ. 89; δ. χοῖχ. 1), δῃὰ ἔγοπι {Π8. ρἷδοθ 
ΒΡΟΔΚΒ ψ ἢ Μοθο (ΕΧ. χχυ. 92; Ναὰ. νἱΐ. 89). 

ὁῆοο, 88. [Ὁ] οννβ ἐπα ΓΟ ΕἸ ἴΤῸΠλ ΟἿΓ ρα ϑϑᾶρθ, απὰ 
αἰγθοῦ!Υ ἔγοτῃ ρᾶββδγθυ {ἰΚο Ναπι. ἵν. 20; 1 ὅδπ). νἱ. 
19; 2 ὅδιῃ. νἱ. 6 (ςοπιρᾶγεὰ πῖιἢ ἴν. χυΐ. 13), [Π6 
ΔΚ ἰ5 ὑπαρρτοαοϊαδία. Βιῖ Ἰοησο 4]80, ἡ 6 ΟἸΟΥ 
Βαπά, ΠΟΓΘῚΒ {Π6 ἴγαθ μίασε ο7Γ αἰοηεηιεηί ἴοτ ἴῃ 6 
Ρίο, γπογο ἴ6 Ὀ'οοὐ οὗ δίοποπηθηῖ νγ88 Βρυη κ]6α οἡ 
186 οονοῦ οὗ {πὸ αὐκ (ἴον. χνὶ. 15), ὁὔσδ ἴῃ [Π6 Ὑ6ᾺΓ 
ΟἾΪΥ, Οὔ ἴΠ6 χτολῖ ἀΔΥ οὗ δἰοποιηθηΐῖ, ὈΥ τ.ι6 Ὠἰρἢ- 
Ῥτίθβι β βαπά. Τὸ (πὶβ8 Ια] γείογβ, οι. 1}. 25, 
γε θη ᾿6 6818. ΟἸγῖδυ τῃς ἴτὰθ πηογογ-ϑοδῖ, τ ῃοπὶ 
αοὰ [ι85 βοῦ ἴοσγι ἢ ὑείοτο (προέθετο) 81} {π6 ποτ]ά, 
ἃ5 Δ πιδηϊ ϑίδποη οἵ [18 γρ ἰΘουΒη 6838, (ὉΓ ἰἢο860 
ὙΠῸ ἴῆτο ἴαιτὰ ἴῃ 16 οἰ οΔΟΥ οὗἩ ΟἾγϑ 1 8 τοοοῃ- 
εἰς δά, ΒΡΡΓΟΔΟΝ {πἰ8 Νοῦν Τοβιδιηθηΐ Ρ͵8060 
οὗ διοποιιθπῖ. “ἼΠο ἱλαστήριον ἴδ Ὀτουρ ς οἱ οὗ 
10 τηοϑὲ ΠΟΙΥ ρίδοθ ἱπίο 106 μυδ]ῖς υἱοῦ οὗἁὨ ἐδ 
ψ οἷο ποῦ] ἴογ ἴπο80 Ὑγμὸ δε] ΐονο " ([ϑῆρθ οη 
ἴδονι. "1ϊ. 3). 1π ΟἾἸγίϑυ Οοα ἀνθ }}8 ἀπιοὴρ πἰ8 Νοῦν 
Τοεκιδπιοηὶ οοηρτοραίίοη (Φοδη ἱ. 14), ρῸ68. θοίοτο 
τπ6πὶ (ϑομῃ χὶν. 6), δὰ 18 στϑοοῃς θα ἴο τἴοπὶ (ἃ 
Οὐον. τ. 19.) 

9. ΤῊ οοποορεοιῃ οὗὨ ἔδιο ᾿ἰσίπσ Οοά, το ἰὸν 
(οἰ. 111. 10], 8 οΥ̓ χτοδὶ ἱπιροσίδῃποθ ἴοσ [06 Ῥγοδοηῖ 

6 (Το νδδϑϑαξοο δἀἀυοθᾶ ἴῺ δυρροτὲ οἵ [816 ΟἿΪΥ δΟΥ 
ἐδδὲ ἃ δ: ρον )ου8 δοη ον τδ8 ΟΥΑΙ δδοοσίροα ἰὸ ἐδ 
νἶδοθ Οἰ φὶ. --- Τὰ.) 



60 ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 59ΟΒΗΌΑ. 

ἀδγ αἶβο, δἰποα ἐΐ ἀρρθαγδ ἴὸ ᾶνϑ υδῃϊβι δὰ ὑ{6ὙἹῪ 
ἔτοπι {{|0 ΟΠ ΒΟΪΟΌΒηΘ6ΒΒ ΟΥὨἨ ΤΩΔΗΥ͂ ΟὗὨ ΟἿΤ ΠΟ ἴοτη- 
ῬΟΓΑΓίΘβ, ΘΒ ΘΟ} γ τὺ οὗ 186 Μαιογδ  δ8. ΤΏ Θβο, 
ΔΙΟΣ [06 ἜΧϑρὶ» οὗ Ερίσυγυδ, δβυυδιιαῦρ ΤῸ {18 
Ἰ νης διιῖδον οὗ 8}} (δΐηρβ, ὕἤδηςο, τΠδ1 ἴα, δ τ1- 
τηλῖς οδα86 ὙΒΙΟ ΒΒ ΠΟῪ οἶς ἴο ἀοῆπο Ὀδθοδηδβο ἰΐ 
8 ὈΓΙΟΤΙΥ ἱποᾶρθῦ]ο οἵ Ἰορίςδὶ ἀδῆηϊίοη. ΟἾΒΟΓ 
ἘὨΙΠἸκογα, ὑθῖτοῦ βοΒβοο θᾶ ἰῃ ὮΙ ΟΕΟΡΕΥ, τορίδοθ τπ6 
᾿ινίησ ἀοα νψ 1} δὴ Οτάος οὗ Ναίαγο ἀοιογτηϊηἰηρ; 
ΟΥ̓ γγτηρ ὈΥ ἱπον}40]0 ἰανν, ἰὼ τος ΟΥΘΟΓ, 88 
8.6}, [ΠΟΥ ἀθὴγ βε σομπβοίουβποδββ δηὰ τηδϊηϊαῖῃ 
τΠδῇ 1 ΘΟΠλ68 ἴο0 86] Γοοῃβοϊουδβηθδδ ΟἾΪΥ ἴῃ [110 οοἢ- 
δοϊουβηθ88 οὗὨ γβίίοπ 8] ὈδἱΏρΒ -- ΠΟΥ͂ΘΓ ἴῃ δπὰ οὗἉ ἰὕ- 
86. ΤΠΐδ ΤΠῈΥ ἀο ΠῸ ἴδασ οὗ ἰγδῃβίοσσίηρ 
Βυχϊηδη [ἰπιϊ τ] 08 τὸ [ΓΠ6 ΑὈδΒο]τῖθ, Ἔβρϑοβ}]γ {ΠῸ 
ΘΟΠΟΟΡΏΟΣ ΟὗὁὨ Ῥογβομδῖγ. ΟΥ̓́ Ῥογβο ΑΙ ἰδ 5 
τηλϊη αϊηοα τμδὺ ἰΐ 18. ργϑα Δ 0]6 οὗἩ τῃ6 Βυμηδη ἰῃ- 
ἀἰνϊάπα), πονοσ οὗ πὸ (Σοάποβὰ ; 88 ἰἔ ἀοοῖθθ γο γα 
ὈΠΑΠΘΒΏΟΠΔΌΪΥ ἴῃ [6 στρ αῦ ἤθη ὯΘ Βα Υ8,--- ᾿ 

ΤῺ ῥγοΐοαθοσ 18 8 ῬΟΣΒΟΏ 
Βαυιὶ Οοὰ [6 ὨοὨθ." 1 

Βαϊ 51}}} ψσ (αἰπκ ἢ Δη]Υ οὗἩ αοα ονθῃ Τπ6 Ἡ ΏΘη 
να ἸΔοπ ἐγ δἴπὰ 1 τ1π6 Οτάογ οἵ Ναίαγα, ΠΔΥ, ἰὉ 8 
ΔΌΒΟ]ΘΙΥ ἱπηροβ5:0]6 [ῸὉΓ ἃ ἴο τηϊπκ ἱπ ΠΥ οἵδε 
ὝΑΥ ΤΟΠΟΟΓΏΙηρ Οαοά τΠδὰ ΤΕΠΕΙΕΜ ΟῚ Υ ὙΠ} ΟἿΓ 
ἐΔου 168, {πα 18 Πα ΔΏ]Υ. Δ 6 ΘΟΥΡΑΙΪΥ 88}8}} ποῖ, 
τπετγοίοτο, 6 οαπὰ ἴῃ 1Ππὸ τοι σΟΌΓΒΘ 1 ψ᾿γ1ὸ ἀραὶ 
ΤΌΤ ΠΙΟΤῸ δηά τότ τονγαγὰ {6 βου ηα Β10]1ς4] ΓΕΔ]- 
8πι ψ Ποῖ ΤΟοΟρ ΤΠ ἶΖῈ 8 ἃ ᾿ἰνὶηρ αοα πὸ 18 δῇ {86 
ΒΆΤΩΘ Ὠτϊηθ “106 [ογὰ οὗὨ [6 Π0]6 φάτ ᾽᾽ (ςἢ. 111. 
11); τιογοίοτο ἃ σοὰ νῖο ἰβ ἴῃς σοηβείοπβ, 1η46- 
Ρομάρηϊ ἀπὰ ἔτοο Οὔθδῖοῦ δπὰ Βα]οσ οἵ 8}} πΐηρβ, 
οὗ βοτὰ, 'π Ομ, δηα ἴῸΓ ΠΟΙ γΥθ ΔΙῸ, 00 δ]80 
ὙΆΚΟΠΒ 118 ἰῃ 118, 80 [Πδὺ γγὸ ρόβϑϑοββ Ῥοόυοῦ, ἀθνοὶ- 
ΟΡΘ Ῥόνογ, δηὰ Ὀγίπρ' [ὈΓ ποὺν ροννεῦ. ΕῸτ 1Πδ 15 
Δυ]ηομ8 οὗ ΤΌΝΟΥ; ὙΠ6ΓΘ ΡΟΥΟΙ]ΟΒΒΏΘΒΒ ΘὨΪΘΓΙΒ --- 

τη. {ΠΟΤ 18 ἀθ8 : 
ϑιυιοἢ ἃ ἱνίηρ αοἷ οἂῃ μοτγίοτπι οὐ μιγαοίεδ. 

Ἧς Ἤδη, βίηοα Ηδ ἰβ8 ἱπάδροηάοηϊ δπὰ ἔγοθο, Θβίδ Ὁ] 5 ἢ 
ΘΧΟΘΡάοηΒβ ἴο σι, ] οἷ ΔΙῸ ἡπα τοι] π ΘΧΟΘΡ- 
ἄοπβ, ὕὰῖ πῇ ἰςῖ, ὈδοΔῦ86 ο᾽αππθὰ ὈΥ .ἷ8 υϊβάοῃι, 
ἨῸ ΙΟΪΤῈ ΘΠἀΔΠΡῸΣ ἴπ6 σοΠΏΠπυδποΘ οὗὨ ογογ [8 
ΔῺΥ ΘΧΟΘΡ(ΪΟΠΒ ἴ0 ΤῸ]6 ψὨΐοἢ ἃ νῖϑ6 που 56. Δ ΓΠΟΥ 
ΠΟΥ͂ Τῇ "ἢ π" ἀἰβίαγὉ ἐρεὺ ΒΓΤΕΣ οἴ μἰβ ιοιδθ. 

Τὴ ἴῃ6, Ζοσιπαίξ, Ὁ. 80 ΝΕ 
τλαι οπαὶ, εἰς ἐσ τοη8 ̓  τηϊτγαοίεδ, δι ἢ 88 ἤανο 

ὈδΘη δἰἰοπιρίοα 1π τοίδγθηοθ ἴο 786 ραβϑᾶρο οὗ τῇ 
Φογάδῃ ὈΥ͂ ἴ6 ροορὶθ οὗ 1βγδοὶ, αῦθ ἴο θὰ ἀνοϊάρά. 
Οὐ 116 οἴδοσ παπᾶ, ἱπνθβι ζατίοη οὗὁἨ ἴπ6 ϑεγίρίαγο, 
τουογοηΐ πὰ Ὀο]ονίηρ θαϊ ποί [ει γοα ὈΥ [16 Βρί Γῖϊ 
οὗ ῥγοβοσ ρου, οδθποὶ Ὀ6 ἀνοίἀθϑά. Εγνοτν τεροσί 
ΟΥ̓ ΔΠΥ ΤὨΙΓΒΟΌΪΟΙΒ ΤΥΔΉΒΔΟΙΟΙ 18 88 πὴιοἢ 0 Ὀ6 
ΘΧΔΙΠΙ Πα 88 106 ΤΟροτΐ οὗἩ ΔΠῪ οἵδοῦ ἔμοῖ (1πιτοά. 
Ρ. 17). δύο ἱηνοβραοη ΜΠ τοϑ ΠΥ Θοποθάθ 
ἐπαΐ γοροτγίβ, δβροοίδ!]γ Ἰπ686 το ὶπρ ὑϑοῖς το τῃ6 
τιοβὶ δηοϊοηῦ {{π|68, ΠΙΔῪ ΡΟΒΒΙΌΙΥ πᾶν δοαυϊτοά ἃ 
τ ἸΠΐϊο4] οοἰοτγίηρ ; 86 τηλοῦ σοδαϊϊυ, ἤθη ἰδ 18 
ἀοιηοῃδίγαϊθα τπδὶ ΡΟΘΌ68] δἰθηθηῖδ ἤδνο ὈΘΟη δ(- 
τη ρα ἰηἴο ἴΠ6 ἴἸοχὲ. Αδ βοῖῦ παγτῃϊοαὶ οο]οτίηρ 
νμ- ὙΠδὶ ἰ8 βαϊὰ ἴῃ 1Π6 Ρ88 θοίοτο υ.8 ((ἢ. 
1.16) αϑοῦὶ [86 νγδῖσ οὗ [πὸ δογάδῃ βίβηίηρ Υ 
Ζατείδῃ.3" 

1 [Ακοϊηδὶ 0 δστόζδῶοο 8} υισοδϑοῦ οὗ ροάϊοϑα θοϊθῃοο 
βοϊὴδ οἵ ἰῃο ἘδδΑγ8 οὗ Βδγν. ὅδ Μαγέμοδυ (2 νοὶβ. Βοϑί. 
1806, 1868) ἀζοὸ γοῦν οὐδοῦ γον ἀϊτοοῖϑά, 6. σ᾽ (δὲ οη Ναέωγε 
απαά Θοά, 1. 121 . 8,66 δἷδὸ ἃ σοοϑηὺ δυίίοϊθ Ὁ (86 δϑ:)θ 
ΔυΐΠΟΣ: “15 ΠΟΤ ΔΏΥ Αχίομ οὔ Οδυϑαι εν ἢ) ἰὼ ἰμΠ6 (υπ- 
ἐοιιροόταῦν ἤΠεοίειο ἴον Αὐκουδι, 1870. 

Τλᾶι δάαιετίαἰΐενι οΥὙ 1Δ4 ἤἔγοεεπεὲ αν, ἃ οτᾳπυο οἵ Ὁτ. 
ΒύοὨοτ᾽ Β δγδίδηι  ἰγαυβίοιδὰ ἔσο (ὃ ΒΥΘησἃ οὗ 6ηδὲ ὉΥ 
Θυδθανο Μαδεου, ᾿οπάοι, 1866 (ἰὰ Βα: ὸτθ᾽ Βα Γλὕσασυ οὔ σου- 
ἐδ ροσβοθουδ ῬΒἢΟΒΟΡΏΥ), 16 ἃ ΥΟΙΥ 8019 δηὰ οος υἱοοίης 

ΔΡΆΔΏ τη ρηεν ἀοθοάϑ. 

ἩΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΠΟ στορ ] δηοηΒ οὗ δοβίθδ ᾿οπο τη [Π6 Ῥ888 
οὗ [6 Φογάδῃ (ςἢι. 111. 1--8). -- Ενϑη "ΝΣ ΠΝ μαμὰ ΠΝ 
οἵ εἰοιιά δηὰ πἰϊπουῦ τὶς οὗ ἴπ6 σονοπδηϊ, ἴ86 Γοτὰ 
811}} δΔη [ΌΤΟΥΟΙ ρΌ68 ὈΘΙΌΓΟ [118 ΡΘΟΡΪΘ. --- ϑδποῦίγ 
γουγσβοῖνοβ' Α νογχγὰ οὗ ργορδγαίίοη ἴῸν ἴΠ6 [τὰ 8 
ΒΊΡΡΘΥ. --- Ὑ Βοπὶ {Π0 1,οτὰ τδῖκ68 ρστοδῖ, μ6 8 {ΓῚΪῪ 
τοδί, 88. οὔθ Μοβϑβ δηά Ψψοϑιῦυδ. ---- Φοβ 1.8 8 αἷδ- 
ΘΟΌΓΒΟ ἴο {Π6 ῬΟΟρΙθ. [Ὁ σΟὨ Δ1η8: (1) 8 ἀοιηαπά 
ἴο ΒοαΡ {π6 τνοτὰ οἵ ἴΠ6 [οτά ; (2) ἃ ῥτοιἶδα οὗἩ [Π6 
οδδοῖαδὶ ἢ6]Ρ οὗἩ ἴῃ6 "νης ἀοά. --- ΒΥ ψΠδὲ ἀο τὸ 
ΑἾ80 Ἐροοβηιας 16 Ῥγθβθηοθ οὗ 8 ᾿ἰνίην σά δπιοηρ 
81 (1) ΒΥ δἷ8 ψογὰ ὙΒ ἢ Ηθ 8.}}} σβδβοβ τὸ Ὀ6 
ΡΕΓΡοΙθΔΠ}Υ Ρα δηθὰ περ ἡ π8; (2) ὈΥ͂ πἰ8 ἀθθήβ 
Μοῦ Ηδ 18 511}}} ρϑγροίαδ! }  Ῥογίοττηϊης. --- ΤῊΘ 
Γλνῖπα Οοά ! (νοῦ. 10). Ηον βῃου]ά τὸ {πἷπξ οὗ 
ἀοά τ (1) Νοῖὺ 88 ἃ στιχία ογάδυ οὗ πείατσε, πὶ (2) 
88 186 ᾿ἰνηρ ἀοἀ ἀπά τπ]οῦ ονοῦ 411 τ 6 Θατί. ὙΠ6 
ΓΌΪΟΥ ΟΥ̓ΟΓ 84}} [πὸ ποι]: (1) ΤῺΘ πϊρεθι, (2) 
186: ὕεβὲὺ ΒΆ]ογ. 

ΤῊΘ σψοπάογα! Ῥαββαρὸ οὗ [βγϑϑὶ τῆγουρ 106 
Ψογάδῃ (ς}). 111. 18-4; 18) ἴο Ὀ6 τγοϑύθα 85 ἃ Β16]6 
1βϑβομ, ἴοσ  ῃ]οἢ 186 4}1 {Π|686 ἸΟΠΡῸΓΙ 5ΘΟ ΓΟ Β ΒΓΘ 

ΠΟΡΆΪΥ Βροακίηρ, νν6}1} δα ρίβα. --α Α8 [βγ86} τγϑηΐ 
το τῆτουρσῃ ἴπῸ Φογάδη 80 ὁ ρῸ πηδδιτηϑ 
ΓὨγου ἢ ΤΩΒΗΥ͂ ἃ ἀδηρου. --- ΤΊῚΘ ΤΠΟΙΠΟΥΥ οὗ Οοά δ 

1 ἰβ 1) [0 ὃθ {ἈΠ ΓΆ]Υ Ῥγοξογνοὰ 
Ὀγ ἴπ6 ραγϑηῖδ, (2) σΔΡο ΠΥ τὸ Ὀ6 ἱπιργοββοᾶ οἡ [116 
εἰμημτο. - Τῦδ ογοσίίοη οἵ [86 τηοιηογίαὶ αἱ ΟἾγ αὶ. 
-- Αἴοῦ {16 ρμΠΠρτίμηδμα ΘΟΤη 68 ἴΠ6 χοΒῖ, ---- ἰΠΟΓΘΆΒ6 
οὗ τ1π6 Κηονίοάρο δηὰ ἔραν οὔ ἀοὰ ἴ8 16 ΒΟΙΥ αἱπὶ 
οὗ 411 ηἷβ ΟΣΚΒ. Ἀ 

5ΤΑΒΚΕ: Ηἢδ (Πδὲ Μ1]] πος ἱπίο πὸ ῥτουϊϑοὰ 
ἰδαηὰ οὐ Ὠὲρ τυϑὲ 4160 Ὀ6 ὉΡ ΘΑΙΙΥ δηἀ ναβδῦθ ΠῸ 
πιο, οὐ βοσυνβα 6 ὙὺΠῚ1]} ποῖ τόδοὶ ἰδ, Μαιῖ. νἱ. 88. -- 
ὙΥΠΟΟνοΣ Μ}Π1 6 δηὰ Ὀ6 οα]]6ὰ ἃ τίρΐ βρὶ γιῖπδ] 
ῥτοϑῖ τασδὶ ποῖ ΟἿΪΥ πᾶν ΟἸσῖϑὶ ἰπ ἢΪ8 ἤθαγὶ Ὀθϊ 
4180 ΟΥ̓ 8π οαἀτγίην ὀχαιρὶθ πᾶ Κ6 ἷτη Κη ἴ0 
ΟΠΟΥΒ πὰ ρῥτγαΐβο πἶτα, 1 ΤΊπι. ἷν. 12; ἘρΡἢ. ν. 25- 
27. --- Οοά πιᾶὺ ᾿ηάδοα ΜΜ6}} ΔΙΠΟΥ α8. ἴο ἐγθοῖ τηθ- 
τη Δ]8 Ὁ ὙΠΟ Ὑγ6 ΤΏΔΥ ΓΟΙΏΘΠΌΘΥ ἢ15 ΤΟΠΑΘΓΑ͂Ι] 
ΨΌΓΚΒ πὰ 8 Ὀρηοῆϊε, θη. χχυὶ. 18; χχχὶ, 4δ᾽; 
1 ὅ8πι. Υἱῖ. 12; Εδι. ἰχ. 27, θὰϊ ν6 τηπδῖ ποῖ οῦ- 
80 Βιιοἢ (Ὠίρθ, ἴου {Ππ| 8 Δῃ δου ηδίοη ἴο 86 
Γοτὰ, Μϑδίι. ἱν. 10. -- ΤόΔΟΠοΓΒ πα ρτθδοῦογβ τηθδῖ 
Ὀ6 8Π ΘΟΧΘΙΏΡ]Ὸ πῃ ἴδῃ δα ΟΘΗΒΙΆΠΟΥ, δηὰ ἰοῦ ΠΟ 
ἀΔΙΡῈΓ (ΟΓΓΙΥ τἰ6Πὶ. -- Α ΟἸτίβίδη οἡ [Π6 ᾿ΟΠΓΠΘΥ͂ 
τοναγὰβ [0 ΠΟΔΥΘΏΪΥ [ΔΙ μου] δη ἃ τππϑὺ ποῖ ἠεῤδ 
τηθδὲ ποῖ ρυϊ ΟἹ ΓΕροηΐΑΠΟΒ, ὩΟΓ ὈῈ ἰΔΖΥ δηὰ β]οί"- 
ἔα] ἴῃ αοξ» Ὑ4Υ8, ῬὨ]]. 111,14: (ογ. 1Χ. 24. --ὶς 
ἴθ ποῖ Θῃουρ ἢ τὸ ὑδρῖη 10 Ὁ6 ρίουιβ, Ὀαΐ ΟΠ6 πητιδὲ 
ῬΟΓΞΟΥΘΓΘ ἜΘ ῃ ἴο {πὸ ἐηὰ, Εδν. 1. 10. -- α Ομ βδη 
βου ἃ πονοῦν δοὶ πίτθουϊ, Ὀπῦ ΔΙ ΑΥΒ ΜΧΌΣΠΙΒΕ ἴο, 
(οὐ πὶ]}] δὰ σογὰ, Μαδῖϊιῖ. χχὶ., 6. --- [τ 16 τὴ6 ἀὰ 
οὗ ἴῃ6 πιαρίβιγαοῦ 4180 ἴ0 οδῖὸ [δαὶ τΠ6 τοὺ 
βδοιϊᾷ ὕὈ6 οἀποδῖρα ἴῃ (6 ἴρδαγ οὗ τὸ 1οτὰ, ΤῈ 
νἱὶ. 5. --- Ῥαγθηβ βιου]ὰ σοϊαῖα τὸ τμοὶγ ΟΠ] το δηὰ 
μοϊὰ Ὀοίοτο τπθπ, ποῦ τμοῖῦ οὐσῃ Υἱ]6 ἀδοάς αὶ 
(οὐδ πιογοῖι! ἀθοάβ, ἔχ. χ. 1, 2, Πδαϊ. νἱ. 20. -- 
Τοδὲ 8 [86 τίσις Δρρ λοι οἵ οὐ Β πιδγνε]οῦβ 
δὰ Ὀοποῆσθηϊς δοῖϊδ ὙμῸη ΜΘ ΙΘΆΤΏ ἔτοπὶ ἴδοι 
{ΓῸ}Υ ἴο Κποῦν, ἴδαγ, δῃὰ ἴον εἰπι, Φόμη 1). 11. 

Ομβάμεε: θη 'ψ͵ὸ ρΡῸ ἴ0 σαγο ἢ τὸ ποαὺ ἀοά 

τοίαϊου, ἴα δηοτγέ οοιρϑε, οὔ ἔμο ἀοοίτίυοα πο πουῦ]ά 
οχρίδίη 6 πη] γοσγθθ πὶϊδοῦς αὶ Θοὰ. --- 1.} 

4 [ΤῊ δἰδιοιηθοῖ, ὨΟΉΘΥΟΣ, δοίη αυϊέο οορεἰδίδης πὶ(ὰ 

(τοῦς. 17 πϑϑτὸ ἴο ἱπιαχίηο 9 που οὶ οὔ μεγροπάϊου- 

δεῖν δῦογο ἔδο ρα οἵ ἐδο 16γδβο δα, ἔμθ δυϊὰ τῷ} που]ά 
ΘΟΩΠΌΔ11Υ 6 ταϊδοὰ ὮὉΥ ἐμο ἀοτγῃκοοιηίος Βοοά, διὰ ἱο ἀϊ6- 

ἰδῆοθ ἴὸ ποϊοδ ἰδ) 6 ἩΔΊΟΣ πουκὲ δοῖ ὑὈδοὶ (" δἰδυά ᾽, πιο 

ἀοροοά οὐ (6 (πὸ ἀυτίης πίοι τ. 6 ἰπυοτττιρίίου ἰδδίθα, 

80 ἐπὶ [ὨοτῸ ἰ6 ὯὨΟ ποοὰ οὗ δυδροοξης τα Ραγοιϊδσὶν 18 
τ} 18. -- Τὰ.) 



ΓΟΗΑΡΤῈΒ Υ͂. 61 

ποῖ διὰ ἰὸ τοοεῖγο [06 ΒΟΙΥ ΒδΟΓγδΙ ΘΠ 8, γὸ Βῃοι]ἃ 
ΘΔ ῬΓΟΡΑΓΟ Οὔτβοῖτοδ, Δἃ ΔΡρτόβος οὐ τἱτῇ 
ἃ ΟΒδδῖς, ἰο ρεγαῖο μοασγὶ, δπὰ μοι ὌΡ ΠΟΙ απ άθ, 
1 Τίσῃ. 1]. 8. -- ὙΥ̓ Βοῖὰ (ἀοά νν1}} τῆδι κα γτεδῖ, εἴπ Π0 
βτεὶ Το 5 5108}} {ΠΟ ἢ ΘΙ ΒΟ ΟΓΟΒ8, δὴ 
σΆΓΘ, δηὰ ἰοἱ!, δηὰ ἀδηροῦ, "8. χυ! δ. 36. --- ΤΠ οἴδηῃ 
τ1θ8 ἈΠ Δ] οὐ δεΐοτθ Οὐσγ ογΥῸ 8. ψζυβδοϊ ΟΌΒΙΥ Π6108 
οἴδοῖτβ οἂϊ οὗ περᾶ δπὰ μοῦ], ἢ 116 το, ἴῃ ΟἿΥ ΟΥ̓ 
ἰδουρῖ, ἃτῸ Ἰοΐδ ἴδγ Ὀοηϊπα, 51}}} ΟἿΣ που 8180 
6}3}} γεῖ φοπθ. [1,6ἴ 8 ΟὨΪΥ αὐγδϑὶς (Π6 τρις πιο, 
ΥῸΥ. 17.) Οοα ἢΔ8 Ῥδίίδηςθ ὄύθὴ τ (Π6 νγοδὶς, 

εαῖν. 4; Μϑις. υἱῖϊ. 25, χῖν. 80. --- 80 Ἰοῆρ 88 
ΟὨγχίες, [06 ἔστι ΠΘΥΟΥ «8681, ἰὼ ὉπάΘΥ τι8, δηα ἢ8 
ΤΩΙ ΠΙΒΊΟΥΒ 1π {ΠῚὶ8 ππαυϊοῖ ἴδ ῬΤΘΘΟῊ [6 ρΟΒΡΕΙ, γγ6 
πορὲ ποῖ ἔδαν; 116 ρτοδὶ ἤοοαβ οὗ 81η5 δηά οὗ 
πτϑι οὗ αοάἄ χταιδῖ τοῖο, θοοδπδα ἴοσ ἴῃθπὶ παὶ 
ἃτὸ ἱπ (τδὲ Ψ680}8 ΠΟΤῈ 8 ἢονν ΠὩ0 ΘΟΠἀοΙ Πὕὔοηῃ, 
Βοπι. τὴϊ. 1. ΝΟΥ σδὴ ἴδ6 Θῃοιηΐθβ οὗ τ6 ΟΒυΣΟ ἢ 

᾿Ῥιοσοοὰ ἔπσιμοῦ ΤΠ Δὴ [88 Ὀδθη δρροϊηϊθα ἴ0 {ἢ 6Π|. 
αὶ 1 ΟΒγῖβι δπᾶὰ ἢἷς πογὰ ἀδραγῖ ἴγοτῃ ὑ8 16 η 

τηῦβὶ γὸ Ὅδ6 ΘἸΟΓΠΔΙΪΥ͂ ονοσν ΠΟ ρα Δηἃ ΡΟΣΙΒῈ δᾶ 
σποδ ἴδ νγσαὶῃ οὗ Οοά. --- ΟΠ τῖβὲ τὴ ἢ ἸΏΔΗΥ 

βϑϊη18 [.Ὰ8 ΟΥ̓ΘΡ ἰηῖο διἷ8 {Ἀ[Π6Γ 8 ὨΟῦδΘ 
τὰτοι ἢ ταις ἢ ψαῖοσ οὗἨ ας οη, Ὑ]ο ἢ ολτη6 ἴῃ 
ἐνθα ππίο Ὠἷβ δοῖ], 8. Ἰχῖίχ. 1. Βαϊ Π6 [88 Ἰοῖϊς ἃ 
ΤΠ ΤΆ] ὈΘΠΙπὰ Εἶπ, ΠΑΙΊΟΙΥ, μὶ8 ἔποῖνα ἈρΟΒΙ68 
διὰ {ΠεῚΓ ὙΠΡΠΕΝ ἘἸΔΟΡΥ͂ (ΠΟΥ 80 ἀπἀογβίδηἀ 
τοῖβ, δηά τπδηὶς δΐπι τΠογοίου. 
ΗΕΡΙΝΟΕΕ: [ἢ τΠἸ086 Ὑ}0 ΔΙῸ ἴο Ὀ6 ΤΊΘΓΟΙΥ͂ Βρθο- 

ἰδίουτβ οὗὁἩ 186 στοαὶ Ὑοσκϑ οὗὕἨἁ ἀοἀὐ βου αὰ ἤγθι 88Π6- 
εγ τιοτηβοῖνοβ, ΠΟΥ͂ ΠΟ ἢ τηοτὸ πᾶνῷ ἴΠπο86 πορὰ 
οὗ βαποιποδύοῃ τοι οα νΥὺ1}} ΘΙΉΡΙΟΥ 88 ἢ18 86Γ- 
ΥΔΩΪΒ ΤῸΓ τ[Π6 ρουγίογτπιδηςς οὗ 8 ᾿ΟΥΚ, 1 (ὐΥ. ἰχ. 
27. . 

Βιμι,.. ΤΎὌΒ.: Βοίογε ἴπθ0 αἷ8ο, Ο 808]} {Π6ΓῸ 
διὰ ναΐοτβ οὔ δ] οΠοπ, (του ὙΠΟ (πο 
τηῦδί ἴτᾶνοὶ, θοΐοτο τθοα σδπδὺ ΘὨΟΓ [16 ΠΟΘΥΘΠΙΥ͂ 
Οβδδδη. Βαΐξ ΟἿΥ ἴπ ἢ ροοά Πιδατί, δπὰ 
πιεῖ τυ βο τὸ οὐ δ Π6ΙΡ ; Ηδ Μ1}} ορδῆ ἃ ὙΔΥ ἴῸγ 

80 ἴδπεῖ [Π6 Βθδπιβ οδηποῖ ἀτόνῃ ἴδ 60, 1}8. 
ἰχυΐϊ. 12; 18. χ τ! 2. 

ΟΒΙΛΧΡΕΕΒ: ἤοδσ ΟἸ τ βύδη, Γοιοι ο᾽ ἸοΤ [06 
ἵποῖτο δροβῖῖοβ, ὙΠῸ ἢᾶνα ὈΥ {Π|6 Ῥγθδοῃίηρ' οὗἁ [Π6 
ξοθροὶ βργεδὰ τὩτουρῆ τῃ6 σον] ά 116 Κἰπάποβ8 οὗ 
Ομ τίδς ἴῃ τῆδι δ νου] ἰοβά π8, [τοῦ ἢ [Π6 ΡΟΎΤΟΣ 
οὗ εἷς ἀοβῖι πο νου δι ηρ [10 ; ΓΟΙΠΟΤΙ ΘΓ ΤΏ 6Πι, 
δηὰ ΠΟΔΓΌΪΥ ΓΠΆπΚ οά [0γ τΠ6Π|, --- ἀοα οΔἢ οδ 58 

Ματα. ἨΈΝΕΥ: ΤΒοβα τπᾶὶ νου] Ὀτΐπρ στοιὶ 
Κϊηρ8 ἴ0 Ῥ888 τηπδῖ Γίβα ΟΣ, “Ι͂ΟΥΘ ποῖ Β]6 0 Ὁ 
ἰθαῦ ἴποὰ ΟΟΙ.6 ἴο Ρουθ." «οβῆιδ Πογοΐη βοῖ ἃ 
βοοά ἀχδιηρὶο ἴο ἴἢ6 ΟΥ̓ ΟΟΓΒ ὉΠάΘΥ ἢΐπι, δηὰ τυ ῃῖ 

6πὶ ἴο Υίθα θαυ, δῃά ἴὸ 41}} {πᾶὶ ἀγὸ ἴῃ ρυῦ]ῖς 
ΒῖΔΙΪΟΙ,, ΘΒρΟ ΟΠ ἴο διϊθηὰ σΟ ΠΏ. ]}Υ ἴὸ ἴΠ6 ἀν 
οἵ {πεῖν Ρ]δςθ. --- ΤΉΘΥ πιαδί (Ὁ]ον, [ῃ6 ῥυθϑίβ 88 (ὯΓ 
ἃ8 ΠΟΥ͂ οδΥγίοα [Π6 αὐκ, Ὀτπιὲὶ Π0 ΔΙΓΓΠΟΥ ; 80 ψ6 πιπϑῖ 
[ὉΠονν ΟἿΓ Τα βίοσβ ΟὨ]Υ 88 ΠΟΥ 90]]οὐν ΟἸτἶβι. -α 
ΤΒουρῈ {0 ορροβίοη ρίνθῃ ἴὸ πὸ βαϊνυδεοη οὗ 
Οἀοά᾽ 5 Ρθορ]δ ἴανὸ 81} ἱπιαρίηδοϊθ δἀναδηΐαροβ, γαῖ 
Οοά οδῃ δπὰ Μ|}} σοπαποσ ἰδ. --- Ο0αἀ 5 σψοΥκ5 οὗ 
ὙΟΠῸΟΥ δῆ θη ἴο ὃὈρ Καρίὶ ἴῃ θυθυ δίῃ ΤΟΙΊΘΠ.- 
ὈΓΒΏΟΘ, δΔηα ΙΏ68η8 ἀονϊδοά [ῸΓ Ῥγοβοσυὶηρ 186 τὸ- 
ΤῊ ΘΙ ὈΤΔΏςΘ ΟὗὁὨ 1ΏΘΏ. --- Οοὐ Παά βεαϊὰ 'ἰῃ ἢ18 ψΤΔΙ, 
1Πδ0 ΤΠ Υ Βῃου] ἃ ὙΔΠΔΟΥ (ΟΓΙΥ γοδῦα ἴῃ [86 ὙΠ|ᾺΔΘΥ- 
Π6588, Ὀπ1Ὶ 10 ΤΏ8Κ6 ὍὉΡ ἰμδὶ [ΟΤῚΥ γοϑὺβ 6 τηθδῖ [ΔΚ 
ἴῃ 186 ὅτβι γϑδῦ, νη] ἢ γὰ8 ἤθη ρϑββοά, δπὰ μδὰ 
ὈΘΘΏ 8 γϑδῦ οὗ {πλπρἢ ἰῃ ποῖγ ἀο! νοσαηςα ουϊ οὗ 
Ἐργρῖ, δηὰ 118 1681, νυ" ἰς} δὰ Ὀθθὴ ἃ υϑᾶγ οὗ 
τυ Ρὴ ᾿ΠΚονν 86 οἱ τῆς ΟἿΒΟΥ δἰάο οἵ Φοίβη, 80 
1πδῦ 4}} (26 ἰΟΥΥ ἬΤΟΓΘ ἢοΐ ΥΘΆΓΒ Οὗ ΒΟΙΤΟΥ͂ ; Ἀπὰ δἱ 
Ιαβὲ Ὠθ6 Ὀγοῦρεῦ τμοτὰ ἱπίο [Π6 ἰδηὰ οὔἩἨ Οδηδδη ἔνθ 
ΑΔΒ Ὀείογτο τ8ὸ ΔΗ͂Σ ὙΘΔΙΒ ὝΕΙΘ Θπαρα, ἴ0 ΒΟΥ 
ον 1{||6 Ρἰθαβῦσο οά ἴδκοθ ἱπ ρα ηἰβΐηρ, μον 
δὶ ς Ηοθ ἴ5 ἴὸ βῆονν Τ ΘΓΟΥ, δηᾶ τδϊ, ΤῸΣ [16 οἸοοῖβ᾽ 
88 ΚΘ, ἴΠ6 ἀδγβ οὗ το. Ὁ]0 ΔΓΘ δῃογίθηβρά. ---- ΤΟ99 
ταὶ ν1}} θὸ υῖϑο ΒΘ (ΠΟΥ ΔΙ.Ὸ οἷά τητδὶ Ὀ6 ἰῃ- 
υἰδίτῖνο γμθη ΤΠΟΥ ΔΙῸ γοιηρ. Οὐγ]οτὰ φΨόριια, 

του ρἢ Ηδ ᾿ιδα ἰῃ πλοῦ τῆς [1] Π 685 οὐὅἁἨ Κηον]- 
εἶμο, 848, Ὀν ᾿ΐβ δχδιῃρίθ, ᾿δῦρῃν οὨΠάτοη δηὰ 
γουηρ ΡΘΟΡΙΘ ἴο θᾶῦ δηὰ δδκ ἡ. 68 |]0Ώ8. --- ἢ Δ} 
1η6. ᾿ῃβῖγι 08 πὰ ἱπίοττηδίομβ ρδγεη8 ρἷνθ 
τποῖγ ἘΠ] Πάτϑη, ΤΠΟΥ͂ βου] πανὸ οἰ ον πὶ {ΠΣ ΟΥΘ 
ἴο τ ἢ δπὰ δῃ [θη ἴο ὅδαῦ Θοὰ 7}0ῶογ ευογ. 

ΘΟΟΤΤ ἴοι δ. 3): 70 εἐδηποῦ ἰῃ σηογαὶ ρῸ 
Ψ͵ΤΟΊρ ἴῃ Κοορίηρ οἷοδο ἴο [86 ΟΥ̓ πη. 68 οὗ Οαοᾷ, 
84 ἰπυ8, 88 ἴδ ἬΟΓΟ, [Ὁ] νης 16 ἀτκ ἴῃ 8}} 118 
ΓΟΙΊΟΥ 418. [ἢ Β0 αἀοἱπρ ὸ Ὠθρα ποῖ δα στίνογβ οὗ 
τοῦ ὉΪ6, τηοιιπιδη8 οἵἉ αἰ ΟΠ ΠΥ, ΠΟΙ ποδί οὗ ορ- 
Ῥοβίηρ ο68; δυὲ οοπῇάαϊηρ, ἴπ 116 ΤΑΙ] Ῥτοιπἶθα, 
[6 ΑἸΠΙΘΉΥ ΡΟΝΤΕΓ ἀπά σονθηδηθίονο οὗ ΟἿΓ 
αυά, “116 Ἰινίηῃς Οοά, ἴ0 Τοτὰ οὗἩἨ Γ[Π6 ὙγΠ0]6 
ΘδΥγῖν,᾿᾿ πὸ ΤΊΔῪ ρσοοοθϑα υῖτν ὈοΟΪἀπο88 ἀπά δἰ δου Υ. 

ΤῊΞΒ ὅ.ΔΜῈ (ἰν. 10): βοὴ ν ἢ οαγοῆι! διτοη 0 
ἴο ἴΠπ6 ΘΟΠ Δ Π 48 δηα Ῥσγονίάθηοο οὗ Οοά, 6 ᾶνο 
Δ ΚΟη [86 Ρ͵6466 δῃὰ οηραροά ἴῃ 116 ϑογνίοθ δϑϑϊστιοα 

τεβροοὶ ΤῸ [ἴῃ6 τηϑρ βίγΟΥ, δηἃ 8150 ἴδκο ἴΐ ἔγοπι 8, γὸ οαρηῦ ΡΔΕΘΠΕΥ ἴο δὐΐαο ἴῃ ἱΐξ, δῃαὰ ποῖ ἴο δῖ- 
1Π 6 1 
οὗ τοῖν ὈΠρΡΌΑΙΥ ᾿᾿8, Ῥβ. ον. 4. 

ἴῃ δηὰ σοΥϑν Τδοῖὰ τὴ Ομ οτρύ ὈΘΟδι186 ] ἰοτηρὶ ἴ0 τοῖον 11}} Ηθ οὐ Υ̓ ΘΟΙΏΠΔΠ 8 118 
1Ποηοο. --- ΤᾺ.) 

4, Τὴε 7 εαϊοαξίοπ ἰο ἰλ6 ον Ῥ’αγ. 

ΟΠΑΡΤΕΕ Υ͂. 

α. ΤΊΈο Τοῖς οὗ ἴδ Τηγββίοη οὐ ἴῃο [Δ ὈἰΔη8 οὗ ὑπ6 Τ.Δπά. 

ΟΠΑΡΤΈΚ Υ᾽.]. 

Ϊ Απᾶ 1ξ σϑπλθ ἴο ρ888, ἤθη 411} ὑπ6 ἰκἰηρβ οὗ [8 Αταρογῖΐθβ νοὶ ισόγδ ου ἐπ [οὐ Π6.] 
8146 οὗ [186] Φοτάδη νγεβύπαγα, δηα 4]1 {πΠ6 Κίηρβ οὗ [86 (ὐδῃπϑβϑη ῦθ8 ἡ ΒΟ τσθγθ ὈΥ {}|6 
868, Βοδτὰ ὑπαὶ {π6 1ωοτὰ [ΨΦ6ῃονδἢ]} δὰ ἀγα ἂρ 1816 σψαίθσβ οὗ [1[Π6] Φογάδη ἔγοπι "6- 
ἴογα (μ6 ομ]άγθῃ [8018 οὗὨ ΙΒΓ86], ὑπ] τῦϑ ὑγθῦθ ραβββϑα οὐϑσ, ἰῃδύ {πὶ} ἢθαγῦ τῃηϑ]υθα ; 
ΠΟΙΠΟΓ τ͵8 ἴΠ6 ΓΘ ΒΡ ΣΙ ἴῃ ΠΘ1 ΔΠΥ͂ ὨΟΓΘ, Ὀθοδι86 οὗ (6 ΟὨΙΙάγθη [8008] οὗ [8Γ86]. 
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ὃ. ΤΏ Οἰγουσηςί βίο οὗἩ [6 ῬθοΟρΙα. 

ΟἬΑΡΤΕΕ Υ͂. 9-9. 

2 ΑΥ (δαὺ πιθ [86 1μοτὰ [96 μόν δ] δ] 4 υαπίο Φοβιυδ : Μδῖκο [866 βῆβδγρ ἱκπῖνϑβ [Κηΐνθς 
8 οὗ Ββίοῃθ], δηᾶ οἰγουτηοῖβθ ἀρσαῖῃ (Π6 ΘΠ] άγθη οὗ 18Γ86] [Π6 βθοοῃᾷ {ἶἰπ|ὸ.0. Ἀπά Φοβῃυὰ 

τηλᾶο ᾿ἰπὶ 9ῃδγρ Κηΐνθβ [Κηΐνθϑ οὗ βίοῃβ, δῃᾷ οἰγουτμηοϊδοα {86 ΘΠ] άγθη οὗὨ [5Γ86] δ 
4 {Π6 81}} οὔ πμ6 ἔογθβκῖηβ. Απά {π|8 ἐξ (86 σᾶ86 ΨὮΥ ΦΨοβῆυα ἀἰά οἰΓουτηοίβθ : 4}} (ἢ 

ες ῬΘΟΡ]6 ἱδπδΐ οδπηθ ουἱ οὗ Εργρύ, ἐλαέ τοεγ6 τλ8]68, ουθη [Οχἱ : Θν θη] ἃ]] (Π6 τβθῃ οὗ νγὰγ 
ὅ [824] ἀϊοᾷ ἴῃ {π6 τ ΠΟΤ Θ88. ὈΥ {Π6 τᾶν, δἴϊεσ [88] [Π6Ὺ σλτη6 ουἱ οὗ ἔσγρι. Νοιν 

[Εον] 4}} 6 ρβθορὶβ πδὺ οϑτηθ ουὖῦ Ν6.Θ ΟἸΓου τ ΟἸ86α ; θα 811 (86 ρβϑορὶδβ ἐλαέ ἰσεγὸ 
Ὀογη 1 (ἢ6 Ψ]]ᾺΘΓΏΘ5Β ὈΥ͂ {16 ὙΥΑΥ͂ 88 {Π6Ὺ σϑιηθ ἔοσἢ ουῦ οὗ Ἐργρῖ, ἐλοηα {Π6Υ Βδὰ 

6 ποὶ αἰγουτμοῖϊβοα. ΕῸγ (Π6 ΘὨΠ]άγοη [808] οὗὨ [ΒΓ 6] γγ]} ΚΘα ΤΌΤΕ γϑαγβ ἴῃ {πΠ6 ἩΠ4ΘΥ- 
Π688, {11} 411 186 ΡΘορ]8 [παιΐοη] ἐλαὲ ἐσόγὰ [οτηϊῦ : ὑπαῦ νγΥ 676} τηθὴ [{Π|6 πιθη} οὗ ν8. 
ὙΠΟ οΔΠ6 οι οὗ Εσγνρὺ  γθ σοηβαπιθά, Ὀθολιβο {πον οὐαγρϑα ποὶ [πραγ κοηρα ποῖ 
[10] {π6 νοΐοβ οἵ {π6 [μογὰ ἀρυῤλίροι : αηΐο σ΄ μοτὰ {ἰ6 Ιμοτὰ [96 μόν} βύγαγο [Πδὺ Πὸ 
νου ]α ποὺ βου ἴπθ {Π6 ἰαπὰ ψῃϊοἢ {π6 Τογά [ΨΦ6ῃονα }} δῖναγθ απΐο {Πποῖν ἔ ΠΕΓΕ 

{ {μαὺ ΒΘ πνου]ὰ ρῖνα 8, ἃ ἰδπὰ (μαὺ ἥοννοῖἢ νὰ τὰ ]Κ ἀηα Πομου. Απα (μοὶν ομ]] τοι 
[5018], τἸσλοηῖ Ἦ6 ταϊβδθὰ ρ ἴῃ {πο ὶγν βία, (ῃθπὶ ΔΦοβιυδ οἰΓΟυοἰΒοα : ΤῸ ΓΠ6Υ̓ γ γα 
ὉΠΟΙΓΟυΙ ΟἶΒαα : Ὀδολεθ {Π6 Ὺ δα ποὶ οἰΓουπιοϊβοα ἔπθὰ ὈΥ 186 νναγὶ Απά ᾿δ σϑπηα 
ἴο Ρᾶ88 ἤθη ὑΠ6Ὺ πδα ἄοῃθ οἰγουιηοἰβίηρ' 411 [16 ΡΘορ]θ, ἱμβαὺ ἔποὺ ἀθοθ ἴῃ {Π6} 
ΡΪδοθΒ ἴῃ (86 οαπαρ, {1} ΠΟΥ 6 ΓΘ ὙΠ0]6 [ΠΠ64164]. Απά τΠ6 Τωογὰ [96 μονῇ βαί απηΐο 
1) 5868, ΤῊ8 ἄν πᾶν 1 ΤΟ] θα ἀναΥ [Π6 Γοργοόδοῦ οὗ Εσγρί ἔγοια οἵ, γου. ΥΥ̓ΠΘγθίογο 
[ΑΠ4] (6 πϑιηθ οὗ διὸ [{Ππ4] ρ]λ66 18 οἈ] θα (Ἰσὰ] ἀπῖο ε}}|8 ἀΔγ. 

Φ ὦ 

ἘΕΧΤΟΑΛΙ, ΑΝΌ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 [ὕγ. 7. - Μοσο δοσῦσδιε!Υ : Απὰ ἐδοεῖγ δοῦδ Π6 ταϊδοὰ ὉΡ ἱπ ἱμοὶσ δίδαὰ : ἴὩδπὶ Φ δ δ εἰσοππιοϊδο ; ἔοσ (ΠΟΥ ΤΟΣ υὩ- 
εἰγουτοροίδοα : ἴος ΕΔΟΥ δ οἱ οὐτουπιοίδεά δῖ Ὁ ἴΠ6 ΔΥ. .-- ΤἘ.] 

ι 

ς. ΤΊ Ῥββοονοσ. Γῇ Ο(οτη οὗἉ 6 [,Δηὰ. 

ΟΒΑΡΤΕΕΒΟΥ. 10-12. 

10 Απᾶιδο οἰ ]άτοῃ [8018] οὗὁὨ Ιβγαθὶ ϑποδλιηρϑᾶ ἴῃ ΕἼ]ρα], ἀπα Καρί [86 βϑβϑουϑῦ οἢ 
11 ιῃ6 ουγίθθηἢ ἀὰν οὗὁἨ [Π6 πιομίμ αὐ ὄνθη, ἰπ {Π6 ῥ]αΐηβ οὗ Ψογῖοῆο. Απᾶ {ποὺ αὰ 

δδὺ οὗ {π6 οΪά οοσῃὰ [{π6 ργοάμοθ]7 οὗ {Π6 Ἰαπᾶ ἱπ [ἢ 6 ἸΠΟΙΓΤΟΥ͂ αἴθ (ἢ 6 ῬΆΒΒΟΥΘΥ, τ1}- 
12 Ἰοανθηθα φακοβ ἀπᾶ ρδγοῃϑα οογη [τολβϑίθα 687 ἴῃ {Π6 86] βϑθ ἀἍγ. Απά (86 

ἸΏΔΠΏΔ ΟΘΑΒΘα Οἢ ἴδ ΙΠΟΓΓΟΥ͂ Δδυ {ΠῸΥ παά δδίθῃ οὗ (86 οἱα δοόγὴ [ργοᾶμο6] οὗ 
(16 Ιαπὰ ; πρύμο ῦ Παᾶ {Π6 σὨ]άγθη οὗὨ 15γὰ6] λῆμα ΔΩΥ͂ ΙΠΟΤΘ ; Ὀαὺ (Π6Υ 41ἃ 6δδΐ οὗ 
1Π6 ἔγυϊν οὗὨ 186 Ἰδηα οὗἩ (ὐΔπδδὴ ἐπαὺ γθαγ. 

ἄ. Τῆιο (δρίδίῃ οἵ [86 ᾿ογά 8 Ἠοβί. 

ΟΒΆΑΡΤΒΕ Υ. 15-15. 

18 Απᾷ 10 ολῖὴθ ἴο ρᾷ88 θη Φοβῆμπδ γγὰ8 ὈΥ «6τίοδο, ἰμδύ ἢ θα ἊΡ Π΄8 δγϑβ δηὰ 
Ἰοοκοά, δπᾶ Ὀδμο]α (μθτο βίοοά ἃ πηᾶπ οὐϑὺ ἀραϊηϑί ἢϊπὶ Ὑ10}} 15 βϑσοτα ἄγαν ἴῃ ἢ 8 
Παπᾶ : δηὰ Ψοβῆυδ τυϑηΐῦ πηΐο ἢΐτὰ, 4η6 βαϊά υπίο ἢΐπι, 45 ἴποὺ ΤῸΓ 8, ΟΥ [ὉΓ ΟἿΓ 

14 δἀνογβαγῖίθβῇῷ Απά Πα βαϊά, Νὰ ; θυΐ ας σδρίαϊπ ' οὗἨ (6 Βοβὺ οὗ (πε 1νογὰ [76 8ο- 
γ8}}} ἅπὶ 1 ΠΟΥ͂ οοιηθ.72 Απάᾶ “2088 [8}} οα [8 ἴλοθ ὑο [86 ϑαγίῃ, δηὰ «ἃ ὑγουβὮ!ρ, 

1ὅ δῃᾷ βαϊὰ απο ἷπι, δῦ βαὶ ἢ τὰν Τμογὰ ἀπίο ἢἷβ βογναπῦ ἢ Απὰ {Π6 Ἄσἀρίδίη οὗ 
1Π6 Τογὰ 8 [96 Π ον} 8] ποϑὲ δα αηΐο Φοβῆυα, Ἰζοοβα {ΠΥ δῆοθ ἔγοπὶ οἵ {Πγ ἔοοί, 
ἴον 186 ρἴδοθ ὙΒΘσθοῦ ἴπου δία πάδϑὶ ἐ8 ΠΟΙΥ : διὰ Ψοβὶιυὰ αἀἸά 8ο. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

[1 Υον. 14. -- ΒορΤΟΕΙΥ ΔΏΥ ὈΓΟΌΪΘΠΔ ἴα τποτο ρετρίοχίηρ ἴο ἐδ ἰγδηδιδίον οἵ ἴδ 0. Τ. ἔβδὴ ἴο διὰ Δρργορσίβιο ἀδαεὶξιβ- 

εἴοηδ ἴον ἐδ οἴδείΐα}5 διὰ ἀϊκη ατίοα, εἰ γι] διὰ πὰ ἘΠ ΔΡΥ, διθους 9 ὅονα δηὰ τοϊαὶοὰ Ὡδιίουθ.Ό Τηὸ ποσὰ [- “τ 82 

αἰτεδὰν αὔοσάδα πὰ ἢΠ]πδἰσπιίίοη. Αἢ ἰάδημοδὶ του είοι οὐἩ ἔθ δοῖτο Ο. Ὁ. πίτη τεΐόγθηοθ ἴο ταϊδ ροίηϊ ποιυ]ὰ ἀουδίϊεαα ὃς 
τοαυϊεῖῖο ἴο ταιπϑὰν ἴμ6 ἀἰδῆο!Ὑ, δηὰ ςουἹὰ ἰδεη, ἤγοπι ἴῃ 6 ΤΟΥ πεκίυτο οὗ (Π9 οαδϑ, δι (ΑἹ ἢ ΟὨΥ ἴο ῬΑΣΕΪΆ] δύσοοδα Τμ6 

ΒυκἸἶδ γεγο. 15. ΠοΤαΥΟΣ, ὑποθοθοδασὶγ ταχύ. ΤΊ, Ὀςφείοα “' οδρίδίη. ᾽ 89 ἤθσα, Ἵν ἰα τοῃάδεγοὰ ὉΥ αἱ ἰεδδὲ ἃ δοδϑῶ 



ΟΗΑΡΤΈῈΕΒ ΡΥ. θ8 

ἀϊδικεος ἰαετηδ, τἶο “΄ οδΡρίδίη 7 ΔΌΦΝΕΙΒ (0 ΠΘΑΣῚΥ ΟΣ αὈ} 6 88 ΠΙΔῺΥ Ἡοῦτον ποάθ. Τἴ2)6 δδσῃο [6 [σὺ οἵ Ὁ, Ῥυΐηοο, 

διὰ ἴῃ 8 ζτεθὲ τυθϑδτισο οὗ ΠΙΔΥ οἰμεῖθ. ΤΟ τόδ] 16 ἰηάϊδίϊηςπο48 δὰ σου δου ἴἰο {Π6 Τϑαΐδὺ Ὑοτθ ἐδ 6 Ἡοῦτον ἴὸ 

Ὧτδο Ἠοῦτονϑ τῸΔ ὈΣΟΌΘΔΟΌΙΥ εἶοαῦ δι βροοϊδο. οίῃξ οὖσ Ὀσδὲ, γὸ σου!ὰ Ὀοῖ, ΡΟΣΏΔΡΘ, ἴῸΠ]Ὶ ΟἿΣ ἱπδάθαυδίδ (ΘΓ ὨΟΙΟΑῪ 

ἔπ τοϊς ἐρμοτο, ὧο τι ἰδ [μδ ἴδτοῦ ἀϊδογεηΐ ποσὰβ ἴοτ “Ὁ. ἴὰ ἰ16 εἶν!!, τ ΠΠτν, δὰ οοουρδιίοσιδὶ δρρ οδεοηδ; 88 

εδρίαΐα οὐ ζοῦοσαὶ (υδοὰ 1 ΟἿ. χαυῇ]. 84), Κουότηοῦ, ομἰο. Αμπά δὸ πιμίαις τιμία ]|8 πἰτὴ (ἢ ταϑί. --- ΤῈ.] 

[Σ Υεσ. 14. --- ΤΙ, 48 τζδην δΌρροθα, [Ώ9 δοξοὶίς δον πηϊοδίίοηυ τδὴ ἰπἰοιτυρὶθα ὨοΙΘ ὃν Φοδ υ8᾽86 δίατι]ϑὰ δθη89 οὗ δΔ'Ὺ6 

δαά τογοζοῦςο. 6 Θουπεοοι, πουϊὰ ὃὉ6 δεῖς πνάϊσοιοὰ ὉΥ ἃ ἀΔβὴἢ ἴῃ ὑἰδοθ οὗ ἴδ ρετὶοί, [8 : Αἴὰ 1 ΠΟῪ ΘΌΏΙΘ --- ΑἸὰ 

δόρδα οἵα. -- ΒΞ.) 

ἘΧΒΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΔΙ,. 

ΘΥΆΝΕῈ 848 ρίνοῃ ἴο [815 σμαρίεν ἴπ6 βοπιονμαὶ 
εἴαπιϑυ γοῖ δβιυιυυδιϑῃ τ} 7 οογτδεὶ ΒῈ ρΟΥΒΟΤΙ ΡΙΙΟΗ : 
“ἼΓμὸ τοῖα Ὑ Βί ἢ [ΟΠ] ονγοὰ ἱπητη θά Δ Ἰ6} ὕροη τῃς 

(τοῦ ἴῃς Φοτάβη." ΤὨυδ ΝΥ ᾿ιᾶνὸ Ὦθτο 
ρῶς Ὀοίογα 8 ἷπ διοοοββίοῃ, τοῖο δηα ἀ18- 

Ρνἰανοὰ, (α.) ἴμὸ εἰξοῖ οὗ 6 ἱπναβίοπ οἵ λπϑδῃ 
ἀρόη {πε ποδί Ποη, νὰ σ. 1 ; (Ρ.} [86 εἰγοιιπηοίδίοη οὗἁ τῆς 
ῬΦΟΡΙα, γεγ. 2.9 ; (ς.} 186 δ)ουτηθηϊ οὗ [86 Ὀτεδά οὗὅἁ 
(6 ἰαπὰ απὰ τΠ6 ῬΆΒΒΟΥΘΥ ἴῃ ΘΟΠΠΘΟΙοη Ὑγῖ τα 116 
οοϑϑδτίοη οὗ [6 ταβηπα, νοῦ. 10-19 ; δηὰ ἤπδ}γΥ, (ἀ.) 
16 ΔΡ ςὸ οὗἹὨἍ {π6 ᾿ΑΙ-Ρτίπορ οὗ ἀοά (νογ. 18- 
15). ἴῃ ἃ ΟΥ̓“ 8) ροΐηϊ οὗ υἱϑνν, [π18 σπδρίου οὔθ τ, 
σ ἤδη οοτρατοά νἱτ ΟΠαρίοτβ 8 δπα 4, πὸ αἰβῆςα!- 
[65,30 ἴὸ ΞρΘΒΚ ; βίηςο ἴΠ6 ΘΟΕ ΠΌΪΥ Οὗ ηΘ ΠΑΥΤΆ ΟΣ 
5 ἰπτογτιρίθα ὈΥ͂ ποῖμῖπρ δη ἃ π0 τεροι 0η8 ΟὐςαΓ. 
Ἐγνὸπ Κποῦεὶ ἢ88 τοροϊνοὰ [Π0 Β8ΠῚ6 ἱπηργοβδίοη οὗ 
186 Ῥγεδεπῖ σμαρῖογ, χορ νοῦ. 10-12, 6 δϑογῖθ88 
411 16 τοδῦ ἴο ὁπ6 ἀπά ἴδ βϑπὴ6 δυῖΠοΥ, ὨΔΙΔΘΙΪΥ, 
ται οἵ το “1Ὧνν Βοοϊ.." δίπος [ὉΓ 8 1818 “ [ἂν 
ΒΟΟΚ᾿᾽ ἴη Κποῦο!᾽ " Βοηθὸ ἢ3.8 ΠῸ οχιβίύίοποο, ψγ͵ὸ ὅλη 

αὐτῇ πὶ οη]ν ἰπ 50 ΔΓ 88. νγὸ Ὀ6 ον ο {81 18 
γὸσ. 1- δαπὰ 13-1.5 γχὰ πηϑοῖ Ὑ{ΠῚ} [86 Β8Πλ6 Πδηά. 

Α5 ἴο νογβ. 10-12, ΤΠ βίδῃα ΠΕΑΥΪΥ τοἰδιθὰ τὸ 
οἷ. ἐν. 17,19, τἀ γοῦρ ἢ τπ6 Ἔχαςὶ ἀοεισηδίοη οὗὨἨ [πλ6 
«ἰοἢ οδατγαοϊοιζοβ ἴθ. [}ἢ ὑοῦ. 10 δ[δο, δ 

ἴμοτο ἴῃ τότ. 19, αἰ]σᾺ] ἰδ τη οπρά, 80 ὑπδῖ 41} 

σης ἰδ τοροτγῖθα ΒοΌοΘ τηδὺ ὕδ οἰ τιοά, Δηᾷ ἴῃ 
εἰ. ν. 10 πο διυιῖποῦ τἀ Κὸθ ἂρ το τηγοϑα ψνΠ] ἢ ἢ 6 
μδά ἀτορροά ἴῃ συγ. ἷν. 195. Οπ ἴμ6 οἴδεῦ Ββαπά 
οὗ. ν. 10 δοῃποοῖβ 1186} ΘΑΒΙΪΥ δη ἃ ΠδῖΌΤΑΙΥ Ἰτἢ 
εἶ. ν. 9, 80 1δἴ ἴΠ6 τὸ ΔΡΡΘΑΓΒ 10 ὈΒ6 ΠΟ δΌβοϊπίθ 
ΠΘΟΟΞΕΣῪ ἴο ρῸ Ὁ80Κ (0 ἷν. 19. ὙΥ̓́μεπ, μονουοσ, ννῈ 
ἐχϑιΐπα νΟΓ. 9 ὁ μοῖρ ΒΙΆΤΡΙΥ, ἴἢ6 νΒο]6 ἴαγῃ 
οἵ ἴθο βοηΐοποο, πὰ αἶβο [86 Ἔχ υγοββίοῃ, θα δραίη 
τομεδιθά, “ἀπὸ! τι ῖ8. ἀλΥ,᾿" Ὀγεβθηῖβ ἐι86 } Γ ἃ8. ἀ6- 
εἰ τὸ ἱπίτοάποθ γοτβ. 10-12, ψ ῃοἢ τγθ τηιδῖ 
τείοτ τὸ τὴο ΕἸο ιἰδς ἀοσαμηοηῦ, οα δοιοιιηῖ οὗ ᾿τβ 

ΟὔΔΤΑοῖΟΣ ἴῃ ΟἾΠΟΥ τοϑρθοῖδ, πα ὑπογοίυτο τογαγὰ 

85 ἴῃ ῥτοροῦ ςοπεϊπαλίοπ οὗ οι. ἷν, 19. ᾿ 
«. δεν. 1. 1)1᾽΄ὲ ΕΙΣ οἱ οΥΓ 6 {πενιβίοπ Ὡροη (λὸ 

«ἰλιοὰ. Το νόγίο σἴδηὰδ ἰη [η6 πιοιΐ οχϑοῖ ς0η- 
ποοου ψτὰ εἰ. ἱν. 34. ΑΙ τὴ ψμοορίοβ οὗ τῆς 
δατὴ ποτα ἴο ἸΘΆΓΠ ΠΟΥ τὰ ΠΙῪ 18 ἴῆ6 παηά οὗἉ ἴῃ 
Ἰωτὰ ἀαπὰ γεν Ηΐιω. Α ἤγϑι οχδῆρῇο οἵ {Π||5 οθξεεῖ 
19 σίνεη ὃΚν 185 (ΔὨΒΔΠ 65, Μ ἢ086 Ποατὶ τη 118, ἀπά 
σπῦοθο οουτανο ἤρηπ, ΕΠ ὉΘΥΤΟΓ ΜΠ ΐοΝ, δοοογάϊηρ, 
ἴο 15 ψογάβ οὗ δῆδο, δὰ ὈοίοΓα βεϊχρά {᾿δπὶ (ςἢ.. 

ἰ,. 9-11), 84 Βόθη ἱηογοιβο ὈΥ {Π6 τη Ύγ  ]ο8 ΡΆ8- 
βᾶσο οὔ 86 Φογτάδη. Δ μδηῖΐς πδά ἴδ!]οη ἀροι {Βοτη. 

-- 273: ἀοε8 ποῖ τοίοσ Πογθ, 88 ἴπ οἷ. ;. 14-15, ἴο 

ἐ6 ΘΟ ΠΙΤΥ οδδῖ οὗ ἴπ6 Φογάδῃ, Ὀπὴ 88 ἰβ δῆονῃ ὈΥ͂ 

1.6 σαγοῦι δἀάϊοη ΓΙ, ἴὸ 108 νγϑδὶ βἰ46 οὗ τ86 

τίνοσ. ---- ΤΠ6 ταογο ἀβίους Και Ὁ ἼΣΠΩΨ,, '8 τὸ ὕ8 

τεϊδί πὰ 11κὸ 5, γοτ. δ. “1 ΖΦ τ δαῖδον 
δεϑαῖηθδ ἴπ6 ρΟΓβοη οὗ ἢ 6 09 δα βρθδῖβ ἢ {Πεὶγ 
ΠδηιΟ, ἃ8 ἴῃ νοῦ. 6, σοτὴρ, Ῥπ. ἰχνὶ. 6. (Κποῦε}).} 

1 ΓΥ͂φε τμ|6 ἴοτιι οἵὁ ὀχργθοείοῃ δ Ὀθοὸπ ποὺ πίϊμοῦὶ 
τουδοῦ Ἰοῃξ Ποῖ, κοὰ δ60}}} 16 ὉΥ Κ ὶϊ δῃά οἴμεσγε, 85 ἃ ὑχοοῦ 
(δὲ ἐῶθ ηδεταῖτο νὴ)2δ τὶ ὉΥ ΟὯ0 ἮΒΟ δὰ βηδιυὶ 
(6 ἰτδισαςεείου. --- ΤᾺ.} 

ὃ. εν. 2-9. Τὴε ΟἸγοιπιοίδίοη ΚΓ λς Ῥεορὶς. ΤῊ 5 
(4 Κ68 μίδοθ ΠΡῸΠ ὯΠ ΘΧΌΓΟδΒ σοπηηδληά ΟΥ̓ ΖΟ ΠΟΥ Δ ἢ 
ὈΟΟΔΌΒΟ, 88 γ6Υ8. 4-6 δβίαϊο, ἰς πὰ θθοη οὔ το ἰπ 
τὴ6 ὙΠάσγηθθ8. ΤΠ σον Δ} - ΘΟ] Βῃου]ᾶ, ἃ8 
βιις ἢ, ὕθαῦ πο βρη οΟὔτΠα σονοηδηΐῖν ἢ ΑΌΥΔΒΔΠᾺ 
Ἦ84 ἕουπ)ῦὶν γοσοῖνοα 8. ἃ 8564] (σφραγίς) ΟΥ̓ [Π6 
τὶ ϊδοιιβηόδα οὗἩ ὑιτἢ (Ποτι. ἰν. 11), δηὰ νυ ̓τἢ 1{, Ἀ8 
ἃ βαποῖ οὶ ρεορ]θ, ΒΟΙΥ τὸ 6 [μογά, δπτὸσ ἴητο 
(6 Ῥτοιηἶϑοιὶ ἰαπά. 
υΐνοα οὗ βίοῃϑθ. ΤΊυ8 πὰ ποὶ “ 511ὰτ0 Κηΐνοδ "ἢ 

ταυϑὺ 6 ΤΓΆΠΒ]αῖς Ὁ ΓΞ. Ζοό πα Ό0]- 
Ἰονγθ [6 οτϑίοπη ΟΥ̓ ἀπτίη ΠΥ ποι, ἃ. ἔχ. ἵν. 25 
9ΠΟΥ 8, ρογίοστηθα οἰτοῦπιςϑοη τυ δίομο ΚΗΪΥνΘΒ, 
Ὀδοδῦκα {Πὸν Πδὰ δ8 γοῖ ὯῸ οἴπουθ. Αὐτουνναταϑ 
118 Κἰηὰ οὗ Κηΐνοθ, 848 ὕὈθὶπρ ΠΟΥ νΘΠΟΓΆΪΙΟ, 
ὝΟΓΟ 501}} ΘΠ: ρ] γα ἴῃ βαςγθὰ γα πβαοῖίοηβ. [ἈΠΟ η 
τη6 δα ϊοπβ οὔτδο ΟΧΧ. δὲ τὰ πα οὗ {138 Ὀυοκ, 
8 16 οσυτίουβ διίδιοιηεπὶ αἶαν ςἢ. χχὶν. 80 : “ {ΗΠ 6 ΓΘ 
{ΠΟΥ Ρδοθά υυἱτἢ πΐπὶ ἴῃ τἰι6 του Ὁ γπογο τπον Ὀυτρά 
πἴπιὶ, τὰ Κηΐνοῦ οὗἉ δίομιο (τὰς μαχάιρας τὰς πετρίνας) 
ἢ Ἡνΐσἢ 6. οἰγοπτοῖκοα τ|ὸ 5058 ΟΥ̓ ϑγδαὶ ἴῃ 
ΟἸκΑὶ. -- ΤῊ] “Το Ἰορία βαπα σε τἢ τυ ἰο ἢ τὴ0 
ῬΓΙοϑῖΒ οὗ Οὐ δ]ο σαβύγαῖοι ᾿Ἐπϑιηβοῖνο (Ρ]΄η. 85, 46), 
Δηἃ τη6 ϑίομθ Κπηῖνοβ οὗ τπὸ Ερυρῦδῃ ΘΠ ΑἸ ΠΊΘΓΒ 
(Ηετοά. 2, 86), ΤἸΠΔῪ ἄοτν δ8 μΈγΆ}1015" (Υ̓ΊΠΟΥΣ, 
διυί. Πρα]ιο., 8. ν. “ Μοββοῦ ἢ) ὕΠὸ Ψ υ]σαῦρ ὮΔᾺ 
τ Λις ἰδὲ οἰμϊγοα ἰαρίάεοα; τὸ ΤᾺ Χ. ταῖπο]ὸ 
ΤΟΡΘΙΒΟΥ 8 στρ τγδπαϊδιίοι αὐ υγοπο ἱπτογργοία- 
τἰοη : ποίησο ν σεαυτῷ μαχαίρας πετρίνας ἐκ πέτρας 
ἀκροτόμου. ϑίοπο Κηΐνοθ 6Γ6 ἤοπαπαὰ 4150 δἵ {10 
ἀἰϑοονογυ οὗὨ [πὸ μ}}16- ἀν } Πηρ 8, 6. σ. 1ὰ [6 ἰᾶΚο οὗ 
Ζυτίοἢ ποῦ Μα οη (1854), γοτο 1 τὰν ϑο] ἢ βανν 
ἦποπι. ὙΤΠΟΥ ΓΘ ΝΟΓῪ ἤηοὶν στουπά, ἀπὰ οπϊ, ποὶ 
᾿π150.} 16 4 κῃ ΟΥ̓ 5760], δὰ θοῦ τπᾺ}} ΟΠς 
νοι Ὀο]ΐθνο, ΑἸναγβ, Ποννόνοσ, [0 ΟρογΔΠΟΝ 
ὙΠ ἢ [Π686 1Π5ΓΓΠΙΠΙΟΠΙΒ γᾺ8 ἃ ὙΟΓΥ [πη ροτγίθοϊ ΟὨΘ, 
δηὰ ἰπ ἴΠ6 σ886 ὈΘΙΌΓΘ ι15 ΟΧΊΤΟΙΛΟΙΪΥ ραίη 1].2 
[Οἱτσυτηοῖδο ρα. . . . [89 δϑοοχὰ ἴστωθ. 

ΓΔ ἀοοβ ποὺ ἱπάϊοδῖο, οἵ σοῦγϑο, [πα τὴ οἰτοῦπιη- 
εἰκίοη οὗ ἴῃ βΆτηθ ῬθΟρ]θ νγὰ8 ἴ0 ὕθ τερϑαῖρά, δι 
τα, 86 τῇ ψ]10]6 ἜΞῈ ὙγὨῖοἢ οαηο οὔἵ οὗ Εργρῖὶ 
δὰ ὕδθη οἰγοιπιοῖβοα, 80 ΠΟῪ (ΠοΓα βῃοι]αά δ6 ἃ οἷτ- 
σππηοίείοι οὗ τπ6 ργεβθηΐ ροορὶο. ΟΥ̓ οὶ! διό. ὕοιι. 

ἷπ ἴΙοσ.Ό. Μαβίιϑ πηάογβιοοά ΣῈ τὸ τηᾶὺκ 116 
τεἰϊπιτοαποιϊίοη οὗ ἴἢ6 τῖτο ψίτἢ τοίργοπος τὸ 18 "κί 
εππρ]ουτηςηΐ ὈΥ̓͂ ΑὈγΑΠ απ). (ἴον. ἐπ ὕζόδυαιι, Ῥ. 81. 
"ΓΒ Β 18 ἴοο {λγ δουσῃῖ.- ΤᾺ.] 

ἨΔΣ] οὗὨἨὨ ζογϑαϊωῖσιβ ῬοΥΠΆ 08 50 δηγθα ἔγοπι 1} 13 
ἰτδηξβεοίϊίΐοη. ἴων. χὶχ. 23, Ὑ Ππογ6 ΟἸΓο τη ςἰβίοη οὔ 
[ἢ6 ἴγοθϑ 8 βροκοπ οὗ, ἈΡΡοαΥβ ποῖ τὸ ὈΟΪοπρ ΠΘΓΘ 
[ἀσαΐϊηβι απ ᾿πτἰγδτίοη οἵ Κποῦο}᾽ 8]. 

Μεν. 4-1. ϑιδίοιηθηϊ οὗἶτπὸ τοϑϑο ΨΥ Φοϑῆυδ 
Ρογοιτηθα 1τῃ}8 σχίῖϊθ. Ἐποῦοὶ δχργοβϑϑὸβ ἀοπθῖ 
ΥΠΘΙΠΟΓ τ μαῦ 8 ἤοτὸ τορογίοα ἰ8 ἢϊβίογί 8] ἔδεϊ. 
π᾿ βυρροτί οὗ τΠΐ8 6 ἀρΡΘ4]8 ἴο {86 ΕἸΟΒΐδῖ, γγ πὸ 
ΒΒΥ8 ΠΟΙΙΐη:; οΟὗἁ βιιο ἢ ΟἹ Ἰββίοη, οἷ. ἷν. 19 σοιπραγοὴ 
στ ν. 10. Βαῖονοη δβϑϑα πη ηρ τ αὉ [Π686 Πα ΘΒΒρῸΝ 
816, 88 γγῈ οοποράθ, ΕἸο  ἰϑτς, ΠΟΥ ἀο ποῖ ΒβΒυβῆοο ἴο 

2 [Ἴϑ ὃν Π[δεϊκϑιεε δα ἴοτι ἴο ατὶ. “ Κρῖτοα,, ἰὼ ϑβοιδτ 
ίεὶ. οΥΓ ἐι4 ΜΒ. δ'4, Ατλογ. οὐ. --- ΤᾺ.} ᾿ 
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ἱπιροδοι [16 ἰδίου 4] σΠΔΓΔΟΊΟΥ ΟΥ̓ [ἢ 6 ΓΟΔΒΟῚ ΒΕῚ} Ὀ6 οοπιρατοὰ 
βίτπϑά, βπος ΤΠΟΥ Διγπ β ἢ δἱ {Π|0 πλοϑὲ ἃ ὙΘΓῪ θα Κ 
αγὐσιιπιδηΐμηι 6 βιἰδηίίο, Ὑιῖ]6 οἡ [ὴ6 ΟΥΠΟΓ δἰἀο ἰΐ 
18 ὨΐσἬΪΥ ΡγοῦδὈ]6 (παῖ ΑἸκοιρὶι εἰγου πιο βίοη “ δὰ 
θΟΘῺ ΒΏΑΔΓΡΙΥ δπ)οϊποὰ "ἢ ὁπ τῆ Ιδγϑο ἢτο 9. αἱ δ᾽ ηδὶ 
(μον. χὶϊ. 8), (ον δά, ἱπ τποὶγ πηβοι]οα τννδηάου- 
ἴημ8, ποοϊοοιοὰ ἴὸ ἔο ον τη οοταπιδηά οἵ (οά. 
ΤΠ6 βδῖὴθ τη ΐηρ ΤΟΟΪΚ Ρ]ΔοΘ ᾿ἰδῖογ ἰη τ86 οα86 οὗ ἴΠ6 
ῬΑββονοσ, τσοὶ Βυπάγραβ οὗὨἨ γεδῦβ, 88. γὙὸ ἰΘΆσΙΙ 
ἔγοιῃ 2 Καὶ. χχἕ!. 22. 

γον. 6. ΑἹ] [186 πιδίιίου, [89 σζϑῃ οὔ πᾶσ. Αο- 
οοτάϊησ το Νυμῃ. χὶν. 399.-30 τπ0 δά] ροηῃογαιίοῃ, 
ἢ {Π6 δχοθρῆοη οὔ Φοβῖπα δηὰ (ἰοῦ, τοι 
ἡἀοοπιοά ἴο ἀΐδ ἴῃ 106 Ὑ  ] ΔΓ 6858, ἀηα ἃ ΠΟῪ ρΡΏΘΙ- 
ΑἴοΠ τχιδῦ οηΐοῦ ἰπῖο Οδῆδδη. ὙΠαὶ τ[ἢ6 πιο οὗ 
ΝᾺΓ ΒροοίΔ ΠΥ τὸ πηοητοηοα, ΑΤος8 ΠῚ ΝπΠι. χὶν. 
29-.39, δοσογάϊησ ἴο Ὑ] ἢ 41} ΠΟ νοῦ τηυβίογοα 
ἀξίου τιοῖὶγ πα οΓ. (Οὐμρ. Ναιη. ἱ. 45 6), ἔγοιη 
ΠΥΘΠΑΥ͂ γοαῖβ Οἷἐ δηά πρνἀγά, δοιὰ ἀ16 πῃ (6 
συ] άόγηοβδ. ὅδίησυ, τῆοη, [6 [ὈΥΙΊΘΥ ΟἸσου πο βοά 
ΙΔΘἢ οὗ ΑΓ Ψψοῖὺ ΠῸ ΠΊΟΙΟ, ποῦ ὈοΘΪ68 Βανίησ 
ἔΔ]]|ο ἢ ἰπ τπὸ νυἱ ἀοιτιθ88, οὐ δἼοσοουηΐῖ οὗ αἰβοῦοα!ϊ- 
6Πο6, ἴΠπῸ ῥγοβοηῦ ΓΤ 8 ΟὗὨ γοππρ πηΘπ τηυδῖ, ὈΘίΟΓΟ 
Ἐογ ἰἀτο ἀπάογίακο τπ6 οοπημοϑῦ οὗ Οδηδϑβη, ἤγθι 
γοςοῖνο {Π| βίσηῃ οὔ [180 οτά᾽ 5 οονθηδῃϊ οὗἉ ν}}}ς}} τῦϑ 
δῦ ΩὨΟῪ ἐροῖκθ. 
Α Ἰαμὰ ἰμαῦὺ δονοίι τὶ τΠἘΕὺἪ δὴ ΒΟΏΘΥ. 

Ἐχ. 1}. 8, 17; χα. δ; χυὶ. 14; χχχῆ. 8; [δν. χχ. 
24. Ναπι, χὶϊ!. 27; χὶν. 8; [)οαΐ. ἱ. 8, ἀηὰ οἴρῃ. 
“ΜΕΚ δηά ΒΟΠΟΥ͂ ἀτὸ ργοάυςοπβ οὗ ἃ ἰαπὰ τῇς ἢ 
ἴῃ γχτβαβ8β δῃηὰ ἤονοῦθ τ ΠΙΟἢ ΠιΔΚῸ τοδί ἀθποθ {ΠογοΪη 
ΡΙεδδδηΐ πὰ θεδυτία!. ΒοΙἢ τίς ϊοβ νοσο δῦθη- 
ἀδητν ρτοἀυοςρὰ ἴῃ Ολπδϑϑη, ουθη ἴῃ 8 βίδί οὗ ἀο- 
᾿ΝΑΒΙΔΠΟΠ, 5. Υἱἱ. 15, 22. ΜΙΙΚ, δαίσῃ βΑΓΥ βνθοῖ 
δηὰ γᾶν τπΐοκ οὐ οσιτά]οά, ἐμαὶ οὗἨ ουνὴβ 88 γγ6]]} 
ἃ8 οὗ κοδίβ δηὰ βῆοορ (οι, χχχῖϊ. 14), νγᾶ8 ῥὈγοηι- 
ἱποπς τ τῆ αἀἶοῖ οὗἉἩ τὴ6 δησοίοηϊ ΗΘΌΓΟνβ, 85 ἴῃ τΠδϊ 
οὗ 16 Οτίοπία!β οὗἩ (160 ργθϑοηῦ ἀδγ. 8. 18 ὕθ- 
οϑιι86 ῬΑ οβ 6. νν 8 αὐ 8 80 Μ6}} βυϊἝοὰ τὸ 106 
σΔΓῸ οὗ σατ16, σοι Ρ. ΝΥ πον. λύραίι. ᾿ϊ. 168 Ὁ ΤΠς 
Ἰδηὰ γιεϊάρα στεαὺ Ππδη 168 ΟΥ̓ ΠΟΠΘΥ͂ 8150, δβρθεὶ- 
ΑἸ ἔπαῖ ἔτοτῃ σα (7 ὰν΄. χῖν. 8 ; 1 ὅδπι. χὶῖν. 
26; Μαιῖ. ἢ. 4), δπὰ 61}}} γ]6]48 ἴδ ἰῃ 118 νγαϑθὰ 
οοπάϊτίου " (Κα61}). [866 τοίογυθηοοθ [πίτοὰ. ἃ 6, 

. 27.) Τμαῦ νὸ ἃτθὸ Ὁ πὑπαογβίαπὰ ποτα ΓΘ] 
ΟὨΘΥ͂ κπὲ ποῖ ἍΤ, ΔΡΡδαγὸ ΠΌΤ ἰτ8 σοῃποοιίοῃ 
ὙΠ τ} κ. ΟΣ αὐοῖοβ β᾽ Π}1|8Γ ἀ6βου ρῈ0Π8 ἔγοπι 
Ευτίρίἀο8 δῃηὰ Ὑδοοοττιιθ. ὙΠῈ8 τ ἰ8. βαϊὰ ἴῃ 
Εππρ. Βδοοι, 112: 

"Ῥεῖ δὲ γά πέδον 
“Ῥεῖ δ᾽ οἴνῳ. ῥεῖ δὲ μελισσῶν 
Νέκταρι.. . . .. ὁ 

Νο τηοηϊοι 18 τηδᾶο ἤοτο οὗ νῖπο, δἰ τπουρὶ [ἢ 6 
γίηϑ [Ὠγίνοβ ΘΧΊΤΥΒΟΓΟΪ ΑΓ Υ τνθ]]}, ΘΒροο Δ} ἐπ τΠῸ 
τουίοη οἵ Ἡδθοη. Οὐοπλραγο δἰδοὸ Νιτῃ. χὶ!. 21, 
24, 88 ὍῸ]Π ἃ5 1ὴ6 ὈοΔΌΠΙ Ἔχργοϑείοη (δῦ 6β. ἢ 
οη0 ἀννοῖῖ, οὐ διου ἃ ἀλνὲ}}, ἀπά 6 Γ ̓ιΐδ νἱηθ δπὰ ἣρ- 
ἴγοο, 1 Καὶ. ἰν. 25; Μὶ|ς. ἰν. 4. 

νασ. 7. ΤΆθΩΣ Φοδυδ οἰγουχηοίδοά, (ἢδὶ 8, 85 
ἴῃ νου. 8, δοϑιδ οτάογοὰ {Π|ηη1ν εἰγουχηςϊβίοη. ὙΠῸ 
ΟΡεγδῦοη ἰἴ86}  τγὰβ ρογίοιτηθά ΟΥὉ {0 ΒΕΥΘΓᾺ] 
(ΔΙ ΠΟΥ ΟΥ̓ ἐλ] 1085, 88 11 ἰ8 τοϊδίρα οὐὁἩ Αὔγα)ιδπι, 
ἄδφη. χνίϊ. 33 ΑΕ, [0. ψ ῃἰς ἢ Αοῷ χυΐ. 8 Α150 πηδῪ 

1 [Κοῖ] οἰδὈογαῦοΙΥ οδιουϊδίοα ἰπδὲ ἴσοι 670,000 ἰο 720,- 
000 τοᾳυϊνοὰ ἰο ὃὁ6 οἰγοπαπιοίδει, τ 116 ποτ Μογο Ὀοαίοο ἴγοσῃ 
250. 000 το 830,000 εἰγοαπιοϊνοὰ [ἢ Θανν Ἰ 6 πῆο υὐἱκθς Ροῖ- 
ἵοτι ἴΠ6 ᾿ΔΌΟΓΒ οὗ [Ὧ6 ῬΆΔΒΟΥ͂ΘΡ οοἰθγδῦοι. --- ΤΆ.] 

3 [Βροίάο8. ἔμ ΘΟΠΙ ΠΟ ΒΗΔΕΣ ἰ0 ἐδο αυοδιΐοη, ἸΓΏΥ ἔθ 
το οὗ εἰγομγηοίδίονι δὰ Ὀόθα ἀϊδυδεάᾶ ἴον τἰγιγ-οἰσ  γοδτο 
ἴῃ ἐπὸ Ὑ]άδσηοδα, δυοῖν, τὺ [6 πηδοΐιϊοὰ οοπάϊοίοη οἵ 
[06 ροορὶο ποιὰ ποῖ δλῖονν ἰὲ ἴἰο Ὀ6 ὑτγδοιίοθα οου θη! 17 
ΟΥἩ Βα]. () Ἀλείυλ βυθ)οϊοϑά: “" μοῦ ἠὲ ΟΝ εἰγεμιγιοίαεν- 
ἐϑίωγ, Ῥώπλα ἐρεείεε γμῖξξε υἱάεῖμ; σα εμδ ἘΟΉ ἰαπι ἵρ802 

ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ 95Ο0880Α. 

ΤῊΙΒ γγὸ τηοϑῖ ΘΕΒΙΪΥ ΘβΟΆμ6 186 
ἀἸ Πσα ΕΥ͂ ψἰς}ν οἴ συν 156 αγίϑο8, (4) ἰπ νίονν οὐ 106 
τοδὶ ΠΌΡΌΟΥΓ ἴὸ Ὀ6 οἰγοιμηοῖϑοα, ἀπά (ὁ) οὗἉ το 
ΒΠΟΥΙΠΟ8Β ΟὗὨ [Π|0 {{π|6, βίποθ βεςογάϊηρ τὸ υϑρὶ 10 
πο γ οοἰουγαῖοὰ 106 Ραύβϑονοσ ΟἹ 1Π6 ἔουτίθοη ἢ οἵ 
πὸ τοῦ ἢ Αἱ. Υα ΒΓ σαπηοὶ τὨϊηὶς οἵ μοῖρ 
ἔγοιῃ ἴΠ6 τη οῖογβ ἀπά οἵποῦ ψοσπθη { ἘΟβοη 116 τ). 
ὁ τείγαϊη ποσὰ δὴ Ὄὄχϑοῖ ἀοίουτϊπαιίοη οἵ ἐδ6 
ΠΌΘΟΥ οὗἨ ἴΠο86 οεἰγοππιοϊβοα, ΒῈ6 ἢ} 88 1.1} ἢδΔ8 δἷἋ 
τοπηριϑὰ (Ρρ. 74, 15). 

ΟΥ. 8. ΤΙ ὉΠΟΥ͂ “οσΘ μοδιϑᾶὰ. “ἍΠοη [86 
ὙΠΟΪ6. ῬΘΟΡΙῸ σγοῦθ Οἰγοιτης 86 {ΠΟΥ͂ τοπηαἰποά ἰῃ 
τποῖγ ρίας (Εχ. χ. 28; χνὶ. 29) ἰῃ 106 στρ, ἴππδὶ 
18, ἀἸὰ ποῖ Ιθᾶνθ {10 δ ΠΡ ΠΟΙ Ὁπάδγίδκο δηγτηρν 

ὉΠ] [ΠΟῪ ῸΓῸ Βεδὶοά. ΤῊ ἰ8 ΓΤ, ῥτορ. Ὧὸ 
’ῖνα, ὈδοΟπΘ νον (οη. χὶν. 27), τονυῖνε (Φοῦ χὶν. 
4; χοῖκ. χχχυῖ, 8), τ[Πθη αἷβδο ἴο 06 μοδ]οὰ (2 Καὶ, 
ἷ. Ὡ; νἱϊ]. 8). Οπ {πὸ εὐλππὶ ἀδΥ τῆ6 ῥα ννὰ8 δἱ 1ἴ8 
δεῖν (ας. χχχῖν. 25).᾿ (Κποθ6}.) 

ογ. 9. ΤῈΘ ΣΟΡσοΘο ΟΣ; οἵ Εἰκυρῦ. Τ}6 ΓΟρτΌδοὴ 
ὙΠἢ Π45 Διο θα το {Π| ΡΘΟμ]6 8}1 {116 ΤΑΥ͂ ΠΟΤᾺ 
Εργρῖ; δηὰ ψ ἢ σοηδβὶθιθ ἴῃ (6 τηΐβοῦυ οὗἉ τπ6 

Ρὶ6 πιο δὰ τπογὸ Ὀθοοῖλθ ἃ ρϑορὶὸ οὗὨ βἰανϑδ. 
ἢ18. ΤΟΡΙΌΔΟΝ μδὰ ποῖ γοῖ Ὀδοη γοιηονοὰ μ᾿ Ὡ1]0 

[ΠΟΥ ΟΓΟ Ἰουγπουΐης ΤὨτοι ἢ τἴη6 ἡ] ΔοΙπιοβ8, Ὀ6- 
σϑι80 Οοα πὰ Ὀόοη ἀπστΥ τ ἢ [18 ῬΟΟρ]δ ἴον τποὶγ 
αἀἰδϑουοάϊΐοηςο, δη ἃ τπὸν οἡ {Ποῖγ ρατὶ δα πορϊεοϊοὰ 
εἰγουιης πο 3. ΝΟΥ͂ ἃ ποὶν ἀδὰγ 85 ἀδτνποα. 7Τὴ6 
ΓΕΡΓΌΔΟΙ. ἰβ ΓΟ]]ο ἃ ἀνναν τὨγοιρ ἢ τὴ6 τοβυσηρτίου οὗ 
1Π6 5δλογοὰ σονοηδηϊτίῖθ. Ηρφησο βαϊδῇ αδἷξο, δὲ 8 
Ἰαοῦ Ροσιοά, γΆΓ8 ἴποπι (οἰ. χχκχ. 1-ὁ) ἀραίηβῖ 8]- 
᾿ἰδησθθ τὰ Ἐργρῖ, 68 ῖ 16 βίσθηριῃ οὐ ΡΏΔΓΔΟΣ 

8Ππου] ἃ Ὀδοοπιθ ἃ βῆδπια (793) τὸ τποὰ, ὧἀπὰ 
ΡΙΟΡ Θ8168 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ πὶ Ερνῃῖ Ὑ1}1 6 πὸ ἢΟΙΡ 
ΠΟΥ ἈΔΠΥ͂ ΡΓΟΝδ αἵ α]}, θυ ἃ 5]ιδηο δη ἃ ἃ τορτόλοι. 
πὸ ἄδν, ονγονοῦ, ἃ {Π16 Ὑ1}1} σοπηθ, δοοογάϊΐῃρ ἴο 
186 ὑοΘ ΕΠΊΟΠΥ͂ ΟΥ̓ [Π6 ΒΒΠ|6 δε να (χχν. 8), νῇοη 
ῖμ0 1οτὰ ὙὙ}}} ευγδ! ον υΡ ἀοατς ἰοτόνοσ, πα νὰ] 
ΑΜΟΥ ἴΠ|6 ἴθ Γ8 ΠΟΤῚ ΘΥΟΓΥ͂ ἔβεο, απ ἴᾷ Κα δΥΑΥ ἐἶο 
ΓΟΡΓΟΔΟἢ οὗ [ἰ8 ροΟρΪθ ἴτγοτὰ οἱ 116 ὀστῃ. ΤΊ τὸ- 
βάμυνν ΟΥ̓ ἔοττηοῦ 8᾽αύοῦν 18 τηοδηῖ, [Π6 ΓΕΡΓΟΒΟΝ οὗ 
ΔΒ πιοηΐ, οὗ νἱαἀον]οοά, 883 τ 18 σΔ ἢ] οὰ, 18. 1ἐν. 1. 

ΓΕΤΙ ἰβ βυποηγιαοῦβ ψίμι ΓΙΟΞΣ, οὐ ἸῊΞ, 
ἡ. ΓΘ. (15. χχχ. 5; Ρβ. ᾿χίχ. 30; οχίχ, 39; 
Ῥτον. χυῖ!. 8; ΕΖΟΚ. νυ. 15). 

Απὰᾶ [89 Ὡδύηθ οὗ [18 Ὁ͵ἷ8δοθ ἐπ οδ]19ἃ ΟἸχαὶ 
υπῖο τἷν ὅδΥ; δοζογάϊηρ ἴὁὸ 106 νἱον οὗ [80 
ΔΏΌΠΟΥ, ὕθοδαβε ἀοά Βα 'π [ϊ8 Ροδοθ το] α Αναν 
[116 ΓΟΡΤΟ ΓΟ ἔτοπὶ ΟΗ͂ ἰδ Ιε. Κπορθεὶ, Εγεῖ, 
διὰ ΟἸΟΥΒ, απ Βοη {}}}18 ἀογινα τίου Ὀοοδυδο ἴννο 
αοἰτίοβ θοδίἀο8 οὗἩ 8 δ τὸ Ἰηοητοποί, οπα Ὀ6- 
Ὀνόθη [)ὸὺγ δηὰᾶ Τ᾽ εἶγχα (9} 05}. χὶΐ. 28), δη ἃ δηοῖδοῦ, 
δὶχ Ἠοϊηδλῃ πι}165 πους οὐ Ἀπ ραιτβ (1) επί. χὶ. 380), 
“Ὁ ἘΪ]σὴ Επβοθῖιβ 811}} Κπὸν ὈΥ 16 παπιὸ οὗ Μᾶρ- 
ἄα]8, ἀπ ἃ δοσιγαῖοὶν ἱπάϊοαίθβ." Ασδοογάϊηρ]ν οἴ οΓ 
ἀουνοΠ8 ἤᾶγνα Ὀδοη βουρθῖ. Τὴ6 πδπια δῃοι]ὰ 
ΒΙ σπ ν, 'π τοίογοηοοθ τὸ οἰ, ἷν. 19-24, τῇ ρΙδεοο οὗ τῃ9 

ΒΊΟΠΟ.ΠΘΔΡ, ΟΥ̓ΆΒΙΌΠΟ-ΠΘΔΡ Πιοπιτλοπῦ, ΟΥ̓ ΞΞ 235, 

8 ὙΠΟΟ]-μδροὰ ποῖσης, τὸ τ] ἢ ΓΌΣᾺ --- 60]- 
σοῖδα πισης Ὀ6 οἰϊοὰ 88 δηδίορουβ. Εὔγοϊ, δηὰ 

»ίφειεδαέ δίϊοΣ γυαγι ἐπιρίογμηι Ῥαγρπίωππ υτιδαῖ ἀπῆποξ, 
φωμη εἰσοτενέ ἰἰδέγοῦ ποι καστοςπποίὶ γα Ἰεγτὶ πγηιδοίο οαγενα. 
με ἐπίτη, πιϊλὶ ςεντίσ. εἰδεπενν δρεοίαγε α ἵν Νιωνηετὶ αἴο. 
83 δεὶ τετδα, οαπὶ αἰεϊξ : ΨῬεείγα ἱρπογωνει οογρογα, φέρ. 4. ἡ. 
φμία αδαϊεοαειῖδ οο5 α νγηεα ζαπιία ἈὈ4Ρ γτεδοϊἑονσνι, Μμὲ 
σμορμο σπυεϑιγὶ αὐοριΐον 8 ποία οαγεδυπ σμαηιατμ ὍὈ09 ἵν τιτὶ 
“γι. ΒονοτΆὶ ᾿ποάδοτη οὐοα ([ζυ]], ΗἨδηκείδοῦοτα) πιαῖθ 
(18 [6 μυίποὶραὶ γοδϑοῦ ἴοῦς ἐδ ἰοῦ δϑογδῆοθ οὗ οἱ γοῦτ- 
αἰδοίου. --Ἴκ.) ᾿ 



ΟΗΑΡΤΕᾺ Υ. βδ 

Κποῦοὶ (σπ οἰ. χν. 7) ὀχρί αἷη τ1π6 πογὰ Ὁγ αἶσοϊο, 

εἰτσαῖε, κα [86 σορτιδῦδ χε (Βεῦςο 61411166), ἃ8 

αἷϑο τὸ ἴδ ύϑ τῆ, Ψοθῇ. χυὶ. 7 ἴοτ ἌΡΑΣ, ΧΥ. 

7, δηὰ δοοογϊηρ 0 1ΧΧ, Ὁ), “οβῆ. χὶϊὶ, 23. Βυῦ- 

δ ΠΩ χεγε γγ88 ὑχγοπουποοὰ γε (Γολγων, 

(0]ρ0]), εἴ. ῬΒαπ. ὙΓῈ (οοαδὲ οὗ ἐδ εἶτοἶο), 
. Βοῖη. οὗὁἨ ἴ86 οἱτγ ΨΚ: (Ἐγιλγίλει, ΡιΟΪ. 4, 2, 

ἶϊμε ̓συισίμαπμεηι, ἸΑ Αἰτ. 29, 7 5.; ΠΟῪ ΟἿ᾽΄- 

ἘΠ, πδὰγ ἐμ τῖνες Απιρθαρα ἴῃ ΑἹρίοτβ); 2) γὴ 
(σαἱ]ρορ), ὑσ. ποπι. οὗ α ῬΒωηϊοΐδη βοι]οηθηϊ ἴῃ 

. Ἕε δύορὶ ιΠἰΐα Ἰαϑὺ- παιηοά βὐλώυνλα 
δἰηςθ Ιῃ5ΠῚ ΒΟΥ ἴΠ680 μασθδ ῬγουἹοσβὶν ὕογο [ἢ 
Ὠδῖηο Οἷρα], δηὰ τοῖ, ἰκ Βϑῖ 6] οὐ Βει] θὰ 
(δα. χχυῖϊ!. 19; χχχυ. 15, 19), ὁ αἰ βθγοηϊ οπθ. 
Βαϊ δῇογ ἃ ἀθβηϊΐζο ἢϊδύοσίὶ 8] ουθηΐὶ δα οσοῦγτοά 
Βετο, τ ς ἢ τδ δ τος δ]  ὮΣ τ6 ποτὰ, ἴ[ὴ6 πδπι6 ΕἹ}- 
ξ8ὶ δὲ δ ὈϑΟ] ΠΟΠΕΥ ἱπιογργοῖθα δυτθο .8}}} ὉΥ 
ἴδε [«τρο 58. Οορδσε τ ἢ (ἰΐ5, οὐ οΥὨἨἁ 1Π60 πιοδὶ 
τοσεπὶ ἰδίοτυ, [Π6 βγη θο 64] δἰρτιίβολποο οἵ [16 
ΠΆΤΩΘ Ἐδεϊαετᾷ Ξεὰ, (ἀ6π) Εὔπις κ᾿ γᾶ: 8 [86 
Κίηρ 58 1} 

τς ξμϑογενκπὶ ΜΓΊΔα Βγεαὰ ΟΡ τὰ ζαπά, ἀπά τὴ δας ἥσει Ἐπ) 9 0, , 68- 
“αἴλοι ο ἰλε δέαππα. Οτι ἴ}6 βρϑοΐβὶ γοϊδίοη οἵ τη 8 
βιοτί ἩΠΙΟΝ ἴῃ ΟΥΟΓΥ ΥἹΟῪΣ 51}}18 ὙΟΥῪ Ἀ6]} 
αἰ τἴθ6 ΘΠΓΟ παιτδᾶνο, γ͵ὸο ἢᾶνΘ ΔΙ ΤΌΔαΥ ΟΟΠι- 
τηρηϊοά, οἡ οἷ. ἱν. 15-17, 19. “Ὅδα ΟΠ] άγοη οὗ 
ἰστβδοὶ σπσβτηρθᾶ ἴῃ Οἷσ4] τ ῃοτα ΤΠΟῪ δὰ δἰτοδὰγ 
ν᾽ ποὰ, δοοοταΐϊπρ ἴὸ εἢ. ἵν. 19, δΔηὰ οὐθοσνθὰ (ἢ 
ΡΦΔΔΟΥΕΥ Οὐ ἴδ6 ἰοτγίοοητ ἀδΥ οὗἩ [6 τἸποπῖ αἱ 

ἵηρ. Το ἀσβίρτιαἴίοη οὗ {{πΠ16 ΤΕςΔ]}18 Εχ. χὶϊ. 6, 
18: [ἐν. χχὶϊ!. 5; Ναπι. ἰχ. 8; χχυῖῇὶ. 16, δηὰ 18 ποὶ 
τοοὶ πὶῖὶ οἰδοσσθοσο ἰῃ τἴ86 Ῥοηϊδίους ἢ ̓̓ (Κηοδ6]). 
ες. 11. ΟἹ ἴδ: ΤΩΟΣΤΟῪ ΔΙ͂ΟΣ [8:6 ῬΘΑΒΟΥῸΣ; 

Ὧοϊ 88 Κοὶϊ βίγδη ΚΟΥ ΒΌΡΡΟΒΘΟΒ, ὁπ 186 ΒΙ ΧΙΘΘΉ ΓΝ, 
Βαϊ οὐ ἴθς ΠΘΟΏὮ, ρτθοίμβε Υ δοοογαϊης ἴ0 [Π6 ὈΓΘ- 
οδρὲ οὗ 1Ὲ6 Ἰανν, [,ου. χχ δὶ. ὅ, 6.2 

Τὴ [ἰλ6 θα] !-δασθ ἀδν, “ Οἡ ἩΠΙΟὮ ΓΠΟΥ Οὐδογυθᾶ 
ἰδ6ὲ Ῥαδδαονοσ.᾽ ΒῸγ ἴΠ6 ἐνοπίηρ οὗἩ [6 ἔοπσίθομτη 
δεϊοηγοὰ το {π6 ΠοεητὮ ἀδγ, 560 ΕΧ. χὶΐ. 6; δη. 
ἷ. 5 (Κποῦεὶ). [τ, 186 δ᾽ ἔβαῖχθ ἀδύὺ οὨ ψΟἢ 
10ΟΥ δδ (6 ππ]οανυοηθα Ὀγοδα ἔγοιῃ ἴπὸ ποῦν σταῖῃ. 

Τὰ} --ῊΠ ὝΘΨΘ, οἵ εἶιὸ ργοάποο οὗ τῆς Ἰδπά. 
Αοοοτάϊηρ ἴο δδοῃ. ἴδ ΟἸΥΤΩΟΪΟΘῪ ἰ8. ἀποογίδίη. 

Ῥάχει ἀετῖνοϑ ΚΝ ἕοτη 29 -οῖο πηδῖζς ἐγαί]. 

Βο(ἃδ οοσαρατο ἴδθ Ατϑση. ΠΣ, Ζαείυς, ευγομδια. 

Ταῖσαπι δηὰ Ῥαβεῖο πὸ ΣΝ ὧν 12 δπὰ 
ΩΣ, Ἱπεοιεδὰ οἵ ΨΥ ἼΞ9, τς ὀοσαγβ πο- 

ποτ εἶδα ἰπ τπ6 Ο. Τ., ΤῊΝ ΓΕΡΩΙ͂ ἷθ πϑοὰ ἴκον. 
ΧΧΙΣ 39, 85 τ }] 48 ΠΟΤῈ ἴῃ ἴΠπ6 Ἰδιΐοτ Ῥατί οὐ νου. 
12. ἴπ 186 ττδῃ 5] αιίοῃ, πὸ ἀϊδεϊ ποῖοι Ὀοίνοοη τῃ6 
ποιὰϑ 5 διἱοτηρθα ἰὸ Ὀ6 ᾿γοβογυθὰ ὈΥ͂ “Ῥγοάποο 
(οι οἷὰ οοτ) δηὰ “ἐγ (γίε]ὰ). Τῆ6 νοτὰ 

ΓΕΡΞΙ πιοαπϑ ῥγθοίβο! Υ “ἱποοῖηα᾽" (ἄοπι δ᾽ 2). 

1 [στο [9 πὸ ονΐάδηςο, δονόνον, (δὲ ἔποτο δᾶ Ὀδσῃ 
ΒΩΥ ΟῚ ΟΥ ἱπμδΌϊ, δὰ ῥἷδοθ ἤόσὸ Ὀσίοτο ἴἰο τε αΐτο ἃ 8126 
δὲ 8. Νο ὑχδοὺ οὗ ὁη6 πλδ ὈΘΘΌ ἀϊδοογοτοά οἵ ἰς ̓ κοὶν ἰοὺς 

Ἐοδοιθὰ οασα. Ἐοαδδιρα παγνυοδὶ οαγδ ΤῸ ΠηΘΔΠξ : 
8} δις]θ οὗ ἰροᾶ 5801} τηποὶϊ οβιθοηθά ὮΥ τῆθ 
Ατδῦϑ. [366 Θ᾽ 8 Δ ἐοϊ. οὐ ἰλε }δἰδίο, ατι. “ Βπιι, 
Βοοκ οἵ, ῥ. 2756 Ὁ.] ᾿ 

γεν. 12. Απὰ [89 σρδσηα οϑϑδϑᾶ οὐἱ [8:9 ΤὩου"- 
ΤΣΟῪ ΔΙ͂ΟΣ [ΠΟΥ δίϑ, οἴο. Οη [16 βίχίθοητἢ τῃ61Ὸ- 
ἴοτβ, ἴῃ τπῇδῆηᾶ οοδδο, Ὀδοδδο 186 ρϑορ]ο μδὰ 
ΠΟΥ͂ αγτὶνοά ἰη ὐπαδη, πὰ πὸ ἰοηροῦ ποριϊοα (ῃΐ5 
Ὀτοδὰ οὔ ἴῃ6 τὶ] ἄοττοδ (ἔχ. χυὶ. 15, 31 ΕἾ; Νύμι. 
χὶ. 6 ΕἾ ; Ἰγοαῖ. νἱϊ!. 8; Νδῆ. ἰχ. 20; Ῥβ. ᾿ἰχχυ, 
24. Φοἢ)π νἱ. 81, 49, 58; συν. ἰὶ. 17). Αἱ τ|}]15 
Ρίδοθ δ]8δο [Π6 δυῖκ ἮΔΔ βιι δε υὐοὰ ἴον τῃ0 Ρ ἰατ οὗ 
αἰοπά δηὰ οὗ ἤτε, 88 τὴ8 χυΐάο ἱπ [86 ταγὃ ΤΠΟΥ 
διδῃηὰ ἰῃ {Π6 τηοδῖ ἰπεϊπηδῖο γοϊδιίοη ἴο δδοῖ οἵδοῦ, 
βίῃςθ ἷπ ἴη0 ρμ͵δη οἵ Οοι, ἴμ6 Ηἰδίοτίςδὶ ἀδνυθίορ- 
τηοηΐ οὗ [Π6 ΡΘΟρ]Ὲ γγᾶ8 συδά θυ} } Ὁ τὸ [8 Κο [86 ρ]68 
οἵ ἢἶδ ἱπηπιοάϊαῦο συϊάδποθ ἀπά βαρροτί. 

1π γοϑροοῖ ἴρ [106 τ δηηδ ἰϊδ6} 0, 11 8. τν}} Κπονσῃ 
τδδὲ γοίδγθποθ 885 οἴδθη Ὀδθη τηδάθ ἴο ἴῃ ᾿Ἰϑιηγδσίβ κ- 
ΤΩΔΠΗΔ οὗ [Π6 δπαϊς ρμεηίηβα]δ, Ὑῃἷο ΓΘδΌ]} 15 
ἤΠΌσ ἴπ6 ρυποῖίαγο οὗ ἴῃ6 ἰεδυθβ οὗ [86 7Ζαπιατγὶζ 
πηαπηϊ γα, ΟΥ ογἱσηίαἰ8, Ὁ δὰ ἰπδοοῖ οὗ [6 οοσςτιδ 
(ἈΤΩΪΥ (Οὐοοιιδ πιαπηΐραγμ), δπὰ ἰῃ ἐπθ ἔοττη οὗ 8 
δῳΘΟῖ, ΠΟΠΟΥ-Ϊ Κα ταδίῃ. 80. [86 ψΠΟ]6 ὈΟΑΥ οὗ 
ΤΌ ΟἢΔ}1δὲ ἸΠΙΟΓΡΓοίοσβ χρη. Οἡ ἴδὸ ΟἿΒΟΣ 
δἱὰς, σοῦ Εδιυπιοσ (7Ὺλὲ ατολ 9 ἐλε Π]εταείϊιες, Ὁ. 
2] 4} τηδὶ πίδίηϑ (Πδῖ, “τὴδι, Ἰη8πηδ οὗ 1860 Πναν 
ἰϊοθ ἀἰεγοὰ ΠΌπη {Π|Ὸ ᾿γοβεηϊ ΤΑΣ ΔΥΪΒΚ- ΤΏΔΠ ἢ 8 ἰοίο 
οαἰο; ἴΐ6 ποποβὶ βίυαάοης οὗ βοτίρίατα ολῃπόϊ 
8. Ὁ] τεραγὰ τῃδὲ “Ἴοοτῃ οὗὨ ποδυθῃ,᾽" {πὶ “ δηρο} 8 
(οοά,» ΔΒ ἰὶ 18 (8116 (5. ἰΙχχνυ!. 25 4.}, Ὑπ} πο ἢ 
ἀοὰ [δά κιἷβ ΡΘΟΡΙ6, 88 δοϊπρ [Π6 Β8π|6 ἃ8 ἴΠ6 ἰοῦ δ6- 
Ρτοάποῦοη (1) οὗ τὴ6 πδιυγα δι." 56 δαρτα- 
πίῃ ΓΑ] ἰ8π  τὁ0 ἩΠΐοἢ ονοη Ηοηρβίθηθοτς δηὰ [εἰ] 
ἀο ποῖ ἄζτοο. ὙΠ686 ΔΒΒΏΌΙΩΘ ΓΑΙΒΟΥ τπδὶὺ ἴῃ [6 
οραϊηρ τῖιἢὰ πιᾶπηδ, “ τἢ0 δι ροτπδαταὶ Υἱδοθ ΟἹ 
[Π6 στοιηά οἵ τ6 πδῖτπγαὶ, 88 ἴῃ ἔπ οΆ86 οἵ 80 
Τηῖγβ.168 ἴῃ Εργρῖ, δπὰ ἱπ παῖ οὗἉ [π6 φιλὶ! -οοὰ.᾽ 
866 οἱ! οπ 1}}18 ΡΑΒΘΒαρῸ (Ρ. 88 ἢ). 
ΑΒ ΔῃΑΙοροι8 ἴο 1Π18 ψ6 ταϊρηϊ εἶδ [Π6 τηΐγδςτι- 

Ἰοῦβ (δοαΐπρ ἰη Φολη νἱ. γῇογο 8180 1[Π6 ἡδίαταὶ θαδὶβ 
οὗ Ὀτεβδὰ δπὰ ἤδβῇῃ νγὰ8 ργοδθηῖ (Φοἢπ Υἱ. 9). ΤῈΘ 
Τηΐγϑο}]6 ΘΟ 51815 ἴῃ τοῖν 4868 ἴῃ ἴΠ0 ἐπογδαδδ, ΟἿ 
186 ρστδηάθβι 808}6, οὗ ἴῃς ἴροά ὙΔΙΟΒ ΤΠΘΥ͂ δἰτοδαν 
δᾶ. Ὑ͵Ώ16 πον, ουθὴ ἴῃ ἴΠ0 πηοϑὲ ΤΆΪΏΥ͂ 868- 
ΒΟΏδ, ὨΟΪ ΠΟΤ {Ππ|8Πη ΠΗ͂Υ ΟΥ δἰχῖν ρουμάδ 18 ρδιἢ- 
εγο, ἐπ 1β8γβ}} 1168 σαιπογθὰ, δοοοσζαίΐηρ' ἴο του δα- 
ΤΟΥ 8. ΘΑ]οΪἸΔίοη, αὐ ἰοαδὲ ἡ οογίδιη οσεδϑίοῃβ, 
ΠΡ 600,000 ρουπαβ. 11 αν αἴτοῦ [86 ἀδν ᾿|Κα ἴτοβὲ 
διοπηάᾶ ἴΠ6 σδρ (ἔχ. χνὶ. 14). Οὐοά ταϊποά ἱξ θη 
(6 [πΥδο] 68 ()8. Ἰχχυΐ. 25). ΤῊΐθ 1681 ΟΧΡτΓθδ- 
βίοῃ, το ΠΟΥΤΟΥΘΙ 18 ΘΙΏΡΙΟΥΘά 6|80 ΟΠ ΑΓ; 
68}, “] ἔπι [ὉΠ]}ονγδ θη ἢ6 858 Υ8 (44πέ. 11.1.6}, 
1Πδὺ ἰδ 511}} ΓΑΪΠ8 Τ᾿ Ππ8 ἴῃ [Π6 ν»] ΔΘ ττ 688 οὗἉ δἰπαὶ. 
ΚοΙ] ἀϊδραῦθθ {Π|8 βίδίοιηθηΐ οὗἉ Φοβαρῇμπϑ, Ὀθοϑαβθ 
(α) ἰϊ 18 ἐπ μαθηθαν ΟΥ̓ πο {Π|Β. ΜΟΥΙΠΥ ΔΌΪΠΟΓΙΤΥ ; 
(δ) ἴὲ ἰβ. τιϑάθ ὈΥΓ πη ον θην οἡ 186 ρτοιιπά οἴ 
ὈΠΟΟΓΆΪῈ δοσοτηῖδ ΠΩΣ Δα οοτηθ ἴο δίπι. “ 
ἤϑδύβαυ. θοθηϊ ΓΓΑυ  ἰογβ ΚΠΟῪ ποιπίπρ δὲ αἱ! 
οὗ 8ΔΠΥ͂ Π)ΔΠΠ8 ταῖη. ὙΤΠ6 στοαί αδυπάαποε οὗἉ [ἢ 6 

ΠΟΥ Ὀγουχὶ δὴ οδονγίος ἴο τοῖν ὁοά. πρϊςἢ οἴἶοτγίηρ (γοΣ. 
12) τβα ἴυ Ὀ6 ᾿ηδὅϑ οὐ τῦ8 ἀδγ ἴῃ πο Ὦ ἰΌΟΥ “ἢ παγοᾶ ἐδο 
εἰοδ," ποίοςθβ δραίη (γόγ. 11) τ͵δϑ [6 ΠΌΤΟΥ δος “(ἢ 9 
ΒΑ ΌΔΙὮ ᾽ (ΟΟΙΠΙΟΗΪΥ υπἀογπίοοά ἴἰῸ ᾿τ68} ΠΟΙ ἰδ ΟΑΔΥ οἴ 

5. ἴὶ σδὸ πϑγοὶγ ἃ βιἰίδοϊο οδιηρίηρ- ατουηὰ. δα ὑΠῸγ “ΓΏΟΙΥ οουγοοδέοη," {. ὁ. ἴῃ 9 δῥδοηϊῃ οὗ 86 πηοητ), ἐΠ6 10 
Τοσηὰ ἰἐ, Ροατδρο οὐ ἰὯ6 οαδίδεοτωοσὲ γορεο οὐ ον Ἰδηά --- 
δοιορὰτδ δεγ5 ἰὲ νδὸ δϑουϊ οὔθ δηὰ ἃ ηὐδζίογς πιο ἴτουι 
δαιύεδο, -- δῊοᾶὰ τἨΠώῸ Ὡδιηδᾶ δἰ ὉΥ δηὰ (0ὉΓΣ ἐποιηδοῖγοα. 
Δινὰ πὴ ὑοὲ ΟἾΚ8Ὶ (46 δυρροοίρα ὉΥ [ἰ το] ἑης ") θ δὲ 
Ψψοῖ 26 δογίδος 7 1 οοΥ ΑΙ ὮΪΥ 16 τοὶ δραίηδὲ (16 ἐπδι μθὸ- 
Ῥίο οἵ ἰῃρ δαπιο ἰδηριαρο ΒΆΑΤΟ ὑδο δδιη)θ ὨδΙὴ6 0 ΤΩΔΗΥ͂ 
οἴος ρίδοοθ ἴοσ σεϊαίϑὰ γϑϑϑοῦϑ. --- ΤῈ.] 

4 [Αρὰ χοῦ, εομεϊεγίης ἰδὲ (6 ἰδτν ἑοτθθαο ἔμότὰ (122 7. 
σχίῆ 4) ἰο οδὲ σοβοίρβὰ δασϑβ, οἵο., ἘΠΕῚ το ἀδὺ οὐ ΜὨΙΟΒ 

δ 

ἴα τηυςσὴ τοαϑο ἴοσς οὶ τίου. Αὐὰ 80 ΠΙΔΌΥ ΠΟΙ ΟΠ 8» 

ἴοϊβ ὨδΥο δἰ τυ ποϊὰ. Τθο σοῦ ἀουδϊ δόϑι8 ἴο τοδῖ οἢ 
[86 τοίδσεηοο οὗ (86 πογὰ βα δι ἴῃ [Ὁ19 μαδδασθ. 8:69 ἴ80 
τδίη Ῥοίη5 οὗ πο αἀἰδρυῖο ἱπάϊοοιοὰ ἰὼ ϑ 6 Φ οί. 97 
ΒΙΝδ, Ατὶ. “Ῥβδεονογ," (Ζ) Ρ. 2346, Δηὰ Ῥουϊοοοδὲ, ποὺϑ ὁ, Ρ. 
2541 {.-- Τὰ] 

8 [ΤῊΪδ 16 ῥτοῦβ ο, γοῖ ἴδ ρ'Πἰδν οἵ εουά δηὰ ἤχ6 [86 ἴθ᾽ 
δϑοπθ (ἰπ|0 ἀἱδαρρεατοὰ ἤγοτῃ ἴΠ6 πΔΥγ γα. -- ΤΆ] 

4 [Οορ. ἐπθ ῥμοηοιιθηδ οἵ “Ἠοοσοδγ-ἀον " (δ ν ἰο 



66 ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 9Ο0Β8Η0Α4. 

ΣΩΔΊΏΔ, ΤΠΟΓΟΙΌΓΟ, ΤΟ δἰ Π8. ἃ πιΐγαο]θ. [1ἢ τοβροοὶ 
ἴο [πὸ διῤείαποα 4180 ἃ αἰδόγοηοο δοῖννθοῃ ἴδο 

τοοη δηθὰ τὰ (οἢ. ἱ, 6, 7, 9) ἴο 6 βίσοης δηά 
ἤγτῃ, βοθϑθ ποδῦ [86 Δρραγι του δηὰ δβῖβ [86 πηδῃ: 

Σοῦ πα οὗ ἴΠ6 ΒΙ[0]ς6, δηὰ (πδὲὶ οὗὁἩ [6 μγεδοὴϊ ἀδγ] Αστῦ ἱποῦ ΓῸΣ τ8 ΟΣ ὉΣ οὖν δάνοσδασίοθα Ὁ “Το 
ΒΟΟΙῚΒ ἴο διοϊά , δίηοθ 16 Ἰαῖίου σδηποὶ Ὁ6 

πησρά, ἐτουῖ , ὑδικοὰ ἴῃ οβκοβ, 88 8 γερογίδα 
Νυπι. χὶ. 7, 8) οοποοχγηΐηρ [06 ΤΟΥΤΩΘΥ. Α δισίθον, 

““ οββρῃτὶαὶ) ᾿" αἰ δυο 6 σδηηοῖ δϑϑίτῃθ, Ὁ ΠῸ ΓΚ 61], 
δὲ Ἰοαϑῖ ποῖ Οῃ ἴΠ6 στοπῃᾷ [Πδὲ “16 ῬΓΟΒΟηΪ ΤΏ Π8 
ἷς πρεὰ ΟὨ]ν 88 δῇ δοοοιῃηρδηϊτηθηὶ ἴῸ οἴμευ ἰοοὰ 
Διὰ 85 ἃ ἀδιῃῖγ, ΟΥὁ ἜΥ̓Θἢ 88 ἃ ρυγχδενο τηθαϊοΐηο,᾽᾽ 
δἶποθ ΝΌ μη. χί. 6 ὑγονεβ ΠΟῪ {γ τὰς 16ΓΔ 6} } 68 
Ἰοδι μὰ 186 τϑηπᾶ δϑ 186 80] ΠΑΡ βίδρίο οὗ το ὶγ 

ἀΐεις. ὙοῖΓ 600] νῊδϑ ἀτί θα δυσαν (πῦϑ ὍΡΟΙ ἴϊ. 
ΤΠΟΥ Ἰοηροὰ τὨοτγοίοσο ἴοσ ἤθδῆ, ὙΠΟ ἢ ἴπ6 Τοτὰ 
8180 σᾶνα τπο πῃ (Ναπι. χὶ. 81 ; Ῥβ. Ἰχχυ, 27; ον, 
40), 88 ΠΟΠΥΟΓΡΟΙΥ 6 δὰ Ὀείοτο (ἔχ. υυὶ. 18 
εἴνοη το ἢγβε αι861}8 απὰ τη τῆδῆηᾶ. ΚΚοὶ 
ΘΟΠΟΙ πἀ68 8 ΘΧΡΙ ΔΙΑ ΠΟΠ οὗὨ οὐν ρα5βδρὸ ἰῃ [686 
ποτά: “ΤΏ ἰδοαΐηρ οἵ ἴπ6 [8 γ86}1068 ΠῚ τηδηηἃ 
Το δίηδ, τΠποτοίοτο, ἃ πιῖγαοϊο οὔ αοα ψῆηϊοϊὶ μ88 ἰπ- 
ἀεοά, ἴῃ πϑῖυγο, ἃ βίης δπδίοραθ, πὶ σ8ῃ ὭΘΥΟΣ Ὁ 
δχρ δίποὰ οὐ πδίυταὶ Ὀγΐηςὶ 168." [ἢ τ }8 ἢο 
ΤΏΘΔΠΒ ΤρΡΉς, 88 ἢἷ8 ῥγοοράϊπρ ὀχροδ 0 βίιοῦσε, 
Ὀπτ οὔρῆν σβέθοῦ ἴῸ ἤδγνο δβαϊὰ παι (8 Τα ΓΔΟΪ6 
Τἶβοδ ἱπάἀοοὰ οα ἃ οιιπάδιίίοη ΤΑΜΟΝ ἴῃ παῖατο, θυϊ 
σ8ῃ ΕΥ̓͂ ΩῸΟ Τη6ΔΠη8 δὲ ἰἀφη θα τ ῖτἢ τ 6 ΡΠ δΠοτι- 
ΘΏΟἢ Οὗ [π6 τηΔηπ8 8[1}} ΘΟΤΠΏΙΏΟΉΪΥ ΟΧ δὰ αἱ [Π0 
ῬΙοδοηϊ ἀδύ, ΠΟΥ Ὀ6 ΠΥ Ἔχρίαϊποα ὃν ἰτ.} 

ΑΒ ἴο [0 οἰγτβοϊορυ, ἴδ ποσὰ ἢ δοοοτάϊπρ 

Ὁ Ἐχ. χνὶ. 1δ, 81, μα8 1ϊ8 πᾶτῆς δῸπὶ ἧἦ, νι πδὶ 1, 
δαΐ τπΐ8 ἰ8 ΟἸΒουσΠ ΓΟ ΟἸΥ ΟΠ δ] θα. (ἀὑοβϑηΐτδ ἀ6- 
τἧνοβ ἴῦ ἔτοα [86 ΑΥ̓ΔΌΪο, δηὰ οχρὶδίπβ ᾿ς 88 τηθϑη- 
ἱπρς ρμασγῖ, ὑγοβοηῖ, γἱδ, παπιοὶν οὗἤἁἨ εοδνίῃ, 85. [ἢ 6 
Ατδῦθ δοῖι!}}ν 641} ἰ. Ηδς τδὰ8 ([Ὁ]]οπ 6 Κἰπιομὶ, 

δηὰ [θη Εδγα, ὙΠῸ αἷδὸ οοπιρασο Ηθν. ΓΙ. Ἐδγοὶ 
ΤΌΒΟΓΙΒ ἴο 8ῃ οχῖἊα- δος οἰγτηοίοσν, ὑοοδῦδο [ἢ 6 
ΤΩΔΏΠ ἃ ἯΔ8 δΙΓΒΩΡΟ ἴοὸ ἴῃ Ἠοῦγονθ, απὰ ἴπον (ἔχ. 
χυὶΐ. 15, 81) Ββαὰ πὸ πδπιὸ ἕοσῦ ἰ. δε (ΐπῖκ {818 
ὨΠΠΘΟΘΒΒΒΙΎ, δηὰ σου]ὰ ταῖθοῦ σοίδτ [06 ποσὰ ἴὸ 

ἴδο ππυβοὰ τοοῖ Ἷ2 Ὁ -- ΓΦ, ὃ ἀἰνίἀ6, ἴο ρατί, ἴὸ 
ΤΟΣΘΒΊΓΟ, ῬΓΟΟΙδ6]7Υ δ ἢ), δ. ᾿χυϊ!. 34. Οὐοτ- 

ῬδΙῸ δἷδὸ Ὁ) ἄοτα 3), ἹΓΙ͂ (1ῃ οοπιροιπάβ [16 
ΣΧΟΘΓΊ, ρουππάοάα αἷδο ἸΓΠ) ἤοπι ἸΣΓΊ. 

ς. εν. 18ν15. 76 ἤσαν - Ῥγίποα Γ᾽ Ουά. ΑΒ 
480 ῬΘΟΡΪΘ6 τοοοῖνο [6 ΘΟΏΒΟΟΥΔΙΟΝ ἴ0 1Ὲ}6 ΒΟΙΥ͂ ΑΓ 
τὨτουρὴ οἰγουπιοϊδίοη δη ἃ ἴῃ ῬΆδβονοσ, 50 Φόδῆμδ, 
εις ἴβαδεν, τοοοΐνοθ ἷβ ΤΠ σουρὴ 16 ΔΡΡΟδΔγΔΠΟΟ 
οὗ 18 ῥγΐποθ οὐδ δϑβουδ᾿ Β ΔΙΤΩΥ, ΠΟ ΠΟΙ ΔΠαΒ 
Ἠΐηι, 88 γδ8 ἀοῃο ἴο Μοβοβ (ἔχ. 11]. 5), ἴο ἴδκο οἱ 
δἷβ 8:68 Ὀδοδιδοιεῖ;6 ὈΪδοθ ΠΘΓΘΟΙ ἢ βίδηκἀδ ἰδ 
ΒοΟΪγΥ. 
ΠΑΝ 13. ΒΥ δοσίοβο [ἰ|: ΐπ Φοτίοδο], (εξ «ἢ. 

χ. 15; χχῖν. 236; 6δη. Χὶϊ. 18). Τὴθ τῆλ ὈΘΑΓΒ 
ἀτΆτσῃ (ΠπἼΠ|6 Ὁ : Ὀ64Γ6) δυνοτά ἴῃ ἢΐἷ8 παπᾶ. ϑθςἢ 

ΔῊ ΟΠ6 δ ὈΟΙΠΘ 4]80 ὉΥ (Ὧ6 ΔῃρὉ)] Ψ}0 πιϑοῖβ Βδ- 
1δᾶπὶ ἴῃ τπ6 νᾶν (ΝΌΤΩ. χχὶϊ. 33), ἀπά ποῖ 1688 Ὁ 
ἴπ6 Πότ δὲ (86 χαῖο οἵ Ῥαγδαΐβο (6 6ῃ. ἰἰϊ. 24). 
Φοδιιάα, τ 8 ῥτονίηρ ἴπᾶὺ Οοά 88 ποῖ ἴῃ γαίῃ δά- 

ΦΎΕΙ πδίυγαῖ!οι. Τμΐθ δοιιοί θα ΟΟΟΌΣΘ ΟΥΡ Ἡΐάο ἀϊφ- 
«τε οὗἩὨ Απροείοα διὰ Ευσορο ἰη δυο δουπάδοου δ (0 ἀγὸρ 
ἔτοο" ἴτοαι ἔδο ἰφαῦοθ βῃὰ ἵν 55 οὗ νδζίουν δρϑοίϑδ οἵ ἰζϑϑδ, 
πιιίϊο χοῦ ϑοΥοΓΔ] ΥΩ ΣΒ ΠΙΔῪ οἶδροθ τῇ ποσὶ ΔῺΥ δὐ 8]}, οἵ δὲ 
ἐδο τλοδῖ ΟὩΪΥ ἃ ἘΠ Πρ αὐλοῦ Ὀεΐῃς δοο. Δρίασίθτϑ ατὸ 
ΤΌΘ οοοαδίου ἰὸ Ὠοϊίοο 1. ὙΒοίδον ἰὲ 16 τυ! ΓΙ ἐδ 9 
οχοτοίδου οἵ Αρδάσδε ἴῃ Δ οἵ ἐδμλοῖν νἱ  οὶγ ἀϊδοτοοὶ Κίηάα, 
ΟΡ δοιιοεϊπα ἃ ἀἰτοοῖ ὀοχυδιίίοη ἔσο ἰδ6 ἰγϑοδ, διὰ ἐΐ 9 
Ἰαϊῖοσ, ἄοσι πἢὰδὲ οδῦϑο, δὸ δὲ}}} ἀϊβρυαϊοά ᾳυοοίίοαδϑ. Οἱ 

.« δο πθο]9 ϑυθήοοὶ οὗ [09 τοδῆπδ δὃὸ0 (9 δίεί. ογ ἐλ4 Βιδίε, 
8. φ.; Ἀϊϊθον ᾿ὰ Θδξο ΤγδΩδὶ. 11. ΡὈ. 211-20. -- Τὰ] 

Ὁ ΘΘΏΟΙ τγ88 ΔρρΓΟρΡ τ δῖθ ΤῸΓ 106 Πλ ἢ] ΑΓΥ Ἰοδάος οὗ 
1βγδο θυ ̓ " (Καηοδεὶ.) 

γον. 14. “Το ομὸ δἀάγοθδβοά δ δσοσΒ ἴῃ (86 
Ὠοχϑῖνο, δη θϑ]οηρϑ, [Πογείογο, ποθ Γ ἴ0 ΟΠ6 ΠΟΥ 
ἴο [86 οἴβοῦ, Ὀυϊ 8 ΓΑΙ ΠΟΥ [6 ςαρίδίη οὗ Φο που 8 
Βοδὲ, ἴῃδὲ ἰβ, ῥγίποο οὗ ἔδ6 κΆρεΙΣ: Εοτ ἰδεδ6, 
οΔΙΠοὰ δἱϑὸ ἴθ ἀοαί οΥ λεαύδη (1 Ἐζ. χχὶϊΐ. 19), δσὸ 

ἴο νῈ ππϑοτβίοοὰ δ8 ἴδ Ἦ ἔα, δα Ῥδ. οἱϊ, 21; 
ΟΧΙΙΣ. 2.᾿" (Κπορθὶ). Οοιι ἔαγίμον, 3 ΟἜσου. 
χΥΙ 18, διὰ Γἶκο 1. 153. Απάὰ Φοῃονδῖ Πἰχηθο ἢ 
ἷδ “Ψεομονδὴ οὗἩ  Ὠοβῖ8,᾽" ΟΥ̓ τποτὸ Δ γ, “ ΦοΒον δ 
ἀοά οἵ δοεια᾽" (Φεγ. ν. 14; χν. 16), δβδ ἀοὰ ἐδ 
ἙΑ]Π]οὦ ὉΥ ἴΓπΠ6 Ῥιορμοῖὶβ δῃηὰ ἔγθαθοηιν ἴῃ ἴδ6 
Ῥδ8]π18, ἷ, Υἱ. 3; χχχυΐ!. 16; 11. 15; "Α ΧΧΧΙ͂Σ, 
11; Απι. ἰχ. δ; Ῥβ. χχῖν. 0; Ιχχχ. 8,290; ἰχχχῖν. 
2; ἴῃ τπ6 Ν. Τ΄ 9.48. ν. 4. Οη {δ0 εἰσηϊοδηοεα οὗ 
1815 δῆροὶ β66 Ὀοϊον, ΤΒΘΟΪορὶςδὶ δπὰ ἘΠ} ἰς αὶ. 
ΑΙ 1 ΟΝ οοταθ.Σ ΕῸΓ Ὑἱἱδὶ, ἰ8 ηοὶ το]ά, δἷποθ 

Φοβμυδ ἱπίογστιρίδ 186 δΔηρεὶ, δηὰ πὶ (Π6 ἀξοραδὲ 

ΤΟΥΘΙΈΏΟΘ ΔΒΚΒ: ὙΠμδὶ σρϑακα τῶῦ Τοσὰ (Ὁ) Τὸ 

88 6 6π. χίχ. 18, ποῖ 3 ΤΕ, ἐμβου]ὰ Βα τοδὰ [1] μδ- 
Οδῖ186 ΦΟΒΠΏ ΠΑ ΤΘΟΟρΉἶΣοΒ [Π6 ΠΊΔῊ 88 8 ἶσθοῦ θείης ; 
Κποῦθ}) ἴο ΐδ δοσνδῃῖ. 
αν. 15. Τιοοϑο ΤὮΥ 6ῃοοθα ἤοσω οἱ 1ὮΥ ζδοξ, 

ῬΙΌΡ. [ὩΓΟῪ ΟΠ [ΠΥ βῆηοοϑβ ἥτοῖῃ (ΠΥ ἴδοι. 76 ροΐπὶ 

δοοογάϊηρ ἴο Ἐχ. {1}. δ, 2 ὮΨΌ ΠΥ ΣΙ 

ἱπϑιοδὰ οἵ 792 δπὰ ΠΧ. [Τ 8 Θμδηρο ἰδ οὗ 
ὙΟΥῪ ἀουδιῆιΐ ταῖσδ} Ὧδ Ῥεῖ δηὰ 1 αδβον 
Ααἶθο δάορῦ 106 ῥ᾽αταὶ ἰῃ Ὁπαῖγ ᾿γαπϑίδομθ. ΤῈΘ 
ϑῆοοδ πησδὲὶ δ ΤΟΙΩΟΥΘα ὈρΟΔΌδΟ ἴο ποῖ ΟἴΘΑΡΟΒ 
ἀοἤ]οπιοπι ἤοτι ἴπ6 οατί, πο αοα 26 οσυτδοὰ 
(αδεῃ. 1, 17.) Ηδποθ τΠ6 Ῥτίθϑῖβ 4150 τηιδὶ ἡυϑδἢ 
τεἷγ απὰβ δηὰ ἔδοϊ, Ὑπθη ΠΟΥ οηθοσθὰ 16 88Πη6- 
ταετν (Εχ. χχχ. 19 ; Χ]. 82), δὰ πγαῆὶ ἰπ ὑρσοθδῦὶν 
Ὀαγοίοοϊεα. Βυῖϊ 6 ἀϊγοςοῖ ργϑοορὶ ἰο ΡῸ Ὀαγοίοοι 18 
ὨΟΉΘΓΟ ουπά. 
ἘΣ ἴδ υἷδοθ.. ... 6 ΒΟΙ͂Υ. [0 ἰβ8 μοὶγ ἴτοϊῃ 

186 ΔρΡΡοδύδηοθ μέ οὔ ἴ6 δηχζοὶ. ῬτΟΡΔΌΪ [6 
Ἰδιῖοῦ οοπιπιμηἰοδιθα 58.1}} δυσί Υ ἴο Φοθθθδ Ἡἢδὲ 
ἢθ 8 ἴο ἀο. ποῦ] δΌΡΡΟΒΕΒ αἰ γθοῖοη 8 ΓὉΓΥ 189 
ΔΡΡτΟδΟΐηρ γαῦ, 88 ἯὙ611 88 ῬΓΟΓ 868 Δη ἃ ΘΠΟΟΌΣ- 
ΔΟΘΙΏΘΠ[8 ; Πρ Εν. 

ΕΓΘ ἴ5 τηπσῖ ἴῃ ἴδνοῦ οὗἉ (6 Υἱὸν δανοοδλιθα 
ὃὈγ Κεῖ, ἀπὰ δὴν Ὀεΐίογο Ὠἰπι, [δὶ [Π6 οομητηππὶ- 
Ἑςδὅοῃ οὗ ἴ26 δηροὶ ἴο Φοβῆπδ ἰδ οοπίδίποα ἰῃ ἢ. 
ΥἹ. 3-δ. ΟΒιδρίοῦς νυ. 18--τῖ. δ, σουἹὰ ἐπ οοηβε- 
ἴπ9 ΟἢΘ Ρὰ ΡὮἢ ; οἷν. νἱ. 1 Ὀοΐηρ ἃ μδυθηι δοῦσα 
διδοῖ οὐὗὁἨἁ ι,6 ἰδίου 81] οἰγουτηδίδποθ ὙΠ ἢ 
τὸ οσσββίοῃ [ὉΓ τη ϊ8 ἀϊνίηα ἰπϑοσυεη οι ; δηὰ [ἢ 6 
ἱνϊδίομ οὗ σμδρίοῦα οαρῇξ ἴο Ὀ6 ὈΘΙΌΓΟ ΟΥ ΔΙ͂ΟΥ 1800 

{76}. Τηδὲ τ ΑἸροὶ βου] ὃο δὲ 
Ιαϑὲ τοοοζηϊχοα ὈΥ [110 ΠΔΙΤΘΙΟΓ 88 Φοῃουδὴ δῃὰ 80 
ἀρεϊσπαῖοα, οἢ. νἱ. 2, ἰ8 ἴῃ }}] δοοοσάδηοο τὴ 
αεη. χνὶϊ!, 17, 320. Τ]νδ ςοποερίοπ οὗ [Π6 ϑοβθῃβ 
ῬΓονθηῖθ τΠπ6 ΓΠΘΟΡΉΔΗΥ ἤοπὶ ὑδΙηρ 80 81 π|668 δη ἃ 
γνοϊὰ οὗἁ τϑϑι}]ῦ δδ 11 οἴ πουνσθο Δρροδτβ. 

16 ἴὰ δοοί θη 8} τοτοὶν τπδὶ ἔοττοοῦ Δρρθδγ- 

[1 ὃν. Βονο ἰὼ ἐμο Βιδίς ίεί. 8. ν. τογασᾶδ ἴὶ δ τ 8 1} 
πὴ οΌ ΟΌ 2.) ᾿ ᾿ 

[2 το ΠΣ, προν,"} ἴῃ ἐδιῖ8 ρῆταδο 16 σοῦ! ἀθ- 
εἰκοεά ἴο ἰπἀΐοαῖο ἰπδὶ ἰδ) δρϑαῖκος [6 Ῥγοθοηϊ ἰο ΔΚ ἃ 
οοιῃπαιυπίολτίου οὗ ἰοιϊροείδηοο, εὖ. ἤδη. ἰχ. 22; χ. 1], 14. 
8ο Μδαϊυδ, τουτί ἴο ποθ ῬαδϑαβῸ: “δι οαιμ ἐδία 
σεγῦα ἐνὶ οΝὲ δὶς ἰοσωΐμγ ἀὁ γε σμαρίονε τἱπραίαγὶ ἀάφξϑε, 
“κπαπῖσμε γγαϑεπίίαηι ἀεείαγατε." --- ΤᾺ.} 
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8506 δἷδὸ οὗ ἴδ. Φεδονδῃδηροὶ, τὸ ΑὈγδῆδηι, ἷβ 
τερσοθεηϊ δα δὲ μαυΐπρ οσσιττοὰ ἱ ἱ 
ἴα οὐτοιωποίδίον οὗ [18 ΤΆ ἑγ, 66ἢ. χΥὶ]ὶ. --α 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΚΤΉΠΟΑΙ, 

1. Αἰστουπιηςϊδῖοπ δηὰ [π0 Ῥδβϑουθῦ Ἵεσο ἴΠ6 ὑπο 
φοὐθηδης βίρστβ δηὰ 668]85 (σ «:) οὔ τι Ο. Τ. 
ΤὨΟ ΤΌΓΙΩΟΣΙ Μ85, 88 ΟἼἾγιδιὶ ἢ π)46} ᾿Ὁ5 1865, ΟΪΔΟΓ 

ἴῃδη ΔΜοδϑθ ; ἰδ νγὰδ οὗ ἴδ ἔδίμεγα (Φο θη Υἱΐί. 22), 
δίποδ αοά, 828 ϑίθρμδῃ βαύβ, Αοῖδ ΥἹ. 8, δὰ γίνϑῃ 
106 σονθηδῃς οὗ οἸγουπιοϊδίοη ἴὸ Αὐγαπαθ. Βγ ἰϊ 
τ6 Ὡδῆοῃ νγ88, {πγοῦρἢ ἰζ5 (ΔΊ ΠΟΓΒ δῃὰ γοπῦίῃ, 
οοπϑοοσαῖρα ἴὸ Φόβον. Ἰδὲ γ͵ὰβ ἴο ὃ6 ἱπάοοϑα δ 
ΒΟΙΥ γδϑορῖϑ, βίοι Ὀεϊοιρνοά τὸ Ὠἷτη 85 [ἢ0 ὈΘΟΡ]Θ 
οὗ ἷβ8 ροβδοδϑοίοῃ. 70 (86 ἴγιο [3γ86]1168, (ΠοΓοίΌΓΕ, 
ΜΠῸ ροτοεϊνοα ἰὼ ἴδς οἰγοπηγοϊβίοη οὗ 0 68} δὴ 
ἱπάσχ ἴο ἔπ εἰτουτηοίκίοη οὗ τἘπΠ6 μοαγί, ὙΠ σ ἢ πειδὲ 
δὲ ἔγοθὰ ἔγοται 8}} ἱπιρογγ οὐ τΠγοῸρἢ μδίη, ἰΐ 
ὍᾺ5 ἃ ΚΘη οὗ Θχδ] θα ποηογ [Ἃπό Ἰαῦοῦ Π]Π|68, ἴῃ- 
ἐεοά, ἀροῦ [86 Θπίγαποο οὗ μοδίμιϑῃ οὐ ΒΌΟΠΊ8, ΤΩΘΔΏΥ 
Ὀθόσδπιο δϑῃδηχοῦ οὔ ̓ ς, δηᾶ γῆς} τειηουθα τΠ6 
ἴτδοδϑδ οὗ ἴξ. [Δ νγ88 ρογίοτιηϑα, 88 18. ψ.6}} Κποῦνη, Οἡ 
ἴα εἰχδιὶ ἀδγ (θη. χνὶὶ. 12; Τ,ζῈΚΟ 11.231}, δὴ ἃ ΟὨ]Υ͂ 
᾿ ὙΠῸ γγὰ8 οἰγουμηςθοα ςου]ὰ ρατίδκο οἵ [Π6 Ρ885- 
ΟΥΟΡ ὙΓΠΙΟΒ ἨἨΔ8 1Π|6 ΟἿΠΟΓ σογοπδηῖ κἰση οὗ ἴπ6 0. Τ. 
(αεῃ. χὶϊ. 1 ΕἾ, δ ἃ δβρϑςοίδ]ν 43 6). ΤΗΪΐβ8 Ἰδοῦ 
88 οὗ Μοβαϊς οὔ χίῃ, δηἀ τ ἤγβε οἱ 4}] ἃ τηϑδὶ οὗ 
τυδη κί], ζογοῦ 8 τοιοτη γᾶ ποῦ οὗἁἨ [6 ἀΟ] νόγαποο οὗἁ 

186 Ῥθορὶο ουῖ οἵ Εργρί, οἵ ἐποῖγ ὁχειρίου (ΓΤ) 

ἀῥεῖποι ἀτῆπὶ Θδ Ἀροροιῶι ταμριίμὸ ἡ ΒΙσῺΒ Ροΐπὶ Ὀσγοηὰ τ Βοπηθοῖνοθ ἴῸ 
οἴδοῦ δηὰ στοδῖογ τὨίηρϑ, ἴὸ βρέ αι δηά [Π0 Τοτα δ 
ΒΌΡΡΟΣ, τ ΠΙΘἢ 8 ΓῸ Οὗ ἃ ΠΟΘ τπιηΐγοτβδ), βρὶ ΓΙ [τ|Ὲ} Π8- 
ἴῦγα, Ὀὑπι 78ῖ 88 ΟΧΘΟΊΪΥ δηὰ πε πιδίο  Υ οοπ προορᾷ 
ψ ἢ ἜΘ ἢ οἴἶδοῦ 88 οἰγουτηοίδίοι δηα [86 ῬΆΒΒΟΥΟΥ, 

ἃ. ΤΟ οδρίδίη οὗ [80 [τἀ δ μοδὲ 8 [πὸ δηχοὶ 
οὗ 16 Ῥγθδβοῆςοο Οὐ ἴδοθ (Εχ. χχὶ. 20) ἰῇ τ ΒΟΙΩ 
Ὅ5 οὐ 5 ποηγδ (νον. 21), οὔ γβοπὶ αοά δδγβ ἴο 
Μοιοδ (χχχϊ. 14), “ΜΥ Ῥγϑβοῦοο 8Π8]} 0, ΓΠΟΓΘΌΥ 
ὙΠῚ1 ἰΙοδὰ {896.᾽ ΕἾοπι (ἢ ἢ ᾳποίοα ἢ 88- 
δι Π266 81 ἃ] Ρεσυ] ἰδ. ροδίτοη ἰονγαγβ ἀοάὰ, 
Ἥ0 ταῖϑ68 ἢἰπὶ δΌΟΥΟ 411 ΟἿἾΘΥ δ 618, 80 [21 στὸ 
ΤΩΔΥ οὐδὸν δι ἷξε ἴῃ Ὠΐπα τῃ6 λόγος ἱποᾶγ- 
πδιάυδ. τΡ. Ῥτγον. Υἱῖϊἱ, 80. 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ 

Το ἴοστοσ οὗ ἴα Ομ δδηΐ68. --- ΤῊΘ Πποδτὲ τη 6115, 
βοθθ ὙΠΟΠ ΟἿ ΚΩΟῪΒ ποῖ ἴδο ᾿ἰνίης ἀοὰ 

γοῖ Βεασγε οὗ ἷδ τα ΠΥ ἀοθά8. --- ἡ ΠΟΓΘ ΤΠΘΓΟ 18 ΠΟ 
ἐοηδάοηςο ἴῃ αοα το τῸ 18 πὸ οοιγαρο. Τὴ6 ΘΟΠ50- 
Ἄςταϊίου οἵ τῆ ῬΘΟΡ]0 ἴ0Γ [86 ΟσσΌΡΔΠΟΥ Οὗ (6 ΗΟΪΥ 
διὰ το (1) ἐἴὸ εἰγουπηςβίοη οἵ 6 ὙΓΔΙΤΊΟΥΣ 
θογῃ ἰη το ὙΠ] άογηοθ8. (2) ΤΏ6 Ῥϑββονοσ Κορὶ ἈΥ 
411 Ιδτωοὶ. - ΟἸγουπχοϊδίοη δηὰ 16 ῬΆΒβουοΥ ἱῃ 
τποὴτ Ἐγρίς δ] το]διίο ἴο θαρθπι δηὰ ἴΠ6 [γ᾽ Β 
δρρες. ΤΠ τρθλρεον αν ο τ Υτὰ διὰ τρις δ 
ἰὰς Ν. Τ. -- Αϑ ἴΠὸ Θη)οΥπιρηϊ οὗὨ [Π6 8550 }}8] [Δπὶ| 
διὰ τΠ6 δυγοοῖ Ὀτοδα τε ον ἀἰουποὶ οὔ [δ6 οἰγετιπι- 
εἰβίοῃ οὐὗὁἨὨ [6 ραγιεἰρδηῖϊ, 60 8 τιδὲ οὗ 1πΠ6 ΗοΪγ 
δᾶρρεσς ου Ὀδρίΐβπ). --- ΟΥ̓ 180 ὑτς οἰτσατηςίδίοη, 
πὮΙΟἢ 15 ρογίογιηθὰ ποῖ οὐ ἴπ6 θοάΥ δυο τ[Π6 Ποατὶ 
(οι. ἰϊ. 29 ; Οοἱ. ἰδ. 11). - οδεῦ [π6 Ραηἰβητηθης 
οἵ ἀϊεοροάϊεποο. --- ΤῊγουρ τ[ῃ6 ἩΠΙῸᾺΘΓΠΘ 88 ἴὸ 
Ομδδδη! --- Τῇ ΒΟΔΥΘΠΙΥ Οὀδπδδη παυοῇ τίοβοτ, [ὦν 
ἸΏΟΙΟ ἸΟΥΟΙΥ δηὰ Ὀοδατι] ΤΠ [Π6 ΘΑΥΓΏΪΥ, οὗ 
πος, ΒΟΎΤΟΥΕΤΥ, ἴξ [8 βαϊὰ τῇδε ἰὉ ἰδ ἃ Ἰαηὰ βοσπίησ 

1 [0 ἐδο εἰφτιδοδοοο οἵ οἰτοπηνοϊδίοη, δοὺ ἙΌταϑ ἰηἴοσ- 
«ἴἴης τίονη ἴὼ Ηἷ Ζ)οφνκπαίίά, ἃ δ26, ὈγεΗν οἰδίδὰ ὉΥ ἴδ0 
Ῥειδιοὶ πῖον ἰα 80 Βαρίἐρέ Ομασίενὶν ἴος δ αῖν, 1800. -- Τα.) 

πρδρή μος ἐἰεῖα ΓΟ ΣΙ 
ὙΠ τὰ ]κς δηᾶὰ ΒΟΠΟΥ. -- Το -αΥ μανο 1 χσο]]Ἱοὰ 

1ῃ9 ΤΡΌΜΟ οὗ Εργρὶ δοπι οὔ γου!Ἐ ὙΠΐδ 
ΜΟΓΟ ἰβ8 ἢ 616, (1.) δὲ ΟἸἾἰχαὶ ; (2.) τς ἢ ἸΏΟΥΘ 
ἰοτγίουβῖγ δἱ (ο]ροῦδλ. --- ΤΠ τοργόδοῖ οὗ Εργρι 
- 'ῃ. δηα [18 ΤῊ ΒΕΓ. 

ΤΠο ἤγοι Ῥαβϑουοῦ οἡ ἴδπ6 βοὶ] οὔ Οδῆδδη : (1) 
Α ἴοδϑδὲ οἵ τδηϊιίι] σοσηθγ ὈΓΆΠΟΘ ; (2) 8 ἰοαϑί οὗἉ 
Ὀ]οβδοὰ ορθ. Το Ὀτοδὰ οὔποθ ἰαπὰ δίμουρὴ ποὶ 
ΤΏΔΏΏΔ, γοῖ 8180 ὈΓοδα ἔγοσῃ ΠΘΔΥΘΏ ! --- Τ ΠΘΓΟ 15 8 
ἸΏΔΏηΘ ὙΠΊΟἢ ΠΘΥΘΡ ζ8118. ΟὐἸΩΡ. Φοδη τἱ., ον. 
ἰϊ. -- Τὴ ἴγαθ Ὀτοδα οἵ 8. 
ΤΒο οομβϑοσϑιίοη οὗ (6 ΔΥΤΆΥ-]οΔοΓ “9 Βπ88 ὉὈΥ͂ 

(6 ΔΡΡοδγδποθ οὔ [Π6 σδρίδίη οἵ Οοι ̓ἱΒ ἄστηυ. (ι) 
ὙΠΟ διοοά ορροβῖϊα ἷπὶ 1 (] Ηον ἀϊὰ ΨΦοθῆυδ 
Πανθ 1 (8) δῖ ΠΟΙ 8Πα αἰά ἢ τοροῖνο 1 -- ΤῊΘ 
Ὀγανο αποδέοη οὗ Φοβϑῆπμα: Ατί τῆου [ῸΣ 0.8 ΟΥ̓ ΟΌΥ 
Δ νΟΥΒΑΓΙΘΒ 1 --- ΤΊ ῥτίηςο οὗ [Π0 1,ογά 8 ποβῖ ἰῃ ἢΪ8 
τοϊδιίου τὸ ΟἸγῖβὲ [6 ῥγΐηοθ οἵἉ |18. -- Φοβ μ᾽ Β 
ΒαΛΣ Υ ὉΠ πλοόσγὸ Ὀοδατ δι] Ὀθοδῦθο δεσομῃηρδηίεὰ 
ΜΠ εἰοααξιδι οΘοῦγαρο. ὅδ0 βῃου]ὰ ΟἿ ΓΒ 88 4180 
Ὀ6 48 Φοδῇιυβ νγ88, ΘΟ ΓΑΖΘΟΙΒ δηἃ Ὠππ}0]6 τηΪπαθά. 
ΤΠΟΥ͂ 111 Ὀ6 80 ἰδ 1Π6Ὺ ΓΠοΠιβοῖνοβ Κηοῦν ἴΠ6 ἴτ}8 
δοῖιτοθ οὗἩἨ οουταρο ἀπ Πα] ν, [πΠ6 Πνὶπρ αοά. --- 
Ιθοβο (ΠΥ δοοδ ΠῸπι ΟΥ̓ ΤΏΥ ἰδεῖ, ἔοσ, οἵο. Οὐοι- 
Ρϑγίβοῃ οὗ ἴΠ6 ς8}} οὔ Μοβοβ (ἔχ. 8) δπὰ [88 Θοῃϑ0- 
ογβιίοη οὗἁὨ Ψ9Φοβδιδ. -- Οοτηραγίβοῃ οὗ [ἢ ΘΟ, ΒΘΟΓΑ» 
τοι οὗ 1η6 Ἰοδάοσ Φοβῆπα δπὰ οὗ (Π6 ῥσορβοῖ [βδῖδὴ 
(18. 6). --α΄ Απὰ {7οβῆπα ἀϊά 80." [δὲ τ8 δἷδὸ 
ΔΙ ΔΥΒ ἀο τ δι αοά οοπηπιδηάβ. 
ὥΤΑΚΚΕ: Οοάβ πογὰβ δπὰ σόσκβ βανὸ ποΐ [Π6 

βϑῖηθ οἴποῖ τ τ τΠ6 πη χοᾶ! ν δηὰ {Π6 ΡίοῦΒ. -- 
[16 ΒΓ) 6} 168 οου]ὰ ποῖ νἱτιουῖ [86 γ εἰγεῦπ- 
οἰδίοπ δηΐοῦ 6 δύ] Οδπδϑη, μον Βῃου]ὰ ἰδ Ὁ6 

016 ΤΥ 8ΠΥ οπϑ νυἱῖδπουϊ ἴπΠ6 βρί Πῖτια] οἰγουτω- 
εοἰβίοῃ οὗἨἩὨ ἴπ6 ἤθασγὶ ἴο δῆτοσ ἰηΐο [06 ὨΘΆΥΘΏΪΥ Οὐδ» 
ὨΔϑΔΏ. --- Πο Ἰονο8 αοἀά, πἰτπα αοἂ ἰονοδ ἴῃ γί τῃ 
δὰ τουϑαὶβ Ηϊτηβο} ἢ το Ὠἷἰπὶ (ΨΦοη. χὶν. 21). -α 
Εγνϑῃ 16 ὀχϑ!τοὰ ἱπ 1018 ποτὰ δϑῃουἹὰ ποῖ ὃ6 
ΔΔὨπιορα ἴοὸ ὕονν τῃ6 Κηθὸ Ὀδίοτε ἀοά. 1 Κ. νἱϊ. 
δ4; ΡΒ. χον. 6. - ᾿ 

Βιβ:ρ, ιατ: Ὑοη Ονά, ὙΠῚ Ῥυπίβα 6 ἰδηὰ 
ΟΥ̓ ἃ ΡΘΟΡΪΘ Ηδ ρίνοβ 1π6πὶ γβὲ ἃ ἔβα γ Ὁ} δπὰ ἕαϊπὶ 
Ποαγῖ, [ζν. χχυι. 36; ἤϑιῖ. Χχυ!, 65, χὶ. 25. 
Οκάμεε: δ πὸ νἢ}} ἢανθ ῬΓΟΒΡΟΓΥ δηὰ ἃ 

Ὀ]οβδίηρ, τηιδὶ μορὶπ Ηἷ8 οη ογρτίθο σἱὰ αοἀ, τ 1ἢ 
πο ποτὰ δηὰ [Π6 196 οὗ ἘΠ 6 ΒΟΥ βϑογδιῃθηῖβ, ὕΤΟΥ. 
ἱ, 7, Μαῖϊ. νἱ. 33. (οἀ πβδ}}}} Ῥδγοστηδ ΠῸ 
ΤηΪΓΒΟΪ65 Ἡ ΌΘΠ ΟἿ6 οδἢ ἤδνο ΠδΙΌΓΑΙ Ἰη6ΔῊΒ ἴο 80- 
ςΟΙ 88 ἘΟΠΊΚΊΝ ΠῚ δηὰ ἐποη Ηδ ρῳπῖδ 8 ἴ0 
186 ΟΥ̓ ΠΔΣΥ ΨΥ οὗὨ δι δἰδίθηοθ δηὰ τοὶ] ; δ υἱ!] 
Ὀϊ688 τηδὲ δπά νν}}} διιρροῦγὶ π8 τπογοὶη. ΤΏΘΓΟ- 
ἴογο, Ὁ υιβείδη, βἰπῷ, ὑγϑγ, δηὰ γὸ οὐ ἰῃ Οοάὐ᾿ β 
ὙΑΥΒ. 

ἘΒΙΆΟΗ: “Το 1ογὲ οοπιοίν,᾽" ΒΘ η Πἰ8 ρ60- 
ΡΪ6 δβροοίΐδ!!γ ἴδαὶ ἐποὶγ ποοϑά οἵ ἢ18 Βοῖρ, δῃὰ Ὀοθοῦιθ 
ΠΟΙ ΟΥΔΌΪΥ οοπβείουβ οὗἩἨ ἰδ ῥγδϑθῦοθ δῃὰ αἱὰ, 
Οεη. χνὶϊ!. 1. 

[Ματτ. ἩΚΚΕΥ (οη νοῦβ. 138-15): ΟἼβοτνα, Ϊ. 
(6 ἔπι ἤθη ἢα νγαβ δ νοτοὰ στ τἢΐ8 νἱδίου ; ἰΐ 
ΥΓᾺ8 ἰ ΠΙΘἰΑιοῚῪ δὔθετ 6 μα άρσως 186 στορῖ 
ΒΟ] 6 πη η [68 οὗἉ εἰτοιπαςἰϑοπ πα {Π6 ῬΆΒΒΟΥ͂ΘΓ ; [ἢ Ὁ 
ἀοά τηδάο Ηἰπι86] οση τὸ μἷπ). Νοῖθ, ψγὸ ΠΙΔΥ͂ 
(6 οχρϑοῖ ἴθ ἀἰβοονοσίοβ οὐὗὨ [86 ἀἰϊνὶπο γτᾶςς, 
ὙΓΠ6Ὼ Ὑ1{6 ΔΙῸ ἰουπᾶ ἰη (Π6 ὙΔΥῪ Οὗ ΟἿὖ ἀπ, δ Πα ΓΘ 
αἰ σθηΐὶ δηὰ δἰποοῦθ ἱπ ΟὟΓ αἰϑηάδηοα οἢ ΠΟΙΪΥ Οἵ- 
ἀϊπδηςαδ. 

11. ΤῊΘ ρἷδοθ ὙΠοτθ πὸ δὰ (8 υἱβίου ; ἰὑ τγδῦ 
Ἰεγίολο. . . . ὙΠοῖο ΒΘ ψ͵ὰβ (ϑοπῖθ {{|ηΚ) 

τούς δηὰ ργαυίπρ ; δὰ ἴ0 ἴποϑὸ ὙἼΟῸ ΔΓΘ 
80 οιηρϊογοὰ αοὰ οἴνοῃ σγδοίου δῖ τιδηϊθοῖβ Ηΐτ- 
86] Ὁ. ὃν. ΡΕΣ Δρδ, ἴμΠ6γῸ ὯθΘ ΔΒ ἴο ἴδ Κὸ 8 Υἱονν οὔ 

106 οἰ, ἴο οὔϑεῦγνο 15 Τογεἤοδίοηβ δηα σοηίγῖνθ 
ΠΟῪ ἴῖὸ αἴίδοκ ἰἴξ, πὰ βουπαρθ 6 Ὑ͵δ8 δ 8 ᾿οδβ 
αἰ ΐπ Ηἰπιθ6} Ὁ ΒΟΥ Ὅ0 τδῖκο ἢἷ8. Δρρτοδοῖοβ; γἤθη 



θ8 

αοὰ οδπο δὰ ἀϊτοοὺρα Ηἷτπῃη. Νοῖο, αοὰ πὶ}} 8610 
τιοθὸ [πὶ Ὠ6]Ρ ἰποιηθοῖνοβ: Μισιαπίδωδ ποη ἀοτ- ᾽πὶ 
πεϊοπίδυε Ὶ 

10 

11 

12 
18 

ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ 908580Α. 

80 τδίοι, ποὶ ἰθο80 τὙἢο δ᾽66Ρ." Φοδυδ 'τγῶϑ 
Ἐἰ βοεῖ 828 ΟἸεπεταὶ στ θη σΑΠι6 δὰ τδθ 

διιοιτὶξ ἰος --ο ἦ ΤΉ ΔῊ διοςοσθ τΠ086] Ηἰ Κπονῃ ὃ εἷπὶ 88 (ἰἐπεγαίἐδεΐπιο. --- ΤῈ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΒΕΟΟΝΡ. 

ΤῊΣ ΟὈΟΧΤΕΒΤΒ ΟΥ ΙΔΈΛΕΙ, ὝΙΤΗ ΤῊΞ ΟΛΝΑΛΔΥΠΙΈΚΒ. 

ΟΒΕΒΑΡΤΕΒΒ Υ].-ΧΙ]. 

Α. ΟΟΝΤΆΔΤΒ ΑΘΑΙΝΒῚΤ ῬΑΚΤΙΟΌΣΑΚ ΟΙΤΈΙΚα. 

ΟΥΑΡΊΚΒΒ Υ]1.-ὙΓΠΠ. 

1. 7λε Οαρέμωγε ΟΥΥ υονίολο. 

ΟΒΑΡΤΕΒ ΥἹ. 

α. Ῥτορδσγϑοι ἴῸγ [0 Οδρίοχο. 

ΟἩΔΡΙΕΕ Υ͂Ι. 1-14. 

Νοῦν Φουῖομο τγαβ βίσα {ἰγ 5Βαΐ ἀρ [Π10. Βαά βῃαῦ ἃρ (ΒΓ ρϑίθ8) δπᾶ νγγδϑ βμῃπῦ υρ7, 
Ὀθοϑ86 οὗἁ {Π6 Ομ] άγθῃ [8018] οὗἩἨ [δ8Γ86] : Πομ6 τγϑηΐ ουΐ, πὰ πΟΩΘ οϑη6 ἢ. Απὰ 
186 Τωογὰ [ΨΦεβονϑῃ]} βαϊ ἃ ππίο Ψοββυδ, 866, 1 μβανὸ γψίνϑη ἰπίο {πΐπ μδπα Ψογίοδο, 
Δῃ4 (86 Κίηρ ἱμογϑοῖ, ἀπά [ουϊ : δῃα] (86 ταὶρ  Υ τηθη οὗὁὨ νϑ]ουγ [βίγομρ' ἈΘΓΟΘΒ]. 
Απα γ6 8}|8}1 Θοτηρδββ 86 αἱΐγ, 411 ψ6 τηϑῃ οὗ γϑσγ, απαᾶ ρὸ τουπὰ δθουΐ (86 οἱ 
ΟἸΟΘ: {ὑπ 8410 ἴδοι ἀο βἷχ ἄδυβ. ἀπά βϑυϑῃ ργίϑϑίβ 8881} Ὀ6Αγ Ὀθίογο {Π6 δὶ 
ΒΘΥΘΏ ὑγυχηροίβ οὗ ΓϑΙη8᾽ ΠΟΓΏΒ [ΒΘ θη δδττη-ἰγυτηρθίβ 1] : δηὰ (86 βουθηί ἀΔΥ γ9 
88.811 ΘΟΙρΡΑ88 ἴ}6 ΟΥ̓ Βούθῃ ὑΐπηθ8, δῃἃ (η6 ρῥγίϑϑίβ 8}}4}} Ὁ]9ν τὶ (Π6 ὑσυτηροία. 
Απὰ ἱἰΐ 8}4}} οοΐηθ ο ρδ888, ὑπαὶ θη {ΠΟῪ τΩΔ 6 ἃ ἰοηρ ὀίαδὲ τ ὶῖὰ [86 τΑπι᾿Β ΒΟΓΉ 
[6ἰαστα-οση], ἀπά [οτοϊξ : 8πα] τβθη γ8 μθᾶγ {μ6 βουπᾶ οὗἉ {Π6 ἰγυχμηροί, 411 [Π6 ρθο0- 
ΡΪΘ 81|8}} βῃοαί ν]ἢ ἃ ρστοδῦ μου : δῃᾷᾶ {Π6 γ78]] οὗἉ (ἢ Οἱ(γ 8}} [411 ἄονγῃ ἢδί, δπὰ 
186 ΡΘΟΡΙΘ 8811 δϑοθῃὰ ἊΡ ΘΥΟΣῪ τηδη βίγαϊρσῦ Ὀθέοτο μι. 

᾿Απὰ Ψοβιυδ [86 βοῃ οἵ Νυη ο81]164 ἐμ6 ρῥγθβίβ, δῃὰ βαιὰ υηίο μοι, ΤΆΚΟ ἀρ [δ6 
ΔΚ οὗ (86 οονθῃδηΐ, δῃᾶ Ἰδοῦ βθύθῃ Ὁγιοϑίβ Ὀ6ᾺΓ βουθὴ ἰσυτηροίβ οὗ γ᾽ ᾿ἸΟΓΠΒ 
[Δ] αστη-συταρθίβ] Ὀδίοσο (89 δῖ οὗ 86 Ι,ογτὰ [96Βουδ 7]. Απᾶ ᾿ὸ [{86γ7] βαϊὰ 
αηΐο [89 ΡΘΟρ]6, Ῥ888 οῃ, πα δοϊηρδββ {86 Οἱ Υ, δῃᾶ Ἰοὺ ἷπὶ ἐπδὺ 18 διτηθα " Ῥ888 
οἢ. Ὀαξοτθ (86 δκ οὗ (89 1ωοχὰ [Φομονυδῃ]. 

᾿Απὰ ἰΐ σδῃθ ὕο ρ888, Βθη οθῆῦθα πμδα βροόκθϑῃ ππίο {Π6 ρθορίθ, ὑμδὺ {π6 βϑνθῃ 
Ὀτοδίϑ Ὀθδυίηρ [ἢ 6 Βούθῃ ὑγυτηροίβ οὗ ΓΑΠΊ8᾽ ΠΟΓΏΒ [Ιδστη-Γυταροί8] ραββθα οἢ ὈΘΙΌΓΘ 
(86 1,οτὰ [ΦοΒονδ], απᾶὰ Ὁ]6 ἢ (86 ἰσυμηροῖίβ: δηᾶ {86 δὐὶς οὗ [6 οονθῃδηΐ οὗ 
[86 1,ογὰ [Φοῃονδῃ)} [Ὁ] ονσοα ἰἤθ. Απᾶ ἰῃ6 διτηϑᾶ τἤθῃ υγϑηῦ Ῥϑίοσο [86 ῥγὶθϑίβ 
δὲ 16 τὴ ἴδ6 ἰσυμιροίβ, δηὰ (86 σϑγο-αγὰ οϑὰθ [ππ6 1} αἴ (06 δτῖ, ἐδδ 
»γἵεδία [οὐϊ : [86 ρῥγ]θ88] σοϊηρ ο, δπᾶ Ὀ]ονίπρ τὴ [86 ὑγυτηρθοίδ. ὅ 

Απμὰ Ψοβδυδ δᾶ [ουϊξ : β8] οοτητηδπάθα (ἢ ῬΘ6ΟΡ]6, βαυΐησ, Ὑ8 8}8]} πού βῃοαΐῖ, 
ΠΟΙ ΓΠΔΪΚΘ ΔΗΥ͂ ΠΟΙΒΟ ὙΓΠῚ ὙΟῸΣ γοΐοθ [16ὲ γοῦγ σοῖο θ6 ᾿ιδαγὰ], ὨϑΙ ΠΣ 8}}8}} σπν 
ΜΟΙ ρῥτοοθϑα ουὐ οὗἁ γοὰγ του, ἀπ} (86 ἀΑγ1 ὈΪὰ γουῦ βμουῦ, {6 58}}8]} γϑ βῃοαί. 
50 [)α] ἐλ6 δτκ οὗ (19 1,οτὰ [Φοῃονϑῃ ] οοπηραβϑθα [86 οἱ, σοΐϊηρ δρουῦί ἐξ 0Π66 : 
δηα {πο Ὺ σδτηθ ἰηΐο {Π6 οϑιηρ, δηᾶ Ἰοαροα ἴῃ [Π6 οι Ρ. 

Απᾶ ΔΨοββυδ τοϑθ ΘΑΥΪΥ ἰπ {86 τηογηΐπρ, δηὰ {1 ργὶθδίϑ ἰός πρ {86 ἀκ οὗ (ἢ 
Ι,οτὰ [ϑεβονυα]. Απά [186] βουϑθῃ ῥγίϑβίβ Ὀθδγίηρ βθύθῃ ὑγαμηροίθ οὗ Γδπηδ᾽ ΒΟΓΏΒ 
[4] αττη-ἰσυσηροίβ] Ὀθίογο (86 δῖ οὗ (πὸ 1,ογὰ [96 ον} }} γϑαῦ οὰ σομ ἰπυ8}}Υ, δηὰ 
Ιου, τὶ [6 ἰσυμιροίθ : δηᾶ {86 δγιηθᾶ τη [88 ἰῇ σϑγ. 97 τυϑηῦ Ὀδίογο ἔμθιὰ ; Ὀαΐ 
(λ6 τϑγο- πσασὰ οϑὰθ [Ὑγ6 1} δἴνοσ [86 δτκ οὗἩ {π6 Τιογὰ [Φε6ΠουΔΒ1, ἐδδ »τίοδίς [οταῖ: 
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14 ἐμο ρῥχὶθείβ] ροίϊῃρ οπ, δηά δοσίηρ τὶ 086 ὑσατηροίβ [88 ἴῃ νοῦ. 9]. Απὰ [86 
ΒΘΟΟΠ ΟΑΥ̓ ἐμ 6 Υ ΘΟΙμραββϑα {86 ΟΥ̓ ὁπ06, 8πὰ τοϊαγηθα ἰπίο [86 σϑρ. ὅο δμογ αἰὰ 
εἰχ ἀλγ8. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Ε Τα. 4.-- ΩΝ ΠΥ -- ὈΣΥΡΙΙ Ὑ) (σατ. δ. ΤΊ ἀροοῖδο οἰματαοίοτ οἵ {δι ἐγιιαιροί οῦ Βαζη 
Βεῖο ταϑουϊουσᾶ, 85 ἐπάϊοδίοά ὉΥ 80 γὰῦ οὔδουτο νογὰ ὈΣὴΝ, 'Ω οἰανοταίοιγν ἀϊδουδδοοά ἰὰ ἔμο Εἰχοροίίοδὶ Νοίοδ, ἰο Ἡδσδ 

ὯὮΒΥ νὰ] ὕο δι ἀσὰ ἐμο ἱπίοσσωδίίοῃ δοηϊδίοοα ἴῃ δι᾽ 6 Β δὶ, δέει. ἀτάοϊοα “ ὑοειοὲ ̓) δοὰ “' 7 01160. 8.66 δ'δὸ ἴδυτοσ"θ 
τεαχδεὶ» ἴῃ Ἠοσσοκ Ὲ Τλεοί. Ἐεαίεπενα. δ. Υ. "' δαὶ,» γὸ]. χ. ὑ. 131. ὙΥΠῺ σαοΐοσεηοο ὅο ἐμο ἐσδηδιδίοῃ ἴ0Ὸ ὃο δἀορθκ, 8 

ποτὶ ἰ6 τεαίτοι μασθ. ἘΎΟΙΣ ἃ ΘΟ ρα σίβου οὗὨ (Π9 Ραδδαρβθδ οἰϊδὰ δῖον 16 [6 οὈνίουδ ἐπδὲ (δ9 πὴ (Ὑδοῖδονς τοϑαχΐηζ 

ἀδσεοεῳ ἃ δου οΥἩ δι ἰπαίχτησιαειιξ οὗ δοθηά) ᾿ἀϊοαιδα ἃ Ἰουὰ δουηά, ἃ δουῃὰ οὗ ἃ ΥΟΥῪ ἱπιρτζοδαῖγο, ἐἶ οἱ τ 40}9 οδσϑο- 
᾿ς. 11 πὸδ βου δἰ πα Υ6 Βεσυ (6 886 ἃ αἱξ τιν), ΟΥ δίδσιη ἰ ἴῃ 6 ὨΙΟΧΌ ΚΈΠΕΡΑΙ βοῦδο οὗ (6 ποτὰ. Ησποσ, ἰδδὲ [ἐ παϑ ρὑσοποοᾶ 

ἸκετΑΥ Ὁ ἃ "σασηδ᾽ Ὠοσε 7) ἐσωρὶογϑὰ 86 ἐδο ἰωνίσατησοξ (τα κίης Ὁ" ἀφηοίο ἃ σϑῦ), δϑϑῖδ 8 Ῥἢ γαῖοδὶ ᾿τ ροδα Ὁ} 1. 

«τε {Ἢ [86 οἰγτηοϊοσίοδὶ κτουπὰ ἴος σοὶ δὲ ἰοἰεσρτείβ θη 'οῖῸ ΠΟσῸ ἰθδὴ ἃ οἰίπιοτα. Βυΐ 1 ͵ἰδ6 ἠοῖ; ἰδ16 τησδηΐηξ, 
οταῦστο, ΠΙΒῪ ὈΠΠΘ δε Υ 6 δοὲ δαϊάθ. [Ι͂}Ὃ0 ἰροῖν Ὁμποογίδ εν 88 ἰὸ ἐμ Σ66] ἀδιϊγαιίοη οἵ ἔπ ποιὰ, δου ἰοχίοοχτα- 
Ῥᾶστ δοὰ ἰπίετρτοῦσεθ Ὠδγε ἴδ σπ Ὀ6ε ΠΏ ἐοηίοῃξ ὑ0 μ6δὲ ἰὶ πὶ ἰδὸ γαριο 66:86 οὗ “ πὈΐ|60 (.06}} ΒοτΏ, ὑδοδῦδο ἐἐ6 ρα 6Ὁ" 
ἦὰν ἰδοιτυτιοοὶ πα δ ρογοὰ [0 δἰστιλ}πο ἰὨτουρ ἴδο Ἰδηὰ ἴδ χοξχ οὗ ἴδο Βα δι δ] (0 001166) γοαγΣ. Βαὲ ἐδ]9 [58 
Ἡγείεεοο-Ῥτοΐσοι, ἴος 16 ποσὰ ἰ5 υδϑοὰ Ὀοίοτο (9 Βα θα 68] γοασ δα οὐδοῦ ὕθδα πιϑοϊοηοὰ (Εχ. χίχ. 18), ἰο ἱπάϊ!σδίο 9 
ἐἶξυδὶ οὐ αἰδσπι ὉῪῚ ψἘΙΟΒ ἴδ μοορὶθ δῃου]ά ὑθ νασζηϑὰ οὗ [6 δρρϑαγβδῆοο οὗ 6οά οὐ Μουπὲ διηδί. 1 16, Τατίοσιηοζο, κἰς- 

εἰδοδοῖ ἐπδὲ ὁονσα ἴο ἴδο ΙΔδὲ τηοητ!οὉ οὗ 16 γδϑὺν ἴπ βοχίρευτο, ἐλεγα Λαα δϑ6 πὸ Οὐογεμοα ΟΓ ἰδὲ γε οΥ «“δὲϊεα (0 

εἷσε α ἀεποιπίπαζίον (0 [ἠὲ ἱγωρῖρεὶ ον ἀπυϊλϊηρ εἶδο οοπηεείεά ιὐίὰ ἀ οὐλεγυαπεο. ΤΏ6 ΒΘΌΡΘΙΙΟΘΙ γοᾶσ, ἐμοσοίοσθ, 

τοοαϊνοὰ [ὲ8 ὨαΙπΟ 86 [8:6 γοας οἵ ἐμο 21)7., οἵ 88 Σιδοὶ ἐμὸ [2 7.» ὕγοτα ἐδ ὕβῆιο οἵ ἐδ Ἰηβίσασαδηξ οσ οἵ ἐδ ρουπά Ὁ 
ποίκὶ [ἰ τ ἰο Ὁ6 πεμογοᾶ ἴῃ διμὰ Ὠογοϊἀδὰ ἰοὸ 8}} (89 Ῥϑορὶθ.0 [ἴὩσίεβὰ οἵ ἰοαυπιίη ἰδ6 σμδσζδοίοσ οὔ ἴδ ἱπαδίσυιϊοθῃς 
ἤτοαι ἴδδξ οἵ ἴΠ6 διοσοὰ γοδυύ, ἮΘ τωτδῖ, υἱεέ τέγξα, ἸΔΑΣΏ ἰδδί οὗ [6 γδὰσ (80 ὮΣ 84 ἰπεἰτηδὺραἃ ὈΥ ἐὲ8 ὯΔιη6) ἴγοπὶ (86 ὈΘ60}- 
Ὧσ τοοῦο οὔ 5 δῃηπουπϑοθηῖ. [0 ἰηἰσίηδίο ἐποσδοῖος ἰὸ [πο οχροχίϑηοο οὗ ἔλο ροορὶο λα ψεὲ ἴο δὲ αδοεγίαίπεά ὃν ἰλεπι, 
ειχὶ εουκὲ ΠΟῪ ὈΘ ΟΠΪΥ ΟὈΒΟΌΓΣΟΙΥ Ὄσοδϑϑ. 

ΡΟ τὸ ἰεῖς ἔδιοτι ἰο δέπμιαν ἐδ δοῖπιαὶ 4.617 δι Ὧθ6 οἵ ἐδ Βοσῃ οἵ 2), Ὧτει ἤγουι [86 Ῥδδδδειοῦ ουίο! ὁ οὔ ἴδ αἶτο]θ 

οἵ ἴ.ο )υδὲθε γοαξ, διὰ ἔπϑη ἤσουι ἐβοδο τοδί Ὡρ ἰο (δδὲ Υϑδσ, ἴο μοὲ Ῥσγϑοίολ!!υ δὲ ἴδ πυρδηΐϊηρ οἵ (ἢ πορά. 
Ῥεσῦδρα πεϊνον οὗ 86 τρρϑηηρ 8 “' αἰ χο 4). (ςλάστο,," ἰο πεϊολβ τὸ δῖ ἐπ ὈτοῦχὨς δὰ ὃθ τίν δἀδοτοά ὅο ἰὩ 81} 

ῬΙβοθδ. [Ἃὦ [)6 ῬΕΟΙΆΙΘΌΘΗ ΖΟΏΟΘΣΔΙΥ “΄ οἰστια] " που]ὰ ρογῶδρα Ὀ6 τΏΟτο δρρτορσείδίο ; Ὦσσο ἴῃ Φοδῆυδ “( δίαστα ᾽" ἰδ δὲ ἰοδδὲ 
ΘΙΌΑΙ βο. 1 νὸ ποῖο δὶ ρογίοοι ᾿ἸΌΘΥΟΥ [0 τδκο οοπιροιηὰ πογάδ, “Ἰουά“ὨοΓ ̓ ταϊσς ΣΟ ῬΜῪ2|1 ΘΟΥΟΣ Δ}} ἰδ0 1.808. 
Ξακχ εχεοοϊοοξ τοαχεΐου κ| 766 Ζολ»εηεγάεε Ἡοτν, ὶ ταιοϊϊηρ᾽) (΄ οἰδιυδτίης ὨοτΏ." - ΤΒ.] 

[32 Υετ. 7. --- ὙΠΘΝΝῚ . “ὙΒΟ Ρ]Όχαὶ ἰδ ποῦ ἰο ὃθ δι ἰϑγϑὰ ἱιοτϑ, Ὀπὲ ἴο ὃθ οχρίδίποἃ ἤγοτα ἰδο διοὶ ἐμδὶ Φοδῆπα τποδᾶο 

ἴδο ἀποοσηποετηφας τοῦ 1. Ῥοσδοῦ Ὀπὲ ἐπτοιχῃ ἰμ0 Βεμοίοσίοι ((. 10 ; 111. 2) Ὁ ποτὰ Ὠ16 ογάοσϑ ποσὸ Οὔδοδ}}}γ ΡῈ) δποὰ." 
Κεῖ! -- Τα] 

[8 τεσ. 1. --- Ηΐσα ἴδαὲ [6 διτοοᾶ (8 διτηϑὰ δοὰγ), ΥΉΝΤΙΤ, (δ ἐαρεάϊιμα, εἰχιρροὰ. . . . ἑ. 4. δσιωοὰ, τοδάυ, εἱο." 

Οεθει. 6. γ.) βϑτο ἀἰσεϊπσυϊειιοα ΤΌτΩ ἩΦΝΏΣΙ ἘΣοΣΟ- ἩΒΤὰ 7 τοῦ. 9, 358 8 μαζί ΟἿΪΥ οὗ ἴδο "τθῃ οὗ τῶν," Τοσβϑὸ 8 

ἸΏΟΥ 6} ἢδινο ὕθϑς δ δρεςΐδὶ Ὀσδῆς οὔ ἐπ ἔοσοοῦ Αἰφμιασιοοὰ, σελτασταί, ἩΒΙΟΝ [6 ΟΥΥΤΩΟΙΟΧΥ που] δ᾽ ΧὨ Ἐ]γ ἤχγον), 

ατ, τοῦτα ῬΓΟΌΘΔΌΪΝ, ἐδ δΟ ΠΕΥ7 οὗὨἨ ἴδο Ττδηδ)οσάδηϊο ἐσῖθο8 ἯΠῸ τογθ ἴο ογοδδ ἴῃ ΥἶγοΣ ΕΑ ὙΜΗΟΓΊ, ἶν. 18, οὐσωρ. 
Κεῖ! ἴῃ ἰου. --- Τπ.) 

[4 Υε}ες. 9 -- Το Ηδν. Ἰαλνϑα ἐμο βου οοὶ οἵ ἐδ] ᾿πΔοδηϊο ; οὖν Κπυον)]οάζο οἰμογπίδο καϊηοὰ δυρροσὰ ἰλ6 ῥτίοδί. --- ΤᾺ.} 

ι 

ὃ. Οδρίατο δηὰ Ῥοβιίσγυςίίοη οὗ Φογίοθο. 

Οπβάρτεε Υἱἱ. 15-27. 

15 Απᾶ ᾿ Ὁ ολΠ}6 ἰο Ρ888 οι [Π6 βουθῃί ἀΔγ, {παὺ [Π6Υ̓ ΓΟΒΘ ΘΑΡΙῪ Δρουῦ (6 ἀανγηὶηρ οὗἁ 
(86 ἀδγ, δῃὰ οοπηραββοα (86 οἰἰγ ἴον (80 βδίηθ [{{]18] ΔΠΠΟΣ ΒΘΥΘΙ {ὐπ168 : ΟΠΪΥ͂ ΟἹ 

16 ιαὺ δ ΠΟΥ Τομηραββθα (Π6 ΕἾΤ ΒΘΥΘῚ ἰΐμη68. αἀἀπᾶ ἰΐ ὀϑῖηθ ἴο Ρ488 δ (16 βουθῃίὰ 
ὕπηθ, 6 ἢ [86 ῥγὶθϑίβ Ὁ]6ν τ]ὰ (86 ἐγυμηροῖβ, Φοβδυδ βαϊα απίο (86 Ρθορ]6, δμιοαί ; 

17 ἴον (86 Ιωοτὰ [96 βου] μδί σίνθη γοὺ (86 οἷἶγι Απᾶ (86 ΟΥ̓ 888}1 Ὅ6 δοουγβοᾶ 
[ἀονοιοα 1, ουθπ [οταῖϊ : θυ} 1, ἀπ 411 {μαὺ αγὸ (πϑγοὶῃ, ἰο (86 Τωοτὰ [9θῃονδῃ]: 
ΟὨΪΥ ΒΔΒΔΡ [86 ΒΑυ]οῦ 588}8}} ἴὅνϑ, β}6 δπα 4]} ὑμαὺ αγὸ πιὰ ΒΘ ἱπ (πΠ6 Βουβ6, Ὀδοδαβθ 

18 586 μὰ {0 ἸηΘΒΒΘΏ ΚΟ Β ἰμδὺ γ βοη. ΑἈπᾶα υθ, ἰῇ 8ῃγΥ Ὑ|86 Κρ ψοιιγϑοῖθος ἔγοτα (86 
δοσυγβοά ἰδίην [ἔτοσα ἐμαὺ τ ῖοἢ 18 ἀονοίθα ], ΙΘβῦ γθ ταδῖο ψομγϑοίυοδ δοσυγβοά, τ ΒΘῺ 
γ6 ἰδῖκο οὗ (86 δοσυγβοᾶ ἰδῖηρ [{μαὺ ὙΠΟ ἰβ ἀθνοίθα], δῃ τλδῖζο ἐδ 6 οδπρ οὗὨ 18γ86] 8 

19 συτθο [ἀδνοίοη (δίπηρ], ἀπᾶ ἔγοῦθ]ο 1. Βαΐ [47 411} 16 βῖ]νοσ, δῃὰ ψο]ᾶ, ἀπὰ νθ8- 
8615 οὗὁ Ὀγαβδ δπα ἴσοι, αγὸ οοῃβθογαύθα ὑπίο {Π6 1 οτὰ ΕἸΡΊΡΥΒΙ ΝΣ (ΠΥ 8114}} ΘΟμΘ 

20 ἰπίο ἴπ6 ἐγθαβγΥ οὗ [80 Τοτὰ [ΦθΒουδ]. 80 {86 ρθορὶθ βμουϊοα πσβϑῃ ἐΐλθ ρυΐθϑβέβ 
Ὁ 3 τὴ [06 αὐτηροίδβ : “ἀπά Ὁ σᾶπι6 ἰὸ ρ888, θη 86 ΡΘΟΡΙ6 Βοαγὰ {86 βουπᾶ 
οὗ ()6 ἰσυμηροῖ, δηα [86 ΡΘΟρ]6 βῃουϊθα συὶ ἃ στοαὺ βῃουί, (Πδὲ (ἢ νγ8}} [68]1] ἄονγῃ 
Βαϊ, δο ἐπαῦ [86 ΡΘΟρΡ]6 νγϑηὺ ὉΡ ἰηΐο {86 οἰ, ΘΥ̓ΘΙΥ͂ τη βίγαϊ σεῦ ὈΘίΌΓΘ ἴσα, ἀπ {86 Υ 

2] τοοὸῖκ (89 οἷ. Απᾶ Π6Ὺ υἱίοῦ]γ ἀρδίσγογοα [ἀονοίοα] 411 ἐμαὺ τσας ἴῃ {π6᾽ αἰΐγ, 



10 ΤΗΕ ΒΟΟΚ. ΟΡ" 90880.. 

ΒΟ τοδη δηᾶ ποιηδπ, γοῦηρ Δπα ο]4, δπὰ οχ, δπὰ βῆβερ, δῃὰ δεβ, νυ 86 οἂρο οὗὅ 
16 βεινογά. ὶ 

"}») Βυϊ Φοβμαδ μά [ομὔἱῦ: ΠΑ] βαϊά ὑπίο ἴδ ἔτσο τβθη ἰπδὲ μδα βρὶϑα ουἱὐ (6 οουῃ- 
ἘΣ, ὁ ἱἰπίο {86 Βαγ]οῖβ ἤουβθ, απα Ὀσγὶηρ οἂὖἱ ἰπδησο [86 ὑγοϊμδη, ἀπά 8]1} ἰμδὺ βῃ6 

28 δῖ, 28 γὲ Β 8ΓΘ ππῖο ΠΟΥ. Αμπά ἰδ6 γοῦπρ πιθὴ ἴπδὶ ΟΓΘ 8ρ165 ψγϑΐ ἱπ, δὰ 
Ὀγουσηῖ ουὐ ΕΑΠΑΡ, δηαὰ ΒῈΓ ἔἈ0Π6Γ, Δπα πον τοί ογ, δῃὰ Ποὺ Ὀγοίγοι, δηὰ 411 {πδι 
βῖι6 μ84 ; δηᾶ {μδὺ Ὀγοῦρσπιὶ ουἱ 411} μοῦ Κἰπάγοα [Ηδ6Ὁ. ἔΆπι}}168, ἀπὰ 8δο Βυπβοηἤ, δπὰ 

24 Ἰεδ ἰἤθτὰ πιδουῦῦ Π6 σδιὰρ οὗ [8γϑεὶ. Απὰ {ἰδογ υγηὶ (86 ΟΥ̓ ἩΠῚ} γα, δῃὰ 4]}} (Πδϊ 
ισας λόγο ῖῃ : ΟὨ]Υ {86 508 σ, δῃὰ [86 σοϊὶά, αῃὰ {86 νβββ6]8β οὗ ὕγϑδδ 8π4 οὗ ἰγοῖ, [6 Ὺ 

25 μαὶ ἰπίο [86 σϑαβυγυ οὗ (μ6 Βοιιβα οὗ ἴ6 τὰ [Φομουλ}]. Απά Φοβῆυδ βανεὰ Βδ- 
Βδὺ [6 ΒΑγ]οῖ αἰϊνο, δὰ ΟῚ 16 Γ᾿ 5 ΒΟΌΒΟ6ΠΟ]α, δηὰ 411 (δὲ Β86 δὰ ; δηά β)δῈ ἀνγ9]- 
6 ἴῃ [ἢ (86 πιϊαδὶ οὗ [δγβ86] ευθη [οὐίϊ : ουθη] πηΐο (ὲβ ἋΔΥ ; Ὀδοδῦδθ β88ὸ μὰ 
(826 πη ΒΘΘΏΡΌ ΓΒ ὙΔΊΟΝ Φοβηθ8 βεηϊ [0 ΒΡΥ οὔ Φογίοδο. 

20 Αμπά Δοβμδ δαἀ)υγϑὰ ἐλεηι [οδυβοα ἤθη ἴο ΒσοΆΓ] δὲ [μδὲ ἔπιθ, βαγίῃρ, Ογβοᾶ Ὀ6 
{86 τηδῃ Ὀεΐίοτο (86 1ογὰ [Φοβονδ], [πδὲ στίβοῖ ὑρ δηᾶ θυ] δι 1818 οἰγ Φεσῖςθο : Β6 
8}}8}} Αγ 86 Ἰοπαπάφίοῃ ἱπογϑοῖ ἰῃ 18 γα -θογῃ, δηα ἱπ δὶ8 γουηροβὺ 805 888]}} ἢ6 βοὶ 

27 Ἃρ (6 ργαίεβ οὗ . ὅδ0 16 Τογὰ [ΨΦεβονυβὴ} νγὰβ τὶ Φοβθθα; δπὰ ἢἷβ ἔΆΠη6 τγ88 
ποϊδεά Ἶ οταῖϊ : ποΪβ64} βγουρβοαυϊ 411 ἐμ6 σουπίσγ [ἴῃ 41} {π6 Ἰαπά.7 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΒΛΑΜΜΔΤΊΟΑΙ, 

1 [ἴε-. 18. ΤΠ τέσβὸ που] ὃδ τρῦσὸ δουσθο ιν αἰνοι δουιοπδι μα: “ ΟἾΪ ἄο γ6 κὸν γούτϑοϊνοι ἔγοοι πὴἢδὲ ἴδ ἀ6- 
γοῖοά, ἰεδὲ γο ἀογοῖο, διμὲ ἰδιο οἵ πηδὶ [6 ἀσυοίδα, δεμὶ στλδίχο (6 οδιὴρ οὗ Ιαγϑοὶ ἃ ἀοσγοϊοὰ (έηα, δικὶ ἰσουδὶο ἰἐ.᾽» Το 
δονοῖο ((0 6 οΥαδ) διά (0 ἰδκο ([ογ ἐμοζωδοῖνοθ) πεῖο ἔπ ἰποοσιρδεϊοϊο ἐπ χ: τ ὕισιιγμα οοπείμσγε ΜΟΙ ρμοίεγαϊ, ρυρ- 
πιὰ ἐγακί, .. 

3. ἰοες. --- ἴᾺ] 
.. ακμὶ ΟΝ ἐγαί τε: ἀετοτενάα, αμὶ «ἊΝῸ ἀεοοίμπι ἐπ:εἰ αὐ εα αδεϊϊπεπάτων “γα 1. [,αἁ. ἀε Ὀῖοα ἀρ. Καὶὶ 

4 [ὕἴες. 29ὅ. 11ὲ. : Αβά ἐδὸ Ροσρὶο κοι δᾶ, δὰ ἰδογ ὑυἱον νι ἰθο ἰσυεηροίδ. -- ἘΝ.) 

ἘΧΕΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ὙΠ τ}}18 εἰχτῃ θϑεὶ ἐμὰ Ὀορῖπα [ἴδ βοσοῃᾶ 8β0ς- 
εἶοι οὗ [πὸ ἤγει μαζὶ οὗ οὔγ ὈοΟΚ, μἰνίπρ τι6 ἴῃ 8 
οομὔπιουβ παδίγαῖῖνο [86 ὨἰβίοΓΥ οὗ ἴ[Π6 σοπητεβῖ 
οὗ [δε Ἰαπά. [τ οἥΐξγδ Ἵγι ς8] ἀϊ στ] 165 'π ΟἿΪΥ 
ἔδτη Ραδβᾶσοβδ (ἢ, ΥὙἱῖ]. 12, 18 οὐ νὴ υἷι, 8 
δηὰ νἱῖϊ!. 830-35), 80 ἴπδὲ ἐσθ Κποῦεὶ ἀοβοσῖθεδ ᾽ξ 88 
“8 ΟΧὨΪ Ιου, ἰπ [Π6 τηδίη δηὰ οοπαὶβιθηΐ, 
οὗ 6 γγαᾶγ οὔ όδῆπδ," ὈῪ 1.60 παπὰ οἵ 186 Φοδβουϊει. 
ῃ 80 ἴδγ ἴ ἰβ δανυδηί ΟΌΪΥ αἀἰδερτιϊδοα ἔγοσα [ἢ 6 
τορογὶ οὗ [6 ρδδβαρὸ ἱβγοῦρσ ἢ ([Π6 Φογάδη (Ομ 808. 
1. ἰν.) ὙΠΟ 5[}}5 15 ὀχοβὶ]οηΐ, δηὰ τίβοθ οἴδξῃ (Ὁ ἢ. 
Υἱ!. 8; χ. 1--27) ἴο 8 β|11Κ᾽ ΠΡῚΥ ὈΘΔΌΓΙ] ΓΟρΡΓΟΘ Ά- 
ἤοη οὗ ἀοοὰβ οὗ γὰγ Ὑτουρηῦ ὈῪ Οοα τπτοῦσἢ 
Φοβίυδ πὰ τ86 ρθορὶα οὗ [δβγβοὶ ; οορ. [πιτοά. δ], 
Ῥ.3. Ῥοδῶοσδὶ) ρϑ88 816 ὑπτῖσα (οΠᾷ 6. νἱ. 26 δηὰ 
Χ. 12-15) ἱπισοάυ Α οὐγιδὶπ ἀο]ϊοαῦθ ΒΌΠΙΟΥ ͵δ 
Ὀοσσαγοὰ ἴῃ οἷ. 'χ. Ετοπι (ἢ. χ. 28 ἴΟ χί. 23, [ἢ 
ταὶ: ᾿υδὲ ποορα δῖὸ δυϑϑηῖ, δῃὰ 8 βογῖ οὗ τηοποῖ- 
ΟἿΥ͂ ἰῃ ἴπ6 ΟὨΓΟΠΟΙΪΟρΊΟΔΙ Ἂπατπογδιίοη οὗ Θ0ῃ- 
ποδί Δρρεασβ.Ό ΟἼΔΡΙΟΥ ΧΙ. 5 8 ὙΘΓῪ Ὑδ᾽ιδὉ]6 
Βἰκ5ιοσίοδὶ ἀοουτηοηϊ, ΤΌΤ τὰ. 9 ΤΑΣ ἴῃ ΡΑσῦο- 
ὉΪδγ, ἴὸ  οἢ Βαηδοῃ 86 Γ᾿ ΠΥ οδ]]οὰ διθηοι. 

80. πιῦοῖ ἰπ ρΈΠΕΤΑΙ οΟποογηΐηρ ἷ8 ΘΧΊΓΘΙΔΘΙΥ 
ἱπίογοϑη δοο ΠΟ, ΟἾΔΡΘ. Υἱ. 1-Χι, 23, Ἧ76 ῥὑτγο- 
οδδὰ ποΙ͂ ἴο ἴπ6 οχρ δηδέου οὗ ςοἢ. νΥἱ., το τὸ- 
ἰαῦεβ [6 οδρίυτο οὗ ογοδο. 

[ὁ0ὁη τπὸ οοπποοοῃ Ὀοίτγθαη ἰδ δηᾶ [0 ργοοθὰ- 
ἱῃρ σΠδρύου, 866 ἴΠ6 188] Δίου δ ΓΟ ΔΥΚδ Οἢ Ῥ 66.] 

α. 37 ἐετ. 1-1}. αἴοη 70 11. ΦΔογίοῦο Βα, 
δ ἴπ6 ΔΡργοόδοῖὶ οἵ ἔδο 15γδ}] 165, εἰοδοὰ 18 ἀοο γα 
80 ἴδὲ Ὡ0 ὁπ6 τοηὶ οἵδ δΔῃὰ ΠῸ ΟΠ6 οδῖηδ πῃ. 26- 
Βονδὴ ΠΟῪ οοτπτηδη δ ΨΦοθπ8 Ὁ τηδτοῖ διουπὰ 
(ἢ εἶν τὴ τ δὐῖκ ῥγοοθάθα ὉΥ ὑυίθδὶ οἰνὶην 
Ὀ]Δεῖβ οὐ δἱδῖτα {τιπιρεῖβ, Οο86 ὁδοὶ ἀΑΥ (ὉΓ δἷχ 
ἀδγβδ ἴῃ βυοοιβδίοῃ, Ὀπὶ ΟἹ [06 ΒΟΥΘΏΓΗ ΟδΥ δΟΥΘα 
ἄτμθθ, πὰ ργοπιΐδοα {πδὶ τῆθη ΠΙῈΡ Ὑ{81}8 8δ.}8}} [4] 
ἄονσῃ. 8 οομμσηδηὰ Φοδαθ ἱπιραγίβ ἴὸ [80 
τιοβῖβ τ [Π6 ῬΘΟΡΙΘ, ἴὉΓ ἱτητηοάϊδιο οχοουοῃ, 

ἶνες. 6, 7), τυ Βῖς ἢ ἴμοη δἷδὸ 0]]Ο 8 (γογ8. 8-}). 

ον. 3. 866, 1 Βδνοὸ αἰνϑῃ γε πὰ ἃ εκἷπιΐ- 
ἰδὰῦ οχργοδβίοῃ ἴῃ οἰ. χὶ. 6. Ηργο, Ββοίγουθσ, 180 
Ιβυδοὶο8 Ἐποσηϑοῖνοβ ΟΣ ἴῸ δάορὲ πὸ ὑγασῖκο " 
ἸΠΟΆΒΌΓΟΒ ῸΓ [86 ἰαἰκῖηρ οὗ [δ εἰἴγ. ΦΔοτγίοδο τηυδὲ 
(11 ΤΑΊΠΟΥ τὨγΟῸΡΒ [Π6 ἱπηπηεάϊδιε Β6]Ρ οὗ σοὰ, 
[δὲ 18, ζΓΟΌΡὮ δ τηΐγδοϊϑ. 

γοτ. 8-5. βΒδίχυιδΊ ἰσυτηροία. πικρὰ οι 

ΕἾ τι ὈΞΊΡΙΤ Ὑ). Ὑδὲ ἐνεδο ἔπτο ἀθϑ- 
ἰρηβθομβ (γετ. 4, 5) βρη γ [86 δδῖγθ τητβὶοα] ἴῃ- 
ΒΊΓΠΙΩΘΗΣ 18 ΟἷοδΥ, δηὰ ΤΩΔΥῪ ὃ ἱπίθττοα αἰγοςῖὶν 
ἔτοτα ΟἿΣ Ῥδβϑβᾶρθ. [1 ΤΩΔΥ Ὀδ ]80 ἤισΊμοῦ δβδυπιοα 

88 ῬγοῦΌΔΌ]6 ἴμδὶ ἽΡῚ δὰ ΤΥ ΞΓΙ (Νυμ. χ. 
Π Φ 

2, 8) δῖα οὶ ἰΔεηοδὶ,, Ὀυὶ ὩΣ, ταῖμον α ὁσσοοκοὰ ἰῃ- 

ΒιΓαπιοπὶ, δπὰ μοποα οδ]οὰ 1, διὰ π, το 
δ᾽ΓΑΙ ἐς Ἰστι τὰ ὨΘΠΗΥ ΓΟΡΓΟθοη θὰ Οἢ 
ἴδῃ ἐειὴ αδρυε με Κο1], Οὐπι. οἡ ὕ-, Ῥ. 18). ἤν 

ἱπιοτργεοϊδύοη οὔ 2:1) ου ἴδ ΟἿΟΣ Πδῃὰ ὁοοδβίοῃβ 
αἰ δῆσαν. Αοοογάϊηρ ἰο Εὐγδὶ ἴς ΠΔ5 ἴτνο εἰρπῖβοα- 
ἤσῃδ: “«(1) δι, ΑΥἹοβ, ἔγοπι 186 παι), ἰΠΊΓΔΏΉ8. 

ὯΞ, ἰὸν σοτηρτεββοᾶ, μαγὰ, βίσοηρ, δοοογάΐηρ ἴὸ 
᾽ , 

εἶ ὙΠ ΟΣ, ὙΊ ΥἽ οτ ὄνεη ὉΞ" Δ]οῦο, 
ἘΧ. χὶχ. 18, του] σοϑῃ Σϑῖ᾽ 5 ΠΟΙΠΒ 848 8 πἰπὰ ἰη- 
βγεῖ. ΤῊΐ8 αἰ τι βο Ο ΔΡΡΌΘΔΙΒ ΔΙΓΟδαν ἴῃ 

1.6 Ταῦρααι (Ν 9Υ 7) δηὰ πὸ σον δι ἀχροβίτοτθ, 
ὙὙ00 (ΟἸ]ονν ἱπάοοΐ τ86 ἰτδάϊοη ( οελ-δα- δλαπα 8) ; 
διμὶ ἔτοπι ἴπ6 ἰδισ γὸ ἰσγῃ ἴηδὲ ἰη οἷά ΑτὙδδὶς 

16 ποτὰ παὰ [δ βαπὶθ 86η96; ῬΒωηΐο. δὶ τδο 

βδῖηο (Μ886. 7) ; (3) (ἥτοτι ὩΣ 11) Βοαπὰ οἵ συδί- 
160, ϑοαπὰ οὔ ἿΟΥ (τοϊαιϑὰ ἴο [8 Ῥσ. οπὶ. 35) 
88 8ἃ ἀοεϊχπαιίοη οὗ [6 ατοδὶ ἴϑαδι οὐ Ψυθὲϊθθ ου 
[6 τΛδπτ οὗὁἨ [6 Βαύθῃτ πποπῖ ἴῃ οδοὺ δῆΊοίὴ 
γοδῦ, ὙΠ ἢ ψτ88 Ργοοϊαἰπηϑά ἰῇ ᾿σππιρεῖδ Ὠσου ἢ 
18:6 Ὑ80]6 Ἰδηά. [ωυ. χχυ. 8." Τμδὶ ἴδ6 βϑιὴθ 



" ΟΒΑΡΤΕΒ ΓΚΥἹἱ. 1. 

ποτὰ βου) ἢαγς ποθ ἐν 
πολ οη8 18, ἰἶ ποῖ ΘΧΔΟΙΥ ἐπὶ 

οαϑ6 ἱυργοῦδὈ]6, δίμοθ ἔμθ γεοας οὗἉ 011. (ΤῺ 
ὈΣΥΤῚ) ταϑ δῃπουπορὰ, 88 Ἐδγϑὶ Ἀἰτηβοὶῦ δαγ8, ὈῪ 

ὧς ΩΡΙΙ͂ ἼΞ ὩΣ, δπὰ δΌπι τἰΐα ϑτίάθπεγ μαὰ ἐϊ8 
ὯΔΠΙ16, 88 Ἦ δον (θα]ν. δ. υ. "" εὐρεῖς, πον . ἔῤεπε 
(δ εαίεπεγά. Χ. ν. 181) τ΄ Κὸ ἴὉΓ γστδῃ αἰτοῦ τῃ6 
ἜΧδπιρ δ οὗ οἱάογ ἱπίεγρυθῦουβ, οδρθεΐβ ΠΥ (ἀγοιάροκ, 

ἴωε νετίεῖπε. ὑοῦ. ὉΣΥ δἰσηῦ,, ῬΔηΣ. 1758. Οπ [8 
δαρροβίτου 1.6 αποδβιίίοι δγίϑθ8, ὙΠΘπσΘ ἴΠ6 ἀογίνα- 

ὥρη οἵ 2", διὰ δον ἰδ ἰδ ἴο δ ὀχρίαϊποά. 

Εὔλεν ἴε 5 ἴτοτα ἃ τοοί Ὧ2) υξ ἱπ τβ6, πἢἰἷςῖ, 88 
ἘΌγοϊ δββιιτηθῶ, βδῃου ἃ τρϑόδῃ ἴὸ Ὁ ᾿οιηργοδϑοα, 

δατὰ, ΒΟΌΣ, ἴΠ6 β8π|6 88 ἴο Ρβαηῃ. ὯΞ), ἔποπα Ξ- Ὁ 

ψ ἰς ἢ τΏοη Ὅξ, ΟΥ̓ ἱκκν τς πο βίγτοηψς, [80 ΣΑΤΩ 

(45 αἰβο χὰ" ΤΩΘΔΠΒ ῬΓΟΡΕΥΥ διΓοηρΊὮ): [18 ἴθ 
διρροτιθὰ ὉΥ͂ τείδγθμοο ἴ0 ἴἰἸ6 ἱπβοτίρίοῃ οἵ Μαγ- 

φεἾ1166,1. 7. [π τμῖα νον, 2ὩΙΤῚ Δ του! ὕὲ 
ΤΑΙΆ5΄ Πόσα, ὈΣΔΑΤΤ ΟἿ ΤΙΩ8- Βοτη-ἰχυτηροῖ, πὰ 

ΚΡΊΜΑΝ Κ᾽" [86 γϑδῦ δἱ [89 δεχίππίηρ οἵ ψ βίοι 
ἔθοΥ Ια 1Π6 ΤΑΙΏΒ- Βοτ, δηὰ Ὑ Πἰσἢ τοοεῖνοα ἐϊ8 
πϑίῃα ἴτοιῃ [ἢ 8. Οἵ, 48 ἀδθβοηΐιδ {7 μεν. ἰΐ. 561) 

ἴδδοῖος, ΓΌΠ) 8 ΟΠΟΙΔΙΟΡ. -, ἴο δουπά ουΐ, ἴο 

δδοις, [,μκἴ. 7εὐΐαγε, 88. ἴθ τοϊαιοὰ 33", Ζυάν. ν. 
48, εἰσι 65 τὸ 68]], ἴο 681} αἰοπὰ, δηὰ ἴῃ Ασϑτ. ἱν 
Θιαρογοά ΘΧρυθβοὶυ οὗ ἴΠ6 ς4}} οὗ ῥμδῖ].66. ὙΤΒὰδ 

Ξ που]ὰ ΡῈ -- ΓΊΨΥΙΣΙ, αὐὰ ΡΙΤ ΘῚ 

-ρ θῶ (ον. χχν. 8) Ξ-Ξ- δΙασιη-βζῃηδὶ ΟΥὅ 

πο16ο ττιπιρει. ὙῈΘ ὈΞΟΙΤῚΓ του]ὰ πιοδη 

ιδο κατ, αὐὰ 2 ΠΤ ΣΦ που]ὰ Β 16 γοαῦ αἱ 
Ὃτθοθοα σοΟπιποησοιθῃξ ἴΠ6 Δ] δῖτη- ΒΟΤΉ ΟΥἉ {γι τρ ΟΥ̓ 
0166 νὰ βουπάοά, δΔηὰ ψΠίοϊ Βόποο ἀοτγίνοα 18 
δδιὴθ. 7 8 ΟΕΥΙΩΟΪΟΡῪ ἰ58 ἀδοϊοίνε  Υ ἑδνοτοά ὃν 

[1Ἰὸ πϑηο, ὌΦΝ, οὗ ἴῃ δοη οὗ ζδιαθοῖ, θη. ἶν. 21, 
ὙΠῸ 88 1ὴ6 ἰὨΥΘΏΪΟΓ οΟὗἩἨ [26 ΔΓΡ πὰ δυγίηχ. 
Ἧ᾽ε πιυβῖ τΒεγοίογο δάορι (πἰ8 οχρίαμδίοη. Το 

ἀουδ]α ρ]αγαὶ ὈΡΏΡΙΤ ΓΟ ο, οο ἱη Ναπι. χἰϊ!. 

85, ΓΥ ΤΟ ΟἾΔ, Τοαι 1, 486, ΤΩΣ 22. 
Ἑπναἶα, 8. 270. [866 ἀοεοη. Ζεξ. 8. νυ. ἦν, 

ΤΠ ΠΌΤΟΥ Βουθ οὗ [Π6 ἱγπΙροῖδ, Ὀγίθδι, 
ἄαγβ, 18 δἰψπιβοδης, ἴοσ Ὑίο ἢ οοιηραγο Οθῃ. χχί. 
80, διὰ ὁ τουἹετπάο οἵ ΟἹὰ δηὰ Νον Τοϑι. μ68- 

ἱη πος, γι. “ ΖΑΒ οη.᾽ [ϑιο ἢ 8 δι οί. δὶ. 
“ϑονθῃ.᾽Ἶ ΤΏ οἰγσαΐξ τ το 68 Ἰγογὸ ἐπὶ γίθοη ἴῃ 8]], 
εἰχ ἀπτίηρν [6 ἤγαι εἷχ ἀδγα, ἀπ δενθῆ οπὶ {6 δϑβὶ, 
ὙΠΟ ἢ τωββ ῬΓΟΌΘΌΪΥ, 88 ἴ!6 ΒΔΌὈΝΙηΒ αν δϑϑυμποά, 
8 ϑδῦθδιἢ. [ἐ τηῖσῆς ὈῸ οδ]οοϊοα (πδΐ, δοοογάϊΐηρ 
ἴο ἔχ. χχ. 9-11, 0 ψΟΥΚ 88 ἴ0 Ὀ6 ἀοῃο οὐ ἴδ6 
Βαθῦδι ; δας (μἷ8 οἰγου τὶ γγ88 ἢ0 πότ, Ὀαῖ ΓΑΙ οΓ 
8 τέϊ!ρίουδ τγταπβδοιίίοη οὗ ἴπ0 Ὠβίστο οὗ π γϑῃίρ, 
᾿μδρμδας θὲ ἧπ οὐοάϊθηοθ 0 ἃ δρϑεΐδὶ σοϊηπηδηὰᾶ οὗ 

ἴο Ῥζοϑο ΘἼΟΥΥ 1.6 τν8}}8 οὗἩ Φοσγίοδο 611 ῥγτϑ- 
εἰδεὶν οα 186 ϑβθρδῖῃ. ὙῈ οὐεοί οὗ {Π686 ὁποοτι- 

σ᾿ Τῆι οδ, δῦουΐ Ἡὶ ἢ τ ΠΟ ἢ Π88 ὈΘΘΏ δαὶά, 
φυλαὶ Ὑ61|1 ἱπαϊοαίθοὰ ὉΥῪ Κποῦοὶ, ἘΟ δ8Υ8: 
“δοτίοδο τ ἴο [411 88 [1:0 ἢτεν ἔγυϊθ οἵ τ (ὑΔ- 
πδαπί δὲν οἱ [1685 ἜΚΟΤΕΙΥ ΌΥ 16γ861᾽8 ἀοὰ. Τλδ 
ΤῸ ςοπιρδδδίπρ' οὗὨ ἴπο οἰ ἀἰτοειθα αἰὐθποη 
ψεῖτἢ [0 δαγροδὶ ᾿π ΘΏ ΒΓ ΕΥ̓͂ ἰοναγὰβ δὲ τγὰ8 ἤῃ- 
ΑΙΪΣ ἰο οοΐηθ ἴο Ρ688, δη ὙΠ θη 106 ουθηϊ ΟΔΠΙΘ, 
ἰοῖ πὸ ἀουδὲ δαὶ ΦοΒβονυδὴ νγὰ8 18 σϑδο, τυ 116 [ἢ 

δαμῶμος ἐτιραμλ ρὸν βἷρ- ̓ ΘΟΌΓΑΡΘ οΟὗἁὨ [δΓΒ6] ἰθ ἘΠΟΤΘΌΥ Ταἰσθά 4180, δηὰ [86 
9, γοῖ ἱπ τῃὲ8 ΘρεΡΟΒΟΈΠΕΥ͂ οὗ 16 Ομ δ 68 ἱηογοδδοὰ. 

Ὦ δ ΘΙ ΔΕ} ἃ θη ἡ {μ18 ΓΚ 61] ΓΟΙΔΥΚΕ, 
ἴδδὲ “ὙΒὸ τεροιποι ἀυτίηρ, βονο σα] ἀ8γ8 οὗ 1})18 
Ρτοοεϑδίοη δῦουϊ [}}60 Οὐ οου]ὰ ΟἾΪΥ Ὀθ ἀφεϊψπηοὰ ἴο 
Θχογοῖθο βγῶ] ἰπ πποοηάϊοη δὶ ἔμιτἢ ἀπὰ ρος 
γιϑὲ ἰπΠ τῆ ρΟΎΟΥ δα δϑδίβίβποο οὔ αοα, δηὰ ἴὸ 
ἰτηργοθβ ἀθΟΡΙΥ προ Ἰιΐπὰ παὶ τ γ88 [16 ΟἸμηΐρο- 
ἴθη06 δηὰ Πάθι εν οὗ ῬῬμονδῃ δοπα ὑμίο οου]ά 
Εἶνε πο μἷβ μδηὰ τηἷ8 ογἢθα οἰτγ, τ Ὀαϑύίοη οὗ 
180 ὙΠ0]6 Ἰδηά." 

γογ. δ. ἸὥΝΘΟΥΥ τῆδιι αἰταίαΐ Ὀοΐοσο Βΐτο, 
Ονεῦ ἴη6 Ῥγοβίσαϊδ γγ8}}56 βῃοιυ ὰ [Π6 βυβϑο δα 
ΘΏΟΥ Ψοτίοπο, δηά “" δβοῖ οὔδ βίγαίχζῆις ἰογγαγά,"} 
80 [δ΄ ΟΟΙΥ ΟΥ̓ΔΟΥ βῃοι)]ὰ Ὀ6 ργοδογνοὰ 88 ΤᾺΣ 88 

881016. ἴῃ Φοοὶ ἱϊ. 9, ἰτ ἰ5 8814 ᾿κονίβο οὗ [Π6 
ΟσιΒ[8: κἸΚ6 πηθη οὗὁἨ ὙΔΓῚ [ΠΟῪ οι ἃ νν4]}}, δηὰ 
ΕΥΕΓ ΟἿΘ ΤΔΙΌΠ65 ΟΝ ἠϊδ ισαν. 

618. 6, 7. Φοβῆιδ ἰβθιιο8 1Ππ6 ΠΟΘ] οοτδηἋ 8. 
όγθ. 8-11. ΤΏ γε οἰτοῦϊ, ἰῃ ΒΟ ἢ [6 ΟΥ̓ΟΓ 

οὗ ρτγοςοϑβίοῃ γ88, (1.)} 186 δυιηθὰ τηϑθῃ ; (2.) 1ῃ9 
ΒΕΥΘἢ υΓίοϑίθ Ὑἱτἢ ὙΠΟ βουοὰ ΓΓΌΠΙροῖδ; (3.} 186 
Ρτίοσ9 ἢ [ἢ6 τὶς οὗ [π6 οονοηδαϊ ; (4.) 16 τϑ- 

ταδί ηἰπρ νγαιτίοτα 88, ἃ τοδι-ρυατά. ἮΝ - ασ- 
πε οἰαιμάεγε. ΤἸνδ ἀυγ οὐ ἴπ6 τρϑτο ΤὨτοῦρἢ 
186 τ ]ἀογπο88 ἀσνυοϊνοῦ, βοοοτάΐηρ ἰο Ναμ. χ. 25, 
οὐ ἴδιο ἐτἰρο οὗ ἤδη; τβοι θοῦ οἡ [18 Οοοδδίοῃ 8190 
ὁδῆποξ ὈῸ ἀοτογιμϊπρά. 

νον. 9. Τμαῖ λον ἢ ἴ[86 ἰσυτηροῖα. ΝΣ 

δοοοτάϊηρ ἴο (86 οι μΐν Ἰ)Π12, δας ἐμ Κοτί ὙὍΩΠ 
Μοἢ Καποῦοὶ Ῥπῖτα 83 ἘΠΟΠΡΝ ΠΆΡΙΣ [86 [τ 
τεδάϊησ. [Ε{}] Βο] 45 ἴο [86 ρθε} Ὁ.] 

νεῖ. 10. Ὑὸ 8881} ῃοΐ βΒῃουῖ. ΤΠιδὶ βῃου]ὰ ὃὸ 
ἄοπο ἢἤγδθιε ὁπ 186 βουθῃτῃ ἄδΥ, δὲ [6 ΟΧΡΓΘΒ8 ΘΟ" 
τηδηὰ οὔ ψφοβῆυθα. ΘΠ δηὰ πὶϊπουῦϊ ἃ νοΐςο, [ῸΣ 
εἷὶχ Ἰοὴῦ ἄδγβ, υπάοῦ {16 Ῥγοϊοηροὰ εἰδηχοῦ οὗὨ 
ἴη0 {γατηροῖϑ, [ἢ 6 Μεύριο ΤῊΔΙΟΠΟα διουπὰ δηᾶ 
διουηᾷ [86 ΟἿΌΥ οὗὁ Ῥαϊπηθ, σοβο ἐπ ΔὈϊ ΓΔ Π18 νθπ- 
ἴαγοα ΠῸ βογιῖθ. ῬΑ ρΒ ἴΠ6Υ ψ0ΓΘ ἱπῃηροθοά ἀροη 
ὉΥ τ β0θ)πιθ δίΐθηοθ 810 τγ8δ τηκἰηἰδί πο 
τῆγοῦυρβουῖῦ (8 ἀοἴαγ. 

γεγ. 11. Αὧὸ δνεηῖπρ οὗὨ ἴΠ6 ΒΕγβὶ ἀδγ {Π6Υ͂ ΘΔ ΠῚ 
ἰπῖο [80 Οδῖὰρ ἴο δρθῃά {6 πἰρῦ. 
, εγβ. 123-14. 80 {π0γ ἀἰά [ὉΓ δἰχ ἀδγϑ, στδοις 
Ἰητοστη βαίοῃ. 

ὁ. (ὐαρίωγε απαὰ 7)οδίγιοίἑοη ο7 “ετίεἦο. Ὕ ετα. 1δ-- 
20. ΤΠ δβουθπιῆ ἀᾶγ. ΝΟῊ [6 [δγϑο 686 Ὀορίη 
τοἷγ ἸΩΔΥΟΝ ὙΟΣΥ͂ ΘΑΓΥ, ἢ [Π6 ἄδνγῃ, Ὀοοδῦ86 
1Π6Υ πᾶγθ ἴο τηδῖκθ ἴ6 εἰγοῦϊο βουοη ἤπιοδ. [ τηγΘ 
ΒΌΡΡΟΒΘ ἴῃπδὲ Φουίομο πδὰ ἃ οοπιρα88 οὗ δὴ Πουτ Β 
ἸΟΌΓΙΟΥ, ἐπδῃ ἃ ἔοτπηδὶ ρογοβδβίοῃ |κὸ {π15, νηοῦ 
τηογοα Β]ΟΎ Υ, που ὰ γϑαυῖγο δὲ ᾿ἰθαϑὶ οὴ6 Βουῦ δὰ 
ἃ Δ], ἴο δοοουρ 5} 1. ΤΠ 8 πουἹὰ ρψῖνο ἕοτ [86 
ΒΟΥ ἢ οἰγουΐιδ ἴθ δηά 8 Π8] 7 πουῖ8. Βυΐ το [818 
Ὅ6 Ἰηπϑὲ δὐὰ (86 ΔΟΒΟΪ ΙΘΙΥ ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ ΓΟδ(8 οὗ δῖ 
Ιοδϑὲ ἃ φιαγίον οὔ δὴ μοῦγ ΘΟ; δηὰ ἱΐ νθ΄ αβθιπιθ 
9η6 δῇοσ [πὸ γβί, δβοοοηά, δηὰ τηλγὰ οἰγοῦ 5, δ ἃ 80 
ΟἹ ἴο ἴδιο θη, [Π6 δἷχ ΜΠ δπιοπηΐς ἴ0 δὴ ἤουσ βηά 
8 4. ΤὨΐ8 δἀάἀοα ἴο ἴΠ6 ἴδῃ δῃὰ ἃ ᾿μ] ἢ πᾶ Κο8 
ἔνοϊνο ποῦσβ. ὙΤδ6 [8]] οὗ ἴΠ6 Μ8]}, δοσογάϊηρ)γ, 
τασδὶ Πᾶνα ἰδῖκοα Ρ]8Δ06 ὯΘΆΓ σὐθπΐηρ. ΤῊ ϑΑΡθδιῃ 
ποῦ ἃ το Ὀ6 δϑουϊΐ ΟΥ̓ΟΥ δηὰ [6 τγογῖς οὗ ἀδϑίγιο- 
οι ταῖρι Ὀορίη. 
εν. 17. Απὰ [86 αἱήγ 5881} ὈῸ6 ἁἀονοίοά, 

ὉΠ (οη]γ οὔοο Θ΄ ὍΓΊ, Ζοοῖ. χίϊ. 11) οπι Ὡ ΤΙ 
Ξε ἴο ςσπὶ οΗ, ἰη τ6 ΗΐρΙ. ἴο ἀονοῖθ, ἴο ὙΠ ΓΑ 
ἴτοτὰ ΘΟΙΠΠΙΟἢ τ|86 Πα σοηεοογϑῖο ἴὸ τες ΒΙΟΥΑΤα, 
ἷδ, (α.) νεῖ} ἀοῦῖνο δἰ χη βοδοη, ([μ6 ἀονοίθιηθης οὗἁ 
Δηγ της ὈΥ Φοπονδὴ, ἢἷ8. Ραϊςάπρ πηάον [86 Ὀδη, 
[06 τοδυΐς οἵ πη σἢ 18 ἀοϑδιγυςξοη, Μα]. 111. 34 ; Ζεοῆ. 
χὶν, 11;}1 ΚΕ. χχ. 42; 18. χχχὶν. ὅ; οὐ (ὁ.) νὴ 
ῬΆ88. βἰχηΐ τηΐηρ ἀογοῖοά, ἀοοπηοά, Ἰαἰὰ ἀπάοτ [ἢ 6 
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Ὅδη, (πα ἰ8, ἀενοῦρα τὸ Φϑβονδὰ νἱποαῖ τ 6 Ῥοδδὶ- 
ὉΠ οὗἁὨ Ὀεΐπρ τοἀθομχοά (ἰπ ἃ ἰδιἱηοτίοη ἔγοπι ΟἾΠΟΥ 
ἀονοιθά οδ]θεῖ8), 1κον. χχυΐ. 21, χχυῖ. 29. [Ιῃ [}6 
Ἰατῦοῦ 8686 1ΐ βίδηἀβ Βοῖο, νοῦ. 17, 18, πὰ ἴῃ οἷ. 
γ]}.1 ΕἾ, 1 ὅδ). χνυ. 83-9. Ουἱία ΟΟΥΤΘΟΌΥ ἴΠοΓθ- 
ἴογο, ϑίδγκε Ἰοὴρ ΔρῸ Του Υκοα : “Α ἀενοίρα ἐμΐη 
(Βαπ) (ΧΧ. ἀνάθεμα, Νυιπι. χχὶ. 2, 8; Πεμῖ. Υἱῖ. 
ῷῶ, Χχ. 17) νγὰϑ ἴδ ψῃἕ[οὴ δὰ Ὀοθῃ ἀοοπηοά ἴο [δς 
Ιοτὰ, νοῦ πὸ ταδπ την ΘΠΙΡΙΟΥ ἴὸσ ἷ8 ονσῃ 
τ|86, δυῖ ΠΟ ἢ γ88 ΟἸΠΟΥ Ρυὃ ΔΊΥΔΥ δηὰ ἀοειτογοά 
ὈΠΙΟΡΙΥ ἴο ἴπ6 Βοποῦ οὗἁ σοά, 48 ἴῃ6 πῖθὰ δηὰ Ὀδεδῖδ 
ἧπ {118 ραβδασο, 8 ργορί ιιποῃ, δ8 ἰξ ψογο, ἴὸ τς 
αἰνὶπο ᾿πδβίϊοο, τηδῦ τμἷ8 πιϊχν ὕὉὈ6 ρΙ]οηβοά ; οὐ ἰϊ 
88 ΟΟἸΒοοΓαίΘα ἴὸ [Π6 Βρές14] βουυΐοθ οὗ (ο(, ἃ8 
ΘΓ 811 ῥγοοίουβ δηά υδοῆι] πιοίδ]8, 1,6 νυ. ΧΧυἹ!. 21, 
28; Ποιεῖ. ἰἱ. 84, 11]. 6, νΥἱ!. 2, 26, χΙ!. 15-17, χχ. 26 
566 4130 ἴῃ ὀχρ]δηδίοῃ [0 «ἢ. ἱϊ. 11. 

ἙΔΒΔΌ δ᾽οηθ βῃου]ὰ ὃὈ6 Βρατοά, Ὀθοδιβο βδῆ6 πδά 
Ἄοοποθα]οὰ ἴ8ο 5ρῖοϑ. 76 οδατῇ οἵ [86 ἸΔΕ οΥ 5 πηθη- 
οποι ΟἾ]ΥῪ ἴἢ0 τἴμοῖὶ (νοῦ. 22), θυ ποῖ Ὀοίοτο ἴῃς 
ἰμὸ Νὰ 

6. 18 οοῃίδηβ ἃ ναγηϊρ γῇ ἢ Ασἤδη, ἴο ἢἰδ 
ἡ ἀοϑιγασύοῃ δηά [μαῦ οἵἁ μιἴ8. ἔβγαλ γ, πορίθοῖο 
εἰ. νἱ}.). 
ψ εΓ. Ἂ 2]. Οαρίμγε οὗ ἰα ΟἿϊψν. Αἷ Δοβινα᾿ 

σοπιδης, ἴπ6 Ρϑορίο τὸ πᾶνὸ ὈΘΙΌΓΘ τπαγο θα ἴῃ 
8.16 ποθ διουη ἴΠ6 ΟἾΓΥ Γαδ 8. δι] βῆουαῖ. ὍΤὴο 
ταπιροίβ οἶδηρ. Τῃθ γ8118 οὗ ψ6γίομο (411 δὶ 

(ρτορ. υπάθυ τμαπιβοῖνοβ, ΣΤ ΓΙ), τλ6 ρϑορὶο οὗ 
ἴ5Ὁ86] Ρ888 ἰῃ δηὰ ἀδγοῖδ ονογυ τ] πρ [αὐ 15. ἴῃ [Π6 
ἅτ, δὴ δηὰ ποτηδη, ὈΟΥ͂ δπα ρσ͵ΑΥ-αὶγοα βἶγθ, 
ὍΔΕ, ΒΏΘΕΡ, δια 8453865, ἢ [Π6 Θᾶζο οὗἨὨ [80 επνοτὰ 
θη. χχχὶν. 236, δῃηὰ νῦν οἷἵδη ἱπ οαγ ὈΟ00Κ). [0χ 

ἡ ἰπβίσατηοητ, 866 668. 162., Ρ. 501 ὁ. ἤῃ.] --- ΤΟ 
ΤηἶΓΔ 616 Πογ τοϊαιοα πδ5 Ὀθθη ΟΧρ] αἰ ποα ὈΥ̓ 8 βυά- 
ἄδη δδυμημακὸ (΄. Ὁ. ΜΠΠΠΔο 8; ΒΑγίθο πὶ, υεισίὴ 
Πυδίοτῳ, ἰλ. ν. 22; ὅδμη, διδί. Ατελαοίοσίε, ᾿ϊ. ν. 174 
Τὴ: “Βυῖ ποιμίην οὗ τἰιδὺ βίδπαβ τὶ τδη ἤθτα ᾿᾿ 
(Κποροὶ). Νίοῦ 18 δηγιῃίηρ βαϊὰ οὗ μρεἠβοδιεκι 
ἐλε τισαΐΐδ ; ταΔῃ ἰΙ ΕΥ̓ ἃ πιῖγαοὶα γα γτοὺρ ἢ, δοοοτά- 
ἵησ ἴο {π6 δητγα Υἱοῦ οὗ τη δαῖποτ, Ὀγ τὰς αοά οὗ 
15 γ86 1 “ργρβοηῖῦ ἀρὸπ πὸ ατὶκς οὗ [Π6 οονθηδηϊ." 
866 Ποςῖτηδὶ δηὰ ΕἸ Ϊς ΑΙ] 2. 

Ὕογ8. 322-25, ἤἤδϑειιε οΥΓ αλδαῦ. 5 ἰΒ εἤθειθα 
ἷῃ ΘΟΠΒΙΒίοΠΟΥ τὶ [16 Ῥτοτηΐβο, πὰ Ἵδὶ οἵ [ῃς 
ΒΡ 168. 
᾿ γογ. 22. 60 ἱἰπΐο ἡ σῊ τατμῆν κα με τηρι 
Οὔδ0 ΔΡΡΘΒΙΒ ποῖ ἴο μᾶγὸ ἴδ] ]θη, δι ὑβους 

Ὀυ1]1 οἱ [ΟΥ̓ αραΐη8:] 186 νῦ8]}. 

Ὑουυᾳ τθ. ΤῊῸ Ηον. Ὕ9 μὲ8. Ὑ ΟῚ οἴδῃ 
τιῖ6. οἰστιί βοείου, αοη. χχὶϊ. 3, χχχίν. 19, χχχνὶὶ. 
3; πάρ. Υἱϊ!. 20 ; ὅ6γ, νἱ. 6; 1 ὅδπι. χχχ. ὕ8.; υχχ. 
δύο νεανίσκοι; Ὑυΐϊρ. 7ιϑέπ68. : 

νας. 338. Απὰ ΙοῦΣ ἴβοτὰ τϊϊβουῦ ἐμ 9 ΟΒΣΏΡ. 
Αδεῖ [80 δηδίορν οἵ ἴον. χχὶν. 14, ΝΌπι. χχχί. 19. 
ΤΆΟΥ͂ ττγο, 88 δοδϑίῃθη, πΠοΙθδη, δηᾶ τησϑὲ ἴΠογο- 
ἴ0Υ6 τοιπηλίη [0Γ ἃ βροοϊἢοα {ἴπι6, ΡΓΟΌΔΟΪΥ, 88 ἴῃ τὴς 
6886 οὗἁ οἴοῦ (Ὠΐπρ8 πηοίθδῃ, βούθῃ ἀδγβ, που 
ἴδιο σΔηΡ. 

ον. 34 Ὀτοδῖβ (6 οοπποοίοῃ, δπὰ νου] ῥοτ- 
Πδρ8 βίαπά Ὀεῦοῦ, ἃ8 ποδὶ σοη͵θοίαγοβ, Ὀοίοτο 
νοῦ. 21. [Τπδῖὲ σδτῖ]6 δηὰ οΥμ ον ρτοροτῖν ἴῃ ]ογοῃο 
ὍΟΓΘ Ραΐϊ υηάογ [Π6 ὈδΔη, διὰ ([Π6 ΨΠ0]6 ΟΥ̓ τοἀποοά 
ἴο δϑΐοβ, 88 “Ὀοοδῦβ {Π|18 ᾺΒ ἴπ6 ἤγβι ΟΥ̓ οἵ 
Οκδπδδη ψ πο Φομονυδὴ παὰ ρσίνοη ἃ ΡὈΓΘΥ ἴο ἢΐ5 

οἷθ. [τὶ τπογοίογο, βῃου]ὰ [8γδ6] ΟΠΌΥ 88 1Π6 ἤγδῦ- 
τιιῖτβ οὐ τῆ6 Ἰαπάὰ ἴο τπ6 Ἰωτά, δπὰ ὄυθ σοΟηΒθεΓΑῖΘ 
τὸ ΗΪπι 438 ἀονοῖρά. ἴογ ἃ εἴχη τπδῖ {ΠΥ τοοοϊγοὰ (ἢ ς 
ψἤοΐϊα απ ἴτοπι ἢἰβ ἢλπά, ἃ8 ἃ Ἰοϑῆ δαπά 68 νῇἢδὶ 

πὰ (Ἀ]]οη το Ηΐπι, ποῖ τ δὶ [ΠΟῪ που] 5η δίς ἴοῸ 
τπομπιβοῖνος." Καὶ]. --  ΤαΑ.] 

ἐξ νγδϑ 

ΤΗῈ ΒΟΟΚ ΟΕ 9Ο0Β5Η0ᾺΑ. 

γα. 35 16 Κ68 ὉΡ δρὶη 1:6 τγοδα οὗ 1.6 Ὡδττδ- 
ἄνο οοποογηίηρ Βδ ἢ δὺ᾽ 5 ροδιίοῃ. 

8.ὸ ἀνγοϊῦ ἰῃ [5τ806]. ὅθε [Π6 Εἰχοροῖίοδὶ δηθὰ 
Ηοιηϊ]εδεῖςδὶ οπ οἢ8Ρ. ἰϊ. 

γεν. 26. αἴγεα ροη ὥετγίοεδο. ϑ΄'ποθ 8 ἀδνοϊθαὰ 
οἷτγ ταῖρὶ ποῖ, δοσοτγάϊπρ ἴο 1)οιῖ. χα, 17, 6 τὸ- 
μα}, Φοβῆθα ρῥγοηοιηοθβ δὴ ἱπιργοοδοη οὐ {μ6 
Τουπάδβιϊοιι ἀπά 8οὶ]] οἵ Φουῦίοῆο. δὴ ἃ συγθο, 88 
ΘΊΓΑΌΟ 8805, ΧΙ. Ρ. 601, Ασαιπθπηποη αἰϊογοὰ προ 
Πῖαπι, πὰ ϑεϊρίο, δεοογάϊηρ τὸ Αρρίδῃ ( ωηΐσα, ἃ 
135 {), ὕροῦ Οαγίβασε (Κπορο]). [ἢ σοππροιΐοη 
Ὑ} τΠ18 ΤΠΟΥ δρᾶ, ἃ5 Ἡδάτίδη ἀἰὰ δὲ Ψογαβδ θη, ἴὸ 
κῶας τὰ διοι ἢ ἀ [Π6 δἷτο Οὗ τι6 οἷτγ (ϑίαγκο). “Τῃθ 
οὐ Β 880 ὈΓΟΌΔΌΪΥ βοδίογοα 58}0 ΟΥ̓ΘΤ ἴΠ6 Ὀΐδοθ, 

παρ. ἰχ. 45, 88 ἃ σγβ6 δῃὰ εἰρη οὗὨ ὈΔΙΓΟΠΏΘΒΒ, 
Ἰ)θιιῖ. χχίχ. 32, 23; Ῥα. ονἱΐ. 33, 34; Φ6ΓὙ. χνὶΐ. 6 ; 
ΖοοΒ.. 1. 9, δίασίκο. Οἵ ρου πη δπὰ βονίηρ 58]ῖ 
{ποτὰ ἰ8 πὸ τηρητίοη Βοτα, Ὀπῖ 80 τη αςἢ [Π6 ΤΊΟΓΟ ἱπη- 
Ργαββῖνο βουιπὰβ ἴῃ. σαγθο ψΕΪο ἢ Φοσῆαδ ροοῦςδ!]} 
ατίοτϑ. ὙΒαῖῦ [Π]18 συγΒ6 γγὰ8 {1 Π]}1δἀ ἰ8 τοϊαῦραὰ ἴῃ 
1Κὶ. χνὶ, 34, θη Ηἰο] οἵἨ Βοῖῃοὶ νοπίυγοά ἴῃ 
ΑἸ δῦ [ἴπ|6 ἴο του] ἃ Φογίοπο. [ἐ 18 δῖ νδυῖϑησθ 
νυ τὰ (18 Ἰαἴο τοϑιογαιίοη οὔ [πὸ οἰτυ τῆδιὶ 1ἴ8. ΠΆΠῚΘ 
ΤΟΔΡΡΟΕΓΒ ἰῃ ΟἿ ὈΟΟΚ εἷι. ΧΥΊ, 21 ; δπάνσ. ἰ. 18; 2 
ὅδῃηι.. χ. ὅ. Τῆς ΟΠ σα ΠΥ τλλὺ 6 οὐυϊδῖθα (α) ὈΥ 
Αϑϑυτηηρ, νγ1{| ΠΟΥ, τπᾶὲ ἴῃ 1 Κι. χνὶ. 84 186 
Ἰδησιυδρο γα αἴθβ ΟὨΪῪ ἴὸ 1Π6 “οἰ βοαέίοης οἵ ες }0, 

- Ὑπῖοἢ τοίδγοποα οὐ τὴ τνοτὰ Σ2.3 18. δι δ] δ μοὰ 
ΥῚ Κὶ. χνυ. 17 δπὰ 2 ΟἾν. χί. ὅ -- ηά μὴ ϑόβῃυ8 
ὨΙΠ 86] 8 τὰ ΠΑΡ Ἰοδάοῦ Πλά Γασροοῖ ΟἿ]Ὺ ἴο 186 
(ογβοδιίοῃβ ; οὐ (Ὁ) ὈΥ ΔΥδ  Πρ’ ΟὔΓΒΟΙν 68 οὗ τΠ6 
ΒΥροιποοὶβ οὐὁἨ Κποῦεὶ, τπ δὶ ἴῃ δ οείςδὸ ΒΡΟΚοη οὗ 
ἀατίηρ [86 πα θοΐτνγοοη Φοβῆια δηὰ ΑἸΔὉ τὄᾺΒ ἴῃ 
8 αἰ οτθηὶ ρίδος ΠΌμι [πὴ νης Ηΐοὶ ἤγβὺ σοθμ}}. 
Ιῃ δαρροτί οἵ ᾿κΐ8 νἱενν ποθ] γθοϑ}}8 τὺ πο ΤὮΘΥ 
ΤΤΟΥ ποῦ Ολγ παρὸ γ88 Ὀ0}}0 πΡ ἀρσαΐη οη [Π6 οἱὰ 
δροῖ, θϑοδῦβθ ἴμ6 στοπηᾶ οἵ Ὀοτῃ ρἴδοεβ δὰ ὕθοῃ 
ςυγθοα. ἘῸΥ [δ 6 τοϑῖ, που] σοησεῖνοβ [Π6 ΘΧΘΟΓΑ- 
του ἰπ ἐἢ6 δροςΐαὶ [Όττῃ ὙΠ Οἢ 1ῦ δὰ τεροῖνοά, 88 
ὙΠΟΙ]Ὺ υαΐεοἰπέμπι δ δυθηΐμ, πὰ υἱονγβ [Π6 ΤΑΔΙΟΓ 
8: (1) Φοβῆπα δὰ Ἔχργοϑβοά δῃ ἱπιρτγθοδίοπ, 
Ὀὰϊ ἃ ““ΚΈΠΟΓΑΙ ἱπιργοσδίοη ;" (2) ΤῊΙΒ σϑηογαὶ 
ΠΩ ΡΓΘΟΔΙ]Οη γγὰ8 Κπονῃ, ἀηα ἢδά [ῸΥ 118 εβδοι [ῃδὲ 
ΒΘ Φουο πο τγὰβ γοῦαΐϊτ ἰπ τ6 εἶπ Ὀοϊνθθη 
Φοβῆθακ δπὰ Πανὶά, ἰτ ννγὰ8 ποῖ μεθα οἡ ἴῃς οἱὰ 
δἷῖο; (3) το του] ἀΐηρ οἡ {Π6 οἷά 516 τᾶϑ οἥδειοά 
ππάον ΑΠδῦ, ὈΥ ΗΟ], το Ἰοϑὺ 8 οἱ ἀθϑῖ βοὴ δ [86 
ἀπο οὗ Ἰαγίηρ [}6 (οὐπάαιίοη οὗὨἁ τῆ6 ψΔ]1, ἀπά Ηΐδ 
γοπηροδὲ δὲ ἴΠ6 βοίρ ὉΡ οἵ πὸ γσαῖθ; (4) [86 
ΔΌΓΠΟΥ οὗἨ ΟΌγ ὈΟΟΚ ΚΠΟῪ οἵ [656 ΟΟΟΌΓΓΘΏςΕΒ8, δηώ 
δϑβαμηοὰ παῖ Φοβῖθα πδά ποῖ Ο]Ὺ ατἱογοὰ Ὡ- 
6ΓΑ] τηδ]οὰϊοοη, δῖ πδὰ οχῖθπαρθα τἢ}8 ἴο 80 τηΐη- 
αἵο ροΐπίβ 88 ΜΕΙῸ δἰϊογγαγὰ8 Ὀγουρηῦ ἴο Ἰ δῖ. 
Ὗ ὁ ὁοῃ 888 ἴῃ δὲ γγὰ ΠΕΙῸ τηρεῖ ἴ00 Π]ΔΠΥ͂ ΠΥΡΟΙΠ6Β6Β, 
δῃα {πογοίοτο βίδα ὉΥ 1.6 ὀχρ᾽ πδίίοη οἵ ὙΥ̓ΪΏΘΣ, 
ὙΠΪΟῊ 18. σνδπλτ Δ. ΟΠ} γ16}} 65 Δ Ὁ] 18 ῃ6ἅ. 

ον. 27. Φοβῃυδβ ἴδπιο, 9, σοε. ἰχ. 9. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

πη ογάογ ἴὸ ἀδίοττηΐπθ (6 ποΐοῃ οὗ ΘΓ, τὸ 
τηῦδῦ ἢᾶνα τοσαγὰ δῦονο ἃ]] τὸ [Π|6 Ῥαββάρο [οΥ. Χχυὶὶ. 

28, 29: “ΟἾΙΥ πο ἀονοῖεά τπΐην (8 ΠῚ) “ἰοῦ 8 

τα8η 8}}4}} ἀονοῖθ (Ὁ 72) το Φοβονδὴ οὐ 4]} (παῖ 
6 μαῖ, οἵ τπηδῇ δηὰα Ὀθδδὶ, δηὰ οὗ ἴδιο Πεϊὰ οὐ ἢΐ8 

ρΡοβθοββίοῃ, 8.4}} Ὀ6 βο] ἃ οὐ γοἀθοπηθᾶ ὈΦΣ 5.) 
Ἔνοτυ ἀονοῖοα τ] Πρ 18 τηοϑβὶ ΠΟΥ ἴὸ Φεβονυδῃ. ΝῸὸ 
ἀονοιοά τὨΐηρ πο ἢ 18 ἀδνοιοὰ ΌΥ πιθὴ 8}}8}} Ὁ 
τοἀθοιμοί ; ἰδ 8114}} ΘΌΓΟΙΥ 6 μὰς το ἀσδιἢ.᾽᾿ Ενοτγ- 

Φ 



ΟΠΑΡΤῈΕΗΒ ΨΓΥἹ. τὸ 

τλϊηρ᾽ εἶνο οἵ τηδαι, οὗ θεδβί, οὔ Βοῦβε, οἵ β61 νυ δίς! (εἰ, Οαϊ!. νἱ. 17): “εὶς (ες. Ματίδ) φιαώμ' 
ὉΠ6 ΟὨΪΥ οοπδοογαίεα τὸ “εἰοναι (ΟΝ Τ772) τοῖχμι 
Ὀὸ τοϊἠρειηοα, ὕπὲ ]ιαΐῖ ΔῸΥ οὔδ πδ ἀενοιοά, τῃδὲ 
ἷκ, ξίνδη οὐδῦ ἴο Θοιῃηρ]εῖ δηὰ πποοηα!οη8)] β8η0- 
ΠΥ, ἴἰδὲὶ οουἹὰ ποῖ ὑὲ τγοἀθοπιοά. 1 ψδβ, 88 
Βυοίβο οὶ δαγ8 {ἐραίεποψί. ἱ. Ρ. 677), “6 ἀοοτηρὰ 
εἰΐς " (ΒαρηροδοβοηκΚ), Δη οὐ)εςὶ Ἰαὰ πύογ ἐμ6 81 

(Ὁ ἼΤΙ ἀπ ἴε ἤχει, δοιΐνθ βθπ56), αὶ [ΐπρ τλοβὲ ΒΟΙΥ 
10 Ψέμονβι. 17 ἴὸ ὰ5 δ Ἰἰνίην Ἵογοδίασο, ᾿ΐ 788» 
δοζογάϊῃν [0 τι}}8 ΤΣ ἴ οὔ ἴδ ἰανν, ραΐϊ ἴὸ ἄραι; 
1Γ τ τὰϑ ἃ ρμίοςε οὗ ἰδπὰ τ 88 (8.8 τῶδ ΠΙΔΥ͂ σὶρ με] 
ἐοποϊας οι 1,εν. χχνίϊ. 21, οοτηρ. 4180 ΝΌ πη. χν !. 
14; Ἐχοκ. χ!ῖν. 39) {Π6 ροΞδυβδίοη οὐὁἁὨ [ῃ6 ρῥυίθϑῖβ ; 
ἸΣῚς τ 88 δὴν ΟἸΠΟΥ γὙἈ] ]ΔΌΪΟ ΡΥΌΡΟΣΙΥ ἰξ Ὀο]οηροά, 88 
ΟἿΓ ᾿ἐϑΙΟΓΥ ἴοβο 68 (ςἢ. νἱ. 19, 24) δηὰ 88 18 Βῃονῃ 
αἰβὸ ὑν Νιιπι. χχχὶ. 54, ἴο ἴῃ6 ἰΣεαϑῦγυ οὐ Φοπονδῇ. 
1 δὴ οπεῖγο ον πκ6 Φε τς ΒΟ τγὰϑ Ῥὰϊ ἀπάσογ τη θα, 
τ τὰ Ὀυγήξ 0 (ΦόΒἢ. νἱ. 24; χ. 28, 85, 87, 40; 
χὶ 11; Ναπι. χχὶ. 1-; Τζδυς. χα. 16); γοῖ ποῖ 
αἰνανε, δοβῆ. χὶ. 13, 85 (ΠΥ 8150 βΒοιῃοῖπη68 Ἰοῖ [Π6 
ἙσδΈΕο ᾿ἶνο, ἀπ αἰνλἀοα τποτὴ 45 Ὀοοῖγ (Π 6αῖ, ἰΣ. 84 ἢ, 
:. 6 δ΄, ἀηὰ ΨΦοΞἢ. νἱῖ1. 26 6.). ϑυςἢ ἃ ἀδνοϊοιηοῃϊ 
τρις νῈ, 48 Εὕθῖδο μὰ8 Ἔχρὶ αἱ ποᾶ τ Βρϑοΐδὶ 
οἰεαστθββ, ἀἰγοοϊθὰ ἐπισαγαάΐῃ, οἢ ἴ6 ῬΘΟΡΪΘ οὗ [βγδοὶ 
τβοτηδοῖνοθ, σοΡ. οἰ. Υἱ]., ΟΥ̓ ομέισαγαϊψ ἂρ δϊηδῖ 
ἰῃοδα οὗ οἰμβοτ πδὔοῃβ. [1ἢ ὈΟΙὴ οα868, ΠΟΊΤΟΥΘΙ, 
85 ἃ ἰοηρ ]1η6 οὗ ραββαρὲβ (ἔχ. χχὶϊ. 20; 1)6υῖ. 
ΧΙ, 16 1, 11. 84, 11]. 6; 9οβιι.. υἱ. 17 Ηἶ,, εἴς., 866 
ΔΌΟΥΘ) νυ} βου, ἐδε αἰεδιτιιοίίοι ΟΥ̓ δυεγῃ τπλοίψ, 
ἰάΔοιαίγοιεα ἐγειί τ 6 Ὑγ88 ἴμ6 ἀδείρῃ, βίποθ [8γ86] τησϑὺ 
δὲ Δ λοίΐῳ ρΡεορὶθ. Ὅλο Ἰαζίογ οβϑθ, ἴπ6 οιυιναγά 
ἀϊγοσίοι οἵ ἱξ, ἰϑ. τηθῦ τυ δαυίοῦ ἴῃ [πὸ ὨἰπΊΟΥΥ, 
θαι ΜΓ δρεοῖδὶ ΤγραΌΘΠΟΥ ἴῃ οατ θΟΟΚ. “.γοδα- 
ἔα], οογϑί]γ,᾽" δὰγ8 ΠΟΥ (1. 135, οὔ. 3), “νν 88 
δ ἀον οἰετηθηϊ ΟὗἩ σοπαπογοὴ οἰτ168, ΟἸΪΥ ὩΠοτο 18 
ΠΟ ΤΌΞΟ [ῸΓ ΠοΟΙηρ αἰπῖπσ οὗ ΗΟΡΥΟΝ 8η- 
ὈσΌν δὸ ὈἱτοσΥ 885 ΤΊΠα2], Μογράη, ἀπά ΟΕΠΟΓΒ 
ἰαγὸ ἄοπθ. ΗυμΔΉΠΥ ἰοναγὰ ὈΥΒΟΠΟΓΘ οὗ ΑΓ, 
ΘΡε Δ ἢν ἰονγατὰ τμ6 ἱπμδυϊ τη 8 οὐὗἹἩ σοπηποχοά 
οἰἴδ5, τὰ 5 ἀπηονσῃ ἴὸ ἴπ6 ἀποίθηξ ἡδίοιβ ροη- 
ον. ΕΥΟΥΥ ΜΆΓ ΜᾺ8 δἷ ἤγοϊ Ὁ ὙΔΥ ΟΥ̓ ΔΗ Π118- 
ὕοη, δὰ τπδῖ ἰτοδίτησηΐ οὗ ἴῃ6 (Ἀπ δδπὶἰβἢ ΤΟΥ Β 
πλΝ, Οἢ ΡΟ]ΪσΔΙ, αηὰ (πῃ (6 5680 οὐὗἩἉ ἐπδὶ 896) 
τε σοῦ. »τουπάν, 85. ΤΓΌΪΥ ἀοπηδληάοα, 88 18. γΟΓῪ 
ἸΏΠΟ ἢ} ὈΟΒΙΔ68. ἩΠΙΟἢ αὐ οὐυ χε δὰ ΟἩ τ βύώδῃ 
ὩΔΌΟΠΒ ΠΟ] ά γνδ]:ὰ, δὲ βονίηρ ἔγοτη [π6 σίρηϊ οὗ 
οοπαυαϑὶ.᾽ 

Τῆ ἀσείττπιεύὔοη οὗ τἢθ80 Οδπδδηϊθ οὐκτίοθ ἴον 
Ἰσποά ἀροὸπ δὴ ἱπητηράϊαίο, αϊσίπα αἰϊγοοίίοη, (ἘἰΧ. 
ΧΥΪ!, 11; Του. Υἱἱ. 2; χχ. 16; ὅδ. χυύ. 8), δὶ 
δυοίδος ἔτπηθ, ἴπ6 19.860} 1068 υοῖὶσ ἴπ6 βδῖηθ (ΝΌΠ,. 
χχὶ, 2). ἃ ἴῃ ΟΥΠΟΓ 688683, ἴπ6 ἀδνοϊομπιχρηϊ, ἴῃ 
5 ἱηνατά ἀϊτοοῖίίοη δηᾷ ἱη ἰζ8 ουξινεΓγά, [Δ Κ68 Ρ]αοθ 
ἴῃ σοπόδαθθηοθ. οὗὨ ἀρροϊπίπιεπι8 ΟΥ̓ ἰλ6 ἰαυ (1,ον. 
χχ, 2; Τ)ουῖ. χὶϊ!. 16 8). Βγ 1818 ἃ ᾿ἰπνῖξ τγα8 βοὶ 
Ὧ 8}} οαρτίςς, ἴοσ, 106 ΠΟ] 6858 οἵ 183Γ86] ἴη τὶρτὰ 
ΒΕΡΑΣΑ ΤΟ ἴγοῦλ ΘΥΟΓΥΓ Πρ ΟΥ̓ Δ ΠοΔΙΠΘη πϑίιΓο, 
δηὰ ἴτοπη ΘΥΟΥΥ͂ ΘοΟΠπιϊπαῖίοη οὗ ἰἀοἰαῖτΥ (ἔχ. 
ΧΧΙΪ, 82. Ποαῦϊ. χχ, 18), νγγὰβ ἴο δ6 ἴῃς ΟὨ]ν στουπά 
οὗ ἴδ θδη. ΟἸΠοτυνἶβ6 ΘΥΘΓΥ͂ Πα ΟγΟΓ τσ ἢ ς νὴ τῆ 
ΒΥΡοςτ 08] πιΐθη πανα δρρθδὶθὰ ἴο δυο ἃ ἀδνοῖο- 
τδηΐϊ οὗ ἢἶ8 ποϊσῃθοτ. 6 ὙΠῸ βοϊζθα ὑροὸπ ἃπΥυ- 
ἰὔηρ ἴον Ὠϊπιϑωλ [πδ΄ Πδὰ Ὀδοη ἀδνοιοά ραϊὰ τῆς 
ἔέραιαν ὙΠῚ ἢἷς. 116 (Φοβῆ. νἱ. 18; ὕοαιϊ. χῖϊ!. 17; 
ὁβὴ. νἱ. 11 45) 
ΒΥ ἐποθὲ νἱδθυνθ γγχὸ τητιϑὲ ἱπίδγργοὶ [ἢ οχ ργοξβίοη 

οἵ ἴπ6 Εἰ κῃ -ρσθϑὶ (Φολη χὶ. 49, 50), απ 80 4180 5. 
Ῥδαὶ᾿ε ἀξείμηδιίοη ((ἀα]. 11}. 10) οἵ τ86 ογαοϊβοά 

ΟΥ, δ5. ΚΑΤ᾽ 
ΕἾΠΑΙΙΥ τὸ ΠΙΔΥ τποηϊΐοπ {παῖ δβἰταΐαῦ βιδίι 68 

ΨεῖῸ ἴῃ [ΌὍΤΟΘ διροηρ [Π6 681}}8 δηὰ δηςίοηις 6ογ- 
ἸὯῺΔῚΒ; δηά 10 ἴΠ6 Ποϊηδη8 δηὰ αὔρα κα ἴΠπῸν τ 6ΓῸ 
ποῖ δἱ 411 εἴσαβῃρθ. Ἕβθδδσ γοϊδῖθβϑ οὐ 1π6 Ἃδι}}8 

Ῥγαίίο αὐηέσαγα οοηϑιϊμοταηί, θα, φια σ6ρε- 
γῖπί, ρμίεσιιπιφιια αἀνγυουεη, μα βωμεταυετγίηί, απΐ- 
πιαίΐα σαμίαᾳ ἵνιυποίαπί; τεἰΐψωας γο8 ἵπη ὑπιμν ἰοσυτη 
οοπβτωμ. ἈΔ1ιμιὶς πὶ οἰυϊαξίδυα λαγιθπ τετιση εΖ- 
ἰγισίοβ {μπαίοδ ἰοσὶδ οοπβεσγαί οοπερίοατγὶ ἰϊοεὶ; 
ἴρημε διδρ6ε αεοιαϊί, ἐμ, πρσίοοία σιιίϑρίαηι τεἰσίοηε, 
αμὶ ςαρία αρμα 86 οσειμίαγε, αὶ ροϑίία ἰοἰίογα αμάετεί ; 
φεγαυϊδειπιιιηημ6 δὲ νεῖ δι ρμίϊοέμηι σαπὶ ογμεαίμ οοη- 
δίἰάμπι ἐεί." "ΓΘ Ῥγδοίίοθ {που ΌΓῈ νγὰ 8 δ᾽ ΠΉ 11 
ἴο αὶ Πδρροπθα ἴῃ {Π|ὲ ο886 οἵ Δοῆδη, [ἢ μθιι- 
ΔΙ οὗ ἀῤαῖῃ ἴον τοῖν οὐὁἨὨ μᾶὲ πα] Ὀδει ἀδνοῖει, 
'᾿Γαεϊϊταβ (ππαί. ΧΙ. 57) 6118 οοποουπὶπρ ἴδὸ 
Ηεγιθηάυν, {πῶῦ 8 ΑΙ ἴῃ ὙΠΟ τῃογ δὰ Ὀδ60Ὼ 
ρησαροᾶ ΜῈ ἴπ6 δι δὰ τἀτποὰ οὐ ἰοττα δῖον 
ἴον [Π6 ἰοττηοῦ, ἔοῦ ἴπ6 ἸΔΈ ΤυΪ ΠΟΙ ΒΥ (ἐχίοδῖμ8) ; 
"φμία υἱοίογεβ αἰϊνεγδαηὶ αοἰοιη λίατγίϊ αο λέοτγοιι ἴο 
ΒΆΟΤΆΝΟΓΟ, υοίο, ἐφιιῖ, υἱγὶ, ςαποία, νἹοῖα οσοϊαϊονὶ 
ααπίυγ." ἸΑνΥ ἘᾺΝ 55) ΤΌ(Δ11Β ἃ ΙΑ Ραββα ὉΠᾺΩΘΥ 
1Π|6 ΟΠ 8118 1,. Υὶ ἰοῦ ἀαπὰ Μ. Ηογϑι : “ {7 γιιὲ 
ἐγιδιπὲδ μίἰεδὶβ, ααιξϑιια, για οίναα, ακοσπευϊγῖδ ποοιις 
ἰδδοί, Φ7)μ8 σαρμὶ ζουΐ βλστατα εδδεῖ; Κων α αἀ 
άεμι (γον, {ηδογὶ, ζαδετιέψιο υεπιηη ἴγεί." ὙΥῸ 
ΤΩΔΥ͂ ΓΟΙΠΘΙΟΥ (ΙΓ ΠΟΥ ([Π6 σϑγ ϑωσγιῶπ, Β0Ὸ Βαδιτὶ- 
ΠΠν ἀοβοτθοὰ ὑγ ὈΙδπᾶ ἰῃ ἢἷβ8 ἈΠ Π ΔΙ Ῥοθπι, 
ἡ 186 θυγηΐην Πρ οὗ ἃ ρμαᾶγῖ οὗ {Π|ὸ βρ0}}8, ἴῸ 
Ποηβρογδαῖθ ἔἤοτη (0 [Π6 ρμοάβ, 89 "8 8)|860 ἀ0Π6 
ἴῃ Ποιμδῃ δηΠαυΐν (Αρρίδη, ωπ. οἰ. σχ ΧΧῚ ; 
Μῆλν. ε᾿. χὶν.). δ ΑΓ 18 τμο ἑαδοο οὗἩ ἴη6 δοιῃ 
δ'οδ ἰδἰδαπάογα, αὶ Ὀαη [6 νἱοϊα!οη οὔ ᾿ἢ]οὴ 8 
Ραμ Βῃ6 4 τὴ ἀολῖῆ. 86 16 Οαἰισοῦ Δ δβῖοπε- 
Οεεολϊολία Ὦγ ΒΙαπιμβαγάξ, ἰϊ. Ρρ. 2338, 248. [Μυτ- 
ΤΑ 8 ἔπογο. 97 τοφ. ἔϊ. Ρ. 1566; (οο κ᾽ 8 Ῥοψαγεδ 
(2 νοἱβ. 1κοπά. 1842), γο]. ἰϊ. Ρῃ. 112, 118, 2355, δῃὰ 
οἴθῃ. 

2. ΤΠ [411 οὗ [πὸ νν 8118 οὗὨ γί μο 18. π81 88 
ΤΩΠΟῊ Τοίογγοά 10 {π6 ἱπηπηοάϊαῖο σδιιβα γ οὐἩ Οοά, 
88 ἴΠ6 ΤΓΔΟυ] 0018 ρΡαΒθΆρ6 οὗ [Π0 15 γ86] 68 ΓΠΤΟΌΡἢ 
[86 Φοτάδῃ. [1 18. 8 801}16885 ουροάΐίοης, τπογοίοτο, 
ἴο {Πϊηκ οὗἨ δη υπάοττηϊηΐηςσ οὗ ἴπ6 ψν}}5β. Μυοῇ 
ΓΑΙΠΟΥ τη ηῦ Ὑγ͵6 ΔΡΡΙΌΥΘ (6 τοϑοῦῖ ἴ0 8 δδγίν- 
αὔδίκο, Ὀδοαι56 ἸΏ ΒΟ ἃ ΠΑΙΌΓΑΙ ὄνοηΐς ἴπ6 αἰνὶπὸ 
ἈΘΘΠΟΥ͂ 18 ἀἰγοο Υ ἱηνοϊνοᾶ. Βαϊ ποτὰ 15. ποιμηρ; 
Β814 οἵ {πὶ πὶ 1Ἐπ6 τοχῖ, δηὰ ἐξ 15 τπαΓοίογο 68 βἰτη- 
'γ ἴο τεοορηΐζο ἴΠ6 ἕβεῖ. [Ὁ νγᾶβ (ὉΓ [π6 ΟδΔἤδδη- 

1165 8. ΤΟΥΤΟΥ, ἴ0 [Π6 βγ8 6} 168 ἃ πηοϑῦ οΠοουηρ ον ες 
οὔ 1π6 ςοητπυρα ργοβοηςθ οὗ αοὰ στ 8 ροορίθ. 
ΕῸΣ 08 ἐδε ΒΥ ΒΟ] 81 βὲσπϊβοδποθ 18 ποῖ [Ὁ ὃ6 
ΠἸΡΉΥ οϑιοϊπηαίοα, 14} ἴὉΓ 1ῆ086 ΒΙΠΟΙρ α8 ἴο 
ποτ ἴΠπ6 ΒΙ0]6 18 1πά τοοϊουβ θαϊ τποἢ οὗ 
ὙγΠδὺ ἰβ τοϊαϊθά ἴῃ ἐξ αἰ ῆσα! ἴο τοοοῖνο, ---ο ΤῸ8]] 
οϑγηοϑῖ ΟΠ τ βίδη8, τ οτὰ νγο δῃοι ἃ ποῖ ΟἹ [(ἢ}8 
δοοοῦσηΐ (48 18, 4148, ΒῸ ΘΟ ΠΥ ἀοΠ6) ἱπητηραὶ- 
ΔίοΙ ν᾽ ἙΠΑγη τ ΟΥΖῈ 48 1ηῆ46]18β.ἁὡ ΤὮ8 Πδη)6, ἰηἀθοά, 
ς ψΟΌ]ά ἴῃ βΘΠΘΓΑΙ 6 ΓᾺΥ ὈΘΙΟΥ 0 ΒΡΡΙΥ βοιμδν δὲ 
ΤΏΟΙΘ ΒρΡΑΓΙΠΡΙΥ, 1Π|688 4}} ἱηνοβιζδοῃ οὗ δου ρίαγο 
18 ἴο Ὀ6 Τῃγοδιοηοὰ ἢ [Π6 ὈΔῃ. 

[“Βν {Π|5" (πδηλοῖν, [18 ΟΟΟΌΓΥΘΠΟΘ, [ΠΤΟΌΡἢ τἢ6 
ἀϊγοοῖ οἰ οίοπον οἵ αοἀά), ““τὴο0 [811 οὗ Ψογίςο ὕ6- 
σϑηο ἴΠ6 ᾿πηᾶρα δπὰ ἴγρα οὗἉ [86 {8} οὗὁἨ ἜΥΕΓΥ γοσ] - 
ΡονΟΥ ἰκ το τῃ6 ΓΝ τῆδα Ηδ ΤοΟμη68 το ἰεδὰ δΐ8 
ῬΈΟΡΪο ἴητο Οαπδδῃ δηὰ ἴο 68.815} 156. Κίπράοχη 
οη οδτῖ. πη ἴπο στουπὰ οὗἉ {18 ἔδου ἴτ 18, τ᾿ δῖ 
[Ππ6 ὈΪακὶ οὔ τπ6 ττατηρϑῖ ὈΘΟΟπΊΘΆ, ἱπ τῃ6 ὙΥγ Ὁ ηρ8 
οὗὨ τὸ ργΟρΡ ἢ Ώ, 186 βῖσπδὶ δηαὰ βγη} 1.8] ῥγορ- 
ηἠοβς οὗ ἴδ του δώοηβ οὗἁ ἴπ0 ογὰ ἴῃ {Π6 ρτϑαῖ 
υδατηοηῖβ ὈΥ͂ νοῦ Ηδ, [Ὠτουρ ἢ [86 ἀοδίτυςιίοπ 
οὗ οπϑ Ῥνου] ἀ-ῬΟΥΤΟΓ δΟΓ [86 ΟΥΠΟΥ, τηδίη δὶ η5 δηὰ 
οχίθηάβ ἷ8 Κἰπράομῃ ου οαυί, απ σαττθδ 10 οη- 
ΜαΓὰ τονατὰ μογίθοὔοη. ΤΉΪ8 1 νν1}} τοϑοι ἢ θη 
Ἡς ἀδβοοπὰβ ἔγοπι μδάυθῃ ἴῃ ἰβ ρΊΟΥΥ δὲ τῇ {ἶπ6 
οὗ τὴ ἰαϑῦ {τυπροῖ, τὴ ἢ ἃ δῃουῦ, ἢ 106 νοΐοο 
οὗ ([π6 Διο δηοὶ δπα ἔπιρ οὗ ἀοά, ἴο χαΐϑθο 1} 6 
ἀοδα δπὰ σἤδησο [86 Ἰἰνίηρ, ἴο Βο]ά 186. ἱπάρταρηςξ 
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οὔ ἴ[ῃ6 που] δηὰ οδϑῦ 6 ἀονΐ!, δπὰ ἀδδῖῃ, δπά 
Ὧ6}} ἰηἴο ἴδ ἰακὸο οὗἉὨῆτοα, ἴο ογεδῖθ ποᾶυθη δηὰ δαγί 
δηον, δηὰ ἰῃ ἴ[π0 Νονν ΨΦογ Βα] θη ἴο βδῖ αν ἴα τΔὉ- 
οσπιθο]ς οὗἩ αοὐά νὴ τπθη ἴογενοῦ δηὰ ονοσ. (1 Οοσ. 
Στ. 1 Ἴο88. ἷν. 16 ἢ; Αρος. χχ. δηὰ χχί.) 

“Βγ οτγάοσγίηρ τδὲ 1π0 νυδ]]5 οὔ Φεγίσῆο βῃουϊὰ 
[Ἁ]] ΟὨ]Υ ἴον 6 αοἰγουϊς οὗ τῃ6 οἰ ἀπτίης βονυθη 
ἄδγβ, δῃὰ οὐ ἴδ δουθητῃ ἀδΥ βϑνϑὴ {ἡπ|6ὸ8 Ὑἱτἢ τ 6 
βοιπὰ οὗἩ {Π6 δἰδυπι-Τυπιροῖ δπὰ [86 ὙΑΙ ΤΥ οἵ 
ἴη0 ὙΔΙΤΙΟΓ οὗὐἠ οὐδ ρθορὶο, αἀοὰ που]ὰ τηδᾶκὸ 
τΠῖ9 οἰἐγ, [Π6 ΚΟΥ οὗ (δῆδδη, ἃ ἴγρο οἵ 186 ἤπα] ἀο- 
δίγιςοτίοι οὗὁὨ [}16 μοῦγογ» οὗ τμἰ8 που] τῆς βίβπα 
ἴῃ ΒΟΒ[6 ορροδίοη ἢ [μὲ ηρσάοιμῃ οἵ αἀοά. Βγ 
(ἢἷ5 σου] δ ποῖ ΟἸΪΥ ἱπεπιδῖα ἴο Ηἷβ ρϑορὶδ τ δὲ 
ποῖ ἱπηπιθα δέοι γ, θὰῖ αἴεῦ ὑτοϊγαοϊδαὰ δηὰ ρμαιίθηι 
βίγυρ 168, ἤπ8}}γ δὲ τῃ6 οπά οἵ τἰὸ που]ὰ, ννῖ}} τῃ6 
Βοβι] ουϊ ἀΡΟΎΟΣ 6 δυθάυθά, Ὀαϊ 8180 Ὠΐηὶ ἴοὸ 
ἴΠ6 Θῃοσηὶθϑ οὗὨ ιἷ8 Κίηράοπι, (δὲ ΓΠοὶς δίσθη σε, 
ΔΙΟΒΟΌΡὮ (ἈΘΥ͂ ΤΏΔΥ ἸοΠΩ Γοβίβῖ, γοῦ δ 1δδὲ ν“}}} 
ῬΟΓΙ8ἢ 1 8 τηοῃοηΐς." ΚΚοὶ]. --- ΤΑΆ.] 

8. 1 16 ουΩγΥ οὗ ποῖζοθ μοῖν {πὸ Ζύραίδεηιου Ἦδ5 
ΕΚΕΒ πα Ψψοῦίομο. Ηδγο ἢ θη ϊογοὰ ἰητο [Π6 Ποιιϑο 
οἵ Ζαοςδιδουβ (Κα χὶχ. δ,9); μοΓδ ἢ6 Ποα]οά Βεν- 
κἰηθυς οὐἁἨ Πὶ8 ὈϊΪ πάη 688 (Μαγ. χ. 46, 52; 10Κο χνὶ]ϊϊ. 
85); ἰὰ (6 πε σηῃθοσῃμοοά οἵ ἐμ ΐ8 οἰγ δ6 τεροαϊθὰ 
(Π6 δηπουποοιηθηΐ οἵ ᾿ΐ8 βυβενίηρα (Ππκὸ χυνὶ. 
81; Μδῖι. χχ. 28). Ηϑ εἰΐηκβ οἵ Φούσιο ἰπ ἴῃ 

ἰὸ οὗ "ο ροοά ϑιδμγαγίίδη ([ὰκὸ χ. 80). Τεῃ 
ΘΥΙΟΒΟ νγἢ8 8 ῬΓΟΙὨΘΗϊ ΟὟ ΌὈΥ τϑϑβοη οὐ Ηογοῦ 5 

τδρηϊἤοθης θυ ἀρ ΤΠΘΓῸ ; πονν 1 ἰδ ἃ τλΐδογα Ὁ]0 
ὙΠΠασο. [866 16 τοίδγθηοοθ ο εἷἢ. ἰϊ. 1.] 

4. Α.5 τὴο ὀἐεεδίπο ορούαῖθβ ἴπ 1 οὔθοῖβ ττου σε 
οοπίυτο8, 80 ποὺ 688 ἀορϑ ἴΠπ6 οἰγ26, ἩΓΠΘῊ ἃ ΠΟΙ] 
Ἰπδιβεδύοη δοοοιηραπΐοβ ἢ. Τὴ οὔγϑα ὑροη 
ΘΠ ΒῸ ψγχὰ8 ἴπ0 οὔθ. προ Θνογγτπίηρ οὗ δῇ ἰ40]- 

ΔΊΣΟΌΘΒ παῖθσθ, Ὁμοῦ ἴπ6 ΟΠ ΛΠ 6 Γαςο ΜῊ 8}} ἰτ8 
ΠΟΘΙ Ή8} δοΟΙ ΠΔΏΟΠΒ; ἰδ γ88 τΠπογοίογο ἃ (Πθο- 
ΟΥΔΙ͂ς ΘΌΓΒΘ ΟἹ δ'ῃ);. ἰἴδ6}. δυο ἃ οὔγθθ Ῥϑυὶ 
αἴίοτδ, ΟΝ. [06 Ῥγϊποὶρ]οθ οὗ ἴὸ Ν. Τ᾿, δραίΐηδβι ἃ}} 
ὑθδοθογβ οὗ ογγοῦ δῃὰ ΘΟΥΓΠΡΟΥΒ οὗ [86 σοηρτορᾶ- 
ὥοῃ (1 ον. χνὶ. 22 ; Οἱ. ἱ. 8), ἢ 1[Π6 β8ῃηθ ΡΙῸ- 
ΤΟΙ δὲ ἀἰὰ Φοβυδ. Τμδ τόσο ἴθ ἰοᾶνθη οὗ 
ἩτΙΒΟΔΠΠΥ βργοδὰβ δηὰ ροῦν οβ 8}} {πίηρβ, 16 

1668 οσσϑβϑίοῃ 5}8}} νν πάνθ (ὉΓ συγδίηρ ; Ὑγ6 8}}8]}} 
πᾶνα οοσδϑίοῃ γαῖμοῦ ἴοῦ ργαϊδίηρ Οοά ἐπὰ Ὀ]οβδὶπν 
[86 Ὀτοίιγθη. Βὰς Β6 Ὑὴ0 6668 ΘΥ̓ΘΓΎ ΨΥ ΠΘΓ ΟἹ Υ͂ 
ΔΡΟΒΙΆΘΥ δΔηὰ ΟἸΤΟΥ, ὙΠΟ ν0}}} ποῖ ρούοοῖνο [δὲ ὄσθη 
ΠΟῪ δαί νδώοῃ ἰβ8 ΠΘΒΙῸΓ ἴο 786 ἴπδη Ὀοσίογο, δα Μ|}} 
ἀουπυι]θ8 σϑῖθοῦ σατθο τηδη ὉΪ688, Δ8 ἰῃ ἴδει ποῖ 
ΣΟἿΪΥ υἰγδιποπίδηο Οδιθο] ἶο8, θυ: 4150 Βοπι6 ῥγοΐοϑ- 
δἷῃρν Ῥτοίοβιδη βιη δϑυιη θην ἀοὄ. Βαϊ [ΠΟΥ 81Ὸ 
ὯΟ Ἴπιακε, ὩΟΙΓΒΟΥ οὗ τπ6πΔ. ΓΤΒΟΙ͂Γ ρἼΔποο ΓοϑΟ 68 
ποῖ δνϑῇ ἰπῖο [Π6 ΠΟΆΓ [πἴΓ6, ἴο ΒΥ ποίμὶπρ οὗ ἀϊ6- 
ἰδηῦ Δρ68. 80 {Π|6ῚῚ βοῃίδηοοβ οὗὨ συ Γ86 αἷἶθ ΔΎΨΔΥ ἴῃ 
δἰ]θποθ, ἴὸ οὐὖν γὑτοδῖ οοχηίογι, ὑὈθοδιδθ ΠΟΥ ὮδνΘ 
Ὧ0 ΤΟΣ] ᾿υϑεἰΠοδίοῃ. 

ΒΟΜΤΙΦΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ οἰοϑοὰ ἀπᾶὰ Ὀαιτοὰ Ψογίς ΠΟ δὴ ἱπιαρὸ (1) οὗ 
8ἃ οἰοβοὰ δοαγῖ; (2) οὗ 8 εἰοδβθάὰ ἤοῦβο; (8) οὗ ἃ 
οἸοθθὰ οοηρτορδίοη. --- Αδ (ἢ6 Τοτὰ χανα Ψουο πο 
ἱπῖο τῇ παπὰ οὗ Φοβῆπδ, 8ο Ηδ 531}}} δἰνγαγβ ψῖνϑβ 
ΟΥ̓ΟΓΥ͂ οἰοθϑοά δαὶ, δαπὰ δΥ̓ΘΡῪ οἱοθοὰ δοιδο, δηὰ 
ὀρ εἰοθοὰ οοπρτορδιίοη (ΟΥ̓ ουϑὴ οἱ) ἱπῖο {116 
᾿ιδπὰ οὗ [19 ΒΟΓΥ ΔΗ. ---- ΤΠ ΤΥ ΠΡ οὗἁὨ ἴ1|ὸ ὙΘΔΓ οὗ 
ἦπ01160 δπα (ἢ ᾿τατπρ οὗ Φπάρτηρηϊ. --- Βοίοτο ἐπ 6 
ὙΓΆΙΘΠουΐ οὗ [Π6 Βρὶ Πτιι4] [δγλ6] 341} 41} [16 νγ}}6 
ΠΟ 106 τοῦ] Ἰ8 τοδγοᾶ [ῸΓ [8 οὐνη ἀσίξηθα, 
ΘΒΡΟΟΙΔΙΥ [ἢ6 νγ8}}8 οὐ βε τ θοῦ βηθδβ οἰ πὰ 
Ὑ ΠΊΟΝΙ βἷπ ῬυΣβαθβ {6 ΘΟΙΓΒ6Ά. --- ΤΠ Ῥγοοθδδίοῃ 
ἃτοιπὰ Φοτοδο, (1) β:16ηῖ, (3) αὶ τῖτἢ [ἢ)6 δοοοσ- 

ΙΡδπίπιοης οὗὨ τγασαροὶ Ὀ]αβῖβ, ἃ 

--. ..οὥὕὌὸ:-ς-.. 

᾿ ΤῊΕΒ ΒΟΟΙΚ ΟΕ 90ΟΒ55Η0Α. 

ἴοῃ ἐπ 186 
ὨϑΙη6 Οὗ {πὸ Ιοτὰ (ἐοἀ οἵ [βγμε6]. --- ἢ σρίαυγο οὗ 
δεντίοδο, (1) νγ6}} ρτορδγοά ἴου ὉΥ Φοβίιυμ, (2) ρ]οτγί- 
ΟἸΒΙΥ δοςοιρ δηθὰ ὉΥ Οοά᾽Β δἰπλίμμ ΡΟΥΘΣ. 
ΓΠΟ ἄδνγῃ οἱ {6 βαυθῃῖῃ ἀδν 8 ἀάνῃ ΟΥ̓ ΥἹΟΙΌΤΥ. 
ΤΠ6 οοπίάσιοοθ οὗ Φοβιυμ᾿ β ἤΝ ἢ. -- δ πουῖ, ογ αυὰ 
48 σίνοη γοῖ τῃ6 εἰϊγ. --- ΤΊ ΒΟΙΥ σΌΓΒΟ. -α ΤῊΘ 
ΠΟΙΥ ἀο]ίνογαποο (νογ. 17.) -τ πάρπιοης ἀη ἃ ΠΙΟΓΟΥ͂ 
δον ΕΥ̓͂ [Π6 ἀδνοίοιμοηϊ οὗἁὨ Ζεγίεῖο οὐ τὴς οὔθ 
Παπά, 8ηὰ ου ἴῃ Οἵδοῦ Ὁγ τ ἀο]νεταπος οὗ ἘΔΗΔΌ. 
-- Κδερ γουγβείνϑθ ἴσοι {πᾶὸ ἡ ΒΊΟΝ 18. ἀσνοίρα. -- 
ΤΊΘ ττοάβαγο οὗἩ [6 1 οτὶ, σοηϑ᾽ϑεην (1) ἰπ [8Γ86], 
ἴῃ ροϊὰ δηἋ βνοσ, απὰ ὑγαβὰ (2) διποημ 08, ἴῃ 1}16 
ΠΟΙΪΥ ΡΌΒΡΟΙ οὗὨ ἴπ6 υ]οβδοὰ (οά, ἰῃ (ἢ γιδὲ 6 δι18. -α 
6 νν841}85 [61] ἀονπ ἥδε! Ο, μον 5[}} τγϑ τ )οῖοθ 
ὙΠΟ ΟἿΘ6 ΑΑΥ͂ 8} 6 ν"81}153 ψ πο ἢ ῥτουὰ τνοσ] ]ἱ- 
Π688 [88 ὕυΐ] (11 ἀονη, ονθῃ τπο86 πῆ οὶ βιαζιτοδ 
ἢν οἸοοιθα --- ἴμ6 τν8}}. οὗὁἨ οἰοἰδίογβ δηὰ ἴΠ6 νγ8}}8 
οὔ Βοπιο! --- ΤΠ6 ρ]ογίουιβ υἹοΙΟΥΎ οὐὨ ἴΠ6 ροορο, 8 
ςοπῃάοπιηβέοη δὲ ἰἢθ 58π|6 τ{π|6 οὗἁ “οτίεδο. --α ΤΠΘ 
ἔοράςι6 οὗ Ηδηδὺ οοπϑιἀοτοα ἴῃ τοΐίργοησς (1) ἴο ΒΓ 
Ῥεύδοι (ἀοϑογ ροη οὗ ΠΕΣ σμδγδοῖου δοοογάΐηρ ἴὸ 
“ἢ. ἰὶ., Ηφῦ. χί, 81; ὅ4. 1. 25); (2) ἴὸ τὴ6. Ἤοοῃ- 
δοϊΪθη ουδηο88 οὗ Φοβίιθα, Ὧο νου] ἢανο [6 ποτὰ 
ΠΟ δὰ ὕθοη μχίνοη Κορῖ; (3) ἴο ἴΠ6 διίατο οὗ 
126 ἰηράοπι οὗ (οὰ (Κάμαῦ [Ὸπ’] δηιοης 1τἢ6 
ποδίμθη, [6 τιοῖμογῦ οὗἩὨ δ [ἈΠ γ, δὰ νμδὲ 18 οΘοἢ- 
ἠροϊρὰ πιῆ μα: ΔΠΔΌ [Π6 ΒοδΠοη οΔη 8 
γοροϊνοά ἰηἴο 1βγϑοὶ, [μὲ τῃγουρῇ 15Γ86] τ[Π 6 ΠΟΔΊ ἢ 
850 τηῖσῃς Ὀ6 δανοα)).--- ΤΘ ἱπιργοοδοη ὑροὴ Ψ6Γ- 
ἴσο ; (1) ἃ γγ6}} ἀθϑογνθὰ βοηΐθποο ; ἤθῆςς (2) ἔι]- 
ΠΟ ἃ8 ἃ ἜΡθος ποτὰ, σβοη ΗἾ6] ἀχαΐη Ὀΐε 
[80 εἶν, 1 Καὶ. χνὶ. 84. - ΗαΙΠοῦ Ὁ]688 τὮδη ΟΌΓΒΘ, 
Ὀδοδῖιδο νὸ ἃτὸ ΟἾ τ» ὕδη8. --- Μοη ποῖ ἴο ὈΘ συγδοά, 
θυ ΟἿΪΥ δἷῃ. ; 
ΤΑΒΚΕ: ΤΉδὲ ἰ8 1Π0 ἯΔΥ οὗ 116 δο0η8 οὗἉ {μὲ 

νοῦ] ; δοοϊῃρ ποοᾶ δηὰ ἀδηῆρον δ (ἢ6 ἄοον {Π6γ 
ΤΌΒΟΓΙ ΟἾ]Υ ἴὸ Ἡπηλ8ὴ Ρ]Δη8 δῃὰ Ὄχρθαϊθηΐβ [ῸΓ 
ΘβΘάΡο, Πθη ἴΠποῪ Οὐρῆῦ ἴοὸ Ὀοῖα κα {ΠποΠηθοῖνο δ ἴὸ 
αὐ απὰ βοοῖς 5ῃ0} [6 Ὁ ψ 1 ἷπι, 6 Ὁ. χΧνΙ . 11 . Ῥὰ. 
Ἰ, 156. --ἜἼΤο θυ α [Ὀγίγοβδοβ δῃὰ ἴο Ηγ {ἈΠῸ ἴῃ 
της οὗἩ ποοὰ ᾿5 ποῖ ἱπάδεὰ σσσοηρς ἱπ 108610, θὲ Ἰοὶ 
ποῖ οπ ἴσυδι ἴο0 πιυςἢ 1 ἴδσπι, Ὀοόδυδο τίϊζπουΐ 
ἀοὰ πο ἱπεϊοβιτο οδῃ ἢο᾽Ρ, Ηο38. υἱῖϊ. 14; Ῥα. 
ΟΧΧΥΪΪ. 1. - ΤΠΟδα ΠΟ 80 δὲ (ἢ ποῖπὶ βου] ποῖ 
Βἴοον δῇ πηι “ἀδύ, ὑὰῖ 6 ἂρ Ὀοπιθα, δη ἃ διϊοηὰ ἴὸ 
«μαὲν ἀπιίϊοθ, οτα. ΧΙ. 7. -- Α Ὀοϊ ον ης ἀπά ἔοσνοης 
ῬΓΔΆΥΘΥ 18 ἴΠ6 ὕγιιθ Ατ- ποῦ! Ὀγ ἩγΒΠΟἾ ΜῈ ΠΙΔΥ ΘΟὨ- 
πο Οὐγ᾽ Βρί γίϊι 8] ἔοεβ ἀπὰ ἀρϑίγογ τῇς ἀον}}᾿ 8 Κίηρ- 
οὔῆ. Ομ βάδη ὈγΟΙΠΟΥ, ἃν 8}} ΤΠ Υ 561 οὗἁἨ τπδὲ {Π6Γ6- 

ἴοτο τ αἰ ροηοο (ΕΡἢ. νἱ. 18). ᾿ 
ἨΕΚΡΙΝΘΕΚ: ΕΝΟΥΓΥ ΟΑΥΠ4] ἰιδαγὶ 8 ἃ εἰοβοά δε :- 

ἴσο; Οὐσά εἰῖ8 ἀογῃ Ὀοίοῦτο ἰξ δηὰ β᾽οοίβ ΠΙΘΓΟΥ͂ 
ἈΠ ρτδοθ ὉΡ ἀρϑίηδι 118 ψν8118. 611 ἴου τ1ῃο80 
ψο ἀο ποῖ παγάθῃ ὑπο ϑοῖναβ ! ' 
Οπάμεε: Οοα᾽Β Ῥγοιΐβοβ ΔΙῸ 88 σογίδίη 88 ἰΐ 

1Πογ Ππαά αἰτοδὰν θθθη δ} ἢ] 10 δηὰ ρΌΠΘ ἰηϊο οδᾷεϊ, 
2 Οὐοτἶ ἱ. 30; Ρε. χχχίϊ. 4. -- Οοα τη ΐη κα δἷθοὸ οὗ 
ὀοτηρδβϑίοη πο ΕΗ [8 πηοδῖ ΔΉΡΤΥ, ἴοΥ ἴῃ (11 τη ϊάϑὲ 
οὗἩ νταϊῃ Ης ἰ6 στδοίουβ, ἅδη. νἱ. 8, 11,12, 18 ἴ.- 
παι Οοά οὔγβοδ πὸ πηδῆ τησδὶ Ὁ]688, δπὰ Ὑὴδὲ 
(οά Ὀ]65868 ἰο πο Ἰγ8ῃ σὔχθο, ΝΠ. χα. 8, 1 Καὶ. 
ΧΥ͂. 84. 
ΟεπΆοη : ΤΕΤΟΙρΡὮ {Π βἱἴθησα οὗ 6 ὈΘΌΡ]Ο ἴὲ 

Βῃουϊὰ Ὀ6 πιοῖδ οἰδαῦν τηδηΐϊοϑιὶ τΠπΠδὶ 1 ὙΔΑ8. 106 
Ιγτὰ ψγῆοὸ ἴθυχῆς ἴον ἴετθοὶ. Εἰχογοίβοαὰ ἴῃ ἕατὰ, 
ὉΠῸΟΥ ἘΠ6 ΒΟΟΓᾺ ΟΥ̓ [ΠοἱΓ [Ὁ66 8Β[οι")ὰ [6 βιτοη τῇ 
ρταπῖθὰ ᾿ποϑῖὰ ὉΥ αοά ΡῈ Κορὲ 1 186 πιοπιθης οὗ 
δοίοῃ. 

[6. Τὰ. Β. : Ιῃ τι8 ργόοχταϑββ οὗ ἢἷβ βρί γτι δὶ Κίηρ- 
ἄοπι αἷἰδο αοά [88 ἍἽἤοβθῃ ἴο ΘΠΡΙΟΥ ΠπθϑῺ8 [ὉΓ 
γα ἶπρ τῃ6 δβιγο μοὶ ἀΒ οὐ πηδοϊϊοεῦ δπὰ 
νοῦ  ἀἰη6 88 ὙοῪ ἀϊδδγοης ἤῸπὶ τιδὲὶ που δυρ- 
Εϑδι {Ποπλβο] 98 0 Βαπιαη οοπιτίνδηοα,, Βαϊ Οοά᾿ 8 
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“ 00] 15 665 "ἢ ἴῃ τῆΐν, 85 γὸ τιῖρἢξ 6 δῦτο ὑοίοτο- [25. ἸὙΒΟΓΕΙΌΓΟ ἰδὲ ἴδ6Γ86] ΟἸΪΥ Ῥούβϑούογο ἰῇ βουηδ- 
διὰ, πὰβ ργονθὰ ἰτθοὶ  ὑσίθαῦ τῃδη 41} {Ππ|ὸ7 υεῖϑ- [ἱπρ ἔῃ φΌΘΡΕΙ ἐγαπηροῖ, Ρϑιοπὶ ὑπάθγ ἀο 8 γ8 Ὀυΐ 
ἀοτὰ οἵ πτι, δπὰ δίομπο οβιοδείουϑ ἰῃ διιϑὰάαΐῃρν [6] οοηδίδης ἰῃ ἴδ ψοπάγουβ, ουθπ ᾿ποῦυρ ἢ (ἀδΒρ᾽θοα, 
τοαὰ δηὰ Ὀοϊτεὰ ᾿δθδτὶ ἴο γορθῃίδηοο δηὰ ἴ86 {γιι5ῖ- [ ὑτοοϊδιηδίοη, δπὰ ἱπ ἀπὸ {π|0 1Π6 δβιουϊζεδὶ νγ8}}8 
δὶ μεεερίαδοα οὗ ΟἈγῖδι᾿ 8 χκτδοίοιι γα ]ο, 1 Οὐσ. ἱ. 18-- ἰ οὗ ορροδίοῃ 8.141} (4}} δι. --- ΤᾺ.] 

2. 4οδαπ᾽ς ΤἼοῇ. 

Οβάρτεε ΓΙ]. 

α. Το Οὐϊπλο, 

1 Βυῖιδο οδ]άγοη [80Πη8] οὗ 18γὰ6] δοτωπι θα ἃ ἔγαβρα88 ἴῃ (ῃ6 δοσαγβοα ὑμῖν [1 
Γαβρθοῖ ἰὸ τ μδὲ τγὰβ ἀδνοίθα] : ἴογ [4η4] Αοῆδῃ, {16 βοῃ οὗ Οδγιι, ἐμ6 βοὴ οἵ 
Ζαῦυάὶ, (λ6 βοὴ οὗ Ζοσβϑδῇ, οὗ (δθ ὑγδο οὗ δυάαῃ, ἰοοκ οὗἨ (δ6 δοουγβοα νην [οὗ νμδὲ 
τν88 ἀθνοί θα] : ἀπά {8 δῆρον οὗ (89 1ογὰ [ΨΦομονδῃ] τγᾶβ πα ]οά ἀραὶηδὺ (π6 ο0}}- 
ἄγϑμ [8018] οὗ [8186]. 

ὃ. 118 ον} ΕΠδοῖδ ᾽πὶ ἴθ ππίοσϊπθδῦθ Εχροάϊξο αχαΐπϑιὶ Αἱ. 

ΟἬΑΡΤΕΕ ΥἹΙΙ. 2-5. 

2 Απᾶ Δοβίιυα βθηΐ τθθῃ ἤτοι Φοσγίοδο ἰο Αἱ, συ μΐοι ἐς θθϑίᾷθ Βϑιμνανθη, ου (δ6 δδβὲ 
5116 οὗἨ Βοί}.-6], ἀπ βραϊζθ υπίο ἴπθιὴ, βαγίην, (Ὁ ὉΡ δπὰ Υἱϑῦγ [86 σΟΥΠΙΓΥ [ΒΡΥ 

ὃ οὔὲἱ ἴθ Ἰαη47]. Απαὰ ἴδ τβϑῃ σϑηΐ ὑρ, δηὰ νἱονγοᾶ [βρὶοα οὐ} Αἱ. Απά {Π6γ τὸ- 
ταγηθα ἰο Φοββδ, δπα βαϊὰ ὑηΐο Ὠΐτη, 1,6ὐ ποὲ 41} {π6 ρθορὶθ ρὸ ᾧρ ; Ὀαΐ [οπιῖὶ : θα} 
Ἰεῖ δϑουΐ {π|ῦὸ ΟΥ̓ δῆγθο ἱμουδβαπα τθῃ ΡῸ ὮΡ δῃὰ βιλίθ Αἱ: απα [οὐ : 8Δη4} ταλκθ 

4 ποῖ 811 [Π6 ΡΘ6ΟΡ]6 ἴο ἰᾶθοὺν {λ}0Π6Γ; ῸΓ {Π6Ὶ αγὸ διέ [οπιὶὶ : Ὀυ}] ἔδτυν. 80 [Απάᾶ] 
ἴλογο τϑηῦ ὩΡ ὑπ Π6Ρ οὗἩ [ῃ6 ΡΘΟρ]6 δϑουῦ (ἢγϑο ἱμπουβδῃὰ πηθῇ : δηὰ ὑμπ0γ δα Ῥοίοσγθ.. 

ὃ (δ πιϑρὴ οὗ Αἱ. ΑἈπάὰ ἰῃ6 τηδῃ οὗ Αἱ βπιοίθ οὗ ἵβϑιι δρουΐ (Πἰγ Υ͂ ἀπ 8ὶχ θη : [ὉΓ 
[44] [86 οἰαβοα ἔδθίὴ ὕγοπι Ὀθίοσο (16 χαίθ δυθη ἀπίο ΘΠ Θθαγίπι, απ βιηοῦθ ὑπ θὰ 
ἴπ (16 σοίηρ' ἄονγῃ : Ὑβογϑίοσο [8π4] (πὸ μϑαγίβ οὗ ἔθ Ῥθορὶθ τισὶ θά, δμά Ὀθοϑιμθ 
(8.5 [οὐ : 88] τγδίοσ. 

6. Φοδιυδ᾽᾿ Β Βθτη Ὁ]. ῬΓΆΥΟΙ δηὰ αοὐ᾿ δ Αῃδιγοσ ἐδογοίο. 

ΟΒΠΑΡΤΕΕ ΥἹΠ. 6-}ὅ. 

6 Ἀπᾶ Δοβῆυβ γαηὺ δἷβ οἰοίμοβ, δπᾶ [611 ἰο (86 ϑαγί ἢ ἀροῖ Ὠβ ἔδοθ βοΐογο {π0 δὺῖ οὗἵἅ[ 
116 Τοτὰ [ΨΦοθονδ} ἀπ}}} {π6 ονθη- 46, ἢθ ἀπά (6 6] θγβ οὗ [8γ86], δῃᾶὰ ραΐ ἀιβὲ 

7 ἀροπῦ {μοῖρ μοϑᾶβ. Απᾶ Ψοβδυδ βαϊά, Αἴδ81 Ο Τογὰ ἀοά [Φ6 ον], ἩΠογοίοσθ 
μαϑὲ ἔθου δὖ 8}1 Ὀγσουρσῃὶ (μῖ8 ρθορ]θ ουὸν [{Π|67 ογάβῃ, ἴο ἀβ νϑὺ τβ ἱπίο {πὸ Βαμᾶ 
οὗ 1ῃ6 ΑἸηογίἴθβ, ὑο ἀδβίγου ὑ8 Ὁ που] ἰο οὐ [0 [Π|40}] νγὸ δᾶ θδϑη οομπίθηϊ, δηὰ 

8 ἀπεὶῦ ομ ἴπ6 ΟΥΒΟΡ 8146 [οὗ {Π6] Φογάδῃ. Ο ΤἸωτὰ [ΕδλΥ: Ῥσγαγ, [τὰ ; Βιηβθῃ : 
Εογρῖνο, τὰ ; 6 Ὑ͵οῖίθ: Ῥγδυ, πὶ τα, υμδῖ 8841} 1 βαυ, σθη 19.846] ἰΓποίἢ 

9 ον Ὀ8Δ0 8 [188 τυγηθα {Π6 ὈΔ46Κ] Ὀοΐοτο ἐποὶγ [18] ϑηθπλῖθθ ἡ ΕῸΓ 186 ΟἙμδδη ῦθβ 
[(Οκδπδδηϊ6, πα 4}} [π6 ᾿ῃ μα ἑαπίϑ οὗ {π6 Ἰαπὰ 8}}8}} ἤδαν οὗ ἐξ, Δῃηα 88}}4}} θηυΐγοη 
8 τουηᾶ, δηὰ ουΐ ΟΥ̓ ΟΌΓ ΠπᾶΙηΘ ἔσομαι [86 ϑαγίῃ : δῃᾶ τ μδὺ Ὑ71} ἐμοῦ ἀο ὑηΐο (ἢ γ 

δδὺ πδπ16 ἢ 
10 Αμπὰ ἴδο [τὰ [936Βου8}}} βαϊἃ ὑπίο Φόβῆυα: αδὺ 866 ὕρ; Ὑ]ιογοίογθ 116δὺ ἰδοὺ 
11 “π8 ἀροῦ (ΠΥ ἴβοθ ἢ 1βγδοὶ ἤδίἢ βἰππϑά, δῃὰ ἰΠ6Ὺ μᾶγθ 4180 ὑγβηβρτοββθα ΠΥ ΟΟΥ6- 

παηὺ ἩΠΟΝ 1 οοταπιδπαθα (πθπὶ; ἴον [πα ὕπο Ὺ ἤᾶγθ δυθη τεῷ 1] κϑη οὗ [86 δο- 
σαυγβοα [ἀονοίρα ] ἐπίηρ, δῃἃ μανθ αἷ80 βύοίϑῃ, δηᾷ αἀἰββϑιι θα α͵8βο, απὰ (μ6Ὺ μᾶνθ 

12 ρμαυὶ ἐέ ονύϑῃ [80 ρὰϊΐ 11] διαοὺρ {ποὶγ οὐ βία. ὙΒογοίογο 86 οὨἸ]άγθη [80}8] 
οὗ 18γ86] οουἹὰ πο βϑἰδῃὰ Ὀοΐογσο {ΠΟΙ ϑηθηθβ, διέ ἱαγηρα ἐδῖν ὈθΟκΚΒ Ὀεΐογο 
(Ποὶγ ϑῃθιΐθβ, ὈΘΟΔΌ8Θ ΠΟΥ 6ΓΘ ΔοουγΒοα [δῪ8 ὈΘΟΟΙΘ 8 ἀσνοίρα ἐδΐηρ]: ποῖ θοῦ 
Μ11 Ρθ6 τ γοὺ ΠΥ ΤΠΟΓΘ, Θχοθρὶ γ6 ἀθβίγου (86 δοουγβοᾶ [ἀογοί θα] ὑμὶηρ ΤΌτα 

18 διιοὺρ γῶυι. ἴϊρ, βαποί ν ἐπ ρϑορὶθ, δπᾷ 880, ϑδῃσ εν γουγβοὶνοθ ἀραϊηβί ἰο- 
ΙΩΟΓΓΟῪ : [ὉΓ (δὰ βδίιῃ (δ 1,οτὰ ΠΡ ΟΥΡΕῚ Οοά οἵ Ιαγα0], 7Τ΄ογο ἐδ 80. δοουγεοα 
[4 ἀονοίθ4] {πΐηρ ἴῃ (πὸ τηϊάβιὶ οἵ ἴμθθ, Ὁ 1βγϑδ]: (μοὰ σϑηβὲ ποῖ βίδῃα Ὀθίοσθ 
(ΐπθ Θῃθθ8, 6} }}}] γο πᾶν ρυΐ ΔΌΤΑΥ (16 δοουγβοα ἀογου σι {ηρ ἴτουλ διηοὴ ν᾽ 

14 γου. [ἢ {86 τπογηΐπρ' ὑπογϑίοσο [πᾶ ἱπ (δ τπορηΐηρ Ἷ γ9 8588}} θ6 Ὀσοῦρῆς δοοοτά- 



ἾΘ ΤῊ ΒΟΟΚ ΟΕ ΟΞ8ἘῦαΑα. 

ἵπρ ἴο γοΟῸ {γ1068 : 8π4 1ΐ 8}}41} Ὀ6, ἐλαΐ (6 δ τυβίοι {π6 1,οτᾶ [ΦοΒονδ 7 ἰβκϑῖὰ 
88.411 οοπη6 δοοογαϊπρ' ἰο (Π| 6 ἔΆΓ211168 ἐλογθοῦ; θᾶ (86 ἈΠ] Ὑμῖοἢ (86 Τοτὰ [96- 
ον ΔῈ} 8818} ἰακα [{ κοι} } 58}}4}} οοὴθ ὈΥ [{86] Ποῦ ]ἀ8 ; ἀπᾶὰ (6 Βουβθῃο]ά 

156 σι οὰ (86 Ι,οτὰ [96 μον }}}] 8841] ἰδῖκο [ἰδ κθί ἢ} 88}}4}} δοΐηθ τὔϑδῃ ὈΥ τῶδη. ἀπά 1ἱ 
8[4}} Ὅ6, ἐλαξ ᾿6 ἐμαὺ 18 ἴδκθὴ πεῖ [86 δοουχβοᾶ [ἀονοίθα 7} (Βΐπρ 888}} ὃθ6 Ὀυγπὶ 
ἢ ἤγο, ῃ6 δῃηὰ 411 (ἢδύ ἢ6 διὰ : Ὀθοδυβ6 ΒΘ μδίϊ ἸΓΑΉΒρτ βδθα (86 οογοηδηΐ οὗἁ (86 
Τοοτὰ [9Θοδονδῃ], δμὰ θϑοδυβα ᾿6 Βαί ψσουρῃύ [011Υ ἴῃ [8Γ86]. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 ος. 11. -- ὉΔῚ τοροαϊδὰ ἴο (πὸ ΔΙΧα (πιο τοτῪ επιρμιδ ἐο4}}} ἀϊκξεϊη υίδμοα ἔμ9 βονοσαὶ νιοηιεπδία οἵ ἐμοῖς οτίπιϑ : 
κὸν ν δἰπηοάᾶ, δηά δἰδὸ τκοῆ. . . . . διὰ δἷδὸ βἰοίδθη, βιὰ δἰδοὸ ἀϊβδοιη υ]ϑά, διμκὶ δἱδὸ ρυΐ [ξ,) οἷο. 806 Εσοᾷ. 
Νοῖο. --- ΤᾺ.} 

ἄ. Ὠ᾿ιβοούοσΥ δηὰ Ῥιιπίβιιπβοηῦ οὗἩἨ Αοἤδη [6 ΤΊΔΏΒρΥΟΒΒΟΥ. 

ΟΒΑΡΤΕΕ ΥΙ]. 16-26. ᾿ 

16 ΞΚΞο Φοβίνμ γοβθ ἊΡ θεν ἰπ (86 τηογηΐηρ, δηὰ Ὀγουρῃὲ [8Γ86] ὉΥ {μοῖγ ὑσ]θ68 ; δηὰ 
17 (μὰ ἐθὸ οὗ δυάδι γγὰϑ ἰδκδη: πᾶ μ ὑγουρῃῦ {π6 ΤΆΠΑΪγ [ΕᾺΥ : ΆΠλ11168 “] οὗὨἁ 

ψυάδῃ ; δῃὰ δπ6 ἴοοὶς {μ6 ἐἈΠΙΠΥ οὗ (16 Ζαγ 65 [οὗὨἨ ΖΑδγῃ1): δπὰ μ6 Ὀσουρὰΐ [ἢ6 
18 ἌΤΙ Υ οὗ (86 Ζαγμίίθβ [οὗ Ζαγῃ1] τῆδῃ ὈΥ τλδῃ ;" δὰ Ζαῦαϊ νγᾶ8 ἰβκθῃ: Απᾶ Β6 

Ὀγουρπῦ ἢ18 Βουβθῇῃο]ά τηδῃ ὉΥ͂ τηδῃ ; δῃὰ ἀομδηῃ [86 βοῃ οὗ (ὐδυτηὶ, [Π6 βοη οὗ Ζϑβαὶ, 
6 βΒοῃ οὗ Ζδϑγδῇ, οὗ [π6 ὑγἷῖδ6 οἵ Φυάδῃ, νγδβ ἱβκβῃ. 

19 Απὰ Φοβιυδ βαα ὑπίο ἀσμδῃ, ΜΎ βοῃ, ρσίνθ, 1 ῬΓΑΥῪ ἰδ66, ΡΊΟΥΥ ἰο {86 Τωοτὰᾶ 
[96 μόν8}}} αοα οὗὨ 1βγ86], απ πλάκα ΘΟ δββίοη ἀηΐο ἔἶτα [ἀ6βθη.; 8ο 6 ὕ οεἰίβ δπᾶ 
Βιυμβθη; ΕἌΥ: ρῖνα δῖπι [{Π6] ῥΓαΪΐβ6}; δηὰ (6}}] ἴὩ8 ΠΟῪ τιδὲ (ποὺ ᾿αϑὺ ἀοη6, 

20 δἰάθ τὲ ποὺ ἴσοι ἴθ. ἀπᾶ Ἀἀοῆδη διηβνοσοα Φοβῆυδ, δηὰ βαϊὰ, Ἱπάθοᾶὰ 1 ἢδνϑθ 
βἰ πη δα ἀραῖπϑὶ ἴπ6 1,οτὰ [Φομονδῃ} αοα οὗ 1βγδ6], πᾶ ἴδ ὅπαὰ ἐπ μᾶγθ 1 ἀοη6. 

21 μου [Αμ4}} 1 βὰν διμοηρ {πΠ6 Βρ0}1}8 ἃ ροοαΪγ ΒαθΥ]ο Ἶβὴ σαγτηαθηῦ [τη8η{]6 οὗ 
ΘΒ ΠΔΓ], δηα ἔνγο μυηάτοα 8} 6}κ6]8 οὗ βῖϊνθσ, δῃὰ ἃ τνϑάρϑ [ἰοηρὰθ ] οὗ μο]α οὗἉ ΠΗ͂ 8)6- 
Κα6]8 ποῖ μύ, ἐμοῦ [4547 1 οονοίθα ἐμ θὰ, δπὰ ἰοοῖς (μ6πὶ, ἀηὰ ὈΘΒοΪ ἃ ἔμ Ὺ αγὸ Ηϊὰ ἴπ (16 

22 δῦ ἴῃ [Π9 τηϊάβὺ οὗἉ ΠΥ ἱδπῦ, δῃα [Π6 5.16 Ὁ ὑπᾶθγ 1. ὅδὸ Φοββυδ βοῃῦ Τ᾿ ΘΒΒΘΏΡΌΓΒ, 
διηα (Π6Υ γδῃ υπίο {Π6 ἱδηΐ, απᾶὰ Ὀ6Πο]α, ἐξ τσαϑ ΒΙὰ ἴῃ ὨΪ8 ἰθηΐ, δηα (Π6 Εν ὉΠάοΓ 1{. 

28 Αμά {δ6γ ἰοοκ ποῖα ουὐ οὗἁὨ [π6 πλϊάδβὲ οὗ {86 ἐθῃΐ, ἀπ Ὀγουρλ ποιὰ ἀπίο ΦοβΆ, 
Δπᾷ υπίο 41} (86 Ομ] άγθη οὗ [βγδ6], πᾶ Ἰαϊᾷ ἔμ ουἱ θοΐογα (86 1ωοτὰ [Φοῃονδ]Ἵ. 

24 Απᾶά 4Ζοβιιυδ, δηα 411 ἴβγδϑὶ ψ 0} Ὠΐπα, ἰοοῖς Αοἤδηῃ {Π6 βοὴ οὗὕἩ Ζδϑδῇ, δπὰ (6 β:]νοσ, 
Δηα [ῃ6 ραγτηθηῦ [τ8}1]6], δῃὰ {μ6 ϑᾶρο οὗ ρο]ά, δπᾶ ἢΪ8 8008, δπα 18 ἀδὰρίοσβ, 

Ὡὅ δηὰ 8 ΟΧϑῃ, πᾶ [ἷ8 845568, 8πα ἢ18 8Ώ66ρ, δἀῃα 18 ἰδηί, δπα 8]} (μαὲ μ6 δδά: 
᾿ Δπά {Π6γΥ Ὀτουρηῦ ἰμοπὶ απίο 186 ν8]16ὺ οὐ Αομοσ. Απά Φοββυλ βαϊὰ, ὙΥΥ πιαβί ἰθοὰ 
ἰτουδ]6α 8 ἢ [ογ, Υ αὶ ὑγου]θ μαδὺ βου Ὀγουρῆῃϊ ρου 87] Τλθ 1ωτὰ [ΨΦοθονδ]} 
8881} σοῦ ]6 ἐμ 66 (18 ἄγ. Απα 411] 1ΒΓ86] βίοπϑα Ἀϊπὶ τὴ βύομβ, δῃὰ ἔμ 6 0 Ὀυγηθα 

20 {δοπὶ τ ἢ ἢἤγο, αἴου (Π6Ὺ Βδᾶ βίοπροᾶ [δηᾶ ρο]ι64} {πθῖὰ τ] βίομθθ. ἀπά ὑπο 
Γαϊβοα οὐνϑῦ ἷπὶ 8 σγοαὺ ἤθΔΡ οὗ βίομϑ υαμῃίο (μ͵8 ἄγ. 89 [547 ἰμ6 σὰ [ϑεμονδῃ]) 
ἰΓηθα ἔτοιη ὑῃ6 βδγοθηθδβ οὗ ἢΪΒ ΔΩΡῸΣ: ὙΒΘΓΘΙΌΣΤΘ (86 πᾶπιθ οὗ μα ρ]δοθ "788 

᾿ ΦΔ]1οα, ΤῊΘ γΆ]}]6} οὐὗἩἨἉ ἁἠΑοδοῦγ, υπίο (18 ἀδγ. 

ΤΕΧΤΌΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 Ὑεν. 21. -- ΠΝ, ΤῊο ἢ 6 85 ΠΟΔΕΙΥ τοἀυπάδηῦ ΘΓ ΡΓΟΡΘΌΪ 85 1ὲ γον [5 ([( ἰς ἰτοαϊϑθα δ5 [ζ 1: πϑσθ ϑῃ σοὶ Υ 

80 ὉΥ δ Ῥοἰΐο, Ζαης; δπὰ ἘΔ), δῇῃὰ γοῖ ἰδ ποὲ σοϊυθάσης. 18 Ὀοίγαγα ἴη6 οουφηδίοη οὗ ἐδουφῶϊ ἰὼ ποῖ Ασμδη δροκο: 
ΤΏΠῸΔ δηὰ ἰπππ8 ΠΑΥΟ 1 ἀοπο: δηὰ 1 δὲν... δηὰ 1 οογείοα ἤθη, οἴο. 

Τηο πιδῆποῦ ἴῃ ἩΔΙΟὮ ΟἿΌΡ γοσαίου, δηὰ μοεῆδρα δὶ] οἴμποσα, μοὶ υέγϑα θη βορδεϊυὐνο α δοπάϊ 881 δου θοοο (“ἢ πῆ θη 
1 δ ; ἰῃθ 1 οογοῖοα) ἴον ἔτο οοὐτγαϊηλίθ, οορυϊαδείνο ϑοηίδηοοθ οὗ Ὠδιταϊοη (πὰ 1 δἂπ --- ηοὰ 1 σογοὶδά 7) Βοεϑι  πι6 6 
εἶνοθ ἃ σοι Ὑδυϊοιν ὑο ἐμ τηοῃοίουουβ δυοοδδδίοη οὗὨ οορῃ δίϊνο οἰδυκοβ τὶ πδϊο [86 ΗϑΌτον [2 οοπίσμς Ὀπὲ ὮὈΥ 
πεῖ δοὸ πυυοῖ ᾿ξ πιἰδεβρσοδαηίδ (ἢ ΟὨ114-|}|κ6 ἀριοβαμοδδ οὗ (9 Ἠοῦτον. [Ιὲ 16 Βοδυοοὶυ ΟΥ̓ῸΣ ΟΧΔΟΙΥ οαὨἰναϊθηὶ ἴο ἴδ οτἰκίηα) 
οχργοαδίου οἵ ἴδο ἱπουρῃ ϑ. Ιἐ ἰ6 δίσίοιν δ ον ΟὨἹῪ τ ΘΏ, ἱΐ ὀτοτ, τ ἕοτον οἵ πο διοῖδ δ Ὁ6 δδδυπι δ' Κηοντα 
οΥ οὐγίου, δηὰ ἐδ ἰδίζοσ [6 ἰο ὉΘ χοργεδοιῦδε 1 [186 ἀδερομάθηοθ Ὁροῦ (ἰι8(. --- ΤᾺ.] 

« Ἡδοτοοὶ Οοάά., 89 ΧΧ΄, (μ6 Υαυϊς., ἰρείοκά οἵ ὃ τήδονοης Οοάά., δοπιθ οἱὰ οὐ συ, (μ9 871.) ΥῸ]Ε..) Βατϑ 
ΤΊ ὨΙΠΘΣΣΘ τοοὰ ΤΤΤΤῚ ΒΘ, πρῖοὰ 
ροϊπιεηξ πὸ Τρ ον πξ ΚΟΙ βοὰ Βαδδσυ. [Βυὲ Ιὲ δου λδα οἵ ὩΣ ΞΔ 2, (μιο τοιάϊος ΩΝ Τ ΣΙ Ὁ ἐο πικκὸ δαὶ 

. [δρτϑοθοξ τὴ τὸν. 16. ΒΒ αἴποο ἐδ6 ἴοττοον ̓ς ἐδ) ζῦοτο Βυδιείδηϊ δΔηὰ ᾳυϊῦ δοπεϊοισας π| (Ὧο ῥείηεῖρο οὗὐ ἴδ ζ0] ἀΙΣῸΝ τ πὸ μοι διδὲ ο Νὶ σἴεη Καὶ βϑά Β 

Ἰοπίης ἕρούποῖο ἰο ποδοτείδυὰ ΓΕ ἰο 6 “ προὰ 866 Ἐχεχοῖίοαὶ Νοίδβ. 

[5Χ}} ἴον ἐγίδε, ἸΔὩ᾽,, Θοδοα. --- ΤῈ. 



ΟΒΑΡΤΕᾺΒ ὙΠ. {] 

ἘἈΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΤἸΤΊΟΑΙ, 

α. αν. 1. ΤΑε Οτίπια 9 Αελαθ. ῊΘ ΥΟΥῪ ἢτϑὶ 
ποὰβ σἱτὰ ἩΒΟΒ ἘΠ6 δοοουσηΐ οὗἨ Αςμδη᾽8 το 
δαχίῃβ 80» ἔπδι 1Π6 βίη οἵ {πὸ ᾿ηα ἑν ἀ}] δ τὸ- 
καγάθα ὃ8. σοιηργοιηδίηρ 411; ἴοσ ἰδ 'ἰ8 βαϊὰ : 7Τ΄λε 
οὐμάγεπ 9" εγαεὶ οοτατηϊ θὰ 8 ὨΌΒΡϑβΒ ἱπ ἰδαῖ 

πηϊοἢ σγῶς ἀσνοίοδα, κχ}"}5 δἰ χτῆοθθ ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ ἴο 

οὐνοῦ, ἔγουι Προ ὌΨΌ ἃ ΤΩΔΗΙ6; ΠΟΠΟΘ ἴὉ δεῖ 
ὑπἀοτηδηάοαϊγ, ΘΟ ΒΟΤΟΙΒΙΥ, ῬΙου. χνὶ. 10; 2 
Οἴτοη. χχνυὶ. 18: χχίχ. 6, 19; Νϑῆ. 1. 8; Βρϑοῖδ! ν 
ἔτοαυοης ἰπ τπ6 οοιαδἰηδίύοη τοδ τὸ πὰ Πογθ 

ὉΨΌ Ὁ -- ιο εἴα πγουρὰ ἐαϊθοβοοά, ἐτθδοθοτυ, 
ΠΑΙΠΟΪΥ, ΤΌΤ, 1 ΟἌτοη. νυ. 95; χ. 13; 3 Οβτοῃ. 

χ, 3, βοῖὸ ὩὉΓΙΊΣ ἰδογοίοτο ἱπάϊγθοιγ ΓΤ 
εἰ. χχὶϊ. 20: 1 Οἤτοη. ἰἱ. 7. 
Αομδσι. ἴω 1 Οἴου. ἰΐ. 7 ἴῃ τῆϑῃ ἰ8 οδ ]οὰ 

ἽΦΨ ---ἴθο πουθ]ες, τῖτ τ ἰοῖι οαρδ. Υἱ. 18; υἱῖ. 
26, ΤΩΑΥ͂ Ὀ6 οΟΙαρδΙοά. “““ ἢπ8 δ'80 58118 ἢ πὴ, 
ἐοτείοτε, Αχαρος, ἴΠ6 ΤΧΧ, τη Οοἀ. γαῖ. Αχαρ, 
ψὮΠῸ Οοα. ΑΙοχ. 885 "Αχαν᾽ (ε1}}. ϑλδον δπὰ 
ΤΒοῖ16᾽5 ΡΟ γρίοις τοδάν τῇ αι. Αχαρ. [πϑἰοδά 
οὗ Ζαράϊ νψὸ τεδὰ ἴῃ 1 ΟὮ. ἱϊ. 6 Ζίτητὶ, αὐ δίῃ ρδτ- 
ΒΔ Ρ6, ΔΒ Καὶ] βῦρροβοθβ, ἴοπ οοπίουῃάϊηρ; ἰοἰζο 8. 

ἐν 47... 

6 ῬΕΥΆΔΡΒ πιοῦὸ δάδαπαιοὶυ βυρροβεῖνο, βίποθ 6 
1186 17 18 Τοζαγάθα 88 ἃ ἤδλπιο ὙΠ ῖο ἢ Ὁ]47268 ἃ 

8δηα {τ|Γ}8 118 ἀοδίστιονο ἴΌσοθ ἴῃ 118 οὐ {πεῖ ἀι- 
τοοῶοῃ. [ὁ 8 βαϊ ἃ οοῃοογηίηρ τιθῇ : θη. ἵν. ὅ ; 
3 ὅδ). χίϊ. 5. Ἐχ. χχχὶϊ. 19,32: 1 ϑὅ δι. Χυ!. 8 ; 
χχ. 7 διὰ οἴἥδῃ; Αοἰβ χυἱϊϊ. 16; θα ὈΥ̓͂ ΡΓΕΐεγθῃοο 
οοηςοσζηίην Οαοὰ; Νατχα. χὶ. 1,10; χχιὶ. 22; 900 
χίχ. 11 ; ΧΙ, 7; Ζοοῆ. χ. 8: ΗδΌ. 11. 8. Τῃ [6 
Ν, ΤΞ 4150 οοποοσγηΐηρ ΟἸσὶδὶ, Φομη χὶ. 88, 838; 
αοά ἰπιϑο] ἰ8 ἃ ὀοηβατηΐηρ το; Εχ. χχὶν. 17; 
δας. ἷν. 24; ἰχ. 8; Ηδθν. χὶΐ. 29. ΕἾτο Ὀ6- 
ἴοτο εἶπα : ΤΠ 6τς, ἰχ. 8; 4206] 11, 8; Ῥβ. χυ δ. 9, 16. 
Ηἰἷβ ΔΏΡΕΓ 5. ΓΠΘΓΟΙΌΣΕ ἃ ἀδβιγυο γ ΔΏΡῸΡ θη ἴΐ 
5. τουθα]ο ἔγοπι ἤοϑνθη δρδιηβὺ ἴπ6 πητ  ϊοθου8- 
πο88 οὗ πο, οι. 1, 18. Ηρτο 1 01]4268 ποὶ 
δρεϊπδὶ Αο δ ΟὨΪΥ, Ὀαὶ δραϊηβὶ τ6 ὙΠῸ] 6, 
ὑὈδοδῦϑο Αοῆδη, 8 ΤΩΘΙΏΌΘΓ ΟὗἨ 6 Ῥθορίθ, ἢ88 
ἐγοῦρ ἢ ἰδ οσίπηθ Ὀσγοιρῆὶ [πῃ 6 τ Βο]6 ῬΘΟΡΙα ᾿πΐο ἃ 
ῬΑΣΙΠΕΣΒΡ οἵ βυϊογίηρ. ὙΠῸ σΟΠΒΘαΌΘΗΟΘΒ οὗ 18 
ἀοοὰ βου ποθ γοθ ἱταστη θα ἸΔΊΟΥ 1 ἴπ6 πηΐοι- 
τὰπδῖϑ χρϑ οὴ δραϊηϑὶ ΑἹ. 

ὁ. ετε. ῶ-5. 745 ευἱ Ε,εαίε ἵπ ἰλὲ μηζοτίμπαίε 
Εχρεαμίοη αφαϊπδὶ Αἰ. ΦΔοδῆθα βοηβ το ῸΠῚ 
θοσῖοβο ἴὸ ΑἹ, ἴο Θχρίοτο ἐπ6 ἰδηὰ, Ῥυγβαΐηρ [ἢ6 
ΒΌΣΩΘ ΘΟΌΓΒΟ 88 ὈοίοΓο (ο}.. ἰϊ.).. ΤΆΘΥ ὑτίηρ ὈὉδΔοῖ ἃ 
[ΔΥΟΓΆΌ]6 τεροτί, δάνϊδο ἴὸ ᾿θξ ΟὨΪΥ͂ νγχο ΟΥ ΤὮΓΘΟ 
Κδουδδη σῆθῃ ρῸ [ογνατὰ, δηὰ ροσβαδὰθ Δοβῆσδ 
80 ἴο ἀο. ΤΟ 11] βασοοδθ οὗὨἩἉ ͵1Π6 Τηονοτηθῃΐ ΒΠΟΥ8 
ἴδδὲ [πον δὰ πηάδογταϊοα [Π6 βίγθηρτ οὗ Αἰ. ΑἹ- 
ἐΒουρἢ 106 1085 οὗ [ΠἰΓίγ-δΧ τ ΘΠ 18 ΘΟΠΊ ΑΓΑΓ νον 
πραγ ἴῃ6 ροϑορίθ δῖο ἀϊβιθαγίδῃθά. ὙὉΠοῖγ μοαγὶ 
056}15 ἀπ ὈΘΟΟΠΙΘΒ ὙγΔῖοΥ. 

Ψεσ. 3. Αἱ, Βοίδ.δνϑῃ, οἷν. ΧΥΪ]. 233. -- ΒΟΙΒΟΙ, 
χυΐ. 18 

γεν. 8. ΤΟΥ δῖὸ ἴον. ἀσοἊοογάϊηρ ἴο οἢ. Υἱϊ]. 
25, Αἱ Π8ᾷ 12,000 ἱῃμαριίδηῖ8. ΤΟ βοουβ μαά ποὶ 
επεἰπιαιοα σὶρ ]γ. 

Ψορ. 5. ΒΒμοθασίτη. ὩΣ ῷ, ῬΤΟΌΔΌΙΥ ““βίοπϑ 

4αυδιτίοα ᾽"" πὨίς ἢ ἸΔΥ ἴῃ [δὲ Υἱοϊ  Υ δα ᾶνὸ ποῖ 

1 [Απὰ γεῖ ἐδ 9 πυθδοοηθθηῦ πἰδιοπιοιὲ (Υ|1}. 26) (δὲ [ἢ 9 
φοῖσο ρορυϊδου οὗ ἐδ ΟΥ̓ διπουπῦδα ἴο ΟὨΪΥ ἵποῖνο ἐῃοι- 
βου, ποι ᾿π|Ρ} οἵ ἀϑΏοταὶ ὑτίμοῖροα ἰδὲ ἃ ἔτη ἱπουβαπὰ 

γοῖ Ὀθδπ ουπὰ ὈΥ ἐγΑΥ 6] 6 ὙΒ, ὙΥΠ1]6 ἘΠ6ΓΘ Δ’Θ δ ἢ 
ΠΘΆΓ ΑἸΔΙΠΟΙΝ, δοοοταΐηρ τὸ Βορίηδου (1.110), δηὰ 
ΤοῦΪοῦ (Τρουγαρὴ 97 «εγικαίεπι, ἰὶ. ᾿ 895, ἴῃ 
Καηοῦα]). Νοδοθδῦϊο 15 πο ἰσαηϑδοη οὗ {πη ΤΧΧ, 
ἕως συνέτριψαν ἀντόυς, ΜΠ ιϊσ ΒΌΡΡΟΒ6Β ἱπείοδα οὗ 

6 Μαβογοῖίς ΘΙ ΨΙΤΣ (μὸ τοδάϊηρ "ὙΣ 
ΣΎ ΞΩΤΙ, Αὐοοοτάϊηρ το ἐμὲ 186 ἀοίοδε δμουἹὰ 
ἰἱδΥθ Ὀθθη ἰοίδὶ, δῃὰ {πὸ ἀϊδοουταροταθηΐ οὗ [Π6 ρ60- 
ΡΪΘ τῆοτθ ἱῃ 611} χ1 016 [8 Βθα ΟΕ]Ὺ ἴμ6 ἐλ τ γ-αἷχ 
ὝΟΓΙΟ ]οβίῖ. 

Ὑνμποσοΐοσο ἐδο μϑοσύ οὗ [86 θοῦ] το] θᾶ δηὰ 
ὈΘΟΔΙΩΘ τγαῖορ. ΟἿ. 1ϊ. 11; ν. 1; δα. ἱ. 28. Α 
ΥΟΤΥῪ διτϊκίηρσ δἀάἀϊίοη : “ Ὀοοϑίηθ δον. [8 ἰξ, 
ΡΟΣ Ῥ [Πδὲ ΤΠῸΥ παρ ῖ 

ς. Υοτ. θ-16. «οολιια᾽ 6 λμπιδίε Ῥταψεν απα Οοα᾽ 
“Δηδισεν ἰἠδεγείο. ΤΊ βοσιίοι [8118 ᾿πῖο ἔπτο αἰ ν]βί ἢ8 : 
(α.) εν, 6-9. ἘΠῚ οὰ τὰ ἄδαρ ἀϊβίτοβϑ, σοβίδ, 
τ ἢ} 1016 Θ᾽ άοΓ8 ΟΥ̓́ΙΕΓΔΘΙ, [4116 ἀουγη Ὀοίοτ 86 τὶ 
οὗ 6σοα, δῃὰ σοπεϊπι 68 τὶ ἢ τοῖα ἴῃ ροη θη ΡΥΑΥΘΓ 
Π11 ονοπίην. (ὁ.) Ὑεγ. 10-15. αοα βῃδινοῦβ ἴῃδὶ 
1ΠοτῸ ἰδ ΟὯθ ἀονοιθα διηοης 186 [βγϑο] 68, 80 
τηυϑὲ Ὀ6 ἀρδίγογοα, δου ἢ6 1:88 ὈΘΘῊ αἰδοονοχθὰ ὉΥ͂ 
οδϑίϊηρ ἸοΙδ. 

α. Ὗδφγ. θ-9, οδλμα᾽ 8 Ῥγ͵αγψεν. 
Ὑογ. 6. Απὰ σοεδυδ σϑοῦ ΐδ οἰοίμουσ. Α 

βῖξτι οὗἩ τπιουγηίΐηρ δηὰα ἀϊθέγοδ8. ὙΠ6 ΟἰΟΙ 68 ἸΤΟΤΘ 
ἴοΓη ἴῃ ἔγοπε οὐοῦ ἴΠ6 Ὀγοαβῖ, γαῖ ΠΟΙ ΤῸΣ τλοτο ἴῃδΔη 
δ δπά-Ὀγοδάῦα (Οἴμοπ. ὅσσ. ᾿αδό. ν. 860, δρυὰ 
ὙΥ ποῦ). Τῆι σαβίοτα Δρρϑαῦβ 4]80 διηιοηρ ἀτσθοκθ 
δὰ Βοιηδηβ. ϑυοί. Οἶχ8. 388 (υεδία α ρεσίογε αἶἶδ- 
οἴδεα). ἴῃ ἴδοὸ Ο. Τ΄ ἸΩΔΩΥ Ρᾶβ8886768 ΓΟΤαΪΠ ἃ 08 ΟΥ̓ 
"ἴ, γοῦ ἰῃ ὙΊΠΟΣ ῬΥΘΟΙΒΟΙῪ τὯ6 Ῥαββαρο ὈΘΙΌΓΘ Π8 8 
μήψριρι ἐ 1ι 18 τοι καῦίο ὑ[μαὺ ἴῃ 2 ὅδπηι. 11]. 81, 
Π6 τοπάϊηρ ΟΥ̓ π6 ρσαυπιθη δ 8 οοιητηδηδοα ὈΥ ἴΠ6 
Κίηρ, “Ὀαξ τ 8 ΠΟ ΠΊΟΓΟ βίγδηρο," 28. ἩΊ ΠΟΥ θπ)0}} 
ΟὔΒΟΥΨνΟΒ, “ τἤδη ἱζ διηοηρ 8, οἡ ἴῃ6 ἀοδῖῃ οὗἉ 16 
ΤΌΪΟΥ ΟΥ̓ [πὸ Ιαπὰ, [06 τπηοᾶθ οὗ ΡοΥΒΟη Δ] τηουτηίΐηρ 
ὝΕΓΘ ῥτΌΒΟΥροα ὮΥ δη οἀϊοῖ," ΓΟΑΓηρ [Π6 ΟΙΟΙΠ68 
μιδᾶ ργδάπα!γ θθοοτὴδ διποηρ [Π6 Ψο 8, 48 γ,ὸ σ8ῃ- 
ποῖ δεῖ τη, 1Π6 ΔΒ ΐοη ἰῃ τηουτηίηρ, ΡΓΘΟΙΒΟΙΥ 8.5 
ΒΠΛΟΠΒ 08 [6 τοατίηρ οΥ̓́ΌΪΔΟΚ Θηἴ8 Δη ΟΥᾺΡ6 
Ὀαάροθ [0 ἃ βροςϊῆοά τὸ. [860 Βιεδέ, Ζἴεῖ. ατι. 
᾿ ΜΠΟΜΓΟΙΒΕ, Ὑ Πρῆτυ ἴθ ῥτορμοὶ 906] αἀπηοη βἢ68 
1:0 ΡθΟρ]6 ΗΝ ἃ γοῦγ ᾿ϑαγίβ δηἀ Ὠοΐ ΥΟῸΓ ρ8- 
τ 18 ̓  (ἰϊ. 13). Βαυῖτνῃοῦ ἴ[π6 ἰῃ-ργοοὶ (Μδτί. 
ΧχνΥὶ. 65), ΟΥ 8] δηἀ ΒΒΓΠΑΌΑΒ ἴρΑῚ ᾿Ποῖγν ΟἹ οἵ 68 
(Αοῖθ χὶγν. 14), 1 νγϑ ἰῃ ἴΠ6 ἀδοροβὶ αἰβρ ΑΒΈΓΟ, 
ὙΠΟ ἴΠ6 106] 08 σοῦ δχοῖτοα, βίποθ βισῆ 8 βιβδῖθ 
18 το]δῖθά ἴο πιουγηπίπρ. 

Ὁυδῖ, Του Ἶ86 8 βίση οὗὈ πιουτηΐϊηρ 1 ὅ8π). ἷν. 
12; 23 ὅδι. 1. 2 ; τὰ. ἱὶ. 10, δηὰ οὔκη, ΠἰΙδὰ χυὶϊ!. 
28 ΕἾ. ; χχὶγν. 164. 

γον. 7. Φοβῆθα ἤγϑθὶ δϑκα ἀοἂὰ ψὩγν Ηθ [88 
ὈτουρῺΣ ΗΒ ῬΘΟΡ]Ὲ ονὸγ ἴπ6 Φοτάδῃ, ἰἔ Ηδ νψου]ὰ 
ΠΟΥ͂ ΑΘΒΙΓΤΟΥ͂ {Π6πὶ; [01 ἰξ γου]ὰ παν Ὀθοα ὈΘΙΟΓ 
1 ΠΟΥ δὰ Ὀθοη οοῃῦθηϊ ἴο ΒίΔ Υ ἱῃ {Π6 Ἰδῃὰ οδϑί οὗ 
τ δῇ Υἱγνοζ. 
νουϊὰ δδὺ ννὸ Βα Ὅϑϑι οοπΐθηῦ δηᾶ ἄνγοὶῦ 

ΟἹ [86 οΟὗδοΣ βίάο οὗ ὑ8ο ϑοσάδῃη. {μοῦ : Ο 
{πδῖ τὸ δὲ τοπιδίηοα οἡ [Π6 ΟἸΠΟΓ βὲ46 οὗ [86 ΦοΓὙ- 
ἀδῃ αϑ ιτσα ἰαά οοπιπιδησοα, --- [86 μἱ οαρέπιι8 οὗὨἨ 186 

ψαυϊραῖο, ὉΥ σι ΐοἢ ΡΤ 6 ττδηβδιθά, ὕη- 

αποβι Δ ΡΙΥ ὈΝΝΟΊΓΤ πϑαπβ τὸ ΘΟΙΏΠΊΘΏςΘ, δπὰ ἰ8 
δἰθυθη {ἰπ|68 τοηάογοά ΕΥ̓͂ {πὸ ΤΙΧΧ΄., δοοοτάϊηρ ἴο 
(οβοηΐι8, ἄρχομαι; ἴἰθγῸ, Βονίθυοσ, 88 πὰρ, χὶχ. 6, 
χυὶϊ. 11, ἰδ τλθδη8, ἴο ἰοῦ ΟἢΘ᾽ 8 86] ἢ θ6 ρ]θαβοϑά, δηὰ 
τῇ Τὴ6 ΘΟΟΟΒΒΘΟΤῪ ΠΟΙ͂ΟΙ, οὗὨ “ἴο Ὀ6 οοπίοη!ϊ." Πα 
ἰγαμδίϑδιίοη οὗ τὴ0 ψαυϊραῖθ δπὰ οὗ 1 ὙΠῸ Γ 18 ἔβη, 

ΘἸὨΟΒΘΏ ἩΒΙΙΪΟΥΒ τοῦ ]ὰ δο δυδίοίδην ἐ0 ΟΥ̓ΘΣΟΟΠΊΘ 1158 το ΠΠΠΔΥΥ 
ἴοτοϑθ. ϑοασιοίπίὶ η πισδὲ ὃὉθ ΔΙ ονϑὰ ἔος ἐὰ9 οῇοοὶ ρ΄ [86 ἀ]- 

᾿ πίῃς ἀϊϑρΊΘΘδΌΓΟ. “--- ΤΕ.] 
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Ὑ116 6 ΣΧ, δῖα [6 οοτγτϑοῖ 56η86 : ΕΝ κατομείγα- 
μεν καὶ κατωκίσθημεν παρὰ τὸν ᾿Ιορδάνην. 

γεῦ. 8. Ὁοπδυδὥου οὗὨ ἴδ οοτηρ]αἰηΐ, νεΐῖεὰ [86 
δαάϊοηδὶ οἱοσωθηί ἐμὲ [βτ8ὸὶ] 88 Ὀοΐίοτο δῖ 
ΘΙΕΘΙΩΣΟβ. 

γεοσ. 9. ῬοΥΓΑΥΒ ἴπ6 στοαὶ ἀδηρον ἰξ τ Οδ- 
ἈΔΒΉ 68 Π66Γ ΟὗὨ 18, Δηα ἤΠΑ}1Υ, νοῦ. 10: “ γηδι 
ψ{1 του ἀο ἴ0Γ ἘΠΥ ργοαῖ ἤδπιο Σ Οοά δ᾿ π1861[ 13, 
88 ἴ ὍΓΟ, ΘΟΠοοτηθά. 

β. νει. 10-158. Οὐαε . 86 οπεϊτο ἴοπο 
οὗ 18 ΔΗΒΊΨΟΓ δἰζοδίβ ἴπᾶὶ οὐδ δῆροσς ἰ8 ἱπάοδα 
Κιπάϊοα εαὐαίΐϊηδὲ 186 οὨ]άτοη οὗ ἴδγϑθ]. [5Γ86] 18 
Ὠἰπλ86 1} το ὕυϊαπιθ ἔογ 186 ἀδέδαξ (νοσβ. 10, 11) ὃὈ6- 
σδυδβο ἢ6 ἢ88 δἰῃποα, ποὺ ψ {11 ἢ Βουθδίοσ ὕο 80]6 ἴο 
δἰδηα Ὀοΐοτα Ὦ18 δ οηἶθβ. οἡ (ἢ18 δοοουπῦ; δηὰ αοὰ 
Ὑ}} ποί Ὀ6 διηοηρ' [86 ἙΠὨ ΣΙ άτοῃ οὗὨ 1ϑγ8ε] Πη1688 ἴπον 
ἀοΒΌΟΥ ἐμαὶ Ὑ] οἢ ἰ5 ἀονοῖοα ὅπλ διηοης {16Πὶ 
(νοσ, 12). ΦΔοϑυδ τηιδῖ ἘΒΟΓΘΟσΘ σγίϑθ ΠΡ, βδῃοῖ 
[6 ΡΘΟΡΪῈ ἀρσαῖϊηϑί [6 [Ο]] ον ὶηρ ἀδγ, δῃὰ ἀἰβοονοῦ 
τ ΚΌΣΜΟΥ τηδὴ ὉΥ σαδηρ Ἰοἱβ (νοσβ. 18,14).  Βθη 
ἢ ἰ8 ἀϊδοογογοᾶ, 86 δηὰ 81} δος 6 85 πλδὲ 6 
Ὀστποὰ ὼρ ἱτὰ τα (νοῦ. 15). [0 15 ἃ παρ δὰ 
ἀΟΟΡΙῚΥ ἱπιργοββὶνο ᾿ογὰ ἄόομι ἀοα Ὑῖοὶὶ ἰν ὨΘΓῸ 
ἱπηραγίοα ἴο ΨΦοβῆπᾶ. 

6Γ. 10. Φοῦ ἴ΄λϑ ὃν! Ὁ αζοζοσο, οἷς. Ὠινὶης 
ἀἰἱδριθαβιιγο “Ψ2οϑηια πιχς νν6}} ἀϊνῖπο ἴπδῦ ἸΘῪ 

ταῦτ οἀ Φεμονδαῇ  Β 1}}-Ψ}}. Ηθποα (ἀοὐ ΒΒ ϑοιηο- 
Ὑδδὲ ἐπι ρατίοηῦ αυοδοῃ, ΜὮΥ 6 ἰΔΥ (Π6 16 οἡ δι8 
ἔλοο. ΤῊ Βῃοι ἃ ταῖμοῦ ὕὰ ἊΡ δπὰ ἰγγίηρ ἴο ἀοῖοος 
δηὰ ρῃϊ ΔΥΔΥ ἴμ6 δἰη " (Κηοῦε!). 

ογ. 11. “Ὑπὸ [Ὡ3 ἰδ ΒΟΔΓΟΟΙΥ πῆοτὸ ἴπδη ἀπά," 
Ἐποῦο] τοπγαγκϑ, θυ τὸ ψοι]ὰά 681} αἰτοητίοπ ἴο 
0:6 γὙηοίοτοαὶ οἸΐπλαχ -- βΒυϊ το ἴο Θχργοθδ (0α᾽ 8 
γοῃοιηοηΐ ἰδ] ΒΓ --- ἰῃ [806 Β6νΕΓΆΙ ἀθει σΠΔΙΟἢ 5 

οὗ ἐμποῖν βἰῃ δ οοπποοίθὰ ὉΥ ἴϑὰ : ἰγαηερτεβϑοά --- 
ΔΚΘΗ --- 5ἰοΐθη --- ἀἰβθοιι δ οὰ --᾿ ρα διηοηρ {ΠῸῚΤ 
οὖσι δια. ΕῸΣ Ποῖ Μ͵πὰ8 ἴπ6 συϊπιϊπδίοη οὗἉ [ἢς 
οὐἦπηα, ἐμαὶ [ΠΥ δὰ ἀρρτορτίαϊοα Ὁ ἐλεπεϑείτες νεπαῖ 
Ὀοϊοηρεὰ ἴο Ξ [οὗ οἷ. νἱ. 18:1] Ὑπ8 οοποεϊνοά, 
6 Ἰδηρταρο 8 Ἰ0ΤῸ ἀγαιηδῶς, ἰαάθη τὶ τΠ 6 
τηοϑὶ 1ηΐδηθο δπιοϊοη. 

γεν. 12. ΤΏΘΥ Βδνὸ Ὀδοοσζοθ δ δονοιοὰα ἰδίης, 
“σι 18. ΠΕ ἀπε 

οΥΓ. 18 ἴη8 ΠῚ 8 τοροδίοα οπϊθοη ἴο 
ϑοβῆσδ ἴο διίϑο. Οοάὰ Αἰσον Ἰΐ δι 1 ἷ8 δἀπιοηέτίοῃ, 
88 Ἰηάἀοσὰ [6 ΘΠΕΤΘ ΔΏΒΜΓΟΓ, αἰ ΓΟΟΙΥ, ποῦ 45 ΟἸοτί- 
σι ΒΌρροϑοδβ, ἐπτοῦρἢ ἴπο μἰρΉ-Ὀτίοβι, οὗ νοι ἴἢ 6 
οοπίοχι 88 ποῖ 84 μνότα. --- ΒΟ ΟΕ γούσϑοϊνθ 
δεοϊτνιδί ὑο-τοστοῦν, οἰ. ἰϊ. 5. 

γεγ. 14. ΤἘδθ ἴσῖρο τδίοι ΦοΒονΒ 5841} 

ἔαχϑ. ὙΤμβαῖ ἰβ ἐπγουρὰ ἐμο Ἰος (5.2) πμίομ 18 
ὮΘΤΟ υϑοά, 88 ἰῃ 1 ϑὅδπι. χῖνυ. 42 (Φοπδἢ ἱ. 7), ἰπ ἃ 
στ πιΐ 4] ἱπνοδ δου ; οἰϑούγβοτο ἴῃ αν βίοπδ οὗ 
Ἰδπάὰ δἀπὰ ροορὶθϑ, οὗ ρυίϑοπουβ, ἰῃ οἰθοϊζοῃβ, ὙΑΓΙΚΟ 
ππαογίακίηρσα. “ ΟΟπΙΠΙΟΠΙΥ͂ ἀΐοθ ψοῦθ 1β ΟΝ, 85 
᾽8 ῬτΌθ Δ Ϊς (“’ ἴἢ0 οδδὶ Ἰοΐ8,᾽ χυὶλὶ. 8, “το (γον, 
χυὶ. 6, “16 Ἰοὶ ἔα |18,᾽" ὅοι. ἰ. 7; Εοῖς. χχίν. 6), 
ΟΥ ἄταν οὔ οὗἩἨ ἃ γ6686] (“ [6 Ἰοὶ σδσο (Ὁ ᾽) 
Νυμ. χχχεΐ. δ4, “ σδθ 0 ἴον. νἱ. 9. Υἵπον, 
Εἰτοῦ τἴπ6 ὑτῖδο, το [86 6]86η, ΤΠ 6 ἴἢ6 Ππουδοδο]ά, 
(“ ΤΊ πον-ἤουθο "᾽), ἤπΑ Ὁ τπ0 Ῥδγιίοα] ΔΓ ΤΠ ΔῊ ΔΒ 
ἴο Ὀ6 ἀϊδοονεγοὰ. Τὴ πηδηποῦ ἰ[86}[ 1 τ ΒΙΟΙΒ [Π 18 
Ὑ8 ἀ0π6 ἰδ ποῖ Κηογῃ; ἰδ '8 παίατγαὶϊ ἴο δρροδθθ 
[δὶ νὨϊῖο δηά Ὀ͵δοκ βίοῃοβ τοῦθ 866, ὈΡΌΟΙΣ δ 

ὉΤὴΣ ἄοα 7 τ- Ὑ τὸ ὕο τουρῆ, δβἰψηΐβος 
ΓΟΡΟΥΙ͂Υ 8 Β:28}} δβίοῃϑθ, ψῆφος. ΕἌἈΥΙΠΟΥ ΡΑΓΌ ΘΠ] ΑΥΒ 

ἐπαγἢ ἐς ἴουπά ΠῚ ἜλδαΣ τίμα δε ϑοτίίοπε αρυά Ἦε- 
ὅγαῖοβ, Βδβὶὶ, 1692. [[ϊοὶ. φῇ ἰ'ε Βίδίε, ατι. “1,οι.. [ογὰ 
7ΤήΚὸ τς Ηοῦτονβ, ἴἢ6 ΠΟΙ ΔΠΔ 4]80 τοϑογθα ἴὸ 1} 
Ἰοῖ ἰπ ἀἰνίβίοπβ (δογίδα ἀϊοίδογΕ), δη ἃ 6] Ἰ ΟΠΒ (“ ϑογ8 
ποδαπα᾽" δηὰ “ ρεγεσγῖπα " ἴῃ ἴῃ Ἑσδβοίοο οὗ ἃ ὑσγϑίου) 

ΤΗΒΕ ΒΟΟΚ ΟΣ ΦΟΒΗΌΑ. 

88 ΔΙΔῸ ἴ0 ΟΧΡΙΟΤΟ 16 ὙΠ] οὗὁἨ [6 αἰν! πη  Υ (5 Δ 8. 
| ΟΥΔΟΪΘ, ΓΔ ἀομδηοΥ). ΤΏ Ηοπιοτῖς ΒΘΓΟΘΒ οδϑί Ἰοῖδ 
(κληροῦν κλῇρος) ΠΟΠΟνΟΥ [Π6 ΒΟΟΘΟΙΩΡ ἰϑτηοηΐ οὗ 
ΔΩΥ͂ δογοίῖς ἀθδὰ νγ8β ἴῃ ἡυοδίοῃ, 88 νγ88 ἀ0Πη6 8]80 
υάκ. χχὶὶ. 10. Του ἴοο δα ΓΙΒΟΔΟΙΏΔΏΟΥ δΔ8 νὸ]} 
88 ἴῃ Εοιηδηδ (8668 Ῥίοτες 8.υ. “1,06. 

γος. 15. Β8411 θ6 Ὀυσχῶξ ὑπ το. “Νοῖ 
αἰΐνα, Ὀυῖ δοσογάϊηρ, ἴο νοῦ. 25 δῸ ἴγδδ ἤγοϊς βίοῃοα 
ἴο ἀοδίι, δηὰ ἴθ ἢ18 σΟΥΡΒΘ θυγηρὰ 88 δῃ ἄρυτον 
ΥΔΏο οὗ ἴλ6 ἀθδίἢ ρθη ν " (61). 

ἘΟΙΥ, ΓΙ}. ΤῆῈ 232 ἰδ ποῖ 80 τι υςἢ 8 00] 
ἷῃ δῷ ἰπύθ! θοαὶ τοϑροοϊξ 88 ἷἱπ ἃ ΤΏΟΣΔ]; ὮΘΠΟΟ 

ἀνδν 8 Ἰοτο [86 τρογᾺ] (μδη [πο πιο] θοαὶ 
(Ο1]}Υ τ ἴὸ Ἰηϊχυϊγ, σοπρ. ὅεῃ. χχχῖν. 7; σας. 
ΧΧΙΙ. 321; δυὰρ. χίχ. 983, 34; 2 ὅδ". ΧΙΪ!. 12. Ἐὸτ 

ἐμο ἰάοα οἵ 232, ΡΒ. χίνυ α; 11. 3, τὸ οἰδββίοαδαὶ 
ΟΧΊδ, 

ἄ. Τλε ΤΖϑοουετν ακα βωπίεληιεηί ο7 Αοδακ (δε 
Ἐνὶαἀοον. αν. 16-20. ΟΟπέογδΌΥ το αοὐ 5 οοσὰ- 
Ἰηδη4, Φοδῆπα ἴ(ῃ6 ποχὶ πιογηΐηρ ὈΓΠ ΡΒ τι (τὶ ῦ6 8 
οΓ ἡ δαν ὑδίοτο Φοδβουδῆ, Ὑμθη Ασἤδῃ 15 ἡ ἐτίμι 
Υ ἴϊο Ἰοΐ δϑ {π6 ἸΥΒΏΒΩΤΟΒΘΟΓ (γογ8. 106-18). Βοίη 

ὀχμοτῖθα ἴο σοηΐδβ8 ᾿ἷβ ἔβι}ς Αςἤδη οὐ 8]} ἐπεες 
ἘΡΡΣΗ ΤΠ δύο θἢ ΡῬΓΟΡΕΓΙΥ 18 ἑοπαπὰ ἴῃ ἢἰ8 δὴν 
δοοογάϊηρ ἴο Ὠἰδβ δἰδίθβπιθηϊ (γογ8. 32--98) ; Βὸ ἢἰπ|- 
86] 1} δὲ ὈοΙοηροα ἴο Εἰπὶ 18 δἰοποα δηά θυχηϊ 
(νεσβ. 34-96). : 

γέεγβ. 16-18. Το αἰ ΠΣ ΌΠΥ Ὑ ῖ ἢ {Π6 ἰοχὶ οὐὗ- 
ἴθ γ5, τοῦ. 17, δ88 Ὀθθῃ δγεϑαν ᾿Ὡτἰπηαϊοα ἀθονο. [ἢ 

ΓΘ ἴτ τοψαυΐγεδ ΟἹ] 8 ἀἰβδγοπὶ ρυποιυδύοι 
ἴο Ὀτΐηρ ἰδ ἰηἴο ΒΑΙΤΏΟΗΥ ὙΠῚ}Ὶ νοῦ. 14. γ τῆοτο- 
ἴοτο τοδὰ τς ρ᾽υγαὶ υἱίποῦιὶ Ἠοδί δου ἱπδιθδα οὗ 
[Π6 δἰ πρίν οὗἩἉ τὴ. Μαβογοῖοβ. [0 18 αἰ ἥδυθης τὰ 

ἘΝΊΩΔ). Ἠοτο τὸ ἢᾶνὸ ἃ ἀϊβεγοηι πογὰ Ὀείοσε 
8, Ἀπ ἃ πιοῖὸ ἀϊ συ]: ομο, Ἡ Δϊο ἢ τὸ σδη [6 1688 
Δ ΚΘ πὴρ' ΟἿ πιϊπὰβ Ὁ σἤδηρο, βίηςθ, 85 ΚοΙϊ, [0]- 
Ιονσίης ΝΑΙΔΌ]υ8, 88 ὨΘΡΡΥ τεπιαυκοὰ, πος [86 
ΓΙ ΠΟΥ- ΠΟ 508 ΟΥ̓ ΤΠ στΟοΌρΒ8, θὰ ΟἾ]ΥῪ ἴδ6 τηθἢ 
ΤΟργοβοητίηρ ἴπ6 οἶδη, [06 ποδάβ οὗἩ ἴπ ΒΈύθΓᾺ] 
ΤΑΙ ΟΣ - που δ68, οδθ ἰοσνασὰ ἴοὸ ἴα ᾿οΪ. 8.0 δἷβο 
Βιιπέοῃ : “Μδῃ, 1Πδῖ ἰ8, βοιιβο, νοῦ. 14.᾽ 
ὟΝ πιαῦ ρεγῆδρβ θδδὺ τοργοβοηΐ ἴΠ6 ΠΟΘ ὕτὸ- 

Οδ885 {81|8: -- 

ΤῊ ῬΈΒΟΡΙΙΒ ΟΣ ΙΒΒΛΕΙ. 

Εἰγϑὶ Ἰοῖ ᾿ Τιρο οὗ δυάδῃ. 
ϑιοροπᾷ Ἰοΐ ᾿ ᾿ ΟἸδη οἵ Ζογαδῆ. 
ΤΗϊτὰ ο. . Ε Ησουβο οἵ Ζεαραϊ.ἷ 
ΒΟύτΙΣ ἰοὲ ; ᾿ Μδῃη Αοδδη. 

ον. 19-.1. ΜΥ 5βοῖ, εαἷνο,  ΚΥΑΥ (866, ΘἸΟΥΥ 
ἰο ἔμο Ι,οτὰ αοάᾶ οὗὍὨ Ιετδοὶ, δο ὰ αἷτο Ηἰτὰ ([86) 
Ῥγϑίδο [οσγ, πιδκα οοπίδϑϑίοη ἴ0 δἰπι); διὰ 061} 
τῶῦ ποῦν υδὺ δου μδαὶ ἄομο; μἰὰθ ἐΐ ποῖ ὕροσα 
τηθ, νοῦ. 19. ὙΠ ἀοσπιδηὰ οἵ Φοββιδ ρου Αομδη 
ὙΆ8 ἙΟΥΙΔΙΗΪΥ πιοδηϊ ὈΥ͂ ἷπιὶ ΠΟΠΕΒΙΥ δηὰ ΠΓΔΏΚΙΥ, 
οῦ ΟΥΔΛΉΥ, 88 βοηθ οὔ ἴπ6ὸ ἘΔΌΙ ἢ8 Δϑ5ΌΠ,Θ. 
Αοἤδη βῃου]ὰ οοηΐδββ ᾿εἰβ βίη ἱπ ΟΥῸΓ ἴο τϑοοῖνθ 
ἰητνατὰ ἰογαίνοηοβθ, δοῦρε ΒΘ 85 Οὔ ΤΔΓΑ]Υ͂ 
(116 πάᾶοτ [Π6 ἱττονοοδῦϊα βοπίθποθ οὗ Οοὰ. ΤῈ 
ἔοττη οὔ ἴπο ἀοπηδπὰ 8 186 δδ1η6 88 ἰῃ Φόμη ἰχ. 34. 
Ἠσδνογοησο ἴον τ[86 Οπι  ϑείοηῦ σα Βῃοι]ά πιούθ ἴὸ 
ἴΠ6 οοηΐοβείοη οὗ ἴπὸ ἔτ. ΤῊΘ ΟἰΓΟΙΠΙΒΙΆΠΟΒΒ, 
ἱπάοϑα, αγῷ ἤθγ ϑδϑϑῃτ.8}}}7 ἀϊετγεηὶ ἔγοτη ἴΠοϑα πῃ 
Φοδη ἐχ. Ηοποῦδὶ δηὰ ἔγδαῃκ Φοδῆυδ βιδη 8 Ὀσίοτο 
ΑΟμδπ, ΟΥΔΙ͂Υ δηὰ ττοδοβοσοῦβ ἴΠ6 ῬΠΔσίβοθα βοοῖκ, 
ὈΠάΘΥ 8 ΔΡΡΟΔ] [ὉΓ Ποποῦ ἴοὸ Οοά, ἴο Ἔχε ἔτοπι 
19 παδὴ θότῃ δ]πὰ 8 οοπίδβδίοη ἱπ᾽ ΠΟῸ8. ἴ0 ΟἿΤ' 

γον. 30. Αςἴδῃ ΒΌΠΙΛΙΥ οομἤδβϑοδ ᾿εἶ8 δ 88 8 
βἰπ δραϊηδὶ Φοβονδῖ, αοὰ οὗὨ [δγ8ε]. 

Δ [Ὁ αϊπαε-οῦδε," τορεοοουϊοὰ Ὁ ΖΔνάϊ. --- ΤᾺ. 



ΟΒΑΡΤΈΗ Υ'. 139-33. 

Ψες. 31. Βδογ)ουίδῃ χαστηθεῦ, ΡΤΟΡ. τ 8η1]6 οὗ 
δῖαν --- Βαδυίοη (δη. χὶ. 3, 8,9; χ.]10). Ἧ αι 
ἧς νδὲ τηδᾶς οἵ γὸ ΚΠΟῪ ποῖ, δίποθ ραγι ου} 7 δίδίθ- 
ΤΩΘΠ 8 ΔΙῸ ὙΔητπο. ΙΑΓΚΟ δα ροΟίδ 1 γ88 οὗ ρο]ὰ 
δηὰ β κοπ τηγοδάβ, δηὰ ἰδὲ ἰδ γγὰ8 του ἰῃ ΠΊΔΩΥ 
ΘΟΪοσδ στοϊχοά, οη. ἰ. 6; 2 Κ. 1.18. ““Οὐποογηίης 
ῖπε οἰδθοτδῖς δηὰ Ὀθδηῖι} Ῥγοάυςῖ οὗ ἴΠ6 Βδῦγ- 
Ἰοπίδπ Ἰἰοοῦιβ, ὁ00 Ηρογοῦ, “εἰαί. Ναίϊοηα, 1. 2, Ῥ. 
492 Εἰ. [ΒοΟἢ π᾿ ΒΒ Επγν. οἀ.]. Μονενβ᾽ λαπίοίαπε, 
1. δ, Ρ. 258 Π᾿" (Κποδοῖ). [866 ἔτ ΠοΥ ῬΑ ΙσΌ] ΔΤ 
ἴῃ δια. ογιλε δΒιδί., ατὶ “ Βαῦυ]Ἱοη δ Οδττηθηῖ.᾽} 

Ὅχμχο Ὠνπᾶγνοα δ 6ῖκ61]6 οὗ εὔγὸγ Ξ-- 200 Χ 0.60 
-- 8120. Εν ἀσίδἑ 8 ὀάψντοσς τς σου] Δτίοπ, 
υἱά. ἴῃ πες, δ δαίιυ. 8. ν. “ δ ίκοῖ," οὗ ἰῃ Ηογζορ 

Ἰδαίεπεγί. νο]. ἵν. ν. 164. [Ὁ θεη. 5. νυ. γγῷ, 
Ῥίαϊ. οΥ ἐδὲ Βιδί. ατὶ. “Μοπου," ““886Κοὶ,᾽" δηὰ 
“Υ εἰσθιδ δηὰ Μοαβιγο.᾽"} : 
Α νοᾶζο (Ῥτορ. ἸΟΕΉΘ) οὔ δοϊᾶ. Ὑυϊρ. τεσιΐμα 

ατσεα, ἃ ροίάἀεπ ὈθΓ. ΠΕΡ, “8 ἰοηριοβἢα 
διῖο]ς πδάο οὗ ρο]ά ̓ " (Κποῦο]). ὍΤῆὸ πεῖρῃξ ἰ8 
Ετοῦ οὲ ΠΩ͂ ββοῖκοΐβ, θα] ἴῃ νδ]αθ ἰο οἱσ. {ΠἰγΥ 

Ι οονοϊοα ἔδοτα, Θεπ, ἔϊ, δ᾽; δαδ. ἱν. 13-15. 
ΟΣΤΗΣΊ, εἶνὸ ατιίοῖο 88 1ν. χχυΐ!. 38. 

ὕὍπᾶον ἰδ. Τῆθ πηᾶπι]6 ἸΔΥῪ ὈΤΟΌΔΟΌΪΥ ΟἹ [86 ἴΟΡ, 
διὰ 1π6 ἰοηρτο οὗ γοϊὰ ποχὺ ὑοίον, δῃὰ 116 δῖ νοῦ 
Ἰοπεβι. 

ΨεΥν. 22, 33. ζρίβοουεῦῳ οΥ ἰδὲ εἰοίξη Οοοὐβ ἴῃ 
Αολαπ᾿ε Τ7επί. ΤῊ τροβδοημοΓ 1δἰα Ὁ ἄονσει, δου 

ἐμογ Βαὰ Τοαπὰ ἕξ, δεῦτε ὑελουαλ, ἸΝΕΤῚ ἔτοται 
[15..»ὄ ἴ0 ῬΟΏΓ Οὔϊ, 8 οαπίνδϊθης ἴο ΑΒΤΊ, τὸ δεῖ, ἴο 
Ρἶδοο, 2 ὅδ. χυ. 24. 

Βοῦσσο σοθ ον -- Ὀοΐοτο ἐπ δτῖ οὗ οπουδὶ, 
Ὑδοτο Ηδ τγδδ Θγοησά, νἱ. 8. 

γεν. 394-26. Αοἤδο, βοῇ οὗ Ζοσδ; ἴπ ἃ νῖὰα 
δοηδ0 δοΏ οὗ Ζογαϊι ; δίΓΊ ΟΥ ἢ ἯΔΘ ἰδ ργγδαὶ 
διαπάϑοῃ. δὰ ἀμ, ἐξ νώνα τε Δ ο] 65 

τ διοὰ 'πι|, 88 Ὑ6}} δ 8 ὑγΠ0]68 ῬΓΟΡΟΓΙΥ, 
ΠΑ δα μὲ 81} ἢ γϑῖν πὰ ἀαυσλίετε, ρἴνοη το τὸ κι 
εατυοὔοη. Ηον ἀο68 [}|}8 δοηΐδηοο οἢ Αςἤδῃ, 
πηάον ἰοῦ ἢΐ5 ἱπποοθῆϊ 80Π8 δπὰ ἀδιι ῦογβ 4160 
Ε11, ἀστοῦ τ [16 ἀθοίβίοη οὗἨ 1Π6 ἰανν, 1)οαῖ. χχὶν. 
16, δεοογαάΐην ἴο ψ ῃϊὶς ἢ (Π6 ἔδιίθπογα δῃου]ὰ ποὶ ἀΐθ 
ἴοτ ἴ86 οὶ » ὯΟΥ ἴδ0 Οἰἡϊάγοη [ῸΓ [Π6 ἐβδίδοτα, 
δειῖ ΟΥΟΣῪ ΟἿΘ [ὉΓ [ιἷἰ8 οὐ δῖη;3 ΤῊΐδ ἀἰβῆσυ Υ 
..66 ὈΘΟῚ τοὶ ἰπ ὙΔΣΙΟΌΒ ὙΔΥΒ: (1) ϑοπιο ἘδΌθΐπα, 
δοδαϊς, Ηρδθ, απὰ οἵϊοσγβ βῦρροθο ἴπδὶ Ασἤδη Β 
τη} ποτὰ ὑτοῦμῆίς ἰπίο τῃ6 γνδ]]οὺ οὗ Αὐἤοῦ 
ΤΏΘΓΟΪΥ 88 βροοϊδίουβ, ἴο ἴδκο ἃ στιν ἱηρ, ΣΕΙΒΡΙΣ 
ΠΟΠΙΓΑΙΥ ἰ0 δῖ 8 ἩγΙτδη, τοῦ. 2δ. (2) (. 8 
με μὐϊρ' ΟΙον., Μίςν., Ἐοξαηπ ον, τη Κ [ΠΟΥ πδὰ 

8 ΒΏΔΙΟ ἴῃ ΕΣ τυ εήε; ΣΟΥ ΨΙ͂Ν Ἐὸσ ἐπε 18ῃ 
δηΔΙΟρΌυδ 6456 τηϊσΐ Ὀ6 οεἰϊοὰ ἴῃ γο ΕΣ, θαΐ 
Ἡ 8116 τποτο 1 ἰδ πιδὰθ ορηβρίσπουδ παι ϑαρρῃΐγα 
88 ῬΕΙ͂ΝΥ ἴο ἐδθ δἷπ οὗ Δπδηΐδϑ; ΠΟΙ ΘΥΟΓΥ ἱπεὶ- 
τηλύου οὗ ἐδδῖ Κιηά ἰδ ναπῆηρ. Ηδποο (8) (αἰ νίη, 
ΜΜαρῖτιβ, βοῦ. ϑεϊμιπιάξ, Ιθανθ [Ὧ6 τηδίίοῦ ππάἀοοϊάἀοα, 

ἴηρ ἴο τ6 πη ΒΟΤΔΌ] ΘΠ θδ6 οὐὗἨ ἀοά᾽ δ οομῃ- 
δοῖβ.: ὙΠῸ οἴου ἀραίη, κὸ Επορεὶ, δπὰ ϑιασκο 
8160, αἱ Ἰραδὶ Ὦγ ἱητηδιίοηβ, Γομδαγὶς ἴΠδὶ τὸ μαυθ 
Ἰετὸ ἴο ἀο υἱτἢ δ ᾿υπάρτηθης οχοσυ ει ὮὉγ {Π6 ἴτῃ- 
τοοϊατο ἀϊτοσιίοη οὗὨἩ Οοά, δΔηὰ ἐδοτγοίοσο ἃ αἰνὶπὸ 
Ἱπάρτησης, εἰπιῖϊαῦ ἴο [10 οδϑο, Ναπι.. χνί. 82, 
Ἡοτοδδ ἴΠπῸ οὐ ϊηδηοο ἴῃ Ὠδαϊ. χχὶν. 16, Βοϊ 8 
ΟἿΪΥ ἴογ ἴδ πιδ18] δυεσγι ΑΥ δαἀπιὶπἰϑιγϑιου 

Φ 

)08- 

Ὅκο. Βείοτο Οοά, [δδ δΟΔΙΌΠΟΣ οὗ Ποαγῖβ, [06 ΒΟἢΒ 
διὰ [6185 οὗ Αοἰδη πότὸ μη ΠΥ οὗὨἨ ραγεὶρα- 
ὕοῃ ἰῃ τοῖν ἔδιΠο Γ᾽ 8 δ'π, ὈΘΟΔΌ86 πη ΤΠοτὴ [{6 88:16 

ἀϊεροεϊἴοπ," πο Καὶ! 
ἴ, πιο ἰῃ [ἢ6 ἔδιδον 
Αοὰ νἱδῖῖδ το αἷμ οὗ 

“οογττιρίεά πϑίπγο δπά 

ἀκλημλῆῃ κα τάριὴν ἀδοὴ [Ξ]. 
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ἔθ ἔδίδοῦα ο ἰδ Οἰάγρου, Εχ. χχ. δ᾽; Νυμι. χὶγν. 
835. Α οοηδιἀεγεα, (λὲ ἀδοϊδίοη Ῥενίαϊπίπο ἰο 
ργἱυαίε τισλίδ, τὴ ζει. ππῖυ. 16, ἠα8 πο αρρίϊοαίίοι, ἴο 
λὲς ἀϊσῆεν Ρυῤίϊς τισλὶ οΥΓ Οοά. 

γεν. 34. ΨΔΙΟΥ οὗ Αοδορ. (Ἰ". χυ. 7; Ηοϑ. ἰδ. 
15; 16. Ιχγυ. 10. Τῇ οτἱσίη οὗ 180 πδῃ)ο 18 ρίνϑη, 
γοΥ. 35, [Ὁ ΙΔΥ ΠΟΙ οἵὗἨ Ψογο πο οὐ [86 πογίπογη 
ροτάον οὗ ἴπ6 ττῖρο οὗ δυάαλι. [Ι͂π Φογοιηθ᾿  σπηο 
[δ6 ΔΘ ἯΜ38 611}} ἰῃ 1186. 
εν, 35. Απὰ δ}} Τασϑοὶ βἰοῃϑδᾶ μίγη. Ηδσγο 

Ὧ2 ἰβ πϑοά, αβογνγαγάβ δὲ 8 6ο]0βθ οὔ [0:6 Ὑ6Γβθ, 

ἱπ πὶ δι ἀϊίοη πίοι (56 ΩΧΧ οπῆν, ΩΦ. Βοιὰ 
ΜΟΓΑΦ δὸ υδοὰ ἰῃ ἴδε Β[0]6 οἵὨ βίοπίπρ, θὰ: ὥὩἽ 

8245 186 τηοῖα σοηθγαὶ δἰ τι βοδίοη, πὰ ἰ8 ἰὉππὰ 

ΟὨ]Υ͂ οποθ, [χν. χχίν, 14, σπου Ἴνδ. Αὐμ δὴ ἰμ 
οοπαἀοπληθὰ ἴο Ὅθ βἰοῃθὰ Ὀθοδῦδο ὃθ δὰ ὈΥ ἷφ 
ΤΟΌΌΘΓΥ υἱοϊδίθα (Π6 ΒοποΟΣ οὗ αοά, 8486. αἰὰά δ]86- 
ῬΒοοτβ, Θαθδδ Ὀγρακοῦθ, ἰάοϊδίοσβ, ΒΟΤΌΌΓΟΓΒ, 

νείζατάβ, εἴς. ΤΉ δἀαϊίοη ΜΞ ὩΩΝ Ἰ0Ὸ 
δ Βῃρογῆποιβ, δΔῃὰ ΤΙΔΥ ῬΟΤΠΆΡΘ ὑδ ἱπίοπήρα, 85 
Καθ] ςοπ) οἴ ΓΟΒ, ἴ0 ΟὈΥαῦθ ἃ πιϊβιιη ἀογεϊδηἀΐης 

οἵ ἽΝ ἴπ (μὲ ἕοσταοσ ΒΑ] οἵ ἴδιο τϑσβθ. Νοὶ ΟἹ] 
(6 ΧΧ. νυ τῇς ας. ομθ ἰξ. ΓΘἾΠΟΥ ἤδη 
αἰπχοά το ἀνοὶὰ τ αἰ συ} Υ ΟΥ̓ διιδο ἶπρ' τι0 νογὰβ 
ἴο [}6 [Ὁ]ονηρ γογϑο, δηὰ ἰγϑηδίδιϊης : “ Απά 
ΠΟη {ἸΘῪ δίουθα Πθπλ (ΠΟΥ ταϊβοᾶ,᾽ εἷς. 
[Νφανῖν 50 186 ΕὩρ. ν γα. 

γενγ. 26. Ονὐοῦ Δοπδη (ΠΟΥ Ταἰθοὰ ἃ ζτεδὶ Ὦθδρ 
οὗ εἴοποβ πο δογνυοὰ [0 οοϊηππθιηογδῖθ [π18 ἀἱὲ- 
ὥτβοο (οἷ. νὴ. 29; 2 β8. χυῦ δὶ. 17); δηὰ ταὶ ονθῃ 
ἴο ἴπ6 ὙΓΙ ΟΥ̓ τἶπιοΘ. ΤΠ6 οσδδεηρ οἵ δίοῃθβ ΟἹ οοῦ- 
ἰδἰῃ ζταυοϑ γ88 ΟὈδίΟΠΊΔΥΥ ἰῸ ΟΥΒΟΙ ΠδίοηΒ 8180, 
ἐ. φ. ἀιηοηρ ἴῃ6 ΑΥΔῸΒ (οι 10᾽ 8 ΜΠ}. υοοίαπὶάα- 
γμπι, ῬΡ. 118,144), ἀπὰ 16 Ποπιδηβ (Ῥτορογί. 4, 5, 
74 Ε΄. ὅοτν. οἄ. 1ΐοῃ, ἱ. Ρ. '"» Ὀαξ δα ποὶ ΔΙ ΥΑΥΒ 
(πὶ ἀἰβῃοπόταῦ]6 ἱπιροτί. [{ δα ποῖ, 6. σ. διηοης 
(6 Βοάουΐηβ ψο οἴἴθη δΔΡ ὉΡ δίοτῃθι ΟΥ̓ 016 
Ὀυτίοα (Βυτγκηαγάϊ, Βεαμίπεη, Ρ. 81), Κποδοὶ. 

Ατνὰ Φοδλονδα ἰυτηθα ἔσο 10 δοζοθῆθδα οὗ 
μα ΔΏΘΟΣ, Εχ. χχχίὶϊ. 12. ᾿ 

ΤΗΞΟΙΟΟΘΊΟΑΙ, ΑΝ ἘΤΉΠΙΟΑΙ, 

1. Οο᾽ 8 ἀπφεν ἱβ ποῖ δῇ δϑῃ]  ἴοη οὔ Ὀ] πὰ μδ8- 
βίου, ὈᾳῚ 8 ΠΟΙΪΥ͂ ΠΕΡ Ιοδεανς ασαϊηδὲ [856 πητίρδι- 
ΘΘΌΒΠ648 οὗ τη6ῃ. Βδπ 8 πη θοῦ θη 688 ἰδ 
τοὺπιονυθὰ (σα β ΔΏΡΟΥ σοδ 868, 848 ἔδα οἷοδο οὗ ΟἿΓ 
ἙΠΔΡΙΟΥ, γοσγ. 26, δῆονσαε. ΑΔ] πιθοῦ ἢ85 ΘΟ. ἰη- 
ἡ ΟΥΙΟΌΒΙΥ δαϊά σοποογπΐπρ [Π6 Ὀ]ΟΟα-ἘΠΙ ΓΒ 851 

ι πτδτμα] Θὰ οὗὨ 1π6 Ο. Τ. τεϑῖδ οἱ 8 δ! αγὸ Ὁ δρ- 
Ῥγθβοηὰ {8 ΠΟΙΥ αἰδρίθαδβιιγο οὗ Οοὰ ἀραδίηδε ἐπ 0 
ΠΤ ἢἰδοιδπθδβ οὗ πη. Τδὲ ὑγίηρδ προ ἴθοσ 
ἱπάοοα ἱπάστηρηϊς δηὰ ρϑῃδιυ, ὈὰΣ ΠΘΥΘΓ ἘῸΝ 80 
ἴα 88 ἴὸ δὶς ὉΡ Πἰδ σοπιραβεΐοῃ, δ᾽ πουχῇ πιδη 
ΤΩΔΥῪ ΤΠ Κ 50 δηά νυ ἱἢ Δ ΑΡΙ βὶρῃ : δι αοὰ ἴοτ- 
ξοϊϑῃ ἴο 6 σταοίοιιβ, δίῃ Ης ἴῃ δῆρογ βῃι πρ' ἢ 8 
ἴδῃ ον τηογοΐθβ 8 (5. ᾿χχυ 10.) Ἐὐἴοτη δὶ ἠδ 0 
ἩΠΟὮ ὈΘΙΟΠΩΒ 88 ἃ οοῃδοταςἊνο οἱθιηθηΐ ἴῸ [Π6 Ὧδ- 
[το οὗ Θοᾶ, πίλους τ! ἢ νγο οδπηοὲ οοποσίγο οὗ 
ΔΩΥ ροΟγοΤ τη Θηΐ δ᾽ 4]}] οὗ πὸ που], ἰδ ΘΟΠΒΙΔΗΩΥ͂ 
Ἰἰπιϊτοὰ ΟΥ̓ δ Ιονθ. Βιιξ ΘΟΠΥΘΓΕΘΙΥ ἢἷ8 ἸΟΥΘ ἴο- 
ὙΑΓδ ΤΏΘη ἰδ ποῖ ἃ ὈΪΪπὰ Ἰονο, θπὶ ΓΙ ΟΣ ἃ (ΣῪ 
Ρδίοσιδὶ αἰδοοη τ ἱοῖ] Ἰεανθδ πο ἴδι]ϊ, ΠΟ ἸΥϑηε- 
βτοδβίοῃ οὗ δὶ8 οοϊῃτηδηάβ, πητοργονυθὰ. Βοῖὴ ͵08- 
ἴοδ δηὰ ἴον Ἵοοοχίβὲ ἴὰ αοὰ, δῃὰ δ τηιῖπ8}} Υ 
Ὀϊεπάοἂ ἴῃ μἰπι πιῆ δὴ ἱπιογροποίσα θη οἵ ἴπ6 πιοβῖ 
ἱπεϊπηαῖο, δια οο, ΔὺΒΟ]ῖο Κιπά. Ηδσποο ἴδ τίνι 
ΤΩΔῪ Β88Υ.: Σ᾽ ̓αἱ ̓ μδιἰα ρμεγεαὶ πιωπάμα Δ Οοα ἤθνοῦ 
ἢδ8 ΘΠ α ΠΕΥΟΓ σΔῃ. 

2. ῬΤΟΡΕΡΙ͂Υ Αςἤδῃ ΔΊΟΏΘ δ 186 τἸρδηδρτόδϑοῦ, δὰ 



80 ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ 72Ο5Β8Ἐ0Α. 

βἷποθ [6 ͵δ 8 πιέηιδεῦ οὐὗἩ [Π6 ὈΟΑΥ ρο]ἑιὶς Ηΐ8 δεῖ 
ΟΟΠΊΡΓΟΣΐ868 4]}} [6 ΟΠ] Το π΄ οὗἨ [βγϑοὶ, δη ἃ μοῆσθ 
ἄγαν δου 10 1πΠ] τ] Οσ8 σΟΠΒΘα ΘΓ 68 ὌΡΟῚ 8]], δὸ 
ἐπὶ ἴΠ6 Δηρον οὗ οά 18 χἰπαϊοά δφαϊηβὶ 81}. [1π 
1Π0 ὁγ68 οὗ ἀοα [Π6 ψ11016 σΟΙ ΠΝ ΠἰΤΥ̓͂ ΔΡΡΟΔΥΒ ἰη- 
(δοῖοα ὈΥ̓͂ {π6 5'η οὗ [Π6 ὁΠ6, 50 ἴπδῦ τῇογ βιδπαὰ Ὀ6- 
ἔοτο μἷπι, ποῦ 48 ἃ ρῦτθ δὰ ΒΟΥ σοηρτορσαιίοη, 88 
ΠΟΥ͂ Βῃου]ὰ 6 δοοογάϊηρ ἴο {με ῖὶγ Ὠϊμἢ νοσδἤοῃ, 
(Εχ. χίχ. 6; δαὶ. υἱῖ. 6; 1 Ῥοῖ. ἰϊ. 9). Τῦ νὰ 
Κοορ πὶΥ ἴὸ ἐπ|8 Ροΐπὶ οὗ νἱονγ, γὸ 5}.48}} δϑᾶβο 
ἤτοπλ οομ ρ]δἰηΐηρ οὗ ἀοὰ 88 Ὀεΐῃρ᾽ ἱπ ΔῊΥ ὙΔΥ πη- 
τιρ θοῦ, 85 Γ Ηδ τϑο ] 85] γ ρυηἰϑηοα ἴῃ ἱπποοθηῖ 
νὰ (Π6 ρα γ. Ὑ͵6 581} γδίβετ, ἱπ τηΐ8 τηδεΐθυγ, 
δῦτοα Ὑνἱἷ 161} ΠΘΠ ἢΘ ΒΔΥΒ: “4.8 τη θοῦ οὗ ἃ 
ΠΟΙΒΣΩΠΉΪΥ ΘβίδὈ] δηθὰ ὈῪ οά, [πὸ κοοά οἵ 6Υ]]} 
δοϊίίοη οὗ [86 ἱπαϊντ ἀμ] ἔπνόϊνοβ [ῃ6 νυ ῖο]Θ Θοπστο- 
ρδϊοη ἴῃ Ὀ]οδδὶπ ΟΥ ἀοδιστιοιίοη." 485 ῥα] 
ὙΓΙΟΒ: “1 ΟὯ6 ΠΙΟΙΡΟΓ Βυ ΠῈΣ, 411} (ἢ 6 τηθι θ ΥΒ 
ΒΕ ΠΥ Ἴ ἢ 1; δηὰ ἰἴ οπ6 Το. Υ ὃ6 Πποποτοὰ 4} 
[ἢ6 ΤΟΙ ὈῸΓΒ τοὐοῖςο τ τ ἱξ ̓  (1 Οογ. χὶϊ. 26). 80 
ΤΩΔΥ͂ ἯΘ 8180 ΒΑΥ͂, ἴπδὺ ἱ Ο)Θ ΣΊΘΙΊ ΘΙ ὈΘΟΟΠΊΟΒ 
ΚΌΠΕΥ, 4}1 τΠ6 πποθο τ δίδγο [Π6 χαϊ, δπὰ ἱξ οηα 
οὗ 16 Πηοι ογ8 ἀο68 γ6}}, 4}} ἘΠ6 Τρ ΘΓ 80. 8 ΓῸ 
[6 Ὀϊοβδίης οὗἁ τἢϊ8 ἀοθά. [{ 18 ἱπιρογίδηϊ ἴῃ 
ἴΠ686 πηδίίογβ ἴ0 ἰοοῖκ ποῖ ΟὨΪΥ͂ δὲ ἴδ6 ἱπάιν! π|4] θὰ 
Α80 δὶ [8:6 σΟΙΏΤΔ ΝΥ, μπδὶ γὁ ΠΙΔΥ ΠΟΙ ΡΤ οηἀ 
δῦ Ἰοδϑὶ ἐπ ϑοπιδ πιδαξιγα ἴῃ6 Ῥγοοθάυτα οὗ ττ6 αἰνίης 
βοθ ΟΥ̓́ΣΡ αρζαΐϊπϑὶ (16 μηδ οὗἩ τδηκὶπὰ, 7 
ΘΙΡἢ 85,20 “π᾿ ΒΟΙΉΘ ΙῃΘΆΒΌΓΟ," Ὀδοδῦβο τὸ ποοᾶ 
γεῖ ἴ΄ὸ ἰἂὰν ἴὸ Βεαγίὶ τπ6 δάνίοϑ νι ϊο (δ νη ἤοτα 
σἶναδ: “ δὰ ὁ ἰεπετε ποδίγαϑ πιεηίεβ, ἄοπες ἰἰτὶ 
αἰὐβέῤευ τη ᾿ οἰαγε Ῥαίοδιιπὶ σι πιιπο ποδίγα οαἰσὶπε 

»ποὑταπίμ [εὶ 7μαϊοία." 
[4.8 οἴθαυν 88 τῃ6 Ὑμοἷο βου ρίαγο ΤΏ ΚΟΒ [Π6 ἰη- 

ἀἰϊνίάτι4] δὴ Οὐ͵θοῖ οὗἨ (86 αἰνίΠθ ΤΘΓΟΥ ἀπὰ ᾿πδιὶςο, 
80 ΟἸΘΑΓΪΥ͂ ἀο68 10 ὕδϑοῖ πι8 4180 ἴὸ τοραγὰ {Π6 τοῖδὶ- 
ΠΥ οὗ ἃ ῬϑΟρὶΘ 88 8ῃ οὐὔγζϑῃὶς πΗΠΥ͂, ἔῃ Ἡ ΒΙοἢ 16 
ἐπα ϊνἀ.418 ἀγα ΟἹΪΥ ἀμ τις οὗ τπὸ Ὀοᾶν, δῃηὰ ηοΐ 
σΑρΘΌΪ6 οὗ Ὀθοΐηρ βοραγδίῖθα, ἃ8 80 ΠΙΔ ΠΥ Δ[ΟΠΊ8, ΠῸΠι 
πὸ ὙΠ016.0 Τὴ βίδῖθ δ ἃ αἰϊνίπο ἰηβε τα οὴ 18 
Ὀ011 οα {ΠῸ ἔδιηιγ, ἴο ῥσγοσηοῖδ τΠ6 πηαῖα 8] ἰονα οὗ 
τὸ τοι Όο ΓΒ, δὰ τ[ἢ6 δοϊαμηοῃ ἰονὸ οὗ 84]] ἰὸ ἴΠ6 
ΟἿΘ ἰην 51 }]6 μοδά οὗὨ 4}}.....ὅ Βαυν [Υ τὴ6 δὲαἴθ 18 
οὗ ἀϊνίπο δρροϊπιτηθηΐ, ποῖ 8 τη τς οἷν] 6818}}8}}- 
Τηθηῖ, ποῖ 8 δυπιθη ἰηδυϊτιυτίοη, σΟη ΘΠ ΟΠΔΙΪΥ 

ὍΡΟΙ ὈΥ͂ πιεπ,, {8Π6 ἔδοῦ [0] ονγίτιρ᾽ 88 8 πθζοϑ- 
ΒΆΤΥ σΟΠΒΟΑΌΘΠΟΘ ΠῸΠῚ [6 ΤΊΟΓΑΙ ΠΏΠῪ ΟΥ̓ [Π6 ΟΥ- 

ἴδπι, ἴπδὺ [Πς χοοα ΟΥ̓ΘΥΪ] ἀφροά οὗἩ 116 ὁΠ6 πηθῖὰ- 
Υ ἷδ τες Κοηθά ἴο [ἢ ἩΓ8ΟΪ8 ὈΟΑΥ͂, Ἰο0868 ἔπ Θρρθαγ- 

ΔΏ06 Οὗ σαρτίοθ δῃηὰ πητγὶρ ῃιθουβηοββ ν᾽ ἢἰςἢ 11 [88 
Ὑγἢ}]6 οπθ, ΜΠ Ποῦ Ῥογοοινίηρς {Π6ῚὉ δ ΠἀΔΠΊΘΙ 4] 
εοπηροίίοῃ, 88 ΟὨΪΥ 8 ὁπ6 εἰἀοα τοραγὰ ἴο ἴπὸ ἰη- 
Βἰςοη οὗὨ [πὸ ΘοΟμδοαυθηοθδ οὗ ἐμ6 βίη. Κζ6}} -- 

". 
8. Το ἄδορ Ὠατ  τΥ οὗ ϑοβῆθδ Ὀείοτα ἴ80 Τωογὰ 

γοπιΐ 48 08 οὗ Μοθεβ, ἔχ. χχχὶϊ. 832, οἵ Εζγα (ἰχ. 8), 
οὗ ἷὶ8 οὐστὶ δπὰ Οὐδ] Β σοῦγβεα ὙΠῸΠ [6 ῬΟΘΟΡΪΘ 
τηυτιηυγοά (Νατα. χὶν. 6). Ηον το ΔΡΡΘΆΓ 
1Π686 Ο. Τ'. βαϊη8 ἴῃ [Ποῖν στίοῦ Ὀθοδιιβο οὗ 188 818 
οἵ τῃοἱγ Ῥ6Ορ]6, ΒΟΥ ἱπάθροπ πον [ΠΟΥ 8ἰδηά πΡ 
ἀροΐηβι αοά, ἰῃ Ὀ6} 4} οὗ ᾿8 ὨΟΒΟΥ͂, δη νοὶ ΠΟῪ 
ὨΘΠΔΌΪ} ὙΠΕΙΓ ΒΟΙΤΟΥ͂ 18 {ΓΠῸΥ ἃ λύπη κατὰ θεὸν 
(2 Οον. νἱῖ. 10), ἔτοτῃη Ἡ ΒΙσἢ Ῥγοσθθαβ ἴΠ6 μετάνοια 
ἀμεταμέλητος. Ἠφποθ σα ΓαΐΒ68 ἴποπὶ ὍΡ ἀραίῃ, 
τηὰ ἽΤΕ {Π6 τὰ ἀραὶ ἔγεδι σΟΌΓΑΡῸ [ῸΓ 18 ΨΟΥΚ, 
ἴου Ης Κπονβ τπ8ῖ [ΠΟῚΓ ατίοξ, ἰῃ 118 ἀδοροδὶ τοοῖ, ἰδ 
ἃ στίοῦ [ῸΓ ἶπι, ἴογ Πῖ8 Πδιηθ Β ζίοσυ δηὰ ΠΟΠΟΥ. 
ἜΠΘΙβο ν68. ρυΓο δηὰ οἰθδη, ΠΟΥ ΠΟΤ ΟΥ̓ΘΓ [86 
τηϊϑάεοαβ οὗ [6 Ῥθορίθ, Ὑ }1}0 δῃ Αδδὺ (1 Καὶ. χχίὶ. 
927) 1 Π6 ἀο68 1π|8 ἢὰ8 ἴὸ δχογοῖθα ρθη οσδ Τ0Γ ἢἰ8 
ΟΥ̓ βίη. δὲ ἀμο γασὶμπὲ Ἰάσηι, ποη δδὶ ἰάσπι. Οοιὰ- 
γμᾶτο 61} ΡΒ. Ιχχχν; εἰϊ. 14-19; Ἔχχχ. 7, 8. 

4, 1ι 19 ἴο Ὀ6 οὐδεγνοὰ (παῖ (οἀά (νεγ. 14 4) το- 
ΒΟΙνο8 ἴ0 Πἰταβο] τῃ6 αἰἰθοονοΓῪ οὗὨ ἴΠπ6 ογπιθ. 06- 

Πουδὴ Ὑ1}1 βισῖκο, ἰδίζο (τη, ῬΓΟΡΕΓΙ͂Υ, “βοϊοεῖ,) 
[Π0 {π1δ6, {π6 οἶδ, [86 Ὠοιδ6, {π6 ραγυςΌ] ΑΓ πιδῃ, 
ὃγ 186 ἰοέ, (16 ἀἰδροβίηρ οὗἁὨ ν»ΐς ἢ ἰδ ἀβογί θα (Ῥτου. 
χνὶ. 88) ἴο ἴ[πΠ6 Τ1ογὰ. ϑιοἢ δη δ ρ]ουτηοηΐ οὗ [ἢ 6 
Ιοῖ 88 18 ἴθγθ ργοθθηΐδα, σου ]ὰ οαἱγ ὃὍο Ὀτουρῆι ἴῃ ας 
186 ἱτηπιοάϊδιδ αἰγοοϊίοη οὗ αοὰ, οὐ ψῖτἢ βροεΐαὶ δρ- 
ΡΘ68] ἴο δἰπῃ (1 ὅδ. χὶν. 41), δηὰ θοϊοηροὰ ἴὸ τῃ6 
ΟΧΙΓΒΟΓΙΠΆΓΥ ΓΘΑΒΌΓΟΘ ἩΠίοἢ Ηδ Ῥγοβοσ υοα [ῸΓ δὲ 
ΡΘΟΡΙ6. ὙΤὨδ οογίδί εν ἢ Πἰο [86 ὙΠ ο]6 ρῥγο- 
(688 ἰογπαγὰ, [6 φαϊοὶ τ ἢ ἢ δοσοτηρδη68 ἷξ, 
ΤΉΔΚΟΒ ἃ ΥΘΓΥ 80] 1} ἐπ ργοββίοη. Τῃ6 σΟπΠΙΓΟ] οὗ 
πα αἰνίπο ἡιδείςο 18 τηοβὲ αἰγοοῖγ Ὀγου σῆς 0 ΟἿΓ 
τπουρῆς πο ψγὸ γτοϑδὰ (πὰ παισγϑῖνς οὐ 16 ᾿Γδηθ- 
ΔΟοη, ἀϊβερ Βηοα 85 1τ 18 ὉΥ δὴ υπδάογποαὰ 5'1- 
Ρ εἰν ; ΠΟῪ ππςἢ ΠΟΤΕ ΡΟΘΓΙΪ πλυδὲ πανὸ ὈΘΟΠ 
τη οΥὐχίπαὶ ἜΡΟΝ ΜΠ ἢ τη 4. ἡπάρτησης οὗ 
ἀοἂ πιδάς οπ -ἴἴ6 β6βθπ ]οὰ ΡοΘΟρίο δὲ 118 δεῖ] 
ΟΟΟΤηΟ6 1 ΑἹ ΒΠΔΙΟρΡΟ.Β ΘΧΘΙΏΡ]6 18 Ὀγοθοηϊοα 
ἴῃ τ Ν, Τ., Αςῖδ ν. Ἰπ 

5. Τμιας ΑἹ] νεϊοκοάποθβ ἴα ΩΣ (7 22}2), ἐμιαὶ 
ΘΥΟΓΥ͂ ΒΙΠΠΟΓ [8 ἃ ἴ0ο] (2.23), ποι ἱπάθοᾶ βὸ πωποῖ 
ἴῃ δὴ 1η06]]6οεἴ4] Ὀὰϊ ἀθονθ 4]] τπΐρβ 'ῃ ἃ τηογαὶ 
Τοβρϑοῖ, [118 οὐ ηρ, {ΣῸ1}} 8 ῥσοςϊαϊπηοὰ Ὀγ ἴπ6 Ο. 
Ἴ. Ἰουάγ δῃὰ ἱπιργεββίνου. Α ὙΈΓΥ βρη ῆςαπίὶ 
πὶ ΤῸ ΠΔΙΩΔΓΓΠΟΪΟΡΥ; ἴΠ6 παίῃτο οὗ 81η 8 80 
ἀἰ ἔς] τὸ οχρ)δΐῃ 86 1ΐ 18. ΤΠΘΤΘΪΥ ΔΌΘΟΪ 8 
ἸΓΓΑ ΤΙ ΟΠ ΔΙ, ὈΘοδαϑ6 ἰν 18 (00 8688 1 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΤ ῬΡΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ηον πυμηδη ἰηἰαα Υ̓͂ ργουοῖοβ ἀἰνῖπο ΔΗΡΌΓ. -- 
ΤῊ βἰπ οὗἩ δὴ ἱπάϊνϊἀυδὶ ἱπ 118 ἀσϑίγαςιίνα οβδοῖβ 
ΟἹ δῇ ΘΠΏΓΘ ΡΘΟΡΪΘ βίιονσῃ ἴῃ [6 886 οὗἨ Αςἤδῃ. -- 
ΟΥ̓ Οοἀ᾽ Β δηρογ. (1) δὲ δὲ πὸ ἴὸ υηἀογβίδηα 
{ποσοῦ 1 (2) Ηον οδῃ ψ6 ἀραΐηϑι τ δ0 
τπαῦ ἐξ ἸΠΔῪ ποῖ ὃ6 Κὶ πα ]οά δἰζαίπδι π81 --- ΤΊ υπ- 
(ογιπδῖο ὀχροάπίοη οὗ Φοϑῆϊδ ἀραδὶοδὶ ΑἹ. -- Ηυ- 
ΤΏ δΑΡΔΟΙΓΥ ΔΙΟπ6 Π6Ὶρ8 ποῖ ἱΐ ἀοἀ 6 ποῖ συ ἢ 
13. -- ΠΟ ΒΡ186 ΠΟ ΘΏΘΏΙΥ ; [ὉΓ γοῦ ΤΩΔΥ͂ ἴῃ Τηοοῖὶης 
[ἱπ Ὀ6 στοδο ἀθοεῖνοα σοῃσοΓηΐηρ᾽ Πἷ5 ΒΓ ΡΤ. -- 
Ηον βοοῃ,, αἰϑϑ, 5 ἴπ6 ἢοαγὶ οὗἩ συδη ἀϊβοοισαρθα ! 
--- Αραΐηδί ἀοϑροπάοπου οὗ ἴδ0 Πεδγὶ Ποῖα (ἀοά᾿ 

δίομο, Ηοδ. χ δὶ. 9. 
Φοδσδ᾽ Β ΠΌυ πι0]6 ΡΓΑΥΟΓ Ὀοίοτο αοά.--- αοα τ 1ἢ- 

βίδπαβ ἴπ6 ργουά Ὀυὶ σίνος ρσδοθ απο [16 πα π 0 ]6. 
Φοβηπδ᾽Β ὑτίοῦ ἴῸΓ [18 ρθορὶθ οοιηραᾶτοὰ τΠῺῈ 1868 
Ιδποηιδύοη οὗ Μοβοβ δηὰ Εσζτγδ. --- Φόοβιυδ 88 Δ 
ΘΧΘΙΏΡ]Ὸ οὗ τηουχηΐὶῃρ Ὀείοτο Οοά. ---- ΑΣΑ ]οΪ Ὀ6- 
ΘῈ Φο5 δ᾽ 5 Ροηΐϊΐθηςο δηὰ ὑμπᾶὶ οἵ Αἰ. -- 
Βοηάϊηρ οὗ ἴη6 ρΙτη ἢ 8 8 5 τὶ βοδηϊ δυτηθοὶ οὗὨ 186 
τοπαϊΐηρ οὗὨἨ (6 ποδγί, δ οὶ ἰἱ. 18. - ον ἀοά ΠΟΔΙΒ 
ΤΑΥΟΥ. 

᾿ [6 ἀἰδοονοσυ δῃὰ ραπιβῃτηοπὶ οὗ Ασἤδη [ἢ6 
[ΓΔΒ τ, ἃ 6886 οὗἉἍ [Π6 αἰνῖπο βαἀτηϊηἰδίγϑοῃ οὗ 
Ψυδιοο. -- 1) ον Αομδη γγχᾶδ δἰΐς προπη ; (3) ΠΟῪ 
.6 οοηΐοβϑοα [εἷ8 δῖη; (8) ψμδῖὶ ραηἰβῃιηθηϊ Πα ΓΟ- 
οαἰνοά ; οἵ (1) τὴ6 αὐβοοόνογν οὗ [π6 οὔ πιΐπα] ; (2 
ἰδ ςοηδββίοη ; (3) 5 ῬΡῈΠΙΒΗΠΘΗΪ. - δοβηυδ δὴ 
Αοδδη ; (1) ον “οδβῆμπδ βοϑῖκβ ἴὸ Ὀγίηρ Αςἤδη ἴὸ 
ἃ οοηΐοββίοη οὗ ἢἷ8 σα; (2) ον τΠὸ ἰΔΕΟΓ δοῖτ- 
ΠΥ σοπἤδϑϑοβ ἰϊ. - ᾽ 6 γίνε ΒοποΥ τὸ ἀοά ὙΏΘη γγ6 
ΒΔΥ ἴπ6 {ΓΌ 1. --- ΑΟΠ Δ ἢ 8 ἸΟΥ]Υ σοη  οϑβίοῃ οὗ βὶῃ. --- 
ΕΥΟΙῪ δἰ ἃ βἰη δοδίηδι ἴπΠ6 [οτγά. -- Οονοίουβη688, 
πη ]ανν [1] ἀοβῖγα, ἃ ΒΟΒΓΟΘ οὗ ΘΥ̓ΘΟΓΥ 81}. --- ΤῈ βίου- 
ἴῃς οἵ Αςἤδῃ. -- Το Ἱπάσπιοηϊ ἱπ [810 νδ] οὐ οὗ 
Αὐδδον. -- Τὸ πιοπαιϊηοπὶ οὗὨ [Π6 ΟΥ̓ ἃ νεδτηΐη 
ἴο [βΓγ80].--  ΓΒ6 βιοηΐηρ οὗ Ασῆδῃ, δηὰ (δὲ ὁ 
ϑίδρθθη --- ὙΠ δὶ ἃ ςΟητΓαβὶ 

ἘΛΕΚΕ: Ηὀ νὴ0 ἢ 85 ἀο0η6 ᾿Π]αΌ Υ͂ ΒΒου]ἃ οσῃ 
ἴπὸ ἔχ τὼ τῆ ΠοποΥ οὗ Οοά. υῖϊ ποθ ἴο {Ποθ6 
ὙΠῸ ἄδην τ]ιοῖνγ πιϊβαοοαθ, 8. χχχίϊ 1... δὲ γοιδὲ 



ΟΗΑΡΤΈΕΒ ΥΠΙ. 1--29. 

"»ϑα, 8 ποῖ 8 ἀϊνίπο Ὀπί ἃ ἀουΠ 9} ταϊ]θ. Ὑ δάγνο- 
ἐδιοῦ, ΡΌ ΠΟΙ Πρ οὗὨ Βθς ἢ 1πο 8ΠΥ τηδη Β Πποδα. 
ΟΕΑΜΕΕ: Ἠονουοῦ ΒΗΥΘΊΧΑΙΥ τηθη ὈΟρη ἃ την 

ἱξ ἄθεδ πὸ ροοά δχεοερῖ ἴῃ 80 ἴασ 85 ἀοὰ γίνϑδ ἴΐ 
ἐποῖεθ8. ΕῸΣ 1 (οα 16 ποῖ ὙΠ} τι6 4]] 18 ἰοβί. -- 
ΤΙ οασὶ οὗ πλδῃ σϑ ΠΟΥΤΠΟΓΟ ΟὔΘΕΤΥΘ 8 }18ῖ ὑΤῸ- 
Ῥογῦομ. 1π ὈΓΟΒΡΟΙΓΙΓ ἴἰ 16 100 ῥτουά, ἴῃ δάνογε Υ 
ἴο0 ΡΒ: δηίταοῦβ. 
Βιβι, ΤῸΒ.: πε Οοά νεῖ τ ἰπῖο {110 

ἤεϊὰ τ1π6 πιϊρὔοδι ἴοο σδηηοὶ ἢατὶ 16, ὈᾳΣ ἩΓΠΟΓΘ 
Οοὐ ἰ5 ποῖ γγὰ σδδποῖ γοαϑὶβί [Π6 ᾿σοδ κοϑῦ ΘΠΘΙΏΥ. --- 
Οοὰ ἰεΐδ 5 ποῖ δἰπκ ΑὟΤΔΥ ἴῃ οἷν τῃηοπτγηΐης, θαι 
πίεη Ηδ .45 Β0 8 εἰ ΠΥ Βα Ὀ]Θα τ Δηὰ 614 τ18 ἴῃ 
ἔν ἀπεῖ, δ ἃ 5668 ἴῃ 118 8 [ΠΟ ΓΟρΘηΔΏΟΘ [Ὁ0Γ ΟἿΓ 51ῆ“, 
Ης μἰπιθε]ῦ αἰδὸ γαίβοβ τ8 ΠΡ δραΐῃ δῃὰ Ἐχδὶ δ Π|6 
το ϊβοσα Ϊο ἔγοπι ἴΠ6 ἀπὲ, ΙΒ. σΧΊ. 7. 1 ΟΟΥ. χ. 13. 
ΗΒΡΙΝΟΞΕ : [ἢ ἰη τ060 δρίτέϊπ4] οοηδίος 6190 Ὑὸ 

δὲ ἰεῖ ἴῸ Θ0Π16 ΟΠ ΤΟΓΒ {ΠογΘ 5 οὔξη πῳωμίηρ 
ἢ δίαπιο πὶ δβοῖῃθ, ροσῇδρθ ἰἀάθῃ, βίη Ποῦ γοῖ 
Ἰαγκο ἰῃ 8 δπὰ οὗ νῃοἢ τγὸ ἢδνο ποὶϊ γοῖ Γοροπιρά. 
ΟἜΒΙΔΟΗ, ΟΛΙΥΙΝ: Τδὲ ΠΟΥ ἴῃ {18 ὈΓΑΥΘΓ 

ἰαπὶ βιγαῖσηῦ ἴὸ Οοὐ, δηὰ τϑοορηθ (μὲ Ηδ τ ἢο 
᾿λ8 πουπαθα οδῃ ΘᾺ] ὑπ 61, Βρτίηδ ΠΌμι [ΠΟΙ 
(τὰ; δας σαττίθα ΔΔΥ ὈΥ ΘΧΟΘΒΒ Οὗ ϑ,τίοῖ (ΠΟῪ 

8}1 ᾿ἰπιῖι8β. Ποηοθ [Π6 θοϊάποδθ οὖ τε ]τῦ 
ΟΠ ΤΟΥΟΥΕΥ πΠῈ Οοα; ποποὺ ἴὯ0 ρδγνυθσδο ΔῈ: 
0 τῶδι γὸ δὰ τοσιδίποα ἴῃ [π6 τ] τ ε88! Βαὶ 
ἷξ 6 ποι δπηρ ΠΟῪ ἴμδὴ ΠΟ τῆθη 1} ΠΟΙΪΥ 268] 
δεεῖς (οἄ, πὸ ᾿ἰσς οὗὁἨ {πον (α τῇ ἴθ ἀἰπηπηοα ὈΥ [86 
ἰπίδ ΠΥ, [86 διηροδῖ οὔ {Ποῦ οτηοίίοηβ. ... .. 
Απά γεὶ πθοπ ΤΟΥ {Π|π8 8 χῖνο τὶ ἀοα ἀπὰ ρμοὺγ 
ουἱ θείοτο Ηΐτη 4}} 1 ἢ τοῖρ ἢ πο πὶ ἀοντη, Ποῦ ρἢ 
ταῖν τ οῖσ δἰ τη ρ Οὐ ΕΥ̓ προὰδ ΓΟΥρΊν ΘΠ 688, 1ἰ 8 811}} (Ἀγ 
ἸΔΟΥΌ 6 ἰο ἀοὰ εἰκα {πὸ τος Κ- ΒαΣΉ ΠΠΥ οὗ 
Ἰγροοῖοβ, τοὺ [816 ΟΑ͵Ὸ [Πδὲ π0 πογά οὗ 88- 
ἔΌΓΔΠΟΒ ΤΩΔΥ͂ ΟΓΟΒΒ 1ΠΟΙ͂Ρ 106, Ὑγ 8116 ΓΠΘΥ ΔΙῸ ἱΠΤΑΓΪῪ 
ΠΠοὰ τὴ ἢ ῥγίά6. --- ΤΊ 18 ἃ ὅπ τγαῖῦ ἴῃ τπ|8 πδγσδῖῖνο 
ἴδδὲ τΌδ οὐἰτΐηΑ], ἀοῖοοϊοα ὈΥ τῶ οἱ, ϑῃου] Ὀ6 οου- 
ἀσπιποά ΟὨ]γ οὐ εἶθ οὐ οοπήίθβϑίοη. Φοβῆθα ἀοο8 
ποῖ ὈΓΟπιΐβο ᾿ἶπὶ Θχθιηρεοι ἤοτη ῬαηἰΒηπλοῃΐ, πὶ 
Ὁ 18 οοηΐοκβδίοῃ (οά νγχὰᾶβ ῃοπογοὰ Ὀσίοτο 411 [16 
ῬΘΟΡΙΘ, εἰἴῃῆοσθ [80 ΘΟΟΊΓΒΟΥ οὗ ἴΠ6 ͵οΣ ντγχβ ὁοη- 
ἄππιοὰ. Αἱ 1ἴΠ6 βαπιθ Πἶτὴ6 ΓΠ6ΙῸ 1168 πῃ [Π6866 Ἰτοτὰ 3 
Δ ἰἠπὶ οἵ δδίνίης Ἰπάρτηδης Βογθδένοσ, θοίοσο τ μῖο 
Β͵Π δηὰ Ῥοηϑ]  Μ{111 Ὀ6 δραίθρά θη ὁΠ6 88 
ξπβ Εἰταθο ΙΓ ὩΡ [0 ΒΒΈΓ {Π|0 ΘΑΓΓΠΪΥ ΡΘΗ] ΟΥ- 

ἰηοά ὃγ ἀοά, οοηΐοβαίπρ, τοδὶ ἢ6 [88 ἀοβογυϑὰ ἱϊ. 
ὙΒοΙθ 18 πηδηϊαθὰ Ποδ 8 {ΥῸΪῪ ΠΟΙΥ, Ῥϑίθσῃβὶ 
ἀἰδροκϊοη ἴῃ Φόϑημα, 88 ἃ ἰυάρο γγ8 ΤΟΪΑΧΟ5 οί ἢ- 
ἴεξ οὔ 16 τίρον οὔ [86 ἀϊνίπο οοτωσηδηά, θαϊ, 80 ΤᾺΓ 
86 ἷδ ῬΟδΕΪ0]6 ἰῃ ΠΟΙ δἰ δίθ ΠΟΥ τὶ [Πδὶ, ἀ68}5 τηογοὶ- 
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Ὰ]Πγ τ 116 ἸΓΔΏΒΡΤΘΒΒΟΥ. ---- ΒΥ [115 ΤΟΌΌΘΓΥ ΟΥ̓ (ἢὴ6 
ἡφύδὰ Αοδδη δὰ ΘΠ ΠΓΟΙΥ Ἔδηαα: 1Π0 εὐ γεμδει 
ψ ν 8Ὧπα δ δηὰ ἢΐδ δ ὈοσοπιΘ ἴΠ6 δ81ὴ6 88 
ἴδε ΟἝΠΔΔΗἑϊ68Β; 848 ΤΠΟΥ δ βηδιοποὰ [ὉΓ τὨοτὰ- 
Β6Ιγ 68 ὙΠδῖ πδὰ Ὀδϑθῃ ἀσγοιθα ἴο ἀοδιίγυσοη, ΤΠΟΥ 
τῆσδ {ΠΟΠΊΒΟΙΥΟΒ ΠΟῪ ὃὕδ ἀοβίτογρα. ὅϑϑί παν ἰπ 
1818 τοϑροοῖ νγῶδ 16 ἀταανε ὙΠΟ} ἴῃ δηοίοης 
πιο8 ψ8 ἰηβίοιοα οὐ 186 [Δ Π}}168 ΟΥ̓ [086 σι Υ 
οὗ μἰρῇ ἴσγϑδϑοῦ, δηὰ ἰπ δο} 8 ἀθίτοῦ 5 51}}} ἱπηϊοιοᾶ 
ΔΙΏΟΙΡ, 08. 

[ϑοοττ: ἘΟΓΥ (Δ]ΌΥῸ ἰπ βας ππάογβκίηρ. 
88 ΘΥΪΔΘΠΕΥ δοοοσὰ ἴο 86 Μψ1}} οἵἩ ἀοἀ, ἀπὰ τ ἀυτγ 
ΟΥ̓ΟΌΓ γδοθ δηὰ βίδίίοη, Βῃου]ά οδιι86 π8 ἴο Βυπι- 
Ὀ]6 Οὔτθο]ν 68 θοΐοτο πῖπι, ἴοὸ Ηθο ἴὸ ᾿18 ΣΠΘΥΟΥ 86δῖ, 
ἴο ΡοὺΣ οἂὖδᾷιοῦγ Πποαῦΐδ ἴῃ ὈΓΒΥΘΣ, δηὰ ἰηαυΐγο 
““ γυογοίοτο ἢ6 σοῃίοπάοῖ} τ ἢ τ ; "ἢ δηὰ ἴο ρ]οδὰ 
8 ῬγΟ  Ἶ868 δηα [6 ΕἰΟΙΥ οὗ ιἷβ ργτοδῖ ΠΆΠῚ6, 88 
δηχαροα 10 διρροῦῖ ἴπαὶ οϑιιδὸ ΠΙΟΝ γὸ ΔΙῸ 6Ὡ- 
ἀθανοτγὶπρ ἴο ΡΓομηοῦΘ ἩΓ ΠΔΙΘΥΘΥ ὈΘΟΟΙΏΕΒ οὗ 8 δηὰ 
οὔν ὙψΟΓὮ]6 88. ΠΆΤΙΏΘΒ. --- οὐ] τγὸ δνυοϊὰ ἔπθ δοπὶ- 
Τηϊββίοι οὗ ρτοδβ ἰἰ απ Υ, γα τπτιϑὲ “Τα 8. σον6- 
Ὡδηΐ ΜῊ ΟἿ ΟΥ̓6δ᾽᾽" δηὰ 811} ΟΥ̓ 86.868; ΜὍὸ τησϑῖ 
ΤΌΡΓΟΒΒ ἴΠ0 ἢγβὶ πῃουθσηθηῖδ οὗἁ δοποιρίβοοηοο, πὰ 
ΡΥΔΥ ΘΑΓΏΘΘΟΪΥ Ὠοῦ ἴ0 6 Ἰοὰ ἰηΐο τοπρίδοη, ν79 
τοῦδέ δΌϊτπδὴ0 ΟἸΓΒΘΙΥΘ8 ἴ0 πιραϊΐδῖθ οὐ [86 ἔι- 
[ΓΘ ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΟΘΘΒ οὗ "5' ἢ] σγαοδέοη ; δια ἴὸ 
Ῥίδοο οὐγθείνοβ, ὈῪ δὴ οἰἴοτγι οὗἨἁ [06 ἱπιαρπδίοη, ἰπ 
[Π086 ὙΘΓΥ ΟἸΓΟΙΙΒίδησο ἰῃ ὙΓἷς ἢ 6 Βῃοι]ὰ Ὁθ 
ὍΟΓΟ (6 βἰη οοϊητηϊ θα, δηα [86 ἱπαϊαδιίοη νυϑη- 
ἰδμοα; ἀπὰ ἴο ΘΟ οΥ τ μαῦ ΟἿΓ ἡπάρτηθηϊ δῃὰ ἴδε]- 
ἴηρβ ἷπ ἴἢδὲ σα8δθὸ πόοῦ]ὰ ὃ. --- ΕἸ ΉΔΠ1ν, ΤΒουσ 
δἰγοοσίουϑ οὐ 418, δου ἃ ὃθ ρΡυπίβῃοα τ τ ἢ- 
γος βγπλη688, ἀπὰ 4}} βου ὰ ππῖῖθ ἱπ ρῥτὸ- 
τοΒΌ Πρ δρδηδὶ {ΠΕῚΓ ΟΓΏ6Θ; γοῖ Ποῖ πιΐδο 
Βῃου ἃ ποῖ Ὀ6 ἰηδυ] 16, ὨΟΥ ΤθοΥγ ἱπλπλογίδὶ 808 
Τογροιίθῃ ; θαϊ 6411 ἀχροϑίι! δῇ ο8, θοσίοτβ ἱΠΒΓΤΠΟ- 
ἘΙΟΏΒ, δπα σοι ραβδίοηδῖο Ἔχ ογίδιίίοηβ, δῃου]ὰ ὃ6 
υιϑοα ἴο Ὀτίηρ᾽ ἴπ6πὶ ἴο τορθηΐίδησο, ὑπ8ὲ ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ 
ΟὈἰδῖπ ΤΊΘΓΟΥ ΠῸΠπιὶ αοὰ ἴῃ ἃ ἔπζατο που]. 

α. Β.Β: Φοβονδὴ 8. ἃ Ῥγαγου- βοατίης (σὰ --- 
Ὀ]οββοα Ὀ6 Ηβ πᾶπιθ ! -- θαὶ τ τ δὲ ἱπηρβθῃοθ 
ΗΘ 88 ῃ8 ἴο (ἢ ογίϑβ οὗ [Π086, ΒΟΎΤΘΥΟΙ ῬΓΟΡΟΥ 1} 
τηϑίϊον οὗὨ {ποῖγ ρΡοὕοῃβ, ἢο πᾶνο πϑοὰ ποτηβοϊνοϑ 
ἴ0 δοῖ ἱπ Τγάοῦ ὑπᾶὺ ὉΠΟΙ͂Σ ἸΥΒΠ68 ΤΥ Ὅδ σταηίοα! 
“ὉΡ! βδῃςτ εν {Πγ86 1," ψγὸ ἸΏΔῪ ἤοδγ ἩΐΪπὶ βαγίηρ 
0 ΤΩΔῺΥ 8ἢ ΕΘΓΏΘδΙ ΒΡ] δηϊ; “ ραϊ ΔΊΓΑΥ [ΠΥ 5΄η8, 
ΒΌΆΡΡΙΥ [ΠΥ ΟὟ ἀσἤοϊοηοῖς8, ἀηὰ ἀὸ (ΠΥ δὶ ἴὸ 
ΤΟΙΏΟΥΘ ἴὴθ δβιίππλὈ] ηρ- Ὁ] 0 ΚΒ ἔἴγοπιη δλοηρ (ἢγ 
Ὀγοίῦγοη ; ΤΠ6 ΠῚ ΘΟΧΡΘΟΙΣ ΤΩΥ͂ Β6ΙΡ ἴονγαγὰβ τ μδῦ πο 
ἀοδίγοβὶ ἔασι ΒΥ." ΗΔΡΡΥ ἴοσ υ8 ἰῇ νὰ χοὶ ὄνο τη8 
ΔΩΒΥΤΟΙ ἴ0 ΟἿ Ιηἰδία ΚΟ ὈΥΆΥΟΣ] --- ΤῈ.] 

8. Οαρέμτο απά 7) οεἰγμοίίοη ὁ Αἴ. 

ΟΒΑρτεε ΥΠ1|Ι. 1-29. 

α. δοθπδ᾽᾿ δισαίδζοπι δρδίηβὶ Αἱ. 

ΟἙΑΡΤΕΕ ΥἹΠ. 1--18. 
Ὄ 

Ι] Απὰ [δὸ 1ροτὰ [Θομονδῃ] βαϊὰ πηΐο “οβῆθᾶ : Εἶθ πού, μοί πον 6 (ποὺ αἰβηηαγοίά, 
[. 97: ἰ8Κθ 411 16 Ῥθορὶϑ οὗἩ νγαὰσ τὶ 0866, ἀπ ΔΥΪΒθΘ, 3Ὸ ὉΡ ἰο Αἱ: 866,1 ἢδᾶνθ 

δ σίνοῃ ἰηο (δἢγ Βαπὰ (86 Κίηρ οὗ Αἱ, δπὰ ἢϊ8 Ῥθορ]6, δπᾶ ἢ18 οἰ(Υ, δπα Ηἷ8 Ἰαπᾶ : Απά 
18οῦ 8|4}ῦ ἀο υπίο Αἱ διὰ Ποὺ Κιὴρ 88 μοῦ ἀἰάβί απύο 6 τοῖο δμα ΒῸΣ Κίηρ : ΟἿ]Υ 
16 8Ρ01]} ἐμογοοῖ, δὰ (Π6 οδἰῖ]6 (μογθοῦ, 818}} γα ἰ8Κθ ῸΓ ἃ ῬΧΘΥ ὑηΐο γουγβοὶνοϑ: 
ἴδ ἴμιθ60 δὴ δι θυβὶ ἔον (86 οἰΐγ ὈΘἰπά 1ὑ. 

θ 
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8 80 [Αη4] Ψοβίνια δγοβθ, ἀπ 411} (Π6 ρθορὶθ οὗἉ τγᾶσ, ἴο ρῸ ἂρ δραϊπβέ Αἱ : δῃᾶ Φοββυᾷι 
ἍὁΠο86 ουΐ {Ἀ|ΓΟΥ Γπουβαῃα ταὶ ρ τ πλθη οὗἉ νϑ]οὺγ [βἰγοπρ ΒΘΓΟΘΒ] δῃὰ βϑηΐ [Πθ τὰ γᾶν 

4 ὈὉΥ πίρ!ς, Απὰ 6 οοτητηδπαθὰ ἔμθμ), βαυίηρ, ΒΘ 014, γ8 8.181} 116 ἴῃ νγαὶῦ ἀραϊηβὶ 
186 οἰγ, δυόπ [οπαΐδ : δνθη} ὈΘ πα [116 ΟΙΌΥ ; ΡῸ ποῖ ΨὙΘΥῪ ΔΓ ἔγομα (Πα οἰζγ, θὰΣ ὈΘ6 

ὅ γθ 8}} τεδᾶῦ: Απὰ 1, δπά 41] [μ8 ρθορὶθ (μαὺ αγϑ τ] τὰ, Μ111 ἀρργοδοὶ υπίο [Π6 
ΟΕ : ἀπά Ὁ 8ἢ}8}}] οοτὴθ ἴο ρᾷ88 ὙῃΘη {ΠΟΥ͂ οΘοτὴθ οὖ ϑραϊηϑὺ 08, ἃ8 δι [Π6 ἢγβίι, [δὶ 

6. πὸ ψ1}} Η66 Ὀϑίογθ ἴ8θπὶ, (ἴον [8πὰ 17 (λ6 0 ννὶ}}] οοσηα ουῦ δου α5,}) {11} σα πᾶν ἀσϑισῃ 
{μ6πὶ ἔγοσῃ ὑΠ6 οἰἰΥ ; ῸΓ {6 0 111 βαῪ, ΤΏΘΥ 66 Ὀδίογο 8 88 αὖ {Π6 Ηγδὶ : [βοτὸ- 

7 ἴοτο [8π4}] σὸ Μ}}} ἤθο Ὀθέοσγθ ἔβθι. ὙἸΏθη γ Β88Ὰ]] χἱϑδ Ἂρ ἔγομιηυ ἴΠ6 δ 88 
8ΠᾺ Β61ΖΘ ὉΡΟΩ {Π6 οΟἰ(γ : ἔοῦ {Π6 1,οτὰ [Φοῃονδῃ]} γον (οα Μ1]}} ἀ6 νοῦ 10 ἰπῖο γοὺγ 

8 ιᾷπά. Απά [{ 514}} θ6 σῇθῃ γ8 μᾶνϑ ἴδθη (Π6 οἰ γ, ἐλαέ γ6 588}}8}} βεὺ (ῃ6 οἱἵγ ὁῃ 
ἢἤγθ ; δοοογαϊηρ ἰο {89 οοιπηπιβπατηθηύ [νον] οὗἨ ἴθ Πογὰ [θμονδ} 888}} γα ἀο. 
8686, 1 ἢανθ σοιητηδηαρά γου. 

9 φΦ{΄οβιυᾶ ἐδμογοίοσο [Απὰ Ψοβῃυδ] βδηῦ ἰβϑῖη ἕοσί ; δπᾶ ἐμ 6 Υ νυϑπὶ ἰο 116 'π διμθυβῃ, 
δῃᾶ δοοᾶβ θδύνγθθῃ Ββί}-6] απὰ Αἱ, οὰ {π6 τυβί βἰάθ οὐ Αἱ: θυῦ ϑοόββυδ Ἰοάρροᾷ ἐμᾶς 

10 πἰρῃῦ διηοηρ (86 ρῬΡθορὶθβ. Απά ϑοδβμιυδ γοϑθ ἋΡ ΘαΥΪΥ ἴῃ [86 τηογηΐπρ, ἀπὰ πυχηθογοαᾶ 
[πιυδίοτε 4] {6 ρθορ]6, αῃᾶ τυυϑηὺ Ὁρ, ΒΘ δπὰ [86 6] 46γβ οὐ [β8γϑθ6], Ὀθέογθ [86 ρϑορὶβθ 

11 ἰο ΑΙ. Απᾶ 8]]} {86 ρβθορὶβθ, δυδπ ἐδ ρϑορίδ [οταϊξ : θνθπ {6 ρθορ]6} οὗἩἉ ψἂγ ὑπαὶ 
τρότ6 ὙΠ τα, γθηῦ ὩΡ, 8πα ἀΓΘΥ ΠΡ, δηᾶ οδπη6 ὈΘίοσθ {π6 οἰἐγ, δηὰ ρῥἱομβοᾶ οἱ 
[86 μοσῖ 8146 οὗ Αἱ: ποῦν ἐλογδ ισαδ ἃ γὙ8]16ὺ [πὰ {86 νδ]] 6 Ὺ γγὰ8] θϑύνθομ ἔμθτα 

12 [ϊ]π}} δπᾶ Αἱ. Απᾶδθ ἴοοῖ δρουΐ ἔνθ ὑἱπουβδηᾶ ἤχθη, ἀπὰ βού {Ππθπὶ ἴο 116 ἰπ δια θυ 58 
1ὃ ᾽ν 8Π ΔΙΆΡΙΒ}], Ὀούνγθοῃ Β6.ἢ-6] δπὰ Αἱ, οὰ (ὴ6 νγοβί βἰάθ οὐ {86 οἰΐγ. Απᾶ ψῃθῃ 

{Π6Ὺ Βδά βϑὺ {Π6 ῥθορὶβ, Ἔϑθη 811 {πΠ6 ποβύ [Θ81Ρ] ἐμδύ τσαϑ οὐ {86 ποτ οὗἉ (86 οἰΐν, 
ΔΠᾺ {Π6ῚΓ 116 Γ8 ἴῃ νγαὶϊῦ οα ἐμ6 τυϑϑὺ οὗ [Π6 οἱἵγ, δοβῆυδ σσϑαὺ  (πᾶὺ πὶσῃῦ ἱπίο (86 
τοϊάϑι οὗ [πΠ6 νου 

ἸΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 ον. 6. -- ΝΒ, Το ἰσδίη οὔ ἐβουρῃϊ π|}} ῬΥΓΟΌΔΌΪΥ Ὀ6 θεϊο τορτοδουϊοὰ Ὁ Ὀοκίππίηος ἐδο δε; ΐθσιοο ΔΏΘΥ δεν 

ἀτγορρίης ἴῃ ραζο:(μοϑὶβ, μὸ δ ἴο οοπηθοῖ (Ὠ}8 οἰδυιλο ΜΠ 16 ΤΟ]οπίηα. 80 ΒὰῪ δῃὰ ἢ Ῥοϊϊο : Απά ποὺ π|}} οὐ οἂὲ 
δίϊλον υδ {Π], εἴο. Ζυησ, Βον ΟΣ, οορεἰπ 65 ΌΤΙ [6 Ὀχϑοοοάϊης : “ (ἢδὲ ἘΠΘΥ͂ ΙΏΔΥ σοηϊο οτϊ,᾽" οἷο. -- Τ.] 

ὃ. ὅμιαπὶι ΕἸ ἢς οὗἉ [6 [βγδ6 1165, ΤΠοῖν Ὑ)]οΥΥ. Οαρίαγο δπὰ Ποβίσυςσῦοι οἵ ἴπ6 ΟἸΤΥ. 

᾿ ΟΠΑΡΤΕΕ ΥΙΠ. 14-29. 

1{ Αμπᾶ ἴὑ ολη6 ἴο ρ888 ὙΠ 6η ἴῃ6 Κὶπρ οὗ Αἱ βαὺν εΐ, (παι {ΠΥ μδβίθα δῃη4 γτο86 ἊΡ 
ΘΑΓΪΥ, ἀπᾶ {Π6 τπηθη οὗἉ {86 Οἰγ τγϑηΐ ουΐ ἀραϊηβὶ 1βγ 6] ἴο θαΐ116, ἢ6 δῃηα 81] ἢἷ8 ρθορὶθ, 
αὖ ἃ [186] ὕπηϑ δρροϊηϊθᾶ [ογ, ἰο {86 ἀρροϊπυθᾶ ρ]δοθ 1], ὑθίογθ [86 ρ]αῖπ [ΨΦογάδῃ- 
γ81160]: Ὀαῦ ΒΘ νυῖϑὺ ποὺ ὑΠπδῦ ἐλθγθ τσογθ 116 Υ8 ἴῃ ΔΙ ΡΌΒΩ [788 Δἢ ΔΙῚ ΡΌΒΗ} δσδίηδὶ 

15 Βἷπι ὈΘὨϊπα {Π6 οἰγ. Απᾶ ϑοβῆυδ 8π4 411] 18Γ86] τηδᾶθ 85 1 (Π6Υ σγοσγὸ Ὀδαίθῃ θΘΌσ 
16 {Π6πὶ, δῃᾷ Ποα Ὀγ (86 γγᾶγῦ οὗ ὑῃ6 ὙΠΆΘΓΏΘ88. Απα 4]1 (ῃ6 Ρ6ΟΡ]6 ἐμαὶ τσ6γ8 ἴῃ Αἱ 

ΟΓΘ (816 ἱοσοίμοῦ ἰὸ ρυγϑαθ δθυ {πη ; δηὰ {ΠΟΥ ρυγθυθα ΔΗ͂Σ Φοβῆυδ, δηᾶ 
17 ᾿Ἔ’Θ ἀγάγῃ ΔΨΑΥ “ ἔγοια (Π6 οἰ. Απα {πα γγὰ8 ποῖ 8 τηϑῃ Ἰϑἷ ἴῃ Αἱ, ον Βο}- 6], 

(δαὲ νοΐ ποῖ ουΐ «ΔΗ͂ΘΡ [8Γ86]: δῃὰ {ΠΥ Ἰοῖδ (ῃ6 ΟἸΟΥ ΟΡΘῃ, δπᾶ ρυγβυθᾶ ΔΗ͂ΘΙ 
18Γ86]. 

18 Απά {6 Ἰιογὰ [ΨΦθβονδὴ]} βαϊα πὑπίο όοβῆσα, δίσθίο οὐὐ {16 Βρθᾶὺῦ ἰδαὺ ἐς ἴῃ 
(Πϊπα μαπᾶ ἰονγαγὰ Αἱ; 0Υ 1 νὶ}} σὶνϑ ἰὺ ᾿ηΐο {πΠ|πὴ8 Ββαπᾶ, Απα ϑοβῆυδ βισθίομῃοα 

19 ουἱ (πΠ6 Βροᾶγ ἰμαὺ λὲ λΛαά ἴῃ ἷβ ἢδμα ἰοναγὰ {μ6 οἵγ. Απᾶ {Π6 δι θυ8}} ΔΙΓΟΒΘ 
φυΐοκὶγ ουἵ οὗἉ ὑπο ῖγ ρΪδοθ, δῃᾶ (ΠΟΥ͂ ΤΠ 88 ΒΟΟὴ 88 ἢθ ᾿ιδα βίγϑίομβθα ουὖ δὶβ Πδῃηᾶ : 

20 δηὰ {60 ϑηΐϊογθα ἱπίο {86 οἰἔγ, δηὰ ἰοοῖκ 1ΐ, πὰ μαβίθα, απα βϑὺ {Π6 οἱ ἵγ οἱ ἢσθ. πᾶ 
γγ ἤθη [86 τηθη οὗ Αἱ Ἰοοκοά Ὀδμὶπά ἴδοι, ΠΟΥ βανν, δπα ὈΘΠΟ]α, {86 βιοκα οὗ (ἢ6 
ΟἾΕΥ ἀβοθπαϑθα ὑρ ὑὸ ἤθᾶνθῃ, δηᾶ (Π6Ὺ δὰ 0 ΡΟΥΤΟΣ (0 Ηδθθ (118 ὙΥδΥῦ οΥ [88] ἐμαὶ 
ΑΥ: δηὰ [Π6 ρθορῖβ (μαὺ 86 ἰο [πδὰ ἢδα ἰονγαγὰβ] [86 Ὑ] άθγηθββ ἰὰσηθᾶ Ὀδοκ 

21 Ὅροη {Π6 Ῥυγδβιοτβ.. Απὰ σι μθη οβῆθδ δηα 4}} 1βγδϑὶ βὰν ὑπαὺ [86 διυθυβῃ μδά 
(Δ Κϑὴ {Π6 οἰΐγ, δηα {πᾶῦ (ἢ 6 δῖηοῖκθ οὗ {Π6 ΟἱἐΥ δβοθῃάθά, [θη ΕΠ ΘΥ ἰυγη θα ἀρδῖη, δηὰ 

22. β]θν [βπιοίθ] ὃ [89 τηϑῃ οὗ Αἱ, πὰ (868 οἵμδγ ἰββιιθᾶ ουὖΐ οὗἩ {86 εἰΐγ δραϊῃϑὺ {μ6πὶ: 
80 ἐμαὺ ἐμ 60 Μ6ΓΘ ἷπ {86 τηϊαβί οὗὨ [8.86], βοῖῃθ οἡ (18 8146, ἀμ βοιὴθ Οἢ {δαὶ βί46 : 

28 δῃηᾶ [Π6Υ βπιοίϑ ἔπθπὶ, 80 ὑμπδὺ {Π60 16[ ποη6 οὗὨ ὑμϑῖῃ γοιμδὶμ ΟΥ Θθοβρθ. ἀπαὰ {πὸ Κἰην 
οὗἁἨ Αἱ [867 ἰοοκ αἰΐνθ, δπὰ Ὀγουρμὺ μἷπι ἰο Ψοβῆυδ. 

κ Βαπιο Οοάά, τοαὰ ἢ) (οάροά) Ιαδιοιά αἵ 7.5), 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΥΠΠ. 

Ἀπά [Ὁ σᾶταθ ἴο ρ888 ἤθη [8186] 84 τηδῆθ δὴ δηὰ οὗἉ β]αγίῃρ 4}1} {π6 ᾿πμ ἰδ η 8 24 

88 
--..-..----.. τὔὐὔτὸῦῖνΚ 

1-29. 

οὗ ΑἹ ἴπ (86 8614, ἴῃ (6 τά μ688 τ Ππϑγοῖπ ἴμθυ [Ὠ847 οἰιαβοθα {πϑ," δῃὰ θη 
ΠΥ ἸΘΓΘ 4}} Π]Π6ὴ οὐ [Ὁγ] 6 Θάσα οὗ Π6 βιυχογα, χῃ0}} [Π6Υ σγογα οομβαχηθα, {πδ΄ 
811 116 Βτ8 6} 1068 [ῬτΟΡ. : 411 19786]] τϑίαγηθα υπίο Αἱ, απ βυιοίθ 1 ἢ (λ6 οαρο 

26 οὗ (6 βυσοσὰ. ΑἈμά 0 ἰΐ νγ88, ἐλαξ 411 {πΠαὶ [611 (Πδὲ ἄγ, Ὀο(ἢ οὗἨ πιοὸπ δῃὰ ψοπηθη, 
20 ισεγὸ ἵνσοϊνο ἱπουβδηᾷ, ἐύδη 41} (ἢ 6 τηθὴ οὗ Αἱ. ΕῸΣ Φόοβῆυα ἄγον ποῖ 18 απ ὈΔῸΚ 
ΒΟΥ 6 βίγοιομοα οαὐ [Π6 βρϑασ [πο ἢ6 δὰ βιγοίο θά οὐὐ ψῖ (6 ΒρΡΘΔΓ], 

27 ἀπ] μΒ6 δα υἱίοτ!]ν ἀδείγογοα [ἀδνοίθα 7 41} [μ6 ᾿πμδ ἰϊαηίθ οὗ Αἱ. ΟἾΪΥ τ{|6 σαῦι]θ 
Δη4 [86 8Ρ0}} οὗἉ ἰμαὺ ΟἸΕΥ̓ 16Γ46] ὕοοΚ ὉΓ ἃ ΡΓΘΥ πηίο {πϑιλβοῖνθβ, δοοοσάϊηρ ἀπο {Π6 

28 ποτά οὗ {π6 [,οτὰ [96 ον] ἡ ΐοἢ ἢ Θομημηδηαοά “οβυα. Απά Φοβῃυδ Ὀαγπΐ Αἱ, 
29 ΔΑ τη866 1Ὁ 8 ᾿ΘΔΡ [ὉΓ Θνϑῦ, δυδη ἃ ἀθβοϊαίϊοῃ ἀπίο (ῃἷ8 ἀλγ. Απά (μὲ Κίῃρ οὗ ΑἹ ἢθ 

Ββδηρσοά οπ ἃ [[Π6] ἔγϑθ ὑπῈ}} θυθη-46 : Δα 88 ΒΟΟῚ 88 ἴΠ6 βιηὴ ψγὲ8 ον, “9ο088}τ|8 
οοατλϑη ἀ64 ὑπεὺ (ΠΘΥ Βῃου ὰ ὑβκ6 ΗΪ8 οΆγοα88 [ΟΟΓΡ66] ἀονγῃ ἔγοι (86 {Γ66, 84 σϑϑῦ 
ἴξ δὖ (6 δηίθγίησ οὗ (ῃ6 ρμαίβθ οὗὨἩ ὑπ6 οἱΐγ, δῃηᾷ στϑῖβα ἱβϑγβοὴ ἃ στϑαὺῦ μθὰρ ["3, 
του πα ] οὗἁὨ βίομϑϑ, ἐλαΐ γεπιαϊηοίδ [οὐαί : μὺ Τϑιηδί μοί} ππίο 018 ἀΔγ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΚΑΜΜΑΤΊΟΑΜ,. 

ΠῚ ΥέΎν. 14. --- ϑὸ ῬΑΥ, Ἠὸ ῬΓοιο, Καὶ]. ἘΠΕΠΘΥ ἨΔῪ ὙΣῈῸ μλ8 [Ὧ9 Δγ΄ς]6. Ῥόγθδρα ἴ ἰο ἐδ δρροϊοισωθης," το οδΏ ς 
ἰκ γεδρεςί οἰΐδοτ ἴο ἐξποο οἵ ἴο ρίδος, του] σορτοβοὶ ἔμθ Ἡθῦτον πὶ διυδοίσης ἀοδηϊδησα. --- Τπὰ.} ὁ ᾿ 

[2 ὕες. 16. -- ἘΝ ΕΡᾺ ΒΩΣα, ὃ ὙΓ6ΤΘ [ΟΓΏ ΔΙΓΟΥ ̓ “οοταρ οίοὶν δοραταίοά.᾽" 8.6 Ἐχοροί!οδὶ Νοῖοδ. --- 75. 

[5 Υετ. Ζ1. -- ἸΞΥ δα 'ῃ 0 Ὡοχὲ γοῖϑο. --- ΤῈ ] 
[4 ὕεσ. 4. ---Ἴπιδὲ ἴν, τ πασγοίη (οΣ ἩΒ1861) ἐἢ)9 τΩ60 οὗ Αἱ δὰ ομδαϑδὰ ἔἴο 18γ86} 1 68.᾽} -- ΤΆ] 

ἘΧΒΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΑΘ βοὺὴ 88 Αςιδη ΒΒ οὔθ 18: οχρίαίθα ὈΥ͂ Ηΐ8 
ἀεδῖ ἀοά τεοβίοτοβ [ἷ8 ἔδνονυ ἴὸ Φοβμια δηα 1} 6 

ΡΙε, ἐχβοτίβ ἴδοτα ἰὸ 6 ομοογία] δὰ Ὀο]ὰ, δηὰ 
τ 6 βοοοηὰ πὸ ἢ ὑπάοσίδκο τπῸ ὀχρεάϊθοῃ 

δραϊπϑὶ Αἱ. ΤῊϊδ ἰδ ἄορ, δῃὰ ποῦν ὙΠῚ ΤΟΠΙΡΙ οὔθ 
δυθσαβ8 (οἢ. νἱῖ!. 1-29). Τὸ ἐδπ6 τηθτ 4] ὈΟΔΠΙΥ 
οὗ 1815 κοευϊοηῃ γγχὲ ἤδύθ δΙγθδαν τγοΐίοστοα ἰῇ [Ππ6 ἰῃ- 
ποἀυςσδοη (8 1) ; [π6 οὐ ἶσα! ἀΠΠ  ]τΥ (τογβ. 12, 13) 
ΜΠ θὲ ἀἰβοιιϑδοα ὈΘΙΟΥ͂,. 

α. ζ7ωελμα᾿ 9 διγαίαφεια ασαϊπεὶ Αἱ, “ἢ. υἱϊ!. 1--8. 
Υεῖ. 1. ὙῈΘ βᾶπιὸ δποοιγαρίηρ, Δα γοβΒ 88 ἴῃ οἷ. 
ἴ. 9; ὩὨΟῊ ὙΨΟΓΥ ΤΏΠΟῸῚ ποράρα [ἢ τσοίογοποθ ἴὸ οἢ. 
τῇ, 5. 
ΑΙ ἐμ ὑϑουρὶο οὕ ὰσ. ΝΟΐΣ δ8 ἴῃ ἴΠπ6 ἤσγβί δὺ- 

ἰὴ ρὲ 3000 πιο ΟἸ]Υ, οἷ... Υἱΐ. 4. 
ἐγ. 2. ΟἿἹΥ [86 Βροΐ] μοζϑοῦ ... ... 8}8]}} γὸ 

ΔΚ ἴοσ ἤσουν. δίῃ σΑρίιγα οὗἨ δ ΓΊΟΠο, ἴῃ 8600}} 
δ'ε0 (6 ῬΓΟΡΟΓΣΊΥ) νγὰ8 ἀδυοίβα ἴὸ δθβονδὴ ; δυΐῖ δἱ 
τ» ὕπηθ τς βου ἃ ὈοΙοπρ ἴο ἴ06 ῬθΌρ!ο ἴὸ τ ΒΟΤα 
ΔΙΏΡ]Ὲ σαὶπ πδὰ Ὀσρη Ῥγοπβοα (1) δι. νἱ. 10 4) 
Ἀπ διαθυδη, (Ὀποοτηΐηρ ἴΠπῸ απθϑίίοπ 80 6χ- 

ἰρηβίτε γ ἀϊβοι 8864 ὈΥ [Π6 οΟ]α ᾿ ΟΓΡΓοίογβ, ΝΥ ΒΟΙΠΟΥ 
ἴι8 ει ρογτηθηΐ οὗὨ βίγαι σῸ 8 (νν 1168. 1π Ὑγ8 0) Ὑ᾽Ὰ8 
εὐῃβίδῖοης νι ἢ [Π0 αἰ ἰΥ οὗἩ σοα, Οὐα]νὶπ ΟὈδοῦνο8 
ὑτίεβν πὰ φοηυϊῃοί ΠΡῚΥ : "“ μοα ἀΐδ φικεγιιπί ποη- 
κι, ἀοίοπε εἰ ἐπδιαια8 ἰἰοραί ᾿οδίοβ ΟΡΡΥΙΠιΟΥ͂, ΕΣ 
σακρα ἱπιρογιία παβοί. (ετίιη ἐδὶ ποὸὴ γετίθπο 
φοίνπῃ σετὶ ὑεία, Ξε ἐ08 σδη βου ορίιπιο8 εἰτπι 68, γιὲ ατίο 
εἰ ἐοπδὶ]ο μοί ΐεπὶ τιασὶδ ψμαα ἱμηρείι. ΕΥσο εἰ ἰοσι- 
ῬπιρΝ εἰἰ δοίίμπι, ἐασίτα σοπίτουογ δία πὶ (δὶ, σοηβιοί 5 υἱη- 
οὐαὶ ατίδαε ἀσίατη 6556 οἵαπι: τηοιο π6 υεἱ ραο- 
(δ ππνἐιοὶϊα, εἰ αἰ πιοάο πάρη ἀαίαπι γαϊαπιιιδ. 

γεγ. 8 ἄοοα ποὶ νἱἢ νοτβ. 183,14. Ηρτο 
ἴι15 β84[ἃ {παῦ 80,000 τηθη ΔΓ ρἰδοθά ἴπ ἴ[Π6 δι 8} ; 
διαογάϊηρ τὸ νοῦ. 12 [ΠΟΥ͂ ἃτῸ ΟἿἹΥ ὅ.000. Εατ- 

1 [Καὶ σαρροϑοσ ἔπδὶ “οβῆτιδ δὶδο, διμὰ 8:9 πιλίῃῃ ΔΙΤΩΥ͂ 
δδὰ ζοῦο ἤἕγοσι ΟἿ ζΔὶ ἐο ἔδο ποίη Ὀοτμοοὰ οὗἉ ΑἹ (τον. 8), ἴπδὶ 
ἤοῶ ἴποτο 6 μας οὐδ ἐθ6 διηδὰ (γεγο. 8-9), κηὰ ἐλέγὸ 
(δᾶ Αἴ) Β εροῦϊ ἐμδὲ οἰσὲ ἴπ ἐδ9 ταΐάδὲ οὗ [ἢ 6 ῬΘΟΪΘ 
ίνασ. 9). ἴῃ τοῦ. 12, 13, ἰθοιι ἢ δη ΟὨΪΥ ἃ τοροϊ ἰου πίῃ 
ΒΟΙΏΘ ΏΟΤΘ ΡΟΣ ΓΟ ΔΙΙΟΥ͂ οἵὗὁἨ (Π)0 δὐλιοπιθηῦ οοῃοσσηίηρ [16 

μον, [Π6 80,000 χηθῃ ΜΈΓΘ, Βοοογάϊηρ, ἴο [18 γα γδ6, 
Βοηῖ Οἱ ΔΙΓΟΔΑῪ οὐ [16 ΘνθηΪηρ ὈΘΙΌΓΟ ; ἰῃ νοῦ. 18, 
οἢ ἴπο ΘΟΠΌΓΆΤΥ, ἴδ 5,000 θεοί Κο [Βοτηδβοῖνοβ ἴο τ οἷν 
δαΐδ ὁοποθδ]τηθηῦ γθὲ οἡ [Π6 τηογπίηρ οὗ [Π6 Βαῖε]6. 
ΤΏ οδ0 σΟΠΙΓΔαΪΟΟΥΥ, δἰδίοπιθηῖ ἰδκθη ΠΌμ ἀἰί- 
[θγθη δ ΒΟῦΓΟΘΒ σδπηοῦ Ὀ6 ΓΟΟΟΏ (64, 88 οὶ] ἱπάθοα 
Ρογοοῖνοβ, Ὑ16 γοῦ ἢΘ ΒΙΓΒΉΡΟΙΥ διοπηρί τὸ ἢδΓ- 
ΠΊΟΠἾΖΘ {ποὰ, δ (δῖκοθ γϑῦυ. 12 δηὰ 13 ἴο 6 8 
“ ΒΡΡΙΘΠΙΘΗΙΑΥΥ͂ ΓΟΙΊΔΙΚ ἡ ἴ0 γΘΓ8. 8, δηα ΒΕ γ8: 
Βείοτο ἐδθ ἀν Γ δῷ»), ΘΓ. 8, Ὑ7Χ6 τητιβὺ ΒΕΡΡΙΪΥ͂ 
ἔγοτι 16 ΒαΡΡΙ ΘΠ ΘΠΊΆΓΥ ΓΘ ΓΚ, (Παὲ Φοθπια οὐἱ 
οὔ ἴπ6 30,000 πιρῇ βοραγδῖθα ἀσαΐῃ δϑους 5,000 δπὰ 
β6ηϊ ἴἤ61ὰ Οὐ ΟΥ̓ εἰσ ἢν ἰπτο [Π6 δι 8}."1 Αραϊηδὶ 
τη ΜΔΈΓΟΓ ΘΟΥΤΘΟΙΥ ΒΑ ν8, Οἡ ΥοΓ58. 192, 18: “,1ες 
τερυσπαπί 118 ψιιαβ υεγ 8. 8--8 εἰ 9--}} ἐχροδίίι ἰφσιιπίιιν. 
μαπι τερυσπαπίϊαια τεσίε ρίεγίψμα τϑροίμνἐ ἐς αηπα- 
ἐϊδια αἰνογδὶβ αἰΐο εἰ αἰΐϊο ογάϊπα αἰισογδίβηνο νετδὲϑ 
δοτρέϊβ, ἴῃ φιείδιια οοπίταλεπαὶβ ᾽5, φωΐ λμης ἐἰδτωηι οοπι- 
Ῥοβιμεῦέ, ΠΟῊ βαίῖ8 ααἱ αἱυεογδίίαίεπι αἰξεπάετίί. Οὐ Τὸν 
δἰπεϊΐοπι ἰοσμπι, ἵν. 8. ΑἸῈΧ. σοῦ. 12 ῬγοΥβ:8 ποὴ 67- 
λί δεῖ, ἰογιὶ ἀδοϊπιΐ, πιαπίπιαηι ρατίοπι οπιϊε εἰ; λαδεῖ δηλ ια 
λας ὑτηΐιπι : καὶ τὰ ἔνεδρα τῆς πόλεως ἄπο θαλάσσης 
(1146 ; εἰ ἐπδίαϊα ἐτγαπὶ οἱυϊία!ΐ α ἀμῦδιι πἰλὶΐ ἀπὶ- 
»ίϊιι8.᾽ δα ἢ 15 {πὸ ἡπάφτηοης οὗἉ Κποῦοὶ 4150. Τὴ 
80,000 πιΐρῃϊ τθϑοὴ τ6 ποῖ ῃθοτγῃοοῦ οὗ Αἱ θοίοτο 
ἀαγῦτοαϊκ, δίποθ 176 αἰβίαποο ἤγοπι αἷϊραὶ τὸ Αἱ 
ΑΒ ποῖ ΤΌΤ τη να ἴ0 βἰχ ἤουτα, (Ἰϊοδίπεοπ, 
ἴ. 807-12.) Φοβαδ 51}}} τοπιαϊηοὰ τπδὺ πίρῃι ἴῃ 
σΊ αὶ. 

Ψο 8. 4-3. ΟἸΘΑΓ δηα Ὄχϑοὶ ἱπβιγαοίοηϑβ ἴο {Π16 
80] ἴθ ΠΟῪ {ΠΟΥ ὑοῦ ἴὸ ργοοθοά. ΤὙΠΕΥ πιεῖ 
ΡῬΠΙβΟΠΟΙΏΒΟΙγΘΒ ἴῃ δι θυβῇ, ποῖ ἴοο ἴδΥ ἴγοπι [ῃ6 
οἰἵγ, δηἃ Ὀ6 ἰπ το Π688 ; Π6 του] τηθ Κὸ Δ δὐίδοκ 
ἴῃ ἴτοπὲ δηᾶ ργοϊοπαᾶ ἴο 6. Τθθη {πον δῃου]ὰ 
Ὀτγοακ ἰοτι ἰηΐο [Π6 ΟἿ δοδηἀοποα ὈΥ [Π6 ΘΠΟΙΑΥ͂, 
δηά βοΐ 1 οἡ γθ. “"866,᾽᾽ Π σοποὶυὁ5 ἢν Δ αγο88, 

δῖ ὈΌΔῊ ῬΓΡΟΥΪΟΌΒΙΥ τηοηοπθα. ΤΉ. ΟὨἹῪ ἀΠ ΠΟΥ ἰὼ ἰδ 9 
ὍΔΥ οὔ τοραγάϊημ Ὀοί δοοουπίδ 88 γοϊδίηρ ἴὸ [6 βδζὴηθ 
πιογειπθηὺ ἰ8 ἰὴ στοαὶ ἀϊἴογϑηοο οἵ 9 πΌΣΌ6ΓΒ οὗ 6 τηθῆ. 
Π1}6γτ6 πο ἐδίηκο ᾿ογο ὯΔ8 Ὀδ6Θη ΑἸΠΙΡΙῪ δῇ οτοῦ οὗ ἰγβηδοῦρ- 
ἔίου, ἔπ 6 Ἰοϊίοτϑ γοργοβδοηηφ ὅπ ὅ.000 Πανίηρ ὈΘΘΏ ὈΥ π}|8- 
ἰκκο τορἰϑοοὰ ἰὰ τοῦ. 8 ὉΥ ἴοδο ἀδυοίηρ 30,000.--͵ΤᾺ.} 
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“1 ἤανα οοπηηδηδοὰ ἴξ ἴο γοῦ,᾽" [μαὶ ἰδ, “ ΤῶΚο 
᾿ιοοὰ τπ8ὶ νοῦ ἄἀο ψ61}} γουῦ 

γον. 9. Βοένγθθῃ Βοῖμ 6] δῃὰ αἱ. “αἱ 1δὺῪ 
ἐοτίγ-ἢνο τηϊπαῦοβ δου! ποαϑὶ οὐ Βοιἢ-4] (εἶ. χὶϊ. 9; 
αοη. χὶΐ. 8) ; θοῦνγθοη [Π6 ἔπγο Ρ]8068 Υἱδ6 {ὙῚ᾿ Ὸ ΤΟΟΚΥ͂ 
δαὶ; μα, ὈΘ δ ηα π ΘΟ 1Π6 ἸΙΕΓΒ ἐη ΜΑΙ ΔΡΡΟΑΓ ἴοὸ 
Βανο ἰδκθη τμοῖν ροβιίοη (δὴ ἀθ  6]ὰο: δίαγγα- 
ἐἶσε, ᾿ὶ. Ρ. 280)." (Κπορθεὶ.) 

γεγ. 10. ἴῃ [ἢδ τποτπίηρ Φοβϑῆθδ ᾿οδὰβ πρ ἘΠ 6 
τοδὶ οὗὁἉ 1Π6 ΔΥΤΩΥ͂, ΠζΟΠ168 ὈΘίΌτΟ ἴῃ 6 ΟΥ̓ Δ ἃ ΘΠΟΒΠΕΡΒ 
ἴο 1Π6 ποῖ οἱ ἷΐ, 80 [δὶ ἃ ν᾽] 6 Υ, ῬγΟΌΔΌΪΥ “τη 
Ῥγεβοηῦ Ἦδαν Μυΐνδη," [ΔΥ Ὀεῦνθθη μἶτπὰ δηά ΑἹ. 

γεῖβ. 12,18. 8566 δῦουβ οῃ υϑῦ. 8. Αοοογάϊησ 

ἴο Κοὶ!, ἘΦΙΓΤΣΠ ΡΣ" ΤΏ68}8 ἴδ6 5816 πἰζἢϊξ 88 
γογ. 9. Βαϊ ου ἴπᾶὶ πίρμΐ (νον. 9) Φοβῆπδ 8 ποῖ 
γοῖ ἙΟΥΙΔΙΠΙΥ Ὀοῖοτθ ΑἹ, ἴῸ0Υ ὙΒΙΘἢ ἢ δβίασιθα ΟἿ]Υ 

ΤῊ τεδάϊπρ 1.) 
ἱπείβαά οὗ ΠῚ οτἱρίπαῦθα Ῥδύβαρθ ἴῃ ἴδ 8816 
οὔτε ἴο Βδιτηοηΐζο νοῦ. 15 νὴ ἢ νοσ. 9. 

ὁ. δλαπι: Πισλε οΥ ἐλὸ ]6ταοίε6. ΤΑεὶΓ Ψὶοίοτν, 
Οαρίωτε απαὰ [εδίτυοίίοπ οΥ ἰλὲ ΟἿίν (νογ8. 14--29). 
ὙΠῸ Ρ]Δὴ βαυοοθοῖβ δα πη γ ὉΪγ. 86 Κίηρ οὗ Αἱ, 
δοοίηρ 9 βἤτ δ᾽ 8 ἈΓΙΩΥ ἰῃ ἔγοηΐ, Ἰθδἀ8 οὔ Δραϊπδί 
Ηἰπι. Το Ἰδοῦ ῥτοῖθηὰβ ἴο πιῇ ὅν. ΤῈ [ῃ- 
ΒΔὈΙΑΠπίδ οὗ Αἱ ΠΟῪ Ῥῦτβθθ ἴΠπ6 ΙΒΓΔΘ] 68 δη ἸοδΥΘ 
[806 οἶτγ βιδηάϊΐηρ ορεθ. ὙΒοη Φοβῆυδ ρῖνοβ 1ὴ6 
ΔΙΉὈυδὶι ἃ εἰρτιδὶ ἱτἢ ἢἷ8 θρθαῦ. ὙΤΠΟΥ συ ἤοτίΝ, 
86126 ἴπ εἰΐγ, δὰ βοὶ ἴζ οῃ ἔσθ. Φοβῆτδ Ὠἰτηβο 
ὙΠῸ 18 ΔΥΙΩΥ͂ [ΓΒ Δροισξ δὲ [6 Β8π|6 πῃηοϊηθηΐ. 
ΤΠ πιοη οὗ Αἱ πὰ ἐπρϑιϑοῖνοθ βυ 6 η]}Υ διίδοκοὰ 
ἰη ἴτοῃΐ δῃ ΤΟΔῚ δ Τμοθ, 8η 4 δ΄ δηπι ἢ αιοα, ΤΟ 
ΟἾΠΡΙ ἱπμαὈἰϊΔη 8 οὗ Αἱ α͵8ο, δρουὶ 12,000 1 ἱπ πηρῃ 
δηἀὰ ΜΟΠΊΘΠ, 816 8]αίη. ΤΠ ΟἿ ἰ8 χαζοὰ ἴὸ [δ6 
τουηά, 118 Κίπρ' Βαηροά οη 8 ἴτεα. 

γεν. 14. ΘῈ ἴδ) κίτιρ οὗ Αἱ δδνν ἰΐ, ΠΔΙ ον, 
Φοβῆμθδ δηαᾶ [18 ΔΓΙΏΥ, --- ΡΟΪπ ὕπρ' Ὀδοῖκ, τ γοίογο, 
ἰο γϑγ. 11, [ῃἢ6 σοη Ππαδοη οὗ ὙΠΙΟΝ γὸ ἤδυθ ἤογο. 
11 σδῃποῖ τσοίογ ἴὸ υϑῦ. 18 Ὀθοϑβ ἢ οομμα ποῖ 566 
[πὸ ΔΉ θιΒἢ) ΠΟΓ δδνθ ΔΗΥ͂ Κπον]οάρσο οὗὨ ἰδ, ἃ8 ἰ8 
δοννῃ ὈΥ [6 οἸοδ6 ΟΥ̓́ΤΟΙ. 1]. 
ογ. 16,17. Τδο τοη οὗἉἩ ΑἹ ἴῃ τποὶσγ ἀχοοβαῖνο 

ΔΥΔΟΥ ΤΟΟΚΙΘΒΒΙΥ ἰοανθ ἴπ6 ΟἰΥ, τ ποῦ σᾶγθ δϑουϊ 
οονοσίηρ πον 11η6 οὗ τοϊατῃ τὸ Αἱ, δῃὰ πιπουῦῖ 
ῥγούθοϊοη ἴο ἰδ ΟἰΕΥ 1661} νας ἢ ΠΟΥ Ιοανὸ ΟΡΘΙ. 

ΤΠο Ἔχργοβδίου ἌΓ) ἴ5 βιτικίηρ: “ἸΔΟΥ͂ ποτα 
ἴοτ ΔΥΓΔΥ,᾽ ἵδη Επ8; “ ΠΟΥ γ τὸ οπὶ ΟΝ," 5 

γον. 18. Α ἄἀΐτοος οοτημηδπὰ οἵ αοά τοποιγοά, 
Ὁπάοτ ὙΏΟΘ6 Βρ6ΟΪ8ὶ οὐάοσ ἴ06 ὙὮΟ]6 δῇϑὶγ ὑσο- 
οδραβ. 

Βρϑασ. ΗἊν. ἸΥΤΣ, ἀδτί, δνθ!ΐη, ἃ 8118}} βρθῶτ 
ΒΟ ἰδ Ἰυτ]οὰ (θοῦ χ]ὶ. 20. Επρ. 28), ἀϊπέίπει 

ἔτοτα ἴμ6 ΓΛ ΓΤ ὑΒοτὸ πηθη οηϑὰ ἰῃ οοπηοοῦοη τι τἢ 
ἷἰς. Ετοπὶ ΟἿΣ Ῥδββᾶρθ εοπιραγοὰ ἢ γοτ. 26, 

βοῖ ψουΪὰ σοποϊαάθ τθδὲ (6 9. πησδὲ δυθ Ὀθθῃ 
ἔυτηϊθοὰ τὴ ἃ θδρ' οἵ βίδα γᾶ. Ῥοββί]γ, [Ὡοπρῇ 
ποῖ ΠΟΟΟΒΒΑΓΪΥ, δίηοθ [06 νγαυΐϊηρ πιοοῃ ὑἢϊςῇ 
Φοβῆπδ, τηδἀθ τ] ἢΐ8 ΒΡΘΔΓ ταΐχἢξ Ὀ6 Β6θη ἃ ἰοὴρ; 
ἀϊδβίδῃοο, ΕΕΒΒΙΣ ἐγ ΒΌΡΡΟΔΘ [μαὺ [ΠΟΤ 88 ἃ 
Ὀτίρῃε δα πδηΐπθ. ΑΒ δ ὑἜϑρου οὗ πὸ Βαθυ]οηίϑηβ 
δηα Ῥουβίδηβ, ἰς 5 βροκθῃ οἵ Ζ6γ. νἱ. 28; ]. 42. 
ΤΙ τοηάοπηρ οὗ [6  Ι]Σ. ὉΥ “οἸγρδυβ᾽ [15 οσ- 
ΤΟΠΘΟῦδ. 

γοεῖ. 206. ὮΝ Ββρὰ το ῬΟΤΟΣ, ψαϊρ. ποη Ροί- 

μετιπί. ΟἸΠΟΥΒ, 6. 9. ἀοϑοηΐαβ, οσρ δίῃ ὩΣ ἢ 
τοίογοηοο ἰοὸ Πααΐ. χχὶϊ. 18; Ναπι. ἰΐ. 17; 159. χυὶ!. 

1 [Βαὶ}Ὲ νγδβ τὶ 81} (δαἱ [611 ἰδὲ ἄδυ Ἴ (τόσ. 26), οὶ “ἴ ἔδο 
οἵἴδον ᾿πῃδὈΪ Δη Δ 5 ἐμδὲ ταδθ ρΡ [ἢ 12.000. --- ΤΑ.] 

8 ΠῚ ἰ6 ἴ:6 δβδίο ποσὰ πὨ]οῆ, ἵν. 18, ἀσποίοβ ἐδα νἱ| ἢ- 

ἰῃὰ ([Π6 τηοτηΐηρ {γογ. 10). 

ΤΗΕΒΞ ΒΟΟΚ ΟΕ 9Ο0Β5Η0Α. 

8, 88 ᾿η δ ηΐηρ οἷδοδ, τοοσι; Ὀπὺ ὙΠΟΙΠΟΣ (6 μα 
6Δῃ τηθϑῃ {Π 18 ΟΡ ἴο υ8 ἀουδ}]. Ὑ͵ο Ββου]ά 
ΓΆΙΟΣ ἈΡΡΓΟΥΘ [ἢ Το πάεσίπρ, “΄ δί468" (61}). ΤῊΘ 
ἤτβι εἰρτπιδολύοιη, ΠΟΎΘΥΟΣ, 8 ἴο Ὀ6 ἘΙΤΟΩ͂, 06- 
6896 ἴἤθη [86 ᾿μουρῆὶς 15 (Πῖ9, ἐπαΐ ὈοΙηρ᾽ ΒοΙὰ ἔβδὶ 
ΌΥ͂ ΤΟΥΤΟΓ, ΠΟΥ δὰ ΠΟ ΡΟΥΘ ἴο 68 (ἢ]8 ὙΔΥ ΟΥ̓ 
1π4:. Τῇ6 τ Ώ016 βὲϊυδὕοῃ οὗἉὨ πῸ το οὗἉ Αἱ, τ 8ὸ 
ΒΔῊ Ὀείοτα ΓΠο τὰ δ) 6 ΘΏΘΙΏΥ, ὈΘΠΪπα (Ποῖ [16 ὈΌΓΗ- 
86 ἸΟΥ͂Τ, ἷδ ΔαΙΪΥΔΌΪΥ ρῥἱεϊαγοα ἴῃ 8 ἔδυν βίο ΚΟ. 

ΟΣ. 26. “Δοβίυδ ἄγον ποῖ ὑ80Κ ἴ[Π6 παηὰ ὙΊΟΙ 
ἢ δὰ δβίτοί μβοὰ οὖ πῖτ [6 δρεδγ, πη] 411 (16 
ἱπ Δ Δ π οὗ Αἱ δὰ Ὀδοη ἀοδβίτουθά. ΤῈ βίρπαὶ) 
[ῸὉΓ διῖδοϊκ οὐ Αἱ 88 8150 ἃ δίριηδὶ ἴον ἴῃς ἀσδβιγας- 
ΟῚ οΥὗὁἨ [Π60 ἱπηδΌϊ δηϊθ, δὰ τοιημαϊηθα πη] 118 
ἀεοδίρη ψγ8 1 6]1οὰ " (Κποῦο}). 

ΕΓ. 28. ΤῊΘ ΟἿΤΥ ἰδ τηδὰθ δύθῃ ὙΠῺῊ [86 στουπὰ 
- κατ᾽ ἔδαφος. 

εν. ῶ9. Ηδδρ οὗ δίοχιϑβ, 85 ἴῃ οἷ. υἱἱ. 26. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΑΙ͂,. 

1. Τὸ βῃου]ὰ ποῖ Ὀ6 ονουοοκοᾶ τπδΐ 116 501] ἴὸ 
Ὀ6 τα Κοη ἴῃ Αἱ ἰβ ρίνθη οὐ σ ἴο ἴπ6 1β8γδ6} 168, γὩ] ἢ 
Ὑ83 ποῖ ἴΠ6 6886 δἱ Φογίοῃο. Φογίοῃο νγὰ5 (16, γεξ 
οἵ [06 οὐτἰε8 οὐ Οδῆδδῃ οδρίσοα, δὴ Ὀοϊοηροᾶ οὔ 
{18 δοοουπξ ἩΒΟΙΥ ἴο ἴδ Γοτ, 88 ἴπ6 ἢγβι- θΟΤΏ 
οὔ δη δ ὑδθδαὶ (ΕχΧ, χὶ!. 2, 12, 15), Δπὰ 88 (Π6 
βγβι ρα οὗ [Π0 ἔγα! οὗἨ 16 ἤς]4 (Εχ. χχ]ὶ]!. 19 ; 
χχχίν. 96: Τϑῶν. 1ἷ. 12; χα [ο[, 10, 17,20 ; ΝΌΠ;, χΥ. 
20, 31). ὙΝΐβ νγα8 ΠΟ ἸΟΠΡῸΓ 80 δἰ Αἱ. 

2. Ἰξ τδ6 ᾿πδοο οὗ [Π0 ὙΥᾺῚ 18 οοποοράοά, ἰξ [0] ονγ8 
[δῖ ἃ βίσγαίδρεπι δ. ἢ 88 8 ΠΟΙῸ βάοντοι ὈΥ͂ 
Φοβῆθδ δραϊηβὲ Αἱ, 18 ΚΟΥ 80 ΣΏΟΓΑΙΙΥ 6] Δ Ὁ 16, 
δἰ 056 ΠΟΙΟΥΪΟΠΒΙΥ͂ ΔΓΒ ΔΓΘ Οἵ ΟΔΙΤΙ ἃ ΟἹ ΘΧΟΙ ΔΙ ΥΟΙΥ͂ 
«σοῦ ““Πατὰ Ὀἷοννα᾽ ()γίεπαο), ἃ8Β Οαἰ νη ἢ 85 
Ὑ6]1 τοιῃαγκοᾶ, Υοὲ βιγαίδροιη, 88 ΟἿ  Υ]η 4180 9 8}}8 
18 ἴο ποίορ, [88 18 ᾿1π|118. Α ΓΥΘΔΟΠΘΣΟΙΒ ἰΘΤΙηϊη8- 
ὕοπ οὗ ἃ ὕσπτιοθ, δηὰ 116 |1Κο, 18 ΤΟΥ ΠΥ τοργοθη- 
8:0]0θ. ΟΥ̓́ ΒΌΟΒ [πΐηρβ ΤΠ6 70 18 ὯῸ ΤΟ ΠΟ ἢ ΕΙΘ, 
δαϊ ΒΙΠΙΡΙΥ 8ὴ ἰπβίδῃοο οὗ δίταίορυ {κὸ ψδὲ ἱβ 
ὙΠ 6886} 1ῃ ΔΙπιοβ ΘΥ̓ΟΤῪ στοδῖ ΔΙ. 

ΗΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΪΙ, 

Οοὐβ τοπουγοᾶ 981} ἴο Φοβῇῆμῃ --- [Π6 β8πι6 ποτὰ 
ἰηάοορά 65 Ὀσέοτγο, αὶ πον οὗ απ 8 ἀἰδγοπὶ ἰσηρογῖ, 
βὶποο αοά ὈΥ ἱξ ποῖ ΟὨΪΥ 88δι1Γ68 Εἷπὶ οὗ ἢ]5 βι ρροτῖ, 
δα 4180 χῖνοϑ πἰπὶ ἰοὸ ππἀογείδηὰ {πᾶὶ Ηρ ἰδ δραίῃ 

Ἰοῦδ ἴο ἴηι. --- ΤῺΘ σδρίογο δὰ ἀθεϊγαςοη οὗ 
[86 οἷΥ οἵ Αἰ. (1.) Ῥτγορασδοῃ. (3.) Εχθοὺπίοη. 

866, 1 δαᾶνα σουμπϑι θὰ ἰΐ ἴο γοῦ --- ἃ δΒίσίο ἢ}}}- 
ἰπΑΥγ δάτηοπίοη, ΜΓ ΒΙΟΝ ΤΗΔΥ͂ ΔΡΡΙΥ 6]80 ἴο 186 
βρὶ αὶ οοπβὶςοϊ. --- ον Οοὰ χῖνοβ [8 Θῃθτ, δ 
ἱπῖο 16 Βαπαᾶβ οὗἉ μὶ8 βοσυβῃϊβ, τ 8116 Β6 (1.) ὈΠπὰ8 
διά ἀἰκῃθασίθηϑ [6 (ὍστΩΟΣ ; (32.} ΘΟ] Θἢ8 δηὰ 
ΒΓΟΏ ΙΒ ΘΏΒ ἴΠ6 ἸΔΙΓΟΓ. 

ΒΥΑΒΚΕ: ΑἸΓΒΟΙΡὮΉ ΘΥ̓ΟΓῪ ΥἱἹΟΙΟΓΥ ΠΟΠΙ68 ἔσγοσα 
Θοά, ἱξ 8 8Ε}}1} ἴῃ ἴὸ ογάθὺ οἵ οἿἷσ οὐσῃ βάθ} ΥΥἁ δηὰ 
ὈΓΆΥΟΓΥ. --- ΕὙότα αὐα ΔΙ0Π0 ΘΟτμ68 {86 ΥἹΟΙΟΓΥ͂ δηὰ 
Ης ἴς 18 στο σδη βυθάπο δῃὰ τοοῖ ουν [6 ΡΘΟΡΪ68. 
ΑΝΟΕ: [ἢ 80 (ἈΓ 88 8 ὙΆΓ 18. }π81868}}]6, 80 ᾺΓ 

ἴθ Βιίγαῖδροπι [πογοὶῃ ᾿πβ( 84 0]6 4180, ὑσον! ἀθὰ οπ]Υ͂ 
18δι ἰς οοηῆίοϊ ποῖ ἡ Π 1Π6 ΒροοῖΔ] δρτθοθηβ 6 Χ- 
ἰΒηρ, δηὰ Ἰεδὰ ποῖ ἴο πη Δ ΤΠΘΆΒΌΓΟΒ ; ὉΓ 88 
ταιιοἣ 848 Ῥοββὶ]6, [86 ῬΘΟΡΙΘ τὲ ὃὉΘ 8 

ΒΙΒ. ἦσε. : Ὑὸ ἴοτῖαπο οὗ ὙΣ 18 
δαΐ ἴτ ἴπ|8 48 [Π6 Γοτγὰ Μ01}} μαγο. 
ΟΒΑΝΜΕΒ: σδυβῖὶ ἈΦΥΒ 8΄6. πο ἴῃ ΠΟΙΉΒΟΙΥΘΒ 

ἀραϊπβὲ αοά. Βπὶ υἱἰϊποῦϊξ ΠϑοΘββὶΥ, ΤΟΟΚΙΘΒΒΙΥ, 
δηὰ ἔτοπι {τ βίης, σλυδ68 10 ὈορῚη ὙΓΑΙ, 18 ἰπ] απ ΟΠ, 
9 ΟἾγ. χχχνυ. 30;} Κὶ. χχ. 8. 

ἀσαπτοθυὺ οἵ (πο Ὀχίοδί δ ἴδοι ἴχοπι ἴδ τοτμ οὗ ἔϊπο στἰτοσ- Ὀοαᾶ 
ἴο ἴδια ΡΥ ἰδηὰ: “ςἷὋπ610 ἰἶσϑα," τοῦθ ὀχ ον “ μ᾽ υοϊκοά, 

ὍΡ." --Τὰ.} 

ἘΙΔΏρΕΘΌΙΟ, 



ΟΗΑΡΤΈΕΒ ΥἹΠΙΙ. 80-85. 88 

4, 7λὲ Αἰίϊαν ο Βίεοφείησ απὰ 9. Ομγείπσ οη ἔδαϊ. 

Οβαάρτεξ ΥἹΠ. 80--8ὅ. 

80 Το Φοβμπα Ὀυ1]ῦ δὴ 41}18Γ ὑπίο (86 τὰ [ΖΕ ον} αοἄ ΟΥ̓Θγδοὶ η Μοῦπὶ ἘΡΔ], 
81 286. Μοβϑβ {86 βοσυδηί οὗ 86 1ωοσὰ [Φοβονδῖὴι μ847 οοτηπηδπαθϑα {μ6 οὨ] ἄγῃ οὗὨ 18Γ86], 

8510 15 ΤΠ θη ἴῃ (Π6 ὈΟΟΚ οὗ (π6 ἰαὰνν οὗ Νίοβϑβ, Αἰΐαῦ οὗ 016 βύοῃϑβ, ΟΥ̓ ὙΠΟ. 
ΠῸ πιδῃ ΒΔ} 1ῆἔθα ἀρ ἀπν ἴσοι : δηὰ [Π6Υ οἴἴἶδργσϑα ὑμβϑγϑοη Ὀυγηίοδσϊηρβ ἀπο {86 

82 Τωτὰ [96 βονϑῃ7, δμὰ βδογβοθὰ ρϑϑοθι οδυϊηρθβ.Ό Απᾶ ἢ σψσοῖθ ἔμϑγθ ὉΡΟῸΠ (86 
δίοῃμβ ἃ ΘΟΡΥ͂ οὗ {86 α΄ οὗ Μοθθϑϑβ, σοι ἢθ ντοίθ [μδᾶ τυτϊίθη 7 ἰπ (86 ῥγϑβθῆοθ οὗἉ 

88 (86 ΟΠ] ἄχθη [8008] οὗὨ 18γ88]. ἀπά 8]} 8.86), απὰ (Π6ὶ} δ]άθσβ, δῃὰ οὔῆίοογβ [οὐϑῦ- 
8668}, Δπα (Π6γ Ἰπᾶρσαβ, βδίοοα οἡ {δ18 β4θ {16 δυκ, διὰ οἡ ἐμαὶ βἰ4θ, Ὀθίοσγθ ἴδ 
Ρτγιοβῖβ {86 1μϑυϊῦθβ, τυ] ἢ [Ὑ8]} Ρᾶγο [86 τὶς οὗ [π6 οονθηδῃῦ οὗ {π6 1οτὰ [96 Βον δῇ], 
85 Ὑ611 {16 ΒίΓΔΏΡΘΤΣ, 88 ἢ6 ἰμδὺ γγαϑ ὈΟΓΏ δΔιηοπρ ἱμοιὰ ; [4]} οὗἁὨ {δϑῖῃ ΟΥ̓́ΘΣ δραὶπϑὺ 
ππουηΐ (ογζίτῃ, δὰ μ4}} οὗ (ἢθπὶ ΟΥ̓ΘΡ ἀραϊπβῦ τηουπί ΕΑ]; 88 Μοβϑθδθ ἴδ βοσυδῃΐ 
οὔ π6 Ἰωογχὰ [Φεμονδ] πδα οοτητηδηαοά Ὀδέογο, ἐμαὶ (Π6Υ βῃου ]ὰ Ὁ]688 {6 Ῥθορ]6 οὗ 

84 Ιετϑε]ϊ, ἀπά αδδογιναγά μ6 γεϑα 411 (8 σγοσὰβ οὗ [Π9 Ἰδνν, μ6 ὈΪ]Θββίηρβ δῃὰ σΌΓΒΙ ΡΒ, 
8 δοοογάϊηρ ἰο 8}} (μμδὺ 18 τι θη ἴῃ (6 ὈΟΟΙ οὗἩ (86 αν. ὙΘΓΘ τγ88 ποὺ ἃ πογὰ οὗ 

811 δὲ Μίοβθβ οοτιτηβηαθα, τ᾿ ΒΙΟἢ Φοβῆυδ τοδα ποῦ Ὀαίοσθ 41} {μ6 οοηστγορδίοῃ οὗ 
βγϑβὶ, ὶτὰ (16 σοσλθη δηᾶ (6 1116 ὁη68, δῃὰ {86 βίγδαηρϑογβ (ππδὺ γ γΘ ὀοηνθγβϑηῖ 
[ἰ}6 βσβηρο (μδὺ νγα] Καα ] διηοηρ ἰδθιη. ; 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[ αν. 88. --- ΓΤ ΓΊΞΙ ἀπδιῖδοι ταιῖνας εἱο ο]ο τίη οἰδῦδο, εἰ ἐο Βῖδ68 ἕξι Ῥϑορῖο οἵ ἱστοὶ ἴα ἔδι δοφίουίας," ὁ, “δὲ 
ἔχει: ῬεοῦὈΙ Υ 1 ἢ τεβεοθοο ἴο ἐμο ἰπῤυποίου ἰῃ σαί. ΧχΥ!. 2, ἰλκϑὺ ἢ ογα ν, διὰ 20 αν τοιιουΐης ἔπο πο ρτοῦδ οὶ μ 
ἴδει σἰδὲ 16 τοοοσάσα ἐπ ἐΐδ Ῥασσταρὴ δου ὰ ὨαΥο οοσυγτοα Ὀθίουγο ἔἰπ οοταρθέοι οἵ (ἢ 6 οουᾳυοδί. --- ΤῈ] 

ἘΧΕΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, οὔ (ἸΘαν 68), δίστιῖβοβ ἐ6 πακοὰ (ταουπίδὶπ) : Ἴοτι- 

ΤῊ ρβδταστδρι, τ Βῖς ἢ οοηίδίηβ ἴΠ6 ἔα] Β]]τηοηὶ οἵὨ  ῬάΓΟ αἶβὸ ΧΩ (αδη. χ. 38), 8 τορίοῃ οἵ ϑοκίδῃϊιο 
ἴμε φοπηπιδπα χίνοῃ ὈΥ Μοβεβ, εις. χχυἹ. 1 ἔς, Αταυΐα, τίσι (ὩΣ 3) ὍΔ) γον. 38 ἰ8 το τηουιηΐ 
ὕσεβ κα [Π6 ΤΟ ΠΟΟΟΏ Ὀδίγγθθη ΟΠ ΔΡΒ. ΥἹῖ . 29 δπὰ ἰχ. ὙᾺ με . 
1, δπὰ που] ἀρρϑαγ ο δ ἱῃ ρἴδοθ ἰδίδγ, ρουβδρβ) οὗ [6 Οογίσιιθβ. ὙΠ ὩΣ 2) (ἔτοπι ΤΟ ἰπ Αὐδθ. 
δῇἴεσ οἷν. χὶ. 23, βίῃοο ἰδ ἷ8 ποῖ {ΚΟΥ ταδὶ θοίογο 186 ἴ΄ὸ μον, το ὀχιοστηϊπδῖο, ἴῃ Ηϑῦ. οἡ]ν ἱπ Νίρλαὶ, ῬΒ. 
δορὶ εἴς οοπησοβὲ οὗ (μ6 ἰαπὰ, Φοδῆπδ οου]Ἱὰ μανοὶ χχχὶ, 28; ᾿χχχνὶ. 6) ἂῖὸ {πὸ ἀνθ! ογ ἴῃ 8. ὈΔΥΤΟΠ 
ππάοτίακοη θυ ἢ ἃ ΘΟ] γος : δηα Ὀοβί 68, γὸ πα Ἰδηά. Αδβϑυπιίηρ (18, τΠ6 ἢ 1Π6 ἀοδο]διίοη ραγοοϊνοα 
δΐπι 511}}, σἢδ08. ἰχ. δπὰ χ., πῃ το βου τἢ οὗ Ῥδίθβηθ. ὉΥ͂ ὑγανθ! ]ογα οἡ 1ῃ6 τηοππίδίη νου] ἃ ὈΒ 48 ἴππ|}γ 
Κεῖ], ἴῃ μἷ8. ῥγελυαίϊοοά ορροβίοπ ἴὸ 8}1 υγμῖο ἢ 18. οομπ οπαπορά ὈΥ͂ (Πῃ0 πᾶπιθ ἴῃ ἴΠ6 (886 οΥ̓͂ πιοπῃῦ 
οαἸ]οὰ οὐ ἐςΐβπ), πδιΌΓΑΙΥ Δ]]οντ8 πὸ πεΐσ ν ἴο 018,1 ἀἰογίδίπι, 88 ἰπ ἴδ οὐὔ Εδδ]. 
δηὰ ῃρῆσθ 600 ΚΒ, δ Ορ ΟἿΟΣ ἰΠἰηρβ, ἴο 80 Πα} ΨὍΜοτ, 81. ΑἸΐὰΣ οὗὁἨἩὨ πμουσι δἴομοβ ΟΥ̓ ΨΒΙΟΘΒ 
πβοὴ (εἶ. χ. 6) [6 σδτὰρ δὺ ΟἸκ8] ἴβ βρόίϑη οὗ, [8 0 τοδὴὶ δὰ ἶ δα τ ΔῺΥ ἰσοῦ. 80. 10 16 ΧῸ- 
5 οὶ ΑἿ]5Ὰ] ποαὺ ϑογίοθο Ὀὰῦ δηοῖθοῦ ῬἾδοθ οὔμαὲ απίτοὰ ἱπ σοηοΓαὶ (ἔχ. χχ. 25); 80 ἰδ δὰ Ὀθθη 8ρ6- 
ὨΔΙ)6 ἴῃ [16 τορίοη οὗ Θ'θθοδποτ. {{{}18 ΥΘΓΘ Οοττϑοῖ, Ο16}}γΥ ογἀαἰποὰ ἴῸΓ 18 οα86 (Πεαῖ, χχυ]ΐ. δ, 6). 
ἴι6 δυῖθοῦ που ]ὰ σΟΥΙΑΙ ΠΥ ἴῃ ΒΟΠ16 ὙὙΔΥ πανο ρίνοῃ ΕΓ. 82. δίομθθ. Νοῖ ἴπὸ βίοῃπο οὗ ἴ[Π6 δ΄ ὺ 
8 ἰητἰππδίΐο οὗἨ τ6 δες τΠπδϊ ἰῃ οἢ. ἰχ. 6 πὸ (9208. ὅγγ.) θυ 106 ὑ ΒΌΠ6Β ἘΝ ΕΣ τουγαδμοα 11} 
ἸθηρῈΓ ἃτὸ ἴὸ πη ἀογϑιαπα ἴδο Οἰ 8] πϑαγ δογίομο Ὀαϊ, Ἰΐπιθ, βροκοθη οἵ ἴῃ ὕει. ΧΧΥΪΪ. 3-., 8, ΕΓ 1818 
ἃ ΟἸΣ ΑἹ πεαγ δἤθομοπι. ΑΔΒ μὸ ΟἸπῖ 18 {π18, [Ππ6 ὙΓΠΟΪΘ᾽ ἐπ βοῃ {Π6 αττς]α 8180 βίαῃβ ἢδ το, Ι͂Τ, Το πη- : τ κηα ἘΣΣῚ 
ἿΣ μὲν αἴθε μοὺς το ἡῆῳ ὑθῥοιοὶ ̓  αι αὐ όσα μδς Βοῦγῃ, ΤΟΌΡ ἢ βίοῃμθβ οὗ ἔπ6 δ᾽ἴδσ τρόσθουοσ του] 

εν. 89ὁ.Ὁ ΕΡ61. οὐ ἰδθ δ᾽ ερθά ἐγ οὗ τοὺς Ὀ668, ῬΟΟΓΙΥ ἈΔΕΆΡΙΡΑΙ το Ἐπ ἈΡΡΤΟ . 
ΟΘεὐσίπ), δῃ ἃ θατυθηπ688 οὐ ΕΑ], ΤΏΔΗΥ ΓΑ ]08 ἢδνθ, ΑΔ ΟΟΡΥ͂ οὗ [89 Σιδν οὗὕἠἨ Μίοδϑϑδ (8 ΤΟΨΘ, 
ὕει ἰοἱά ὈῪ ΤΤΆν ]]ετβ δηά ἱπιουργεῖεγα Αοοοστᾶ- Ῥγυρεῦ, ἀοαθ]ηρ οἵ [86 ἰδὲ οἵ Μοβθεβ. 80 σῃ. 
αν ΄ἴο Βοθίπδοη (δ δέ, δδβ. 111. 96-108, ἀπά δαΐογ γι χ5 (ΠΟΥ βὰν ἩΌΣΓΙ Ὁ -- ἀοπθ]ίηρ οἵ τδ6 

ας. 181, 132 {ἐῬάψε. Οἴεον. 9 Η. ἦι. ν. 86 11} ἀρ δι νοὶ ; 
ἴω ασπαίαΐαυ ἀν αἶἶκο ἀθίοιοιο, νητῖ ἰδ γαῖο ταομογ. ΒΣ υμῖα ἀοαδἰ πᾷ οὗ ἐδιο δῖε 'ϑ παῦατα!ν 

- . ἴο Ὀ6 υηἀδεγβίοοά 8 ΘΟΡΥ Οὗ [Π6 ἰᾶνν, ἰῃ (Π6 βᾶπὶε 
Ἡββεῦιν βρη ΝΕ Ολ σα οὐήρ ΤΣ ΕΥΝᾺ ἩΡΥ ΒΘΏ86 ΠΕΙῸ 848 ἰῃ Πεαί. ἰχδὴ 18, 88 Ἧὸ 4180 Βρ68Κ οὗ 
ἀμ. ἘΠΑ]. Οδεχιεν Βποοπόια 1 Αφοογάϊηρς (ὁ ἴδ0 ἀπρ!ἰεαῖθ οὗ 8 ἀοουμηθηῖ. μδῖ ποὺ νγϑβ 
κεν ταν ἐπε αἴτας νψᾶθτο Ῥ6 οιϑοῖδά οβ ἔνα], τ ἴδπ οἡ [86 δίομοϑθ 1 1 ἤδγθηῦ ΔΏΒΉΟΓΒ ΔΓῸ ΡΊΥΘη 
ὙΝΟΝ ποοϊά ἐπα δαύά ἐπ ϑὐνδηίαρο ΟΥ̓ΟῚ Θεγίσίπι, ι ἴο τιῖβ, σαηρθὰ δοοογάΐηρ ἴο {Π6 ἱπιουργοίδ οηβ οὗ 

γ ίκ,, μοννέτασ, ἰ8 ἀϊκιϊπρυαεϊνοα ἴτι [1 τατα ἘΥ͂ ΓΔ ἀγα α ἈΝ ἤδμς ΒΕ μαπίσ δὴ ἀπκοτάῖκ ας τα τρο Ταϊπναὰς 
ἴδοὶ ται ἔγοτα ἴξ [π6 Β]οβαίῃρ' τγαϑ το 6 ῥρσοπουποβά. οἷπ5, Μίοδι., Βαυχαρ.) δηά, δοοογάϊπρ [0 ἔπ Ταϊπχαά- 
ῬτοδαΡΥ ἘΒΑΙ μαὰ Ὀδοῃ ἧκο Βίπαὶ, ἧκε Μοτίαμ 1518 [ῃ 7 γασί. δοία, οι. γῇ, ἴπ ΒΕνΘΠῚΥ ἰδηραβεα, 
(θεῃ. χα), δὴ οἱὰ ρίϑοο οἵ βαοτίἢοθ, δὰ 80 σϑῃ- 1ΠδὉ 411 [86 ῬΘΟΡΙ65 οὗἉ [6 δαυῖὰ ταὶρηϊ τεδὰ ἰΐ ; (ἤοτο- 

; Ὡς» , ἴοιο ἴθ σῃο0]6 ΤΒΟΥΔΒ Ἡ ἢ ἰϊ8 ὨΒΙΓΔΙΥΘΒ, 
δετοὰ βαοτοὰ, ὙΠῸ πδθθ 22 7» ποτ. 229), ἴ0 βιτὶρ ψεποαϊορίοθβ, Ἰοραὶ ῥγοϑουριίουϑ, εἴς. Πωργοθδθῖα. 

Ω 
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(δ.) Ῥαγεσυ δι ραγίβ οὔ τῇ 6 ἰᾶὺν ; (α.) {π|6 1)θοδ]ορσιθ 
(ἀτοῖυβ, Κοπηίοοῖς, Η 586). (β.}) ΤΠ αι ΟΓΟΠΟΙΏΥ͂ 
(σετγπαγάι, Οβίδηάον, αοά θα, γδίογ, Ηοηρβίοθη- 
ὈογΩ). (γ.) ΤΠ Ὀ]οβδίηρβ δηὰ ουγβίηρδ (Μαβὶμ, 
Μαιιγογ, Ἐόβϑητη 16) -α ἀζαῖηβιὶ [Π6 ννογὰδ οἵ οι. 
χχν, 8. (ς.) νου ὴρ ἴῃ [86 ὈΟΟΚΒ οὗ Μοβοβ 

ν ἰοἢ 18 Ἰανγ, ονοσυ ΓΞ (δας, χχνῇ 1), τ ῖ ἢ 
8 σίνοῃ ἴῃ ἴἤθηι, 411 τπ6 νοτὰβ οὔ τη6 ἰὰνν (ΠΏ σι. 
χχν!. 3). 80 ΤὈΙΤΉΘΙΥ ΜΊςἢ 4618 ( ατος οὗ οερς 
1!. ἃ 60), τίργ, δὰ πον Κποροὶ οἡ ])ευϊ. χχυῖ!. 
Ι: “Τί ἰδηριίαρο το ο 8. ἴο [Π6 ᾶνν ἱπ σΟΠΘΓᾺ] 
(ΜΙβο πα ϑδοῖδ 7, 5), ἴο 16 Μοβδίς Ἰαὺν (9 όβἢ. Ὑἱῖ!. 
32). Τῆι δυῖποτν τη Κα, Πού υοΓ, ΟὨΪΥ οὗὨ ἴΠ6 σΟΙΏ- 
ΠἸΠΒΠἀΠΙΘη 18 ῬΓΙΌΡΟΓ, δ'χ πυπαγοα δηά {Πἰγίθθῃ ἴῃ 
ΠυΠΊΌοΥ, δοοογάϊΐηρ ἴο [6 ον Βἢ τος Κοηΐηρ, ποῖ οὗἁ 
811 1ΓΠ6 Παστδνοβ 8150 δηὰ Αγ ρ8, Δ] ἸΟῊΒ, 
(ἰἰβοοι 868, ΓΟΔΒΟΉ85, 8η4 ἴπο |Κ6. ὅδο αἷδοὸ δἢ. νυἱ. 9.᾿ 
ΤΠο ᾿ηβοτριίοη 1156} ΤΠΠΔΥ ὈΓΟΌΔΌΙ ἤν Ὀθθῃ 
εἰξοῖοα ποῖ {1} δέ [Π6 σΟΓΟΙΊΟΩΥ ψΜν88 Ομ ρ]οῖοά, 
Ὀοΐηρ τοροτγίοα ἤθγο ὈΥ δης οὶ ρδιοη. 

γεν. 33-35. γοοίαπιαϊξίοπ οΓ ἰλὰ Βίεαεῖπο απα 
Ουγεο. α ταυϑὶ ἰτηαρίπο [86 μοδβίτοη οὗὨ [δ6 Ρθο- 
ΡΪ6 ἴο Ὦανο ὕθθη βυσοὶ {πδϊ δε Ῥγοδῖβ ὙΠ [᾿ς 
ΔΓ οὐ τη οονθηδηΐ βίοοα ἰῃ ἴδ ταηϊαϑὲ οὗ [Π6 νδ]]ου, 
Ὀαύνθοη ΕΑ] ᾿γίηρ οα [Π6 πογίἢ δπὰ Οογίζιαι Ἰγίηρ; 
θη 16 δοπῖδ, θαῖ [Π6 ῬΟΟΡ]6, οἣθ ΠΑ] ΟΥ̓ΟΣ ἀραϊίηβί 
ἀοπζίπι ({πογοίογε οἡ ἘῤαΙ), δηἃ ([Π6 οἷδοσ μ4] 
ΟΥ̓ΟΥ ἀρ αϊηβὶ ΕΌΔ] (τπογοίογα οἡ Οογ Ζ). ΑἸΟΥ 
(πἰ8 δὰ δοθῆ δὐγαπροὰ ΦΨοβῆπμα ἢϊπι86} γχοδὰ 
(ΟΣ ; ̓ΠΟΟΥΤΟΟΙΪΥ : “" οδιιβεα ἴο 6 τε8α ᾽) 41} [6 
ψογὰϑ οὔ [πα ἰανν, [ἢ 6 ὈΪοδοίηρ, δπὰ ἴδ συγβίηρ. Α 
ἀἰβογθρῃοΥ ψ]ἰοἢ Κποῦεὶ τη Κ8 ἢ ὅπᾶβ Ὀδθίννθθη 
[18 τορογί δηᾶ [Π6 ἀϊγθοιίίοηβ Πθαϊ. ΧΧΥΙ͂;, 9 ἶ τς 
σδηποῖ δαπιῖῖ, ὑὕθοδϑιιϑο ΟΥ̓ [Π6 ΘΧργοββίοῃ “ 81] [ἢ 6 
ψΟΓὰδ οὗἉ 1π6 Ἰδὺνν " ἩΠΙΟὮ ἰβ ἤν 8γὰ8 ἀοῇβποά ὈγῪ 
ἴΠὸ δά ἀϊίοη, “ [Π6 ὈΪΟβϑὶπρ δηὰ τΠ6 οσυγΒ6,᾽ ποις 
ΠΊΟΓΕ 8 ΡΙΌΡΔΌΪΥ ἴο "8 ππαοτεϊοοῦ [Π8ῃ ἴῃ [Π}6 ἔοτ- 
Τὴ 68 ρίνοη 1)εῖῖ. χχυὶ. 14 Δ, ΤΊιο σΌΥΚΟΙ ΔΓ οΧ- 
ΔΟΙν ἴννοῖνο, δοοογάϊηρ ἴο [86 πα πιθοΓ οὗ τὰ {ῖ ο 8 ; 
16 Ὁ] δοῖηρθ, 866 Πευῖ. ΧΧΥΪ].]-14. 

ΘΟΟΥΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΑΙ, 

1. Τὸ 15 οοπβίβϑίθηϊ πῖτἢ [06 ἀἰνίηθ ΘοοηοτΩΥ οὗἁ 
δαὶ νδίίοη ἴῃ [86 πη οὗἩ τ1ῃ6 ο]Ϊὰ Ἄσονοηδηῖ, τη δῖ οἡ 
[6 Θπίγϑηοο οὗ {Π6 σμοβθη ρθορὶθ ἱπύο [Π6 Ῥτοτηδοα 
Ἰαπά, ποῖ τη ΓΟΙῪ Ὁ] οϑ δῖ ρ δι 4180 οἴιγδα νγ8 ἢ 6] ἃ Ὁ 
θοίογε τ θη. εἰ ΡΟΟΡΙΘ βίδπαϊηρ᾽ 80 ἸΟῪ ἱπ τῃοῦϑ } 1ν 
8.5 ἴπο 19Γ86]1068 ἤθη αἀἰὰ ποραάδὰ δβίοσῃ ἀἶβορ πο, δηὰ 
ποῖ ἀρ τηΐρἢς θὲ δ] ατοὰ ΟΥ̓ Ργοπιΐδοϑ Ὀαϊ πηιι8ῖ ὈῈ 
δἰασιηθαὰ ὈΥ {Ππγεϑῖβ8. ΤῊ θ6 ΔΒ ἃ ὙΟΓῪ ἩΠΟΪΙΟΒΟΠῚΘ 
Ῥϑάερογίο, ψ Ὡς 15 ἐνῇ γαῖ χαΐῦδ ἐῃ μἶδοθ ἴῃ [86 Θἀ- 
ποδίϊοπ οὗ ραγἤοσυλμαν ἱπάϊν! ἀ1.8}8 88 νν6}} ἃ8 οὗ ὑγῇ 010 
ΠΔΙ ΟΠ ΑἸ 65, ποτ οοσίδί ἢ οἰγουτηβδίδηοοδ, ΤΒίηΚ, 
ἴον ᾿ἰπβίδῃςο, οὗ [86 πορϊφοϊοὰ ΟΠ] ἀγο 85. ἸΠΘΥ τὸ ἀὁ- 
᾿νοσγο [ο ογ γϑίοττηδίοτυ ἱπδιϊ τ 08, ΟΥ̓ οὗ του ρἢ 
ἸοδίΠ ἢ ὩΔΙΪΟΉΒ δος Ἡ ΠΟΙ ἴῃ ΟἸ τ ΒΔ 155] 0η- 

᾿ΑΤΘ8. ΔΌΟΥ. ΟἾΪΥ ὍΠῸ τηυδῖ ΘΟ, ΒΟΥ ΟὯ6 ἱπίπρ, 
ΠΑΠΊΕἾΪν {{Π||8, τπᾶὺ 116 ἀδγ οὗ βανδιίοη, 'ἴπ ν Β ἢ τὰ 
Ἰῖνς, τηυδῦ ΠΟΥ Ὀ6 Ἰοϑὲ εἰσι οὗ, {παῖ ΜΟδΕΒ ππδῪ οὶ 

ΤΗΒΞ ΒΟΟΙΚ ΟΕ 9ΟΒ8Η0Α. 

6 αρϑίη ραΐὶη [πΠ6 μίδος οὗ ΟΠ γῖδε ὉῪ τ Βοπὶ ῥΊΤῆοθ 
δΔηα ἱστῦτἢ πανο Ὀθοη Ὀτουριϊ ἴο τπι5 (Φόοἢη ἱ. 17), ΠΟΥ 
110 ΒΕΓ 1]6 ΒΡ Γϊ ἱπ Ρ]Δοα οὗἉ 1π6 Η114] (Εοπλ. Υἱ]. 15). 
Ὁ ίογιυ δῖον, ἃ σογίδι ἢ ἰοζ αὶ Ἰοπάθηον ἢ88 5Βῃονγῃ 
8 ἀντὶ Ἰῃ δ οῃ 1πᾶῦ ΑΥ, ουθῃ ἴῃ πα ὀνβηροὶὶ- 
ολΪἱ σπυσοῖ, ἴο βὰν ποῖμίην οὗὁἨὨἁ Εοιηθ, τ ΟΒ6 σἸΓΒ68, 
(ἌΓ τοπηονϑα ΠῸΠπι ἴΠ6 ΤΟΥ] ῬΟΥΘΓ οὗ ἴπο86 τ ρτο- 
οδτοἢ8 οὗ τμ6 Ο. Τ΄, δγὲ ἃ Κἱπὰ οὗ ἱπνθοῖῦνο δρουὶ 
ὙΠ ἢ ΠΟ ΟΠ6 οᾶγο8. ΤΏ ΘΌΓΘΘΟ, ἴῸ ΠΑΥῈ ΔΗΥ͂ ΡΟΎΤΟΣ, 
τηῦδὺ Ὀ6 ατἱογοά ἴῃ ([Π6 πᾶπιὸ οἵ Οοἀ ἀσδιπδίὲ ὑἢ- 
ΘΒ ΟΙΔΌΪΕ ΓΒ ΒΟ ΤΟ ΒΒΙΟῊ8 οΟὗἉ Ππ6 ἀϊνὶπο οοτητηδηὰ, 
ἃ 8 ΠΟΏΥΘΤΒΟΪΥ, [16 Ὁ] ΒΒ Πρ ΟἾΪΥ τ14Κ68 εἴδεϊ σμοη ἐξ 
15. Ὀεδβίουννθα ΡΟΉ δεῖ νι 6}} ρ]οδβίπρ ἴὸ αοά. Α-ο- 
οογΐηρς ἴο ἐλὲΣ οδποῃὶςδὶ ᾿ᾶνν ἴΠ6 σατία Πκ8 δοϊ οι 
Ῥτοςοορίοά, θαϊ οὗδη ΘΧΘΟΙΥ ἴῃ [Π6 ΟρΡροβι(6 ΑΥ. 

2. Μογθ ΟἸΟΒΕΙΥ οοπϑίἀογοά, {πὸ ἔπ οἶνο συ γΒοβ 8 ΥΘ 
αἰγοοῖοὰ ἀρδίηβι ἸΔΟ]ΔΊΤΥ (Ποῖ. χχνὶ. 15), οοῦ- 
τοτηρὶ οὗἁ Ῥδγθηῖβ (νοῦ. 16), ΓΟΠΙ ον ηρ 8 πο ΟΣ 8 
ἰαπ πραγ (νοσ. 17), ᾿πυ 8 ΗΠ: Υ τοναγὰ ἴῃ ὈΠηὰ, 
ΒΙΓΔΗΡΌΥΒ, ΟΥ̓ΡΒΔΏ8Β, Ὑ]άονγβ {(νογβ. 18, 19), ἱποδβὲ 
Δη Βοάοιῃγ (νογβ. 20- 28), ΠΠΌΓΟΟΥ (γνογβ. 94, 25), 
δηἋ ἤπα}}} πῃ ρΈΠΟΓΑΙ ἀραὶ πδῖ ἴἢ6 1ΓΑΠΒρτοβδίοη οὗἁ 
[86 ἰᾶνν ἰῇ ΔΗΥ ΤῊΔΏΠΟΙ (γΈγ. 26). ΒΙ]οβδίηρβ 8ΓῸ 
ῬΓΟΠΊβοὰ ἴῃ τῃ6 ΟἰΤΥ δῃἀ ου τῃς Βο]ὰ (εἰν. χχτῖ!. 8), 
ΟἹ 8]1 υἱγῖμβ (Χχχυηϊ. 4), οα (π6 θαβκοὶ δηὰ 186 
Κηδδαϊηρ-ἰγοῦυρῃ (ΧΧνΊ. 5; Ἐχ. Υἱῖ. 28, χὶ. 86), ου 

ἴῃς οὖ δπα οομαΐης ἰὴ (Ποαῖ. χχυῖ. 6) ; ἃ Ὁ685- 
Ἰῃρ ἴῃ ῬΑΓΠΘΏ] ΔΓ ΟἹ ΤΠ οΙγ ΔΥΤῚΒ ἴῃ οΟη τοδί Ὑ10} ἘΠ ΘῚΓ 
ΘΠ οπλΐο9 {(ΧΧΡΠ, 7), 8 Ὀ]οβδῖπρ οὐ ἴπ6 ροβίοῃ οὗ 
[5γ80] ἀπιοὴρ ἴπ6 ὩϑΠῸἢ8 (Χχνὶ!. 9-14).. ΤῊ Ν. 
Τ.. τοοορη Ζοβ 811}}} δη ΘΠ ΈΓΟΙΥ αἰ γοπὶ Ὁ] βϑίηρ, [Ππ6 
εὐλογία πνευματική ἴῃ ΠΟΆΥΘΠΙΥ ροοάδ (ἐν τῦις 
ἐπουρανίοις) ἴῃ Ο τοὶ (ΕΡ᾿. 1. 8), τ[ὴ6 ᾿Ἰτηρο  ΒΏ 8016, 
Ἀπ υπηἀοῆϊοα, δηὰ υπΐδοΐπρ; ἱππογ ποθ νι οἢ 8 
Τοβοῖνοὰ ἱπ ποανθὴ (1 Ῥεῖ. ἱ. 38). ὙὨϊ8 Ὁ] βδίηρς 
ΤΏΔΚ6Β τἱοῆ, ἰῃ τῃ6 ρηοδὺ δοηϑό, ] Ποῦ ἢ ΤἸΥΟΌΌ]6 
δαάοά (Ῥγον. χ. 32). 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ δοϊεηη ρδιβογίηρ οἵ ἴμ6 ρϑορίο οὐ Εδ4], (1) 
Βεαογίῆςο, (2) ᾿πβοτίροη οὗἩ [6 ἰᾶν,, β) δ]οεδίης 
δΠὰ οἰιΓ86. --- Τ Πα οοῃϑβοογδιοα δἰ ἴαΥ. -- Νοῖ ΟὨΪΥ οἡ 
186 βίοποϑ θυ ΥΑῖθοῦ οα 186 Ποαγὶ 5ποι1ἀ4 τΠ6 ἰᾶνν 
οὗ αοὰ ὕὸ ντίτίοη, ὅογ. χχχὶ. 831-84. -- Οἡ [86 ᾿τη- 
Ροτί οὗ Ὀ]οβδίπρ δπὰ ουγβίηρ. ---- ΒΔΊΠΟΥ Ὁ1659 τμΠ 8 
ΘσΌΓΘΘ, γαῖ Ὁ]698 ποῖ ὑπ ά6Ὁ 4}} εἰν Ο πηβήδ 6 68.---ΟἼΓὲ9 
ΤΩΔῪ Ὀθοοπια Ὀἰοβδίηρ;, Ὀϊοδϑίη συ ΓΒ6. -- ον ἰδ 
πἰτὰ ἴῃοο0, ΟΠ 5 δη Ἔν ἀοῤι λέν ι διλπάοσεῖ ἴμΠοὰ 
πηάοϑγ τῃ6 δ]οββίηρ ΟΥ ἀδβογνοδῖ ἴποὰ 116 ΟΌΓ56 οὗ 
τὴγ Οοά 1 --- Θυοδιίοηβ ἴοὸ ὈῸ δϑκθά, βοσῆδρβ, οὔ 
ἀδνβ οὔ ροῃΐίθηςθ δηὰ ῥγαύογ. --- ΤΊ τολοίδ σΟΏρτΤΘ- 
ξαϊίοη ϑμου]ᾷ ἤδαῦ [πΠ6 φοτγά. 

Β5ΤΑΝΚΕ: Α ΟἸ τ βείδη 5ῃου]ὰ ποῖ, δἴϊοσ θεῖν 
ἀο]νοτοὰ πὶ ποοὰ, οσροῖ σται τας 84]50. --- Νοῖ 
πυϊηδὴ ΠΟηΒ6η56 δῦ τῃ6 ΠΟΙ͂Υ νογὰ οὗ Οοἀὐ 8]οῃθ 
ταιιδῖ θ6 ἴδυσεϊ πα Ῥτοάςθοα. -- ΜῈ Οοά, ρῖνα ὃ 
84.150 το π688 δηὰ ἀσδῖγα ἰο τα κο Κποινῃ [ΠΥ ΘΟΙΏ- 
Ἰοδηατηοηῖδ, ἰο 81}, ἔπίοπὰβ δηὰ ἴοοϑ, οἷά δηὰ 
γουηρς. ᾿ 
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Β, ΟΟΥΤΕ5ΤΒ ΑΘΑΙΝΒΤ ὙΗΣ ΑΣΣΙ͂ΣΡ ΚΙΝΟΒΟΥΡ ΤΗΣ ΟΑΔΝΔΑΝΙΤΕΒ. 

ΟΒΑΡΤΕΕΒ ΙΧ,-ΧΙῚ, 

1. Τλε Ξνεὲ ἔοασιο ο7 Οαπααπῖίε Κϊπρε ἀσαϊηδὲ ΠΖεγαοὶ. 

ση . 1-. 
Φ 

1 Απάϊὶ οαπιθ (ο ρᾶ88, 6 811 1Π6 Κίηρβ τ] ἢ τσόγδ οἢ {818 8146 [οἡ {86 οἴ ὺ βἰὰθ 
οὗ 186] Φογάδη, ἱπ 0Π6 Ἀ}}}8 [οὐ [88 τιουπία!η}, δηα ἴῃ (86 γ8]16γ8 [{Π6 ἰοῦ 14π47, 
δ ᾿η 411 (η6 οοαδβίβ [ὁπ 411 [Π|0 οοδβ.} οὗ (16 στοδῖ 868 οὐϑσ ἀραϊηβὶ [ΘΌδηοη, {86 
Ηϊιᾶϊθ, δὰ ιὰ6 Ατηογῖίβ, (6 δηδδαπίυθ, [π6 Ῥογίζχζιίθ, (9 Ηἰνὶὑθ, δῃᾷὰ (8 Ψοθιυβῖίθ, 

2 ποατὰ ἐλεγεοῦ; Τμαΐ ὑπ6 Υ ραϊμογθά {πο πλβοῖνθθ ἱορ ον ἴο ἤρθῦ τὶ Φοβῆυδ ἀπά τὰ 
δγδϑὶ, τι οὴ6 δοςογα, 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ὝΤΕΙἊς Φοκδαδ ἢδὰ Ηἰτμοτίο οοηϊοπάοα ἀραϊηϑὶ 
ἴο οὐκἴ68, παδλο]γ, Φοτσῃῇο δηὰ Αἱ, {6 γ6 ΠΟῪ 

[0 ]οτγ8 δὴ δοσουηΐ οἵ [86 βιΓαρ] 68 ὙΠ [86 410 
Κίησϑ οὗ τὴ (ὐδπδϑηϊίοθ, οὗ δαῦτο ἔγβι Ἰοδρηθ 6 
ΔΙῸ ἸηΟσιηοα ἴῃ οἰ. ἰχ. 1--2, οὗἩ {πο ῖγ δοοοῃὰ ἴῃ οἢ, 
χὶ. 1- ὃ. ὙΠΟΥ ατὸ ἀείραιθα ἴῃ ἴνγο γτοδῦ Ὀδε168, 
δἱ Οἴδθοι (εἰ. χ. 1 Π.), δπὰ δὲ [Πθ βε8 οἵ δἴδσοπι 
(ἐδ. χὶ. 4-9). ἘοΙ]ονΊηρ ἅροη ἐπδὶ ἤγαι ἘΠ αΠΡΉ, 
ϑουίμοπι Ῥαϊοδιϊπο τοδὶ οἵ 1η6 Φογάδῃ 18 βιῦ)- 
ξερὰ («ἢ χ. 238-43), ἀπὰ προῃ (0 βϑοοῃηάᾶ, 186 
πογίμποττι ραγί (εἢ, χὶ. 10-28). ΟἾ]Υ [80 ΕἸδεοη- 
ἴῶ8 ᾿ΈΓΟ δι γονγα ἘΠΟΌΡΉ, 88 18 τοϊδίθα ἴῃ ἰχ. 3-27, 
το 3816 {Π6ΠΊ86 1 65 ὈΥ ἃ δι Γαι Δρόσα ἤοπι [Π6 οάσα οὗ 
1.6 δπογά. 

γεν. 1. Οη {δὲ οἵδοῦ βἰάθ (Εππρ. γϑγβ. οἡ δ ῖδ 
4.6), 88 ἴῃ σἢ νυ. 1, γπόγο ἴΠ6 ΘΟΕ νγοϑῖ οὐὗὨἨ [ἢ 

Ζοτάδβῃ 8 ἱπιθηάοὰ. “ΤῊΪΐ8 Ἰαπᾶ, Οαπαϑῃ ΒΓΟΡΟῦ, 
15, ἔγΌτα 18 ΘΟὨϑΡΙ ΟΟΌΒΙΥ ἀΐνογβθο ἐδδίαγοδ, αἰνϊ θὰ 

ἱπίο ἐδ6 τιοπηνδίη, ΓΤ, τῃ0 μ]αίῃ οἵ Ἰοσ]δηά, 

ΓΙ ΕΩΤΊ, δηὰ 1Π6 βοὰ οοδδβί, ὩΣ ἩῚΙ͂, ᾿ονασὰ 

Τθαποη " (Κα61}). ὙΠῸ τιουπίαίη, ΓΙ, ἴθ 109 
Μουηῖ Ἐρἢγαῖπὶ δηα τροῦσὴΐ (οΥ πιουηϊδίη οὗ 
πάῃ; ἴπ6 Ἰονν ]δηά 18 ἴπ6 τορίοη ἤγοια Ακκὸ ἴο 
ἀδζδ ᾿γίηρ νναϑὲ οὗ [Π6 τηουηΐδιη ; [6 568 οοδϑῖ ͵8 

1μ6 οοαβὲ οὗ πογίῃῃ ΟδΠ]θ6 δαὰ Ῥμωηίοία. --- ἩῚΠ 
οἰϑουῃογο ἴῃ ΡΟΘΙΟΔΙ ρϑάδασοδ 88 ἀθη. χὶϊχ. 18 ; 

Φαάσ. ν. 17; δες. χινίϊ. 7; Ἐζοκ, χχυ. 16.--- ΤΡ 

ἽΓ ῥτορ. τὴ ομθ τηοπίδ, πἀπδηϊπλοῦδ! Υ. ἘΣ. 
χχῖίν, 8.1 Κὶ χχὶϊ, 18. 

2. 76 Οταῇ ὁ ἐδε Οἰδοοητέθ8. 

ΟΠΑΡΤΕΒ ΙΧ. 8ὃ-27. 

α. Οομίην οὔ τ6 αἱ δοοπ νο8 ἴο ΨΦο8ῆπδ δηὰ ηἷβ ζϑασαθ τι {Πθλ. 

ΟμΆρτΕΕ ΙΧ. 8-15. ᾿ 

8 Αμπάᾶπῆδοϑη (δ6 ΠΑ ΙἰΔηΐδ οὗ ΟἸΡΘοῚ Ὠοαγὰ τῆῆδὺ Φοβῆυδ δα ἀοηθ πηΐο Φοσγίοἢο 
4 δῃᾶ (ο Αἱ, ὑπ6γ [4180] ἀϊὰ ποῦῖκ ψ1Π11Υ, ἀπ ποπῦ δηα τηδᾶθ 88 1ἢ [Πθν μδα θθϑη 
ΔΙΩ θα ββ8άογβ [ϑηΐ, ἀπα βοΐ οαΐ, ΟΥ, χοῦ διὰ ἱ ργονϊ θα ὑμπϑιηβοῖνοθ τυ τ υἱοί 18], 

ῬΓΟΡ. ἀθοδυϑα] βδοῖκβ Ὁροη {Ππεῖν 88868, δῃἃ τγῖπθ- δ οὐ.168 [Ὑ71Π6- 8.18 Δη4 ἰοοῖκ οἱ 3 

ὅ ο]α [ἀοοαγθα, δπα σϑηΐ, δῃὰ Ὀουπὰ ὑρ: Απὰ οἹὰ [ἀθολγϑά) βοεϑ δῃμὰ οἱουΐοα 
᾿ [8064] ἀροὶ {μοὶν ἔδοϊ, δὰ οἱὰ [ἀδοηντοα] ραγταθηίβ Ὡροὺ {Ποῖ ; δηᾶ 411 (89 
6 Ὀγοδά οὗ 186 }]Ὁ ῥσον δίοῃ γγα8 ΑγνΥῦ απά ταοϊὶγ. Απα {Π6Υ ψϑηῦ ἴο “οϑῆπα ἀπίο 1.6 

ΟΔΙῚΡ αὖ ΟἸρᾺ], πα βα]α υπΐο αἶμα, δῃα τὸ [86 τηϑη οὗ [βγ86], 76 Ὀ6 [476] ΘΟγλ6 ἔγομλ 
1 ἃ Ἄγ ΘΟΥΠΕΓΥ : ΠΟῪ ἱμογοίοσο [8π πον τὰλκο γ6 8 ἰθᾶρα [οουθηδῃ!} ΤΠ} 8. 

Ἀπά {86 πιθῃ οὗὨ [8.86] βαἰὰ ππίο :26 Ηνὶΐθϑ, Ρογδάνθῃζαιγθ γ0 αὙ76}} διηοηρ τ; ἢ 
8 διὰ ΠΟῪ 58}|41}} γγχόΟθΨ Ιγ8Κ0 ἃ Ἰθασιια [οουύθηϑη0}] πΠῸ γουα Απά {Π6ῪΥ βαϊὰ υπίο 
9 δοβδυα, 6 αγὸ ἴῃ βοσυδηΐίβ. Απά Ψοβῆια βαϊὰ ππίο ἰμοῖη, 70 αγὸ γϑ ἢ δηὰᾶ ἔγοσῃ 

ΠΏΘΠΟΘ ΟΟΙῺΘ γ8 ἢ Απάὰ (Π6γ βαϊα υηΐο πΐτὰ, ΕἼΟΙΩ ἃ ὙΘΓΥῪ ΤᾺΓ ΘΟΌΠΙΓΥ ΠΥ βόγνϑη β 
ἃΓ6 ΘΟΙΏ6, Ὀοσδι86 οὗἉ (86 παιηθ οὗ ἔπ [οσὰ [Φθβονδ}} (ἢν Οαοα: ἴὉΓ νψὸ μᾶνθ μϑαγά 

10 (ἰλὸ ἴλπιο οὗ ᾿εἶπι, δπᾶ 411 ἰμαὺ 'θ ἀἰὰ ἱπ Ερυρί, δῃὰ 411 (μαὺ ἢ ἀϊὰ ἰο (89 
ἵντο Κίησβ οὗ [Π0ὸ Αὐμοχῖίθα, {πᾶὶ τσεγδ ὈΘγοπά (86 Φογάδη, ἰο δίβοῃ Κίηρ οὗ 

11 Ηθβῆθοπ, δῃά (ο Οκ Κίηρ οἵ Βδββδη, μοῦ [70] ισαδ αἱ Αβῃίασοίῃ. Ὑ͵Βογο- 
ἴοτο [πᾶ] ουν 6] άθσβ, δπᾶ 411 (ῃ6 ᾿πμαθἰϊαπίβ οὐὗὁἨ ΟὟΓ ΘΟΙΠΙΓΥ͂ ΒΡΑΚΘ ἴο 8, Βαγίην;, 
ΤΆΚκο νἱοίυ 18 τ] γοῦ ἴῸΓ (06 ἸΟΌΓΠΘΥ, δηα ρῸ ἰο πηθϑὺ (μθηι, δμἃ ΒΑΥ ἀπίο (δ 6πι, 
Ἧ᾽ε αγὸ γΟῸΓ βΒδγυδηίβ: {βμογϑίοσο [8π4] ΠΟῪ ἸΏ 6 γ8 8 ἰθᾶρ:ιθ [Θούθη8η}} τὶ 8. 

12 ΤῊϊθ ον Ὀγθδα γγὸ ἴοοῖ ποὺ 3ῶ7 οὐγ ρῥγουίϊβίοῃ ουῦ οὗ ΟἿ μουβθ8 οἡ [86 ἀδ Ὺ Ἧ ᾿ϑιῃθ 
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18 ἔοσίὰ ἰο ρὸ υπίο γου; μαΐ πονν, ὈΘΒο]ά, 10 18 ἀγγ, δηᾶ 1 ἰβ [88 Ὀθοοσῃ67] τλου]Ἱὰγ : Απὰᾶ 
{686 θοῦΉ]168 οὐὗἨ νῖπα [πΠῈ6-8]1Π8] τ ΒΟ τὸ Δ]]1οὰ σοῦ πον, δηὰ Ὀ6 014 {ὑμ6 0 θ6 
[8.6] Γϑηῦ : δπά {686 ΟἿΓ ΨΆΓΙΩΘΠΙΒ Θηἀ ΟἿΓ 8068 8.6 ὈΘοΟμ6 ο]4 [ἅγ0 ἀθολγϑα ] Ὁ 

14 γϑϑβοὴ οὗ {Π6 νΘΡῪ Ἰοῃρ' ἰουσθγ. Απα (δ τηθῃ ἴοοῖϊκ οὗ {μϑὶγ ν]Ἱοΐιι8]8, δῃα δβικθα ποΐ 
1ὅ οομηϑβοῖ αὶ [Ομ : ΘΟ. 86] 8.7] (6 τπιουίὰ οὗὁἨ (6 τὰ [Φοβονδ] Απὰ ΦΔοβδυδ 

Ἰ,8 46 ρ6806 ψ Ὁ ὑπ θπι, ἀπ τηδαθ ἃ ᾿θάρσιιθ [οονθηϑῃη!] 10} ἰμθπι, ἴο 1οὲ (μθ πὶ 11γ6 : 
δηα (86 Ρῥτΐμοθβ οὗ [86 οομστορϑίζομ βύγατο ὑηΐο (ἢ 6 ΠΏ. 

Φ 

ἸΕΧΤΟΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,, 

[1 Υον. 4. --- Τθο τοῦ ΠΡΌ ἢ δοιὰ ΝΣ, ποῖ οἰδονθοτο τοαπὰ ἰπ Ηϑῦσον, δδουϊᾶ ἴγοσι μι δἰρη!βοδίου οἵ ἰὼ: 
ἀοτίναι νος, δηὰ ὕγογα ἐδ ΔΏΔΙΟΟΥ͂ οἵ ἐπο Ασδῦ., τωϑδῇ ἰο 8Ὸ, ἴο δοί ουὖς ΟὨ ἃ ἴσου. ᾿Βυὲ αἰηοθ ὨῸ οἶμοσ ἰσδοοὸ οὗ χα 

ἄοστα ὋΣ εἰφτιβοδίου οχίείς ἴῃ Ηδῦ. οσ ἴω Ατδεβοϑα, 1ὲ 18 δείθες τὸ τοδὰ νὴ εἰχ ΜΆΒ. δ ὙΛΤΟΣΝ, ἰλὲν ρτουϊάεὰ λενη- 
ϑείτες ιτσίίλ γοοά ἴος ἴΏΘ ἰΟΣΏΘΥ, 88 ἴπ γοσ. 12. πδοἢ ἰδ δἰδὸ οχργειθοὰ ΟΥ̓ ἰδ διοίϑῃς γοσαίοδ," θοβοο. Πὰ ἐδ ἀρτοθ 
ἙΟ06] δὰ ἕαγ. Βυΐ ἢο Ὑ᾽ οἱία, δηὰ Κοὶϊ δάἤοτο ἰὸ ἴδ γχοοἱϊ-τησδπΐημ “βοΐ ουὖῦ ΟΠ ἃ ἰΟΣΏΘΥ,᾽, δηὰ ἰμογο 18 ἃ ΣΘΘΒΟΌ Δ} 
ῬΓΟΌΔΌΠΙ Υ ἰδδὲ 6 ΟὨΔηρθ δυρροδὺδα ὉΥ ἃ δον Μ33., δηὰ ἐμ δῃο. γοσϑ. γΔ8 ΟῚ Ρ' ΜΙΡΙΥ ἰο ἔπ ΒΙσδηροῦθαβ οὗ ἰδ νοσὰ 
ὙΠΟ ογ κί: Δ}}γ δίοοά ΒοσθΌ0 ΤῸ πιοδοίΐηρ "(0 δεῖ 828 δι θα δδδογα ᾽, ΔΡΡΕΔΙΒ ὕσ δγο Ὀθθ ἀοσίγοα ἴζοα ἰδθ ΒΏΔΙΟΩΥ οὗ 

ὝΣΣ τ πηραβη ρον," δηὰ [8 τοίδ᾽πϑὰ ὉῪ ΖαηΣ: δεείεν οὶ αἱ Βοίεη. --- Τπ.} 
[2 γος. 7. --- Το ΗΘΌΣΟΝ 866 (80 δἰης, ἵ ἴη ἐδ πιΐάδὲ οὗὨ πι6, αινὰ ΒΟῊ δ}}81} 1." --- 18,} 

ὃ. Τλθοου ΥΎ δηὰ Ῥαπίδητηθηὶ οὗ τὴ0 Ετδαὰ. 

ΟΠΆΑΡΤΕᾺ ΙΧ. 16-27. 

16 Απᾶ ᾿ξ ολπλθ ἰο ρ888 δὖ ἐπ ϑπᾶ οὗ ἴΠτθ6 ἄδυβ διήδὺ (ΠΥ δᾶ τηδᾶθ ἃ Ἰοαρὰ συ ἢ 
ἔμοπι, ὑπαῦ Π6Υ μοαγὰ ἐμδὺ {ΠΥ τσόγδ {μ6 }} ποίρθθοτθ, θὰ ἐλαέ [Π6Ὺ ἀνγοὶὶ διηοην 

17 (βολ. Αμπα {86 οἰ] άγθῃ οὗ [8γ86] Ἰουσηθγϑα [ὈΓΟΚΘ ὉΡ], πὰ οδπλθ ἀπίο ἐμοῖσ οἰτ68 
οὨ ἴδιο {πἱτὰ ἄδλγ. Νὸν [ΑπᾺ]7 (μοὶγ οὐν68 τοεγα (ἸΡΘοη, ἀπ ΟΠΘρΡ σι, ἀπὰ Βϑοσγοίῃ, 

18 δὰ ΕΚ  υ)]δ  ) θαυ. Απά ἐδ οὨ]άγθη οὗὨ βγ86] βιηοΐβ {βθῖὰ ποῖ, Ὀθοβαβο [86 ρὑγίποθβ 
οἵ (86 οοῃρτορδίίοη μδά βγοστι ἀπο ἴμπϑιι ὈΥ (86 1ωοτὰ [ΨΦοβονδ] ἀοά οὗὨἨ [βγβδοὶ. 

19 Απά 4]}] ἐμ6 οοῃρτοραίίου τυσττηυγοα ἀραϊηδῦ (ῃΠ6 ῥγΐποθθ. Βαΐ 8]1 {116 Ὀγΐηο68 βαϊὰ 
ἀηΐο 811 (80 οοῃρστοραίίου, 6 ἴδνθ ΒΟ ππίο ἴμθα ὈΥ͂ {86 1,οτὰ [θθονδῃ] αοὰ 

20 οἵὗἉ 8Γ86] : ΠΟῪ ἱδμογϑίοσθ γὸ τῇδ ποὺ ὑοῦ ἤθη. ΤῊ τγὸ “111 ἀο ἴο ἴοι ; χα {}}} 
Θύϑῃ ἰοῦ (βοτὰ Ἰνο,ἷ Ἰοϑὺ σαί Ὀ6 ΡΟΩ ὰ8, ὈΘοδυδθ οὗ (Π6 οδί τ Δ] Οἢ 6 ΒΤ ΓΘ Ὡηΐο 

21 (6. Απμπᾶ (86 ῥγίμοθβ βαϊὰ υπίο ἰδίῃ, 1,6ὲ ἔθη ᾽να; Ραΐ Ἰοὺ (θὰ Ὀ6 [πὰ {Π6 Ὺ 
ὈΘΟΔΙη67] μούγογβ οὐ ψοοά [τοοᾶ-ΠΟΡΡ 618}, δπὰ ἀγανοσβ οὗ νδίθγ υπίο 4]} (Π6 οοῃ- 

᾿ς ΒΤΕΡΘΌΟΙ ; 88 [Π6 ρΥΪΠΟ68 πα ργομπηϊβοα [ΒροΚθη 10] {Π6πὶ. ; 
22 Αμά Δοβιιυδ 6416 ἔογν ἴπθῃ, δμὰ δ βραῖζθ απίο ἰἢθτῃ, βαγίηρ, ΥΥ ΒΟΡ ΌσΘ μᾶνο γὸ Ὀ6- 
28 συϊ]οα υ8, βαγίηρ, Υ᾽ 6 αγὸ ὙΘΓΙῪ ΤᾺΓ ἔγοια γου, ψἜΘη γ8 αἀν76}} διμοηρ υ8 ἢ Νοῦν {μου οτο 

γα αγὸ ουγθοᾶ, δη {Π6Γ6 814]}] Ποπ6 οὗ γου Ὀ6 ἔγθαα ἔγοιη Ὀδίηρ' [{Π6Γ6 888}] πού [81] ἴο 
Ὧθ ἔγομη διβοηρ γοι7 θοπᾶ-τθη, Πα ΠΘυΥΘΓΒ Οὗ τγοοᾶ δπα ἀγαῦγοῖβ οὗ τδίθγ ἴῸ Ὁ (ἢ 6 

24 Ὦοτβθ οὕτωγ αοα. Απα [ΠΥ Δηβυγογθα “)οβῆυδ, δηα 8814, Ββϑολαβθἦ 10 νγγϑ οασίδί ΠΥ ἰο] ἃ 
[ΠΥ βογσνϑῃίβ μον {μὲ (86 1,οτὰ [96 ονδ}}} {ΠΥ (ὐοα σοτατηδπαθα ἢΪ8 βοσυδηῦ Μοβοϑβ ἴο 
σῖνο γοῦ 811} (86 Ἰαπά, ἀπὰ ἰο ἀΘΒίΓΟΥ 411 [86 ᾿πμδ ἰϊδῃίβ οὗ (86 ἰαπα ἔγοτι Ὀθέοσο γουῦ, 
{Βογθίογθ γγχὲ γ6Γ6 ΒΟΓῸ δέγαϊὰ οὗ οὐὺγ ᾿ἴνϑβ Ὀθοδῦβθ οὗ γοῦ, δῃα ἤᾶνθ ἀοηθ [Π]18 (Πρ. 

2ὅ Απᾶ πον, 60], γγχὸ αγὸ ἴῃ ἴῃ γΥ ΠδΠα : 88 ἴὖ βθοιγχθίῃ ροοα δῃὰ σἱρὴηὶΐ υπίο [Π66 ἴο ἀο 
260 υῃΐο 8, 4θ. Απά 8Βο ἀἰὰ 6 υπίο (Π6πὶ, δῃὰ ἀθ] γαγρα ἰμϑῖὰ ουὖ οὗ (Π6 μαπᾶ οἔὗἉ (π6 
27 ΟὨΠ]άγθῃ οὗἉἨ 1[8Γ86], {πδὺ (ΠΟῪ 8] 6 νν ἔβθῖὰ ποῖ. Απὰ ϑοβυδ τηδᾶθ ἰἤθτι ὑμαῦ ΑΔΥ ΠΘΎΤΘΓΒ 

οὗ νοοᾶ 8πη4 ἀγαῦγοῦβ οὐ Ὑγαῦοσ ΤῸ. (86 οοῃρτορδίίοῃ, δπὰ ἴῸΓ (δμ6 δἱΐαν οὗ {89 ωοτὰ 
[96μονδ}}, ουθη πηΐο {{|18 ἄδγ, ἴῃ {16 ρΡ]δοθ ἡ ΙοΝ ΒΘ βου ]α οΠοΟΒ6. 

ΤΕΧΥΌΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 ον. 2. --- "6 οί, ἘΔΥ, δᾶ οἰδοσβ ἐσβηδὶδῦο ἰδ 8 δοὰ ἰδ9 ΤΟΙΣ Ὑθγ86 δοουταίοὶν : ΤΏ18 [ὁε. νβδὲ νὰ πδνὸ 
ΒπΟτῺ) ΜΠὴὲ πὸ ἀο ἴο ἔδθηι, διὰ 1οὲ ἴδοαι ᾿ἶνο, ἰοοί τσὶ Ὀ6 ὍΡΟΩ 08, ὈθοδΌΒο οἵ ὑπ οαἰἷὰ πο τὸ ΠΑτΟ ΒΉΟΣΗ 0 ἔμ ΘΏ]. 
Απὰ τ »τίμοοα βαϊὰ ἰο ἔλθη, 12ὲ ἔδαπὶ το. ἀρὰ ΠΟΥ ὈΘΌΒΙΩΘ ἩἨΟΟΔ-ΟΠΟΡΡΟΙΒ δὰ ἩδΘΣ ΟΔετίοσ (ΟὉ ἄγανοσ οὗ ἨδΕΣ) 
οἵο. -- ΤῈ.} 

[2 ας. 24. --- 3 16 Ὀοιίος τορασάοα δ Ἰρθσεὶν ἰηἰισοάποϊης (19 ποτὰδ αυοὶοά : 10 ν͵ῶϑ ἰοΪάὰ . . . διὰ ν ποθ 

αἴταιὰ, οὔδ. - ΤᾺ.} 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, (ἰχ. 11), Ὀπὶ ποῖ οὗὨ ἃ κίπρ; δπὰ οὗἉ πεῖν οἱξγ ἴν 18 
βαϊὰ (χ. 23) ({π|ᾶῖ 1ἴ τνδϑ ἃ ρτοδὲ οἱτΥ ἐξα 8 τουδὶ οἰγ. 

Οἴθϑου σου ΔΡ αν ἴὸ Βαᾶνθ Ὀθθη ἃ βοτῇ οὗἉ ἰη- ἰ ΤΠ ἐπ Δ ὈΠ Δη18, πανΐπρ ποαγὰ οὗἩ (0 ἀθοὰβ οὗ 
ἀοροπάθῃηϊ ΓΟρΡΌ ]ῖς, βἰηοθ γγ Βθδῦ οὗ οἱ ἀοῦβ τμογὸ ᾿Φόβθθπα, ἢϊὲ Ὄροὴ ἃ αἰδεγοης ῥἰδη. οἵ τϑϑδίδ ποθ 



ΟΗΑΡΤΈΕΕΒ ΙΧ. 5-57. 

ἤναι τλδὲ δβἀάοριὰ ὉΥ ἴθ Κίηρπ ὈείΟΤΟ πδηιθά, ---- 
ἰδ γίδ οὗ πεοροπδεέοι, Ὀαὶ πὶ ψ|168. ΤΉΘΥ ῥγο- 
ἰδηὰ ἴ0 δδΥθ ΘΟΠῚΘ ἔγοπι ἃ ὙΟΓΥ͂ ᾺΓ ΘΟΌΠΙΤΥ (ἴχ. 9) 
τι δῇ δἰ ποθ τ] Φο συ π8; δηά (ὁ ΘΟΠΗ͂ΙΤΩ 

εἰεῖν ἀδοϊαγδοη (ΠΥ Ροΐηΐ ἴ0 [ΘΓ που] Υ Ὀτγοδά, 
τὶς ἰσπὶ τ πο- δ ἶηβ, δηὰ ποῖ τγογη-ουἱ οἰο μην; 
(ἰχ, 13,18). Φοθθαδ βαβέγε ὨἸΠ] 86] Γ τὸ Ὀ6 ἀφοεϊνοϑά, 
διὰ τηδίκοβ ἃ ἰγοδ ιν ὙΠ] τΏο πὰ τ᾿ δἰ οἢ ἰδ το θα ἢ 
8. οδἵδ (ἰχ. 15). 
Το ἀδοορὕοπ, Βονουογ, 18 ἀϊβδοονοτοά. ΑἶδΥ 

ποὶ ΠΙΟΤῸ ἴ3π ἴἴγθῸ ἀδύβ 1.6 [5γϑε] 058 ΠΘῸΡ ἴΠδὶ 
ἴῃς Οἰδοοη το ἀνγ6}} πὶ τμοὶγ ΥΟΣῪ πεὶσῃθογῃοοά 
(ἰχ. 16). ὙΠΕΥ͂ Ὀγθακ ὑρ, γρὸ τὨΐτμοτ τῆθπηβοῖνοβ, 
δηὰ ἐρᾶγὸ ἴποῖὶ Ὀροδῦβα οἱ [ἢ6 οδἵἢῃ ψὩΙΟἢ 1ἢῃς 
εἰεῖ» δά βπυότῃ ἴὸ ἴθ (ἰχ. 18). ἘΠ Θη ἀϊεοοη- 
πὶ ΔΙ905 ἰῃ [Π6 ΘΆΤΩΡ Οὐ {18 δοοουηῖ, δου 
οοηδι}15 ψΊ τὸ οἰ ϊοίβ, Ὀαϊ ἴΠοῪ 60: ἴ0 [Ποὶγ 
οδῖὰ, δηά ἀϑεϊάθ ἰπ ἕανον οἵ Ἰοϊ της ἔποπὶ ᾿'νθο. Τὸ 
τοῖα τοϑο ἢ ἴον δάμετθ, δὰ ἴπ6 αἱθοοηΐϊοθβ, 88 
Δ ῬΟΏΔΙΥ ἰοῦ 186} ζλ]βεμοοά, δῖο πδὰθ υγοοά- 
οὔορρογα δα δου -ὉΑΥΤ ΓΘ [ὉΓ 1Π0 σοηστορϑύοῃ 
δηὰ 1Π6 ΔΙΊΆΓ οὗἨ Φοδονδὴ (Ἶχ. 21]--27). 

8ἃ. ΔΑττίυαὶ οὗ ἐλὲ ΟἸἰδεοπὲίεβ απα υἱοσλιια᾽ ε ἰδασιιε 
τἱἱδλίδοηι, νοτβ. 3-15. αθϑοι, οὗ. χνὶϊ. 35, ΤΟΥ 
διὸ ἀἰὰ τοῦκ ὙΠΠγ. ΤΕΥ Ππδὰ ποατὰ σἢδῖ 
Φοευα δὰ ἀοπθ ἰῇ [0.6 ολϑὲ οὗ Ψογίοῆο δηὰ Αἱ, 

"πὰ (ΠΟῪ αἷδο (33) ἀἱὰ βοπιθιίπρ, απὰ ἐμαὶ στ 

«τοῦ. ΓΙΦΨ, νεῖ. 8, πὰ "5, γοσ. 4, διὸ σοὶδ- 

ἅτε ἴο ἐδοῖὶ οἵἶοτ, 8ὸ ἴδε ἴΠ6 δ τοίδυβ ποῖ ἴο νγῆδι 
ἴδο Οδποδηϊ Κὶ δα ἄομο, Ὀυϊ ἰο Φοβἢπδ᾽ 
ἀοοάβ. Ὑμοβο που ΠΟΥ οἴη δῦβ, ΟὨἿΪΥ ποῖ ὈΥ͂ 
ἘΔΠΊΚΟ Ἔχρίοἱϊβ, Ὀὰϊ ὈΥ 8 ἤποὶυ οοητνοα ἰτῖςκ. 
80 Α͵80 16 ΠΧ Χ. : κὰς ὀπόιησαν καί γε ἀντοὶ μετὰ 
Ξαγονργίας. «0588 ΒίΓΑΙΑΡῸΠι δραίπεὶ ΑἹ (οἢ, 8) 
δ τὸ ὃ τοπιοιηυοτοα. ΜδΔΌΓΟΥ τὨΐη ΚΒ 4180 οὗ Ζεγ- 
εἰο; δῖ παν 18. 1658 Δρροβίϊο. 
Ῥτον δὰ ἐμοχωβοῖνοϑ τσὶ νἱοῖα18. Τθο Ηο- 

ὑγὲν ὙΡΘΞ Δ. “οἰ ΠΟΥ ΠΟΤῈ οἶθο πλοῦ τ ΤὮ, δηὰ ἰη- 
διαδὰ οἵ ἴἃ τὸ βῃουἹά τοδὰ ὙΠῚῈῺ 411 1ῃ6 δησίρηϊ 

ἰρδηδίδιϊουβ δῃὰ τῆλ Μ58., ὙΠΣΌΜΝ., νν μΐο}} 
δἶδο Οσοῦτα ἴῃ σοῦ. 12 (Κποῦε]). Κοὶϊ δάδογοβ 
ὈΠΟΠΑΙβοΪΥ το (16 ἰετέμα γεσερίωβ, ἀπ, σοπηθοῖ- 

ἱῃρ ὙΠΟ ΝῚ πη ὍΝ, πιωιοίμα, ἐγδη 8 αὔθϑ : “ [ΠΟῪ 
Ὑοηΐ δηὰ ἸουγΓπουθα 848 Δι θαΒβδάΟΥΒ,᾽ ΟΥ̓“ δεῖ ουϊ 
8.8 ἈΙηαβοΔά0Γγ8 [τΠπ8 Ὀτὶποίηρ οὐδ [Π6 86η86 οὗ 
[10 Ἐηρ ἢ ἜΠΉΗΙ: Βυΐ νγὰβ 1 ΠΟΟΘΒΒΩΤΥ ἴο 
εἰδί {πΠ|9 ραγι σα] αὐ [16 ποῖ τπαὶ οὐἹάθῃς οὗ 
1861}, τῆδι 1 ἔἶια ΟἿ θοοπ γ68 τσοηὶ ΓΠΟΥ ποηϊ 85 δῖη- 
Ὀαβδδίουβ, δίποθ υοῦ. ὃ ἰθᾶνθθ ω8 ἴο0 ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ ΡὑΓΘ- 

οομδυ] Δἤοη 1 
ες. 6. αἰχκα]. [Ι͂ἋῺὴ {Ππ6 Φογάδη δ] Ὲγ, 88 Ἐπ 4] ἃ 

8150 438: Π|65, δπ ἃ ποΐ, 45 61} ΒΌ Ρ ΟΒβεβ, [6 ΟἾἶζαὶ 
οἱ ἴῃς ᾿ηουπίδί ἢ ΠΘΆΓ ΒΟ 6], “ οἴζοη πῃηοηοηρά ἴῃ 
ἴπο Βοοκ οὗ Φυάχωι δηὰ ἴῃ ΕἾτει ὅδ." Βυῖ 
βοτηοιἷηρ του ]ὰ ΒΌΓΕΙΥ πανὸ Ὀθθη βαϊὰ οὐ ἴτ ἱξ 
δοεῖυα δὰ τηονοὰ [86 σδπαρ ἤτοπι Οἰ]ραὶ ἴῃ τ86 
Φογάλη Ψ Δ]Υ το ΟἿΑ] ποᾶῦ Βοιδοὶ; δηὰ δβ τἢΐ8 
δ ποῖ [86 οῆβθ, γὸ ἤδυ ῃ0 ρτουηὰ ἰοῦ τη κίηρς 
μετ οὔ δῃοῖμοσ αἰϊραὶ. χ ἴων Πδά ταῖθον τὸ- 
ἴαπηοά ἔτοπὶ [ιἷ5 βυοσοβδία! οχ ροἀ ἰοη ἀραΐϊηδὶ Αἱ 
10 ἢ ν}} βἰττπιδίϑα ποαδαπαγύοτθ ἴῃ 1η6 Φοτάδῃ 
ῬΑ εγ, ἰπ ΟΥΟΓ (0 πηάογίακο ἔγοτι τποποο ΠᾺ68} 
ΘΙ ΕΓρτῖδε8. Οὐμρ. [86 Ργο  ἱπιϊ ΠΑΥῪ ΤΟΙ γκθ [0 
εἃ, νι]. 80-35. 

Υ εν. 7, ἼΩΝ, ΤΗΐα ΚοΙΝΙὉ ἰδ ἐο Ὧ6 τοϊαἰ ποᾶ 
ἀῆεν (ἢ ΔΗΔΙΟΡῪ οἵ δπάρ. νἱῖϊδ. 29, χχ. 86; 1 βδῃι. 
χιΥ. 29, ΤΠο βυβο 68 ἀγὸ ηοΐ ο᾽οδῦ ἴῃ Κἢ}}5 πηδιϊοτ. 
ΤῈ τηΐηρ᾽ Ἰοοκ8 βαϑρίεΐοιιβ ἴο ἔμθπὶ, ἤθη {6 4868- 
Ὅοη ; “ῬΕΥΠΔΡ6 ἴδοι ἀν! ]οδὲ ἴῃ [86 τρΐάπι ΟΥ̓ τ.8 
[Ὡς], δον τθοη οδῃ 1 πιλίκα αὶ οογοηδηϊ νἱτἢ τῆ θα 1; 
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γον. 8. Τὸ τηϊ]8 Θπίδηρ] πρ αποϑτίοη τΠ6 Οἷθοον- 
68 ΣΟΪΌΣΤΠ ὯῸ ΔΗΒΉΘΓ δὲ 4}, διιῖ βαν, τ ἢ ἔστι 
οΥΘ 81 δαγοϊζηθθθ, ΔΡΡΘΙΈΠΟΥ ΒαὈθηλ θδῖνο δηὰ 
Βαμδ]6: “ ἯΘ δ΄ὸ ΤῊΥ βογυδηῖ5." ΤῊΐ ΜᾺ ΠΟ 
δ'ΠΟΘΙῸ ἀδθοϊυδοη οὗ βιιυπιϊβδοίοη (ϑόσασ., Ο. Α. 
ἴαδρ., Βόθϑεπιι., Κποῦθὶ!}), Ὀπὶ βἰπρὶῪ ἃ ἴοσιη οὗ 
ΘΟυ Σύ ΒΥ, 88 ὅδη.]. 18, χχχὶϊ. 4, τυ! ἢ ν 88, μονν- 
ΟΥ̓́Θ, ΥΘΓΥ͂ γ76}} ἀοδὶ μη ἀπ σΠΠΠΙΠΡῚΥ δαἀάτεβϑοά. 
Νονουτἢ 6168, Φοβθα δῃον 5 ἢ Π}561]7 ποὶ βϑαιβῆρα 
γΠ ἢ ἰΐ, δηα 6.8 ἀρείη, τότὸ ἀοβηϊτοὶγ τΠδ ΟἾΠΟΓΒ 
δὰ ἀοπο ὑείοτο : ὙὲῈῊΟ δῖὸ γὸ δηὰἃ ΏΠΘΏΟΘ ΟΟΣΘ 

γοΡ Το ἱπιροτίοοι ὌΪΩΣΙ Ὁ Ὁ, ἴθ. τόττιν οὗ 
ποῖΐοθ 88 ἱπάϊοδύηρ [6 811} ἱποοιρ]θῖο δοζοη, 
ΘΟΙΏΡ. δυάς. χυίϊ. 9, χίχ. 17; 2 ϑδπι. ἱ. 8; Φοηδὴ 
ἰ. 8; ἔνα], δελτγσεῦ. ἃ 186,1, ἃ. 

γετ. 9. 80 ργϑϑβοά, 6 ΟἹ θοοη 68 ἀΓὸ οοτ ρο]οὰ 
ἴο Δηβοῦ Φοκῆσδ, δπὰ ἤγβί τοροαῖ ὙΠδῖ [πογ πᾶνθ 
βαϊαὰ Ὀεΐοτο (νοῦ. 6), θπὶ διὰ τᾶς ΤΟΥ Βαᾶνθ σοτηθ 
οὔ ϑβοοουηῖ οὗ 80 παπιθ 9. ὑελουαὴ, νἰοβο ἔβηιο 

(2) 1ΠῈ} μανα ποαυὰ. [π 186 πιο ἀοιαί]οὰ 
βροςϊβεδιίίοη Ὑ ΐ ἢ (ὉΠ|Οὐγβ οὗ σῆδι ἴμογ δὰ Πραγὰ 
ΠΟΥ͂ ΒΔ Υ ποιῃΐηρ οὗ ψογίςπο δὰ Αἱ [τὸ πᾶν ποαγὰ 
οὗ νηοῦ πιῖρῃι ἱπάϊεδιο παῖ (ΠΟῪ Ἰΐνοὰ ποῖ ΥΘΓῪ 
ἔν ΟἽ}, Ὀυῖ οἰ ΠΟΥ σΟΠΗ͂Πα ἐΠποπηβοῖνοϑ ἴο ἩτΠιδὺ 
Αοά μια8 ἀοῃθ ἴο ἴπ8 Ατηοτίίθ Κίηρβ Ὀεγοηά 1ῃ6 
με αΥ ρου δι ἃ ἀἰδίδῃοθ, ΠΔῪ Ἔνθ Ἰὴ Εμγρι 
γοΓ. 10). 
ΤΉΘΥ (ἤθη ΓΟΟΔ]] [Π6 φοπητηβϑίοη ρίνοη ἰπθαὶ ὈΥ͂ 

τοῖν οἰάσγ (νϑγ. 11), δηᾶ σοΐεν ἴπ οοποϊιιδίοη τὸ 
τπεἷγ που αν Ὀτοδά, οἴς., ἃ5 8 Ῥγοοῦ οὐἉ τ|0 τγυτἢ 
οὗἁ {ποἱγ βίοσυ. ΓΘ ΟἸΡΘΟΙἑτ68 τηϑὺ ἢᾶνο ρῥἱαγοὰ 
τοῖς ραγὶ δατη γ Ὁ ΪΥ ; ΤῸΓ 4}1 16 θοῦ ρ]68 τ ΒΙ ἢ 
δα ὈδΘῚ ΟΧΡΓΟΒθΘα 8ΓΒ ΠΟῪ 516 ηϊ. 

γοτ. 14. Απὰ [86 χηϑῃ ἴοοκ οἵ ὑμοὶν νἱοῖτ 412. 
“ ΤῊ τηθη,᾽ 858 ψὰ ἰϑδύη ἔτοιῃ νοσϑ. 18, 2], δγὰ 1ῃ6 
ΡΓΠοΟβ, ἡ 6., ΒοΔα8 οὗἩ ἴπ6 ττῖρο8. ΤΠῸ τακὶηρ οὗ 
τ πεῖν ἰοοα 18 8 βῖχει οὗἉὨ ἐπιοπά 53 ΐρ, οὗὨ ἱπο!πϑτίομ τὸ 
ΤΔ 6 8 ἰοαστιθ στ ἴπ6 ΟἸδοΟη 65, ὅρη. χχχὶ. 46; 
[μν. 11. 18; 2 ΟἼγσου. χὶϊ. δ. κεῖ ν}} ποῖ 81}}]ὸν 
{π|8, υὲς δάορῖβ ἴῃ6 δχρίδηδιίυῃ οὐἵὨἨ Μαβίαβ, δρ- 
τον αἶϑὸ Ὦγ 4. Η. Μι|ςο δε} 18 ἀπὰ Εοβομιη 6. 
6 βαγ8: “πὶ επἷμι υοἰμμϊΐ ορροβί(ο φμαάαπι ἵηΐετ' 

ἡἰα; ϑυτλθῦε ρᾶποπὶ Ο δεοπίαγιιπι ἵπ τπαπιιδ, βιιΐ8- 
χω οσι δαϊὶ5 Πάζετε δἰ οΒ 8. Οὐαου τπὶ 1οιϊηὶ ἰῃ- 
ΤΟΥΤΌσαΓο. ΤῊΒ Ορροβίομ 5 ποῖ ἴο ὈὉ6 ἀοηϊοά, 
αὶ ποιὰ Ὁ ποῖ ὍὈ6 της ἢ βιγοηροῦ, [Ὁ ἰΐ τοϊαῖρα 
ποῖ ΤΏΘΓΟΙΥ͂ ἴο 8 [ο8Ὲ]ηρ᾽ οὗ 116 ὈΓΟΙα ὙὙΠΟΙΠΘΓ ΐ ὙγᾺ 8 
80 οἷά, θαΐ ἴὸ δὴ οδιηρ οὗὨ δῦ νἱτἢ ἃ βυπιῦο] οαὶ 
ἱπηροτῖν ἩΥΒΊΟἢ ἱπαρ ἰοα το 688 ἴ0 τλλὶτΘ 8 ἰϑᾶρτιθ 
τὰ ([Π6 ΟἸΘΟΙΣτΕΒ 1 ὶ 
Ἀσὰ [}6 στροῦἢ οὗ [56 Τιοχὰ τ᾽85 ον δεϊκοὰ χοῦ. 

Τμδὺ 88 8 [8 ἢ ἴοῃ οὗ [86 Ἔχρ] ον σομμτηδηά, 
Νύχτα. χχυΐ!. 21, (ἢδι [ἢ6 ρτγίθεϊ ΕἸΘΆΖΟΥ βου] βοὸς 

ΘΟΌΠ86] ἴον Φοβθπα, δπὰ (πὶ ὩΣΝ ΓΙ. ὈΞΙΦΞ, 
ἴ. 6., [γοι ἢ ἴλ6 ἡπάρτηθης οὐ σἰρῆι οἵ ὕτίπι (πὰ 
ΤὨθ").} ΤΤὴθ ρῥγίοβι Ὁ ἴπᾶὶ ὈΘΟΟΙ.68 ἴδ 
τοῦ ἢ οὗ Ψεδουδῇ, βίποθ 6 δηποιηοθθ αοα 5 8ῃ- 
ΒΊΟΙ ἰῃ ΗΪ8 Ὡδηιθ, ᾿δῇ [Π6 ΒΔΙΠ6 88 16 ρΙΌρἢοΣ 
ΤΟΣ Χχχ. 2; Ψ6γ. χυ. 19; Εχ. ἱν. 160) ἰ8 Βὸ 

γεγ. 15. Απὰ δοσδυδ σοδᾶθ βοϑοῦὺ νἱτἢ ἐμλθυΣ, 
Ηδ δεδυγοὰ ἴπθπὶ οὗὁἨ ροϑδοῦ δῃά 80 οἵ ργοδοσυδοῃ 
ἔτοιῃ [6 οαφο οὗ {πο βιυτογά. 

ν. Φίδοουετῳ απ Ῥυπίεξλπιεηί οὗ ἰδ6 εοεὶί. ὝοτΆ. 
ἽΓῚ γετς. 16. Αἱ ἴδ ομὰ οἵ [Ὡγθ6 ἀδγβ, δὲ ἴῃ 

. ἰἢ. ἃ. 
γες. 17. Ατιὰ σδὴ6 ἴο ἐμοὶν αἰδδ5 οὐ (πὸ ἐπὶτὰ 

ἄδγ. [1 ἸΟΟΙς ἐπ 6 πὶ 50 ἰοῃρ, ΠϑΠΊ6]Υ, [0 ΘΟΠ16 ἔγοῦλ 
ΟἿΑ] ᾿γίπρ ἱπ τὴ6 Φογάδῃ νϑ)]]}Ὲὺ το αἴθθοῃ. ὙΒΟΥ 
ταὶσ ἢ ἤδνθ ΒΟΟΟΙΏΡ 56 0Π6 ἸΟΙΓΏΘΥ ἴῃ το ἢ 1688 

1. δοο ἐπ Ατί. " ὕτῖηλ δου ὰ ΤὨ υπιυλίτα ᾽" ἰπ (μ6 οί. 2,77 1Δ6 
Βίδίε. --- ΤᾺ. 



90 

εἶπιθ, 88 Δρρϑδγβ ἴτοπι οἷ. χ. 9, θαῦ ΠΟΓΘ [ΘΓ νγ88 
ΠΟ ἰὐγορα τ Αγ ἢ οΟμμμηλπάρὰ 88 ἴῃ [Π81 ῬΑΒΒΑρῸ. 
ΠΘΥ σου] τΠ το ἴδ κὸ τποῖν ἄπο. Βαϊ τὸ νοι] 
μάνα ὕδοη 80 ἈΠΙΟΛΒΟΠΘΌΪΥ 8100 ΤΔΔΊΌΪ, ἱξ, 89 Καὶ] 
ΒΊΡΡΟΞΘΆ, ΨΦοβίια δ᾿ 8 Ββοδαυ γῖογβ δὰ ποῦν ὈΘεοῦ δἱ 
Οἴχαὶ θᾶ Βοί 6], ἀπά 1.16 δὰ ἵἈΚοὴ πλοῖο ἴΠδῃ 
ἴΟ ἀλνβ [ὉΓ ἃ αἰξίδησθ οὐὗὁὨ βθνθὴ ΟΥ οἷσῃι!ξ ΠΟΌΓΒ. 
ΟΒΟΡΒ ΣΘΉ, οἢ. χυὶ. 26. ΒΘΟΣοίΏ, χτιὶὶ. 25. Καὶν- 
Δ :1:᾿}}-}Θαείσω, χυ. 60. 

γεῖβ. 18,19. ΤῊθ αἀποράοῃ ὙΠ οῖμοΣ [Π6 ὈυΐπΟΘΒ 
ὙΌΓΟ ΤΟΙ οι πα ἴ0 ΚΟΟΡ ἴπὸ οδἱ ν Ὠοἢ ΤΠ Υ δα 
Β.ΨΟΓΏ 10 [πὸ ΟἹ οΟηἑοβ, αἴθοῦ ἰξ δρροδγοά τπδῖ (Π6 
ς«οπαϊοη οὐ νοὶ ἰδ δὰ ὕδοη σίνθη 44 ποῖ Βο!ὰ 
ξοοά, Πᾶ5 Ὀδθη σας ἀἰδοιιβδοα Ὀγ [ἢ ἸΏ ΓΟΥΡΓΟΙΟΓΕ, 
δηὰ ἀεοϊἀοα τὴρι]γ ΟΥ̓ τηοϑὶ οὗἩ ἔμεῖὰ ἴῃ τπὸ πορϑ- 
ἄνο. Ὑὴθ ΠΟΠΙΓΆΓΥ 18 πιαϊπίαϊποά ὈΥ Οβίδῃάογ, 
Τείηρ (Ρ. 208), Οοτη. ἃ 1,αρίάθ, δηά Ο]οσίουβ. Τὴο 
Ιαϑῖ παιιθα ΘΧΡΙΌΒ568 [πδ΄ ΟΡΙ πίθου [6 τηοβὲ ἀὁ- 
οἰ 64]γ : “δῖοπ νἱάοπίι Ἠεὐταοτιωη ργοόσότεβ ἐη ἰαδε- 
ἐξ Κααετὶς ἦος αὐἀϑογίρδί48ε, 86 εα ἰοηε 7ράπ οἰπὶ τἰς 
άσετε, δὶ πιοάο τεπιοίαπι ογαπὶ δαῤἠατεηί, φμοα πἰδὶ 
ἐ88εὶ, γιρίμε ἤος ζοτεί ἱστίμιμα. Θιαρί εἰν ἡισατγιηῖ, 
8εὲ Οαμαϊιοιἐβ νυἱΐαπι ποῆ «τορίιτος τάφια ἱπυοσαίο 
ποιπῖπο ἰλεὶ Τδγαοίδ. (μαπι οὗ τεπὶ δι ἦρος 2.5)» 
ταηάδωη τευοσαῦα απιρίϊιβ ποπ ροίωστιιπί." . . .. 
ὕροιυ {ιμἰ8 Καὶ], ἔγοπι ὑγΒομι να θοττοῖν [818 Οχί γαῖ, 
ἈΌΜΙΣ ΓΘΙΠΆΓΚΒ: “ ΑἸΒουρσὰ {116 15 γα0}116 ὈΓΠΟΟΒ 
ἰὰ ποῖ νϑγθ}} } τηδκο ἴ86 ἔγι ἢ οὗὨἨἁ 116 ἀδο!αγαύοι 

οὗ τ6 Οἰροοη!ο 8. οοπαϊοη οὗ ἴΠπ6 νἈ]  γ οὗ 
06 οδἴδ, δπα δαὰ ἰὶ το ἴη6 ἰεᾶρᾳς, ἐγργεβδὶβ υοτὸϊβ, 
811}} 1: ἸΔῪ δὖ [6 Ὀοϊοπὶ οὗ ε}ιεῖγ οαί, 2 τὴ6 αἹὉ- 
ὁοῃΐῖο8 ΥΟΥΓῪ Ὑ6}} ΚΟΥ ; δηὰ ἤδησα [ΠΘΥ͂ 50 ΟδΓΘ- 
ΓᾺΠΥ τοργοϑοηῖθα ἘΠ θβοῖνοβ 88 Πδνυΐῃρ᾽ ΘΟΠῚ6 ΠΤῸΠῚ 
8, ΟΥΥ 8Γ Θοπηϊυ. ἽΠ6 8 86] 1005 ΠδΔάὰ ποῖ, ἐΠοΓο- 
ἴογο, δ0Ὸ ὙΠΟΙΥ͂ δὲἐπιρί οιον, ἃ8 ΟἸογοαβΒ 8.55} ΠΊ68, 
ΒΉΟΓΏ ἴ0 Ὀγοβοῦνα 1ποὶν ᾿ἰνθ8, Δηα γοο ποῖ θουσηᾶ 
ἴο Βραᾶγὸ πο ΔΙ͂ΘΓ [86 ἀἰἰβοούογυ οὗὨ (Πποὶγ τίς κ.᾽ 
Τλδῦ ἴ[Π6 ῬΓΠΟΘΒ ΠΟΥ ΓΠ 6688 [6}1 {Πποπιϑοϊνοβ θοπηᾶ 
ἷῃ σΠοπδοίθηοθ ἰ8 βυ ΕἸ ΘΠ ΪνῪ ΧΡ αἰπϑα, ρϑγομοϊοχὶ- 
ΟΔΠΪγ, ὈΥ {ποῖ γ σούθγοπορ ἴοσ {μ6 οδτ ἴῃ 8610, 1μὸν.} Ὁ 
χῖχ. 12. ΑἸΣΠουρΡ ἢ ἴδ6 σοηντγορσδίοη πιμγίπμγ, τΠ6 
τί ποο8 Αυϊὰθ ὈΥ ΓΠοῖγ σοηνὶςτοη τῆδὲε ἴπ6 αἱθοοη- 

1168 τηδῖ Ὀ6 ΒραΓθα οἡ δοοουηῖ οὗ [6 οαἴμβ. Ὁ ΠΪ8 
ΤΠ ΓΙ ΤΙ Πρ τῦ8 ἀϊτοοῖθα ομοθ ἀραίηϑι ΜοΒβ68 8180, 
Ἐχ. χνυ. 24; χυνὶ. 2; ΧΥ. 8: Νυπ. χὶν. 3; χχνυ]. 
806. Μυππηυτχίηρ δραϊηβὶ Οοά 8 πιοποποά, πάρ. 
ψ Ϊ. 21. 1,4π|. 111. 839, 18. ἃ οἰ αβϑῖὶς ρᾶββαρθ. [ἢ 1Π6 
Ν. Τ΄., γογγύζειν, γογγυσμός, Ματὶς χὶν. ὅ ; [κκὸ 
ν. 80 : Φοδη νἱ. 41, 5]. 

γεγ. 20. Τβαν που]ὰ τῃοτγοίουο 16ὲ [6 ΟἹ ῬΘΟΠ ἢ γ68 

᾿νε. Ου ΤΙ ΓΙ͂ΓΤῚ, οοπιρ. Ενναά, Ζεῆγο. ὃ 280, ἃ. 
[6ς8. ξ 181,2,}]. Βγ [86 ἰηῇ, δ08., πιο ἢ [86 Βᾶ πιὸ 
88 ὉΥ {16 1,61. σογυπαὰ ἰῃ -πάο, ΟΥ̓ ΟὈΥ̓͂ ΟὔΓ μϑιΐ. 
ῬΓΘ68. δοῖ., ἰ8δ τῆοσγο ἀθῆη  "ο] Ὁ ἜΧΡ Ὑγπδὺ ΠΟΥ 
νοῦ] ἀο ; (ον. 11}. δ: 1 56). 11]. 12. 

γεγ. 21. “ὙΠΟ ῥυίποθβ γσοροδῦ τὶ ΘΙ 8518 
(δι Π6Υ 58114}} ἰνο. Ηδποα τμ6 ΟἸθΘΟἑε8. ἐποη 
Ὀδοᾶπη6 ΌΟά-ΠΟρΡΡΟΙΒ δῃᾶ ἀγανοῦβ οὗ Δίου Τ[ῸΓ 
[86 σομρτορδιίίοι, 88 ἴΠ6 ρυΐῃοοϑ δα βροόκθῆ ἴὸ 
ἴθ. Τμδῦ 18, [16 ῥγΐποοβ δὰ πιδὰδ [88 μι ροϑὶ- 

ἄοῃ τοροῖμον, τῖτὰ ἐμεῖν ΤῸ [γεγ. 20]. ὙΠ δὰ- 
ἴῃοῦ Βεαά οτηϊτοα Ὁ ἴΠογὸ Ὀδοδίιθα 10 18. τη δη δβι 
ἔτοτι (π᾿ ἢἰ βίους) διδιθιηθηΐ ἴῃ ἴἢ6 Βοοοηά τῃοὼ- 
θ6Γ οἵὁἨ 118 γϑῦβθ. 80 Οἢ. 11. 8" (Κποθε]). 

οΥβ. 22, 23. Φοβῆπϑ ᾿οπηπη οαῖοθ ἴο {πα ΟἱὈ- 
θομΐΐοβ δὲ ἢ88 Ὀθεοη ἀθοϊἀοϑα προη. ΤΏΘΣΘ 8841] 
ποῦ ζαὶ] ἔγοτα δυποιᾷ γοὺ δοσνυδηΐδ δι τγοοᾶ- 
ΟὔΟΡΡροσβ διηιὰ ὑγούοσ- ΘΟ συίοσα, ἱ. 6., Β0ἢ δ[ανθβ [ἢ 
ΘΧΡ] ἰοδν9) 88 ἅτ οο -ἜΠΟΡΡΟΙΒ δηὰ Ὑγβίογ. Ὡ- 
τίοτβ, δηα δῦϑ, ᾿πογοίογο, τοοκοηθὰ διηοηρ [ἢ Ἰοννοϑῖ 
οἶδββ οὔ [ῃ6 ρϑορὶβ (θαι. χχῖχ. 10,11). ΤοοῖΒοΓ 
ΜΠ σαρονοβ ἴδκθη ἰῃ ΑΓ δηὰ ἀοσγοιοα ἴοσ ᾿ἰΚ6 
Ῥυύγροβοβ ἴ0 {Π6 βαποίΠΓΥ, ΠΟΥ ὈΟΙΟ, δ 8 ᾿δίοσγ 

ΤΗΕ ΒΟΟΙ ΟΕ 9ΟΒΗΤΑ. 

Ρεγίοά, [89 παῖ 2 [ ει. ον Βιδῖε, ατι. 
ΝΟ π}}, 1 εο ααἰΐ, ἀοπαίὶ, 1 ΟἸτοπ. ἰχ. 3; Ἐς. 
". 48, 10; νὴ, 90; ΝΕ. νυἱἱ. 43,46. 8.4] νγὰ8 ἀὲδ- 
Ροβϑά ἴο θχιοστηΐηδῖα ᾿ῃθπη, 88 ͵8 ἐπι ρ] θὰ ἴῃ 2 ὅδῃ. 
ΧΧΙ, 1, 2, δηὰ ]1λανϊὰ βουρεῦ ἴο Ρτορι δίς {ποτὰ 
Δραὶη ΟΥ̓ ρταπίπρ ἐμποὶγ Ὀϊοοά-Τ γον στϑαυθδὲ (2 
881). ΧΧΙ. 6). 

γ εγ8. 24, 2ὅ. Το ΑἸ Ροοηίίοβ ρ]οδά 48 8 δροΐοσυ 
[86 ἔδδὺ ὙΠ] ἢ ΠΟΥ [11 τονατὰ8. [Π6 Ιβγϑο 168, ἀπ 
Ιεανθ {πεῖν ἔδύο Θῃ ΕἰΓΟῚῪ 1π ἴπ6 μΒαπὰ οἱ Φοκ)ιθδ. 

Ὑοετβ. 236, 27. Φοβῆπα ἀοοβ 88 ἢς μδὰ ᾿ηϊοττηδὰ 
ἴΒοπλ, δοοογάϊηρ ἴο νοσβο 23. Απὰ ἀο λνοτοα ἔμϑσα 
ουῦ οὗ (86 Βδῃᾶ οὗ ἴ[)6 δοσιδ οὗ 1ϑγ88], Τθδα 
σοι] οογίλίη]γ, ἰπ τΠοῖγ ΓΠΪΚΟ 268], ἃ8 76. ΤΩΑΥ͂ 
ἰπίου ἔγοπη {ΠῈ1Γ τηυτιη σης, ἤδνα Ὀθοη ρ]δὰ ἴοὸ 
ἀΟΒΙΓΟΥ ἴπ6 Οἰθθοηίῖθβ. ϑροτῖογ τ0 τῃ6 Ῥθορὶδ 
δίδη 8 ἴπ0 ΙΘδάθυ ἤθσγθ, ψΠο ῥργοσοράβ ἴῃ τὰς βριγϊ 
ΟΥ̓ Βαϊ ηἶν, δηά, ἴῃ 111 μδπηοπν τ ῖτἢ τμ6 ῥυΐηςοθ, 
δῖνο8 0 προὰ ἴο 16 πησττηατίμρ οὗὨἨ τὴς ρΡϑορὶδθ. 

γον. 37. ἘΌῸΣ ἴδ οουμιατοχδίίοη δηὰ ΙῸΣ ἴ86 8]- 
ἴδν. Τὴ ΝΟΥΒΠ ρρίηρ σομρτομδίίοι δ τηοδπῖ, [ἢ 

ὶὰ ὉΤΏ, ΔΒ ΔΌΡΘΑΙΒ Ρ]α ἢ, ΡΑΓΟΥ ἴσοι ἴδ6 πογὰ 

ΤῊ (δ ΤῊ, Νύμπι. χχανῖίϊ. 17), ῬδγΟΥ ἔτοσα 186 
δα! οηαὶ 484} δοδίοηῃ, “ δπὰ ἴοσ {πὸ δ᾽ ταν." ἘΕῸΣ 
ῬΓΟΪΆΏΘ δβεγνίοο ἴῃ ΟἸἹΡοοηἑῖο8 οου]Ἱὰ ποὶ 6 ο1- 
Ρογεα. ΤΟΥ͂ ΤΘΓΘ τοι Ρ]6 βίανοβ. 

ῖὰχ (89 υἷἱδοθ ψΒΐσὰ ΗἨθδ (ΨΦοῃον8}) βμου]ᾶ 
σβοοβδθ, οὶ] ἱπίδσβ ἔτοπὶ [686 πογὰβ τῇδὲ 188 
ΔΌΪΠΟΥ Οὗ ΟἿΤΓ ὈΟΟΚ ττοῖρ Ὀοίοτο ἐῆ6 Ὀιυ]]αϊηρ οὗ 
ϑοΙουμΟἢ 8. [ΘΠ }]6, Ὀθοδιιδο ἴῃ ἢἷ8 ἔπης αοὰ οου]ὰ 
ποῖ γαῖ ἴδΥύθ ἢ οθθη ἃ ἥχοὰ δηῃά ροσιηδηθηΐ ρῥἰδοθ 
ἴογ δἰ βαπείυσασυ. Κηοῦοὶ τοραγὰβ Ἐμ6 πὶ 88 “" 8Π 
δα ἀϊίοη Ὀγ [Π6 σάτοὶθβ8 Ὠϑυτογοποτηἶβῖ,᾽ ὙΠῸ Δ]Ο ἢ 6 
ἴῃ 8}} 10:6 Ῥοπίδίοποῃ Πδὰ πϑοὰ {π|8 ἐχργοββίοῃ 
(διε. χὶὶ, 5). Βιιῖ ἰπ ἔχ. χχ. 234, ψ Πἰς ἢ ΡΆΒΒΑρΡῸ, 
ουθῃ δοοογάϊηρ ἴοὸ ποθεῖ, οογίδίη!ν ἀοο5 ποί θοὴν; 
το ἴπ6 1) δα !ογοποχηἶδῖ, 6 τπθοῖ ἢ 8. τοϊδιθὰ 6χ- 
ΤΟΒΒΙΟΠ 850 [δ΄ 16 ὩΓ6 ποῖ σοιρο]]οὰ ἴο Τὴ οὗ 

““8ὴ δαάϊιίοη ὈΥ [6 σΑΓ6]688 Πααϊθγοποχη δι." Φυδὲ 
88 11π||6 ΠΟΟΘΒΒΑΓῪ 8 1ζ (0 ΒΈΡΡΟΒα 1πδῖ 186 ΨῈΟ]0 
ΔΥΤΘΔΏ σοιηοηϊ ὈΥ̓͂ Ἡ Πίσῃ ([Π6 ΕἸ ΘΟ ἰἴ68 τγογο οὐ ροά 
ἴ0 ΒΕ 88 ΨΟΟΘ-ΌΒΟΡΡΟΙΒ δηὰ ἀγαῦγεῦβ οὗ Ὑγ81ῸΣ 
ἴοτ τῃ6 οΘοῃρτορδίίζοῃ ἯὯΑ5 ἢγβὶ τηδὰθ ἴῃ Ἰδίου τη θ8 
ΌὉΥ δοϊοσποῃ. θβϑοηβ: (1) Το Αἰθοοηῖοδ δ’Ὸ 
ΠΟΐ ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ͂ τη οπαα, 1 [Κ. ἰχ. 20; (2) 1 Κἰ. ἰχ. 

21, μι88 Τοίδγβῃοο 10 ἐγ δαίατγ ποτὰ (ἼὩ 9 Ὁ), 
δπαὰ τμδῖ, 848 ἴη0 οοπίοχι βῇουγβ, ΤῸ δυο ἰθοζυγαὶ 
ΡαΓΡΟϑοϑ, υῖ ποῖ ἴο βδύνϑῃῖβ (ὉΓ {110 868 οὗ 
ΥΤΡΝΝ Τὸ βύοῖὶ ΕΙΟΌΤΑΓΥ ΒΟΓΥ ΘΟ Β ἀἷα ξοιστιοῦ 

ΔΡροΐηξ (9) [86 τοδὲ οὗ 186 ρορυϊδίου (Ὡ Ὁ 

ΠΣ ΣΠ) οἵ 6 Απιογίϊεβ, Ἠϊνοθ, Ῥογτίσίυββ, 
Ηἰνῖϊοβ, δηὰ ΨΦοὈυβῖῖοβ; δὰ τι6 ΒΓΔ 6} 168 ὯΘ πιϑαθ 
Β0] 6 γ8 (νοῦ. 322). ΟΌἿΓ υἱονν 18, ΔοοογαϊμΥ, τη δὲ 
Φοβῆυδ αἷά οογίδ ΠΥ δρροΐεν ἴΠ6 ΕΟἰνοοπῖνοβ δὲ 
ΠΟΘ ἴο [80 Ἰοννγεβῖ βοῦνίοθ δὖὺ [Π6 βδποίθαΥΥ, “ [ῸΥ 
σΟηΡΤΟΡΔΏΟΙ δηὰ Αἰ δ, 88 {Π|6 ἴα χὶ δαγϑ, οϑρθοΐαὶν 
85 Τηϊθ ΒΟΣΥΪΟΘ τι ΔΙ ΟΘΥ 6 ρογίοσιηθα δοὺς 
{Ππ|Ὸ ἈἈΌΟΓΏδΟΪΘ, 88 ΒΟΟῚ 88 [18 δΔἢ δβοὶσηοὰ 
ΡΪδοῦ. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑ͂Ι, ΑΝ ΕΤΗΊΙΟΑΙ, 

1. ΤΠὸ αυοδίίοη ΠΟΥ ἐᾺΓ Δ ῬΓΟΠΛΙΒΒΟΤΥ ΟΔΙὮ ἴ8 
υἱπάϊηρ οὐ ἷπι οὸ 68 ρίνοπ ἵἴΐ, ἀθρθῃάβ Ὑϑτῦ 
ταῦ ἢ Οἡ Οὐτγ ἀοιοττηϊηδίοη οὗ [πΠ6 ΘΟ ΟΠ Β ὑπο Σ 
ΜΠ] ἢ ΟἿ 18 δὖ ΠΙΌΟΓΥ ἴ0 ΒΎΘΑΙ δὺ 41]}. Οπ τιΐ8 
2 6γ. ἷἱν. 2 ἷ8 ΤΟΥ τοραγάθα 88 8 ἰογιδ οἰαδείοωξ. 
Αροοοτγάϊΐης ἴο [π|8 Ραββᾶρθ δὴ οδίἑι ΖΏΔΥ ὃ6 ρίνθῃ: 

(1) ΠΘ Β, 4) ΘΘΦΘΌΞ, (3) ΓΙΣΥΞΞ. ΎὙΒοϑο 
ἴπγοο σοπαϊ ἤοηβ, ἐτατἢ, τσ, δὰ 706 Ε106, ἀγα ἐμδὲὶ 
ὙὨΙΟΒ. Ὀεΐηρ Ργοϑιρροβθὰ 8ὴ οδῇι ἸΔΔΥ ὑ6 (Δ κοη. 
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ΤΏΕΥ ἄτα, 88 Φογοῦια ΟῚ; ΔΡῸ οΔ]}5ἃ ἴποσω, δηα 88 
τς σΔΏΟΠΙςΔ] αν ΓΟΟΟΡ ΖΕ. ἔθ, [10 σοπιξίδα 
᾿γαιιοπῖί, ὩΒΙΏΟΙΪΥ, νεγίίαϑ ἰῃ τηρηΐϊο, 7μαϊοίμηι ἴῃ 
)αγδπῖο, ἡμδίϊξια ἴῃ ΟὈ]οοῖο. Π τΠοῃ, 88 ἴῃ [Π6 ο8486 
πιῖὶ τς ΟἸθοοη 65, 1πὸ 7μρίίἑία ἐπ οδ)θοίο '8. ΔΌΒοηὶ, 
186 οδίἢ ἡσοὰ ηοὶ δ6 οὐρβοσυοα ; δηἀ 80 1ἴῃ 41} οδβϑϑ, 
ΜΌρΣ “16 ἸΠΟΤΟΌΡ Κπουν]οαρσο οὗὨ [δ δβιιὈ]6οΐ ἢ 18 
ΓΑΙ Ὁ 1Π6 ΒΎΓΘΑΙΟΥ ὙΠΠΟῦΣ ἢἷ4 ἴδα]1. Οὐοτη- 
Ῥ οΙΕΙΥ 5δὸ ἤθη 1818 δι ]εοῖ τηδῖίοῦ οὗὁἨἉ ὴ6 ῬΓΟπικὶδ- 
ΒΟΓῚ ΟΥΑΙ 15 βοιῃοίΐηρ ΟἿΓΘΟΙΥ ὉΠΑΙ]Ον Δ 016, ἴῃ 
ΕἸΡΩΣ ορροδίοη ἴο ἴδ6 ἰανν οἵ ν ΘΙ, πθνοῦ- 
1Π|61658, ο6 Ὧδ5 ΠΔΈΠῚ σἰϊοῦῦ τί ΠΥ ἀπ6οῖ- 
Ξιπηρ ἴἴ, ΒΥΟΤΏ ἴ0 ἀο, 85 γι ἴσο οὗ Φορθῖηδ 
(παρ. χ. 80,81) δπὰ Ηοτοὰ (Μαδῖῖ. χῖν. 9). Οηϊν, 
ἴῃ 18δϊ “886, Β0π16 ΟΧΡΙ ΔΏΟΙ τηιϊβῖ Ὀ6 ΤἸηΔά6, δοοογή- 
ἵησ ἴο [6 Ῥτὴποῖρ!6 Ἰαἰὰ ἄρον, μεν. ν. 4-6, τ ὨΙς ἢ, 
ἢ ἃ τοδῃ, 6. 5. [88 ἴδ θη δὴ οδἱὴ οἵ οὔἶοο, δῃὰ [818 
οἶἶοθ 6 Ἵδηποῖ ἀἰβοδαγρο, τηϊσηϊ οοηδβίϑι ἴῃ ἢΐβ 
γεδ δ εοι οὗὨ 186 οΒῖοΘ, ἀπά ἴῃ [86 6850 οὗἉ 8 Κίῃρ᾽, 
ἴῃ 15 δι Ἰοβδύοη. ΟἸγϑμη οἱ ἢ ΐς5, ΘΒ ΡΘΟΙΔΠΥ τὲ 
οἵ [6 Ἔν δΏρο ς 8] στοῦ, σληποῖ Ὀ6 ἴ00 ΘΑστιθβῖ Οἢ 
1153 ἀοοίστίηθ οὗὨ {πὸ οὐϊραιϊίοη οὗ δὴ οδῖϊ, βίποθ 
ΠΙΘΏΤΑΙ ΓΟΘΟΓΥΒΙΟΠΒ ΒΙῸ 80 ΘΆΒΙΥ 8]]ογοὰ ὙΙΟἢ 
τῆτθδίθη γα, τρηϊ, πὰ 8. ΨΟΓΥ Ὀοθπ- 
Π|ν, οἡ 1}158 ρμοϊπηΐ, ΝΙΓΖϑοῖ βαγ8 (δ δίοπι 9 ΟἾγίδ- 
ἐξα ἰλοείτέπο, ἃ 207) : “Βειῖον, ἱπάοοά, ἱΓ το ΟἸγτὶβ- 
τίδῃ βιδῖ μὴ ἀ0η6 ἀὐγδὺ ΜῈ} 186 ποτὰ οαἰλ, ὄρχος, 
διὰ της 11Κ6, τορεῖθοῦ ἢ [Π6 ΠΟ]6 ὑγαΐη οὗἩ βοϑιἢ- 
ΘΏ}Ὁ-το σίου 5 ῬγΓΟβα ρροϑιτοη5 τ Ὁ] Οἢ ἀτγὸ οοπηροιοα 
Ὑἱτὰ ἸΒότὰ. δ τεϊσλὶ απαὰ ελοιμα δβρεσΐς ΥΓ Οοά᾽: 
ιοἰίμδ45, ἀρρεαὶἱ ἰο (σοι, ρογδἠΐρ ἴπ οοισΐ, αἀμίψ ἰο σοά, 
εἰς. ἮΜΠ6 ἴοττῃ οἵ [δ ΟΔΙἢ οἱ {818 πὰ ννου]Ἱᾶ ἴᾶνθ 
ἔτ 1655 ΑἸ σα] γ. Μυοὴ πιοτὸ σου] ἀδροπᾶ οη 
ῬεγΟσταΐηρ᾽ (Ὧ6 ὙΠΟ] βογυΐοβ 'π 8 Ὑγι]Υ το! ρου Β 
ΝΆΥ, δοοογαΐηρ ἴο ἀρὰ δα ττη6, Δη οὐ ᾿Ἰπληρ, 
ἴῃ ΘΟὨΙΟΥΤΪΥ 1 Ὲ [Ὠ18, 1η6 Γοαυϊϑιτοη δηα ῥΡοῚ- 
τηϊβαίοπ, δῃὰ οὐ αἰνίηρ' ἀὰ6 Ποοὰ ἰο νῆδὶ ΟὨγ δι δἢ 
ΠΠΟΓ819 δη ἃ ΡΟΙΟΥ παρ ἤᾶνὸ ἴο δάνΐδο διτί μετ. 
Οη {δο σοπάϊοῃ8 οὗ ἃ τίρϊ, (μδῇ 18, ΟΠ τΙ ΒΕ 18 η]γ- 

Ρίουβ οἴδιτίπρ Δηἀ ρου γι ποο οὗἩ 8 οδίῃ, Ηδιῖοδ8 
οὔδοτγνεϑ ( ΟΛγίδίῖαπ ΕἸλίος, ὃ 39, Ὁ) : “ Τὴο ἤγϑϊ οοη- 
ἀϊοι ἰ5, τἰδὲ 6 Οδ.ἢ δου ]α Ὁθ τοηδοχοὰ “ὦ 
γπῖαθ οὔδ τῖρῃς ἀδγημπὰ [ὉΓ ἵϊ. [θ 
διοοπμὰ οοπάϊιοι ἴδ, τπᾶὺ πὸ ΒΎΘΑΤΟΥ ὃθ ἴῃ {τὰ ἢ ἃ 
ΘΟΠΈΒΒΟΓ, ἃ. 6. τῇ 15 Οδίἢ; Ὀ6 [Π6 Ἔχργοββίοῃ οἵ ἃ 
με"! ανΐηρ ΠΟΡΘ ΓῸ]Ὺ ἀννο! ηρ ἴῃ ππ. ὙΠ τὨϊγὰ 
οομαϊώοη 18, τπδὺ0 [Π6 οηρησομηθης Ἰηἴὺ ἡ ΒΙΟ ἢ ἢΘ 
ΘηΙΟΥΒ ὈΠάρτ ἢ18 ῥγοίραϑίηρ οδί ἢ βου ὰ 06 βυοὶ 
ἴδδῖ 16 Οοὐ Ηϊπ5617 νυ οῖὴ [Π6 ΒυγΘΑΥΟΥ ΔΟΚΠΟΥ]- 
οὔρεϑ ΤΩΔΥῪ ΔΕΚΠΟν]Θαρο ἰξ. ΕῸΓ ἴΠ6 ΟΑΕΠ᾽ Β ΒΚ ἴο 

Ἰ επραροιηθηΐδ ἀἰπρ!οαδίηρ το σά 8. Ὑη οΚ α ]Ὺ 
ἴο ΟΑΓΓΥ͂ ἴο οὐ »ρἐείίοη τμαῖ Ἡ ἰοἢ 65 θθοη πο ΚΟ] 
δεσιπ, ἴο δ4]ἃ ἃ βοοοπά βίῃ ἴο τὰ ἢγβί. Νοῖ ἴὸ [Ὁ}- 
811} σῆδὶ μῶδ ὈΘΟΠ ΒΎΓΟΤΙ 8 ἰῃ βοῇ οδβ68, ποῦ 186 
υἱοϊδείοθι οὗ δὴ ὁδί ρ᾽θαβίηρ ἴο αοά, δας 1ῃ6 Ρθηϊ- 
ἱεπΐ ΓΕ 8}} οἵα Οσοἀ- οἤἶδιἀϊηρ οδιἢ." ὙΟΣΓΆΥ οὗ 
ςΟΠβίἀογαίίοη ἤιΣ ΠΘΓ ἀτγὸ ἴΠ6 ΤΙΟΠ]Υ ἱηδβίγιογ6 ΔΓ- 
ὈοΪο5 ἴῃ πάρε Πἰραίεπομίς. (111. 1718 8.) οἱ “τὴ 
θ δὴ διΉΟ Πρ, [6 ἩρΡτονσβ " Ὁ ΒαΘΊΘΟὮΙ, ἀπα οα 
“18ὲ Οδι} ἢ ὃγ Ὁ. Εἰ. ἀὔδοβοὶ. 

2. ΤΏΘ ΒΒΠΟΙ͂ οὗἉἨ [Π6 οδιῇ ϑίοοα ΥΟΣῪ δἰ τ 
10 δηοίοπὶ [ϑγϑο! 65, 50 (Πδῖ, 48 118 ΠΑΙΤΘΙΤΘ 
ΔΟΥΒ. ΠΟΥ νου ]ὰ ΓΑΕ, ἐπ αἀυδίο, μο]Ϊὰ ἔλδβε ἴὸ 
ἐμεὶγ οδίἢ ὀνθὴ ὝΠΘη ΠΟῪ Τρ [8117 Βᾶνθ σὸ- 
Ἰεδδοὰ τηογωβοῖνοβ ἔτοπι ἰδ. Α8 ἴῃ πδῃιο οὔ αοὰ 
ΝᾺΒ ἴ0 1Π6 πὰ τἢγίοθ ΠΟΙῪ (18. νΥἱ. 8; Ῥβ. οχὶ. 9),50 
Δδ0 γὼ 5 {Π6 ΒΟ] 6 ἢ ΔΡΡΘΆ] τὸ {ἢ} 18 πᾶ πιὸ ὙΠΟΙΠΟΥ ἴῃ 
ἃ ῬΓΟΙΉΪΔδ6 ΟΥ 8} δϑϑογίίοη. ὙΠ τη 8 18 οοπποοῖοαᾶ 
ἴδ ἕδος {πὶ {πὸ δἀπιϊη διγϑ θη οὗὨἨ οι 8 ὈΘίΌΓο ἴῃ 6 
οουγχί τγΔ8 τοδί οῦρρα ἰὸ 8 ἔδυ 0868 (ἔχ. χχίὶϊ. 6 
11; [βν. νυν. 38, 25; Νυμῃ. νυ, 19 6) Ἐὸοτγ [αὶ 
δίδῖβ οὗ (πἷπρβ ουρῆϊ τηοάογ ἰορ]5]διοη 8180 ἴὸ 
βισῖνο, δηὰ ὑροη ὑπαὶ οαρῶῦ ΟἸγίβδῃ οἶς 8 ἴο ἴη- 
εἰας. ΥὙοῖ ἰῃ ΝοΙΝ Απλογῖοδ, οἰ βου Ἷ80 80 ρυσΔῃ- 

. Φ 

ΓἼΩΔΙΙΥ ἀϊπροθοά, νεηαὲ βροτὲ 18 τπβάδ υνΐτῃ [86 ὀδίμ, 
γΠ 116 ἴῃ [86 ΤΟΙΤΊΓΟΤΥ οὗὨ [86 Ζν ηρ Δ ῃ οΒατο ἢ ἴῃ 
ϑν  ΖουΪ πη, [Π6 ΟδΙἢ ΒΟΒΙΌΘΙΥ Οσουγϑ ΔΩΥ͂ ΣΔΟΤΘ 
Ὀοίογο τῃ6 οοτγίβ. 

8. Ῥγοϑῖθ Βη4 Ὀγορ οῖβ ἃΓ σ8116ἃ {Π6 τηουτ οὗ 
Φοπονϑὴ, δηὰ σῖρ λιν, θοσα89. ᾿6 Βροακθ ἐπγοι ἢ 
ὑποπὶ ΠΟΘ ΠΟΥ ᾶγθ Ὀθοη ΘΠ ρ ομοα ὈΥ ἩΠη. 
Ταὶθ Ἰυαπιϊπαοη, Ὠονγευοῦ, Οὐρὶ ποῖ ἴὸ ὃθ 
ἐπουρῶι οὗἁ 88 ἰῃ ΔΠΥ ὙΓΑΥ͂ ἃ ΠΟΘΙ Ώ0Ὰ] ΡΓΟΘΘΒΒ, θα 
Ϊ8 ΤΑΙΠΟΥ ἴο ὕὉ6 τασαγάθαὰ δἰ γ8 88 ἴῃ ἴΠ6 ο]οδοδῖ 
σΟὨΘΟΙΟΙ ἢ τΠ6 οητῖγο ῬΟΓΒΟΠΔ] ᾿1ἴ6, ἀπά οἴ οἶα] 
Ροβί τοι οὗἨ τη6 ἱπάϊν πιὰ] ὕοαγοῦ οὐὕἁὨἩ τῃρ αἰνίπο τὸν- 
οἰδοη. Ἐνθη ἱπ ἴπ6 παπάϊϊς οὗ τ6 τῖπι ἀπὰ 
ΤΒαυιημαῖμι, (Πΐ8 4180 πλυϑὲ 6 τ Κοη ἰηΐο δοςοιυηΐ, 

ἨΟΜΠΙΈΤΙΟΑΙ., ΑΝῸ ΡΙΒΑΟΤΊΟΑΙ. 

Αϑ οὔσοὸ ἴΠ6 ΟἸἈπδδηἰἴ68 ἀραῖηδὲ ΙΒΓΔΟΪ, 80 8.}}} 
ΔΩ οΥ̓ΟΣ ἴδ [068 οὗ αοἀ ραιποῦ {ποτ βο]νῸ8 ἰορ ΠΟΥ 
ἴο ἥχῃν ἀραϊηβὲὶ Ηΐπη δηὰ 8 σΠΌΓΟΝ. -- ΤΠ το Κ 
οὔ [06 ΑἸ ὈΘΟ 68 (1) δῆσον αἰγ ἐπουρσῃξ οὐ, (2) συ - 
πἰΠΡῚγ οαττιοά οὐ, αὶ (3) ἀοιοοίοά πὰ Ῥπηϊθμοα. 
- Ῥεῖ ἰδ πὸ [ῃτοβὰ 50 ἤποὶν βραῃ, Ὀπὶ σοιηθβ αἱ 
ἰαϑὺ Ὀοίογθ {Π6 58η.--- Πυΐπρ δηα ἀθϑοοῖς Ὀτὶπρ᾽ ΠΟ 0168» 
βίην. -- Ηυπλῦ]6 ογὰβ δίοπο 40 ποῖ δοσοιῃρ) 8 ἰξ, 
ΤΠΘΥ τημδῖ 4180 ὃ6 {Γ0|6. --- ΤΊΘ ΡΊΟΤΥ οὗ οὐ ἀιποῦς 
1Π6 ὨαΔΙΠΘΗη.--- )ὸῸὸ ποιβίηρ σὶτποιι δϑκίηρ οά. --α 
1 τ δδκ τη Ιογὰ, Ηδ ρῖνθϑ τι αἶδὸ Δ ΒβυγοΥ ; ἱ 
ἵνα Ππορίθος ᾿ὃ γὸ αν ἴ0 ὕδασ [86 ἨυΓγῦ ΟἸΓΒΕΙΥν 68. -- 
Ηονν ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ ἴδ ἰδ ἴ0Γ 08 (0 δϑοοῦίδίῃ δΟΟΌΓΑΙΘΙΥ 
186 8ίδιθ οὗἨ 1ὴ6 οα86 Ὀδοΐοσαε τὸ Ὀἰπα Οὔγβοῖνθα ὈΥ 8Ὲ 
ΟΔΙΏ, ἰοοῖ γὸ δογνγασβ ὕ6 ἐγουδ]οᾶ ἰη σοηδοίοποθ 
- δον ἴῃ [86 6886 ΟὗἨ [π6 Ῥ.ΠΏς68 οὗ [5ΓΔΕΙΪ. --- 
ΤῊ ΠΥΠΉΠ688 ΟΥὗἨ 186 ῥγίηοοθβ δραίηβι [6 ΤηΏΓΣΙΓ- 
ἰτρ οὗ 16 σοῃ ἴοη. --- ΤΊ πάρτηθηΐ ρου τὴ 0 
ΟἸθεοῃΐνοθ : (1) ἴ86 ποαγίπρ; (2) [Π6 Βθῃΐθῃοα. -- 
Μδῃ ἔδαγϑ 0 Ὁ ποι πη τπιοσὸ ἤδη ἢ15 Πἢ ἴδ, αηὰ γαῖ [ἢ.15 
118 15 ΟὨ]Υ ἃ ᾿θΏρΟΓΑΙ ροοά. -- Φοβἢι:4 8 ὈΟΘΌ Ια] 
ΒΠΊΒΠΘΏΘΒΒ. --- ΒΟΙΓΕΓ ἴὼ Ὸ ὙγΟΟά-ΟΟΡΡΟΙΒ δηπὰ 
ὙΥΔΙΘΥ ΟΑΓΓΙΘΓΒ [ῸΓ [Π6 ΔΙΓΑΥ οὗ [Π6 1,οτὰ τΠδη ἴο Βαγνο 
ὯΟ Ῥϑδυὶ [μογοίῃ, δ ἴῃ6 Οἱ Θοη ο8 δα νὴῊ}} ἀδθϑοσυοα 
ὈΥ͂ ΤΠ 6Ι͂Ρ ΓΓΕΒΟΒΘΓΟΙΒ βοΠ  ηθ. 

ΒΤΆΚΚΕ : [18 Ὡ0 η6 10 [ΐπρ' ἴῸγ (86 τα Υ οὗὨ 
180 νου] ἰο Ὀἱρᾷ τΠοπηδοῖνοβ ᾿οροῖΠΟΥ ἀραὶπδὲ αοα 
δπὰ 8 τὺ μὴ Ῥᾳ. 11. 2. Βαϊ τῆρθ γὰ Ῥϑορ]θ8, δηὰ 
θ6 σοπίοιιπαρά ; δῃὰ γῖνο 68 Γ 8} γα οὗ Δ. ΠΟΙ Ὑ168 ; 
ΔΙΙΠ γοῦΓΒοΪνοβ δηἀ Ὀθ σοηΐουπαρα ; ἴα Κα σοπηβοὶ 
ἸΟρΟΙΏΟΥ δηὰ ἰδ 8}}4}} δοηθ ἴο πουρῃῦ; 5ΡῸδΔΚ ἃ 
ψογὰ βηὰ ᾿ξ 5}4}} ποὶ βίδη, ἴου ἀοά 18 νι 8, 18. 
ΥἹἹ, 9, 10. -α  Νὸ τῆϑη βιοι)ὰ 1ἴ6; βῖγαὶ μιϊοσνσαγὰ 
{γι} σἶνοϑ 1Π6. Ὀ681 Βοουγγ, ΕρΡι. ἷν. 25. -- (οα 8 
ΟΠ ΟΓ8 πὰ ἸΟΚ8 ἀῖὸ ποὶ Ὠϊαάφη ὄνοη ΠῸΠ [ἢ 0 
Ποδίμθη ; ΠΟΥ [6 8}}8}} (Π6Υ ΘΧΟῦ86. {ἈΘΙΏΒΟΙν 8 
πη τῃδὲ ἀδγ 1 οι. ἱ. 19, 20. --- ΕΓ [6 ῬΓΘΒΟΓΥΑ- 
ἤοη οὗἉ τηοτίδ] 16 τηθῃ τηδύ γγ6}} σῖνο {ΠΟΠΊΒ6Ιγ 68. 8 
464] οἵἉ ττοῦ]6, Ὀαὺ τ ΒΟΥ 1168 [6 σλ ΓΟ ΤῸΓ [Π6 800} 8 
νυν ] το 1 Μαῖς. χνυὶ. 25, 26. ---- Ηὸ 0 ΔΙ Αγ (Δ ΚῸ8 
σΟΌΏ86] οὗ αοἀ ἴῃ ὈΓΑΥΘΥ ὙΠ] ποὶ ΘΆΒ1γΥ 06 ἀοοοῖνοά. 
-Ιο 8 ἃ ὑδὰ σα860 ὙΠ ΠΘη ΟὨ6, Οἡ δοοουῃξΐ οὗὨ ᾿γίην 
δα ἀροοὶϊ, πειιδὲ ὈΠΠ8}) δη ἃ τ ΓῺ ΡΑ]θ; ἰοῖ ΘΥΘΓΥ͂ 
ἸΏΔη, ὑποΓΘΌΓΟ, 5 γῖνο δ ΙΟΥ ΡΤ τΠ688 Δη ἃ ΠΟΠΘΒΙΥ. 

ΟΒΑΜΕΗ: Οἀὐοά πιιδὲ πᾶνὸ νγοοᾶ- ὉΠ 0 ἘΠ 4150 
δηἀ ν ΔΊΟΥ -ΟΔΥΤΊΘΓΒ ἰῃ ἢ1Β ΘΟ ΤΟ ΔΙΟΠ, δηα Ηδ σίνοϑ 
ἴο ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ΟΏ6 ψἽ 8 δοοογάϊης ἴο [18 ροπτίοη, } Οὐσ. 
ΧΙ, 27. 
ἨΕΡΙΝΟΕΒ: 1018 {ΠΟῸρΡ 7688 Βέπι ρ ΠΥ ἴῃ ἃ τηϑῃ, 

ἱξ Βὸ Ὑ11}1} οὶ ἰδ κθ χαγηπρ Ὀπΐ ΓᾺΠΒ 6]60 ἰηῖο {Π|0 
)υάρτηοπὶ ΠΘγΟ Π6 8669 ἴἢδὲ ΟἸΔΘΓΒ ἤᾶΥΘ ζῸΠ6 ἴο 
ΤΌΪΠ. --- Οτοά αν Ὀτίηρβ 8 ᾿πῖο ΤΤοΌ Ὁ ]6. 
ΟΕΕΆΟΗ : ὩΠ15 ΠΙβίουυ ὑγΑΓΠΒ ἴΠ6 ΘΟΠρτορϑοη 

οὗ ἀσοά δἷ 8}} π|68 οὗ 1π6 οταῖι δπα αἰδβροΐβοδ οὗὨἩ 186 
ψΟΓΙα, τ ίοἢ οἴθη, γῇοη ἰ σου 6 δὴ βἀνδηΐϊαρο 
ἴο ἰζ, Βοοκ8 γοοορῃϊοη δια δαπιίβϑίοη ἰητο ἴδ6 κηρ- 
ἄομι οὗ αοά. 
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8. Το φτεαὶ Ῥ]οίονῳ αἱ ΟἸδδοη οὐον ἰλο ῆυο αἰέοά Οαπααηίίο Κύηρο. 
ΟΒΑΡΊΕΕ Χ, 1-97.Ψ 

α. Ἰηνοβίπιοηϊ οὗἁἩ Αἰθοοη ὈΥ ἴπο ἢνο 4]]1οἃ Κίηρε. 

ΟΡ κε Χ. 1-5. 

Νοῦν [Απὰ] ἰῦ δαῖιθ ο ρᾶ88, ἤθη Αἀοῃηΐ-Ζοάοὶς Κίηρ οὗὁἨ Φοσυβδίοτα μδᾶὰ [οχηϊῦ: 
[84] μοαγὰ μον Φοβῆυδ δα ἴδίβὴ Αἱ, δῃὰ ἢδᾷ αἱΐϑυὶν ἀββϑίγογοὰ [ἀδνοίοα] ἰδ ; 838 ἢ6 
᾿ιδᾶ ἀοῃθ ἰο Φοσίομο δηὰ ἢδὺ Κἰηρ, 80 δα ἢθ ἀοῃθ ἰο Αἱ δῃὰ δῖ Κίπρ ; δα μον (ἢ 6 
1} 8018π|8 οὗ ΟἸθθοη 84 τηδθ ρ6806 ὙΧ1} [8Γ86], Θη ἃ ΓΘ διιοηρ ἴῃ ; ἰμαὺ ἐΠ0 Ὺ 
δαγθά γστθδαῦγ, Ὀθοδυβθ αἰρθοη ἰισαβ ἃ ρτθαῦ Οἰἴγ, ἃ8 ὁῃ6 οὗ (Π6 τ ΥΔ] οἰ(168 [Ῥσορ. 
016 οὗὨ [}6 οἰτ168 οὗ (86. ΚΙηρσάοιμλ], ἀηὰ Ὀθοδαβο ἰδ τσὰϑ στοδίον (δὴ Αἱ, δῃᾶ 4}} ἰῃ8 
τη6ὴ {πογθοῦ τσόγὸ τηὶσίγ. ἘΝ Βογοΐίοσγο [Απ4] Αἀοηὶ-Ζοάϑκ Κίηρ οὗἩἨ Φογάβα! πὶ βαπῖ 
αηίο Ηοδδπ Κίηρ οὗ ἨἩθΌγοη, δπὰ απο Εΐγαπὶ Κἰπρ οὗ ϑαγιμαίι, ἀπὰ ὑπο Φαρδΐβ 
κἰπρ οὗἩ 1,Δο 8}, απᾶ αηὐο Πορὶν κίηρσ οὗ Ερίοι, βαυΐηρ, Οὐτμθ ὉΡ ὑπίο πι6, δὰ 
ΒΘΙΡ πι6, ἰμαῦ 71 ΤΩΔΥ 8π|1086 ΟἸ ΘΟ : [0 10 δι} τηδθ ρϑᾶοθ συ Φοβθυδ δπὰ 1} 
{86 οὨ)]άγοη οὗ 1βγϑ6]ὲ. Ὑμογοίογο, [Απὰ]} (μ6 [ουἱῖ : {Π6] ἔνθ Κίηρβ οὗ (86 Απιο- 
τἱύ68, 6 Κίηρ οὗ ΦογΌβα θη, ἴΠ6 Κιηρ οὗὁἨἩ Ηδθρτοπ, [μ6 Κίηρ οὗἩ ϑαγτηυία, (16 Κὶπρ οὗ 
1 ΔΟΒΙΒ}, {πΠ6 Κὶπρ οὗ Ερίοῃ, ραίμογθα ὑμθηιβαῖνοθ ἰοροίθοῦ δηὰ γοπῦ ὕρ, ἱμ6Υ δηᾶ 
411 ὑΠοῖγ μοβίϑ [ΟΔΠΏΡ8.)» δα δῃοδιηροα Ὀθέοσο ΟἸΌθοι, δπᾶ τηδᾶθ γγὰγ δραϊηϑί 0. 

ὃ. ΒΙΔΌρ Ποῦ δὴ αἰθθοῃ. 

ΟμΆρτεε Χ. 6-15. 

Απᾷ (δ πιϑὴ οὗ ΟἿ θθοι βοΐ ἀπίο Φοβῃυ [ο {{|ὸ σαπὰρ ἰο ΟἾ ρα], βαυίηρ, 51δοκ ποὶ 
(γ Βαῃᾷ [ΠΔΠη68] ἔγοτῃ (ΠΥ βαγυδῃΐβ; σολθ ἈΡ ἴο 8 αυϊοκῖγ, δῃα βᾶγθ 8, 8Δπ4 μοὶ» 
08: [ὉΓ 41} (80 Κίηρβ οὗ (86 Ατηογὶθϑ ἰμαῦ ἀν 611] ἴῃ (86 τηουπίδ 8 ἃΓ6 σαί ογοα ἰο- 
ΦοῖθοΓ ἀραϊηϑῦ ὰ8.ὄ δὸ [πὰ] Φοβιυδ δβοθηαθα ἔγοπι (Ἴ]ρ4], 6 δῃηὰ 4}1 {Ππ6 Ῥθορὶϑ οὗ 
γγ8Ὺ τ Ηἶπι, δηα 411 {πὸ τιὶρ Υ τλθα οὗ γϑίουγ [βἰγοηρ' ΠΘΓΟΘ8]. Απά (86 1ωοτὰ [6 Πο- 
ν8}}} 88:4 ππίο Φοβϑυδ, Εθασ ἔμοῖα ποῖ : ον 1 μᾶνὸ ἀρ] νογοᾶ [σίνθῃ  [μθπὰ ἱπίο ἐμπΐπηθ 
Βδῃὰ : {Π6Γ6 85}}4]} ποῖ 8 τῆδῃ οὗ ἰβϑὰ βίαπαά Ὀϑίοσθ [ἢ66. «οβῃαδ μογοΐοσα [ἀπά Ὁ 
ΨΦοβῇυδ]ὔ στη πΡΟῚ ἐμοια βυάάθη)ν, [:] απα πϑηῦ [6 νγοηῦ ὉΡ] ἔἤοπὶ ΟἸ]ρα] 411 ηἰσῃῖί. 
Απά ἐπ6 Τωοστὰ [96 Βονδῃ] ἀϊβοοπιῆιοα [Βαπβθη : Ὀγουσἧῦ ἰπῖο οοπιλβίοπ ; Κποθοὶ : 
βοδίϊογρα ; ΕδΥ, )6 ὙΥ οἰΐβ, Ζιῃζ : δοῃἤι864 } (ἤθη ὈΘΌΓΘ [8Γ86], Δῃα 816} {6} 11} ἃ 
δτοαῦ βἰδυρθίον [6 ὟΥ οἰΐδ : οβδοιθα ἃ ρσγϑαῦ ὀνυθυθγον δπιοηρ (ἢ 6πὶ ; ΕΔΥ, ΠΟ ΓΆΪ]Υ : 
Ββηηοίθ {μ6πὶ νγ] 4 σγθαὶ βίγοκβ] δἱ (ἴθϑοπ, δηὰ ομδϑϑα ὑπ δ᾽οπρ (6 γᾶν {διαὶ 
ΒΟΘΙΒ αρ ἰο [86 γᾶν οὗὨ [86 δβοθηῦ οὗ] Βϑίῃ-ογοη,, δηᾶ βπχοίβ ὑμθῖὰ ἴο ΑΖϑίκϑι, δμά 
ππίο ΜΑκκΚοάδῃ. Αμὰ [ὑ σᾶπλο [0 ρ888, 88 ὑπ6} θα ἔγομῃ Ὀθίογα 1[8Γ86], απα ΤῈ ΓΘ ἴῃ 
[86 ροϊῃρ ἄἀογγῃ 0 [οχ {π6 ἀδβοθηΐ ἔγοιῃ ] Βϑίῃ- όσοι, ἰμδὺ (π6 Τωοτὰ [96 που] οαϑὺ 
ἄονῃ ρσΓθϑύ βίοῃϑβ ἔγοσα ἤθάνϑη ἀροη (δ 6πὶ απο ΑΖΘΚΔἢ, δηὰ ἔπ6Ὺ α164 : ἐΐόν σεῦ 
τλστο οι ἀϊοὰ ἢ [(86] Β4]]-βοποϑ ἔθδη ἐδεν σοῦ (Π6 ΟὨΠ]άγθη οὗὨ 18Γ86] 5]6 
τὶ [Π6 ϑυγογά. 

ΤΉΘη Βρακθ Φοόοβῆια ἰο ἐπ Ἰωογὰ [Φοπονδῃ] ἴῃ {86 αν σἤθῃ (86 1,οτὰ [ΦοΒονδ}] 
ἀο]νοσοα ἂρ [Π6 Απλογῖίθϑ θοίογο {πθ ομ]άγθῃ [8008] οὗ 15γ86], δὰ μ βιὰ ἴῃ (86 
βΙ σεῦ οΟὗὨἨ Ι6ΓΔ6] : ; 

ὅπ, βίδα ἴποὰ [οπιϊῦ : ποι] 51}} οῃ ἰθθοῃ, 
Απά ἰδοὺ [ομαϊῦ: μοι], Μόοι, ἰῃ {Π6 ν8]16} οὗ Α͵δίοῃ 
᾿Απᾷ {Π6 βὰη βἰοοά 811]}, 
ΑἈπα [6 πηόοοπ βίδγοα, 
Ὁπᾶ] {86 ρῥθορὶϑ [πίοι] μδᾷ ἀνϑηρϑὰ {πϑιλθθῖγθθ ἀροη (6 θη Θμλθ8. 

15 ποὶ {ῃῖ8 πυϊψίθπ ἐπ ἐπ6 ὈοΟΚ οὗ Φαβῆον [ΕπΔῪ : (80 ἀρτίρῃς (ΟΕ βο ΒΑ θη θη) : 
ΤΐμοῚ : ρίουβ ; 6 Ὑ οέίβ : ̓υϑὺ [ΕΒΘά]ΠἸ Ομ θη} 80 [πὰ] (86 δὰπῃ βίοοά 861}1 ἴῃ τ} 
τηϊάβὺ οὗ ἤθᾶνϑη, δηὰ μαϑίθα ποῖ 0 φὸ ἀοτπ δϑουΐ ἃ γῇ 016 ἄδυν. Απά ἰῃθγθ γ7838 ΠΟ 
ἄλγ 1 (μαὺ Ὀδίογο ἴῦ ογ [8η4} δἷεογ ἴὑ, (μαι (16 Τωοσγὰ [Φοβονδὰ] μοαγκϑηθᾶ ὑπο 
[86 νοΐοδ οὗὨ ἃ ἴωϑῃ ; ἴογ ἴδ6 Τωογὰ [96 Βονδ}} Τοαρῦ ῸΓ ἴϑγ86]. Απᾶ Ψοβῆυδ σϑ- 
τὰγηθα, δηὰ 4}1 ΙΒγ86] τῖτὰ Εἶτα, απο [86 ολὰρ ἴο ΟἸρΑ]. 



ΟΗΑΡΤΈΒ Χ. 16-27. 28 

ΤΕΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΚΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ἢ αν. 11. --- ὕΌΙ5 βοηϊθηοο [6 Ῥγοροεῖυ ὑῬθῃἐθεοα] : Α6 ἐμοῦ δοὰ Ὀοίοτθ Ιασϑοὶ (97 τ χο οὐ ἐδ ἀοδοουὶ ἤγοπι Βφίϊ- 
ὑοέθα) ἰδὲ Φοδονδι, οὐο. --- Τπ.] 

ες. ΕἸΙχὴν δηὰ Βοβισυσου οὗ {9 να Κίηρε. 

16-27. 

16 Βαὶ [Απ47 {μ686 ἔνθ Εἰπρ θὰ δπᾶ μὰ {βμθιηβθῖγθθ ἴῃ ἃ [186] οἂνθ αἱ ΜΆδκκο- 
17 ἄβῃ. Απά ἱΐ νγ88 (014 Ψοβῆιυδ, βαγίηρ: Τὴθ ἥνϑ Κίπρβ αγὸ ἰϑππᾶ Ὠϊὰ 'π ἃ [186] οδνθ 
18 δὲ Μακκοάβδβῃ. Απᾶ ϑοβυδ βαϊὰ, 011] στϑδῖ βίοῃμῃϑβ Ὁροὰ ἴμ6 τοῦδ οὗἩ {0 οδγΥο, 
19 δηὰ βοὺ πγθῃ ὈΥῪ ἰΐ ἔοσ [οτηΐξ : 0Υ}] ὕο Κϑδρ {μδηὶ : Απά βίαυ γϑ ποί, δμέ [ομαἱῦ : δ} 

ΡΌΓΒΙΘ ΔΗ͂ΘΥ ὙΟῸΓ ΘΗΘΠλΪθ8, Δπα Βηλϊΐθ (86 Βἰπαπηλοβὺ οὗἁὨ {Ποῖα ; ϑυβθο ἰπθπλ ποῖ ἴὸ 
Θηΐδν ᾿πίο {μοὶν οἰ[168 ; ἴον (86 Τωοτὰ [Φομονδῃ} γοὺν αοά δμεῖδι ἀο]νογοὰ [ρἰνθη] 
(δθτὰ ἰηΐο γοὺγ μδηά. 

20 Αμπὰ 1 σϑιηθ ἴο ρ888, ἡ θ 9 βῃθδα δηᾶ ὑπ6 ΟὨ] ΓΘ οὐὗὁἨ Ιβγαοὶ δα τηϑᾶθ δὴ πᾶ 
οὗ βἰαγίπρ' [πη ρ] (ποτὰ 1 ἃ νΟΤῪ στοϑὶ βἰδυσηίθγ [βίγοῖκο], 11 [Π6Ὺ σσογὸ οοη- 
βυπ)θα, {μδὺ {π6 γτοϑὺ ισλίοδ τϑιλαϊποα οὗ ἰμϑῖὰ δηίοσγοα [ΕδῪ: Ὀαύ ἐποβ6 τμδὺ το- 

21 τολποα οὗ [Β6 πὰ Θβοδρϑαᾶ δῃᾷ Θϑτη6] ᾿πίο [{}6] ἐδποοα [τ 8647 οἰ(68. [4] Απὰ [μ6ὲ} 
411 ἐ|6 ῬΘΟΒΪΘ σοϊασηθα ἰὸ [116 σϑιὴρ 0 θοβῆυδ αὖ ΜΑΚΚΟάΔἢ ἷπ Ρ6806: ΠΟΙ ΠΙΟΥ͂ 

29 [ΕΔΥ4Φ, ῬΓΟΡΘΙΙΥ : ροϊπίθα] δ'8 ἰοπρυθ δραίῃβίὺ 8ηγ οὗ (86 οἰ] άγθη οὗ 1βγ86]. ΤὭθα 
8614 Φοβυα, Ορθῶ (86 τουτὶ οὗἁὨ [(μ6 σϑνθ, δπὰ Ὀγίπρ ουὐ ἔμο8θ ἔνθ Κίηρβ πο τὴΘ 

28 ουὐ οὗ 6 οαγθ. Αἀπᾶ ἰῃθγυ αἱά 80, δηὰ Ὀσουρεΐ ἔογι ἢ ἰμο86 ἔνθ Κίησβ πο ΐπ ουἱ 
οὗ [86 οανϑ, ἴδ Κίηρ' οὗἩ Φογαβα]θαι, (86 Κὶπρ οὗ Ηθῦτγοι, (86 Κίηρ οὗ Φαστωυῖα, (μ6 

24 κἰησ οἵ 1,8 8}, απα [οταῖ : 8ηα]} {86 Κἰηῃρ οὗ Ερίοηπ. Απὰ [Ὁ σϑιὴθ ἰο ρα88, ἤθη 
(Β6Υ Ὀτουρμῦ οαὐ (μοθ86 Κίπρθ υπηΐο Φοβῆμδ, ὑπαὶ Φοβῆῃβ 68116ἀ ἴῸΓ 41} [16 τβϑῃ οὗ [8- 
ΓΆΘ], δῃ 884 πηΐο [Ἀ6 σαρίαϊπ [3 ΞΠ), ἸΘΔά6γ8] οὗἨ [86 τῶϑῃ οὗ 8 τ Π]Οἢ τγθηῖ 
τὶ ἶτη, ΟὐἸΩΘ ὯΘΆΓ, ΡΣ γΟῸΓ ἴδοι Ὡροὴ [86 ὩΘΟΚΒ οὗ [πθ80 Κίηρβ. Απάᾶ {π6γ 

25. σλΠΠ6 ὩΘᾺΓΡ 8πὰ ραΐ (πο ῖν ἴδοι ἀροὴ {86 ΠΘΟΚΒ οὗ ἴθ. Αμπα ΦΨοββυᾷ βδϊὰ ἴο {π6π, 
ΕΑΓ ποῖ, ΠΟΥ 6 αἰδιηλυθα, Ὀ6 βίγσοηρ, δπά οὗ ροοᾶ οουγαρο [ἢγπι, οἢ. 1. 67, ἴον (δι8 

20 8}|4}} (86 1,οτὰ [ϑοθονδὴ ] ἀο ἴο 411 γοῦγ ΘῃΘμλ168 ἀραϊηβῦ ἩΒΟμὰ γ6 ἔσῃ. Αμπά αὔου- 
γγαταὰ Φοβῆυδ βιμοίθ {ἢ 6π|, πα βοῦν ἰῃ θη, μα Παηρθα {Πθὴ Ομ ΕΘ ἰγΓ668 : δῃὰ {Π6 Ὺ 

21] ποῖα Βδηρὶπρ' ΠΡΟΣ (86 ἴγθθβ ἘΠῚ] 86 ϑυθπΐησ. ἀπαὰ ἰύ οδλθ ἴο ρα88 δ π6 πὶ6 
οὗ (86 ροϊηρ ἄοτῃ οὗ {Π6 δαπ, ἐλαέ Φοβυδ οοπιπιδηάθα, ἀπὰ {Π6Υ ἴοοῖς ἔμθῖὰ ἀόντῃ 
ΟΣ Ἰἢ6 ἴσθθβ, δῃηᾶ οαβῦ ὑμθῖὰ ἱπίο 86 σᾶνθ ΒΓ ἢ ὑΠ6Ὺ Πα Ὀθθη Ὠϊα, δῃᾶ Ἰαἰά στοδί 
βίοποβ 'π [ῃ6 σανθ᾿β τοι, τσλέολ τοηλαΐη, [οταῖῦ : μοῦ σϑιμδὶῃ} ἘΠῚ] (μῖ8 ΥΘΓῪ ᾿" 
ἀΔΥ. 

Ομάριξε Χ. 

ΤΈΧΤΟΑΛΙ, ΑΝῸ ΟἸΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

[τ ὕεσβαβ 20 δπὰ 21 πιϊσῃἐ π|ό}} Ὀ6 ἐγαπιβιδίδα δῃὰ εοηποοίρά ἔπ: Αηὰ ἰὲξ οδο ἴο μὲδ πῆϑτι . . . . ΕΠ] δΟΥ͂ '᾿τοῖθ 
οσοδυτηοᾶ, ἀπὰ ἰποάθ ἴπδὲ πδὰ οδοδροὰ οὗ ἔπαπι δὰ 8οὰ, δηὰ γοσὸ οὐσηθ ἰηΐο (89 οτδοὰ οἰοα, ἰδὲ 41} ἐδιο Ῥϑομὶθ 
τοϊατυρὰ, εἰς. -- ΤῈ.} 

ἘΧΕΟΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΝΙΤΊΟΑΙ, 
: | τ ΕΝ Αἶθο Ὁ τ (ε.ι6 Ἰαΐϊοσ ἔοσπη Βοτθ 

Τῆι δυδπἀοηγοθηὶ ὈΥ ΟἼΡθοπ οὗ [116 ΘΟ σΆΟη οατι86 ν Ἷ 
Ἰοδὰβ Αἀοη!- σοί οὶς, Κη οὗἉ Φογαβδῖθπι, θογοπά ἀοπθὶ 
[6 τιροὶ ροτοσῆι] οὗἉ τ1μ6 Οβπδβηῖο Κίηρ ἴῃ ϑοῦϊῃ- 
Ἔτη Ῥαιοβεηθ, ἴο 981} ἀροῦ {Π6 Κίπρ οὗ Ηθῦσγου, 1.8- 
οἰμδι, Φδιτηπ ἢ, ἀπὰ Εξίοη, τὸ οἰ αϑεῖ8ο [Π6 δροβίδιθ 
εἶγ. Ὑ 118 ἀοιπδηᾶ [ἢ ὑσίποθδ πδηγοὰ γ]οϊἀοᾶ 
οοτηρἤδηςο (τνοτ. 1-ὁ). Βαϊ Φοββαδ, Ὀοϊηρ, βαπι- 
τοποᾶ ὈΥ [6 ΟἸ θοο 168 ἴο τΠοἱτ δι βίβησο, ἢβΓΘἢΒ 
ἴο δἰἱά 118 ᾿γοδιοηρά 4]}168, ἀοΐθαιβ [6 Οδηδδηΐϊο 

ἱῃρθ ἰῃ τῆς ἰδοῦ 8116 αἱ Οἱ θοη, ΟΥ̓ΟΥΓ ΤΘΠῚ- 
ΟΥΒΌΪΟ ὁπ δοοουπηῖΐ οὗἁ {πὸ τους ἢ ἀϊθραϊοά δἰδηδίης 
51}}} οἵ [πΠ6 διπ (γοτβ. 6-1ὅ), ἀπ ΡΓΒιι68 δηὰ βἷαγδ 
108 οοηίραογβῖοβ (νογα. 66--27). 

ἃ. [πυεδιτιεπὶ 9. ΟἼδοοι ὃν ἰδὲ ἥτε αἰϊεα Κίπρε 

(νετβ.1-δ),--- τὸσ. 1. ΒΤ τ Τωτὰ οὗ τίρμιν- 
δοῦβηεδθ. Β Ιου ΚΗΟΤΩ ἔπη [16 Αἀοηΐ-Ζοῦ οἷ 18 

ΓΤ 9) -- Κίηρ οἵ τἱρμυδοῦδποθε (6 σπ. χίν. 18; 
Ῥβ. εχ 4; Ηοῦ. ν. 686-10; νἱ. 20; νἱΐ. 1,10 δηά 
οὔεπ), τὴ0 τδϑ ᾿Κουτῖβο Κἴηρ οΥἉ βδ]θα (9 ογτιβα] πη). 

δηὰ (Πογθ ἴῃ ΟἸγοπὶς]68, 6. σ., 1 ΟἼτοη. {ϊΠ|. 5, αἰβὸ 
Οἡ ἴδ0 οοἶπβ οὗ [0 Μαςοβδθθοδῃ δρθ, ΜΓ }116 ΟἾ ΒΘ ΓΒ 
Αγ αἷθὸ [86 ἀοίδοξνο ἔογπι, (686η.), δυυτουϊδιθά, 

ΔῸΣ (ση. χίν. 18; Ρε. ᾿χχυΐ. 8), δότω πεῖ 
8 οὐἱάθης (παι [06 ῬΤΟΡΟΓ ροϊπιηρ, 18 Ὁ, 88 

ξασῖβοσ, 16 Ασϑσῃ. ὈΣΦΎΝ, ἙΖταΐν. 20, 34; γν. 1, 

δηᾶ ον Ἑσζτα τ. 14; τἱ. 9, ῶὸ ἴο ϑῆοινν. ΤῊΘ 
Κοτὶ ἴπὰπὶ τ, γί οἢ 18. ἃ ἀπ18] ἔογτῃ, 18 6Χ- 
ΡΪδποα (Εἰ ἀγβι) 85 Βανὶηρ δυίβθη τὶ ΓΟΙΌΓΘΠΟΘ ἴ0 
16 ἀου]θ ΟἿ {(ΠΡΡΟΓ δηὰ Ἰονθγ), οσ, τὶ του τὸ- 
Βροος ἴὸ [δδὲ, ἔτοπι 1Π60 ἔβεῖ [δὲ [ῃὴ0 ἰδοῦ ἩΘΌΓΘΥΤΒ 

υπδετοιοοὰ Ὧ-: τὸ δ6 8ῃ οἷά ἀπαὶ ἴοττα (5{}}} δρ- 

Ῥοδιίηρ ἰῃ “ΘΣ, Ὁ ἀπά ἐμὸ ποι. ῥτορ. 

ΘῺΨ, ὈΣΌ), διὰ πιδὰ βαδϑιταιοά ἕο ἴν ἔμ σαα- 

τοΔ7 Ὡς 



94 ΤῊΕ ΒΟΟΚ 

ΤΠ οἰγτποίορυ 8 ἀοπδιῖα!. Οεβοπίαβ τηαἰ πιδίη8 
τὸ Ἰηϊοτργοιδίοῃ, βδυρροτίοα ΌΥ͂ 1π6 τη Βϑἰδίίοη οὗ 

ϑαδάϊαβ: ἀν ]ΐηρ οὗὁ ρεϑοθ. Οἱ {μΐ8 νυἱονν, ἼΣ 

που] θῸ ἔτοπι ΓΤ τ-- ἀν !]ἶηρ οὐ ἰοαπάδιίοπ, δηὰ 
Ὀῦ -- ΟΣ, πμῖοι ἰς δινοτεὰ ὉῪ τμ6 Οτθοκ 
τηοάς οὗ ντι πον Σόλυμα («]ο5ορἢ 8, Απί|. ἱ. 10,12; 
Ῥαϑαβ. 8, 16, 3) δηὰ τΠ6 1,αἰἰπη, δοϊγηηα (Μαγι. 10, 
6ὅ, 5). Εννα]ὰ πο] 48 ἴῃ6 ἥγβι ραγί οὗ τπ6 ποτὰ ἴὸ 

Β6 δὴ δοδγονίαιίοη οὗ Σὲ ἽΝ τὶ ροββεββίοη, ἀπά 6χ- 
Ῥ] ἴῃ 8, ροββθββίοη οὔ ΘΒ] οι." Ηϊισς (οι [8. Ρ.1], 6) 

ἤοοβ Ὀδοκ τὸ ΓΙ - ροββοββίου, ἀϊβιτῖςὶ, “ ἀἴ8- 
εὐἰςς ΟΣ ροβϑοξβίοῃ οὐἠἨ β'δ᾽οπλ᾿" Μοτθ ὑϑοομ! ἢ6 

Βο] 45, οῃ Ῥ8. ἰχχυΐ. 8, {πὶ ὩΟΥ ἐμουϊὰ ῬΓΟΡΟΓΙΥ 

ατὸ Ὀοοπ τυ τ ἴαη ον ΣΕ πῇς Πα γα β᾽αἴθβ 
(Πίρίουυ οἵ ἐ16 Ῥεορίε ΟΥ̓ [Ἔταοὶ, '. 140) ὉΥ : “ἔἶεαν 
ἀοὰ υηάινίἀοα!]γ." ἨἩότγο ἴδ 8 τὸ Ὀ6 δΙΓΙΠΕΓ ὁ 
Βοτνοὰ (ποῦ δοοογάϊηρ ἴὸ ΗΖ 8 υἱθῦν8 τῶ, ἴῃ 
[Πὸ δου πόση ΑὐδΌϊς --Ξ ἃ βίομα, 89, 1 ἴῃς Απιο- 

το ὍΛΩΝ, ἐμ ο]Ϊά Οδπδαπίϊ πάπιὸ οὔ ἢ ον [6- 
Ὀπβαῖοπι}, το Πανιὰ οπδηκοά ἱπῖο “6 Γι88] 6). 
ΜΠ|1|6 Ηἰιεὶρ δ ἀβ τπδῦ (Π6 ΟἰΥ͂ ν88 ΘΑΥ ΠΟΥ ο8]16 
ὅδαίοτῃ (1). 

Εἰγθὶ ἀοοίά68 ἔοσ ἴΠῸ οἷα ἐς ἸΟΘΎ, δρρθδ!πρ 
δἷἶδο ἴο ἀρεια οὔ 15. χὶῖν. 28 ; ᾿ϊ. 17; ἰχ. 1; 1Χ]}. 1, 

6, τα κί Ὁ, ΒΟΟΥΟΓ, τῷ Οἱ, 8ἃ8 δὴ Θρίμο 

οἵ ἴμα πιοβὲ ἰχζῃ Οοά, 48 ἐπ Ὁ ΞΝ. ΤῊῦ5 

ὈΙΟΥ ΝΣ ποιὰ ΡῈ 6404] ἴο ὈΈΡΓΝ, ΦΟ ΠΣ. χχ.ῖθ, 
τοοαπίηρ “,μηάπέοι (οΥ μ]δοο, ἀννο Πης) οὔ ΕἸ, 
δηά {81 88 ἴῃ εασολ. Ιτιἰ8 βι Κίηρ τη ΕἸ ἰγΓοῖ 

ἱπίθυρτεῖ Ὀνῳ, 6οη. χῖν. 18; Ῥᾳ. ᾿Ιχχνὶΐ. 8, Ποῖ 

ἰϊ βίδῃἀβ δἴοπθ, νίμους ὙΣ Ὀγ ““ ἈΠῚῪ ρ]δοθ, βυσω- 

ταὶς, ἔὔοπι ἃ Βα ρροβοά βίθιῃ ὈἾυ, τὸν Ἰρὰ. Βαϊ 
ἴτ νου] ὈΘ ποτ ΟΟΥΪΟῸΒ ἴο Ἔχ] δίῃ ἱξ, πῃ δοςοτγά- 

8Π06 νὴ (ἢ πιοδηΐηρ ρίνϑῃ ἴὸ ὈΝι ὰ Ὁ Ν, 
88 “ γἷδοὺ οὔ ἴπ6 Ῥϑδοοῦμ!,᾽" τηδὲ ἰ8, οὗ σοά. 
“6 ἰαΐδσ Ασδῦϊς ἤδπηο οὐ Φογυβδίοι, οἷ-υ 8 ΟΥ 

Βεῖν οΙ-Μυκδάάββ, ἰβ ὉΠ]Υ 8 εἰγουπ]οσαοπ ᾿ἷΚ6 

ΩΓ ὝΨ ἴπ τὸ Ἠεῦτον (Ν Ν. χὶ. 18). Ἐθτϑι. 
Οη ἴδ6 ΠΟΡΟΕΤΆΡΙΥ ΘΓ Φογαδβαο 8πᾺ 118 ποὶρἩ  οΥ- 
δμοοᾶ, οοππρ. )Γ1. Ε. ἃ. δον, υἱεγιφαίειν ; ἊΜ. 
ἘταΗ͂Ὶ, Τλε Τορογγαρὴν 977 υετιδαίεπι : ΓΤ ΟΌΪΟΥ, λζθηι- 
ογαπάα ὁ υεγωβαίειπ, απιὰ, Τοροσταρὰψ ὁ «]εγιιβαίειι 
απὰ ἐϊ Ὑ]οϊπίμῃ, ἃ8 αἰδο Μϑηκο᾿ β Βιῤῥε Αἰἰαδ, ταϑῸ ν..ἥ 
ὙΠΟΤΘ ΟἹ ὙΨΘΓΥ͂ ΠΑΓΘΙΠΪΥ ἄγανντι β᾽ 460-808 [16 ὙἹΟΥΒ 
ΟΥ̓ΤΟΌΪον, Κιορογί, Εογζύβοη, Ἐοδίηβοη, ταδὶ, ἀπά 
ἘΤΡΡῚ ἘὐΒΡΈΠΙΙΕ [16 Ρ]8δῃ οὗἩ [6 οἰ(Υ, διὸ ἀοἰίη- 
ὀδίδα. 

γεῦ. 2. [ἐ ἰ8 δια ρμ δες} Υ τα οηθα ΘΟΠΟΘΓΉ- 
ἵηρ αἰθοου τῆδὲ 1 τγαϑ 8 βτεδῖ οἶτγ, “ΚΘ οἿΘ οὗ 
186 οἰτί68 οὗ 16 Κίπχάοτῃ,᾽" τ[παΐ ἰδ, Ῥοῦῃδρβ, ΠΚὸ δ 
ΟἿ ἰὴ ψ]ΐοἢ ἃ Κἰηρ ἀν οἷο, Κα ἃ “ τογαὶ εἰτγ.᾽ 

γεν. 8. Ἡϑῦσος, ἐπ 08. χ. 86 ; χν. δ4, Φαστουΐ, 
εἢ. χνυ. 35, Τιδοδίδῃ δηὰ Ἑϊαίου, οἷ. χΥ. 89, 116 ἴῃ 
δουῖπογη (ἰβπδδῆ. 

γεν. 4. Ὑῶθ Ἐπιογρτῖβα ἴδ ποὶ ἀΐγος εν ἀραϊπϑὶ 
Φοβῆια, Ὀπ| ἀραϊηδὶ Οἴδθομ, Ὀδοδηβο Οἰδθοη Ὺὰϑ 
“παρ μεασε τοὶ Φοβῆπια ἀπά {πὸ ΟΠ! ἀτοη οὗἨ 15γδαὶ. 

γεγ. δ. Το ἴουγ Κίπρβ ἤΟΑΓΡ [Π6 Βι 1 Π0Π8, δὰ 
ΘΠΟΔΙΡ Δγουη αἴθοοη. ΤῈΘ δπι68 οὗ ἴπ6 Κίπρϑ 

1 [Α Ῥαρε ὈΪΔΥΙ τὶ Δ Ὁ]9 διῖς]θ ΟἹ σογΌδα οὶ ΝΠ] Ὀ6 
Τουῃά [πη δ: 6 Φικείοπαγν 47 (Δὲ Βιδίο. Οὐ ἴ6 ἐοροξταρὮ 
4λο δἀἀ!ἰοηδ ἴο 6 Ατῃ. δὰ. δτὸ ἰπάἀϊδροηδδοϊο. ΤΆς Πεεοτενν 
97, Ζ“εγιϑαίεηι (660 1π τ. Ὁ 87) ἰδ ὍΟΥ τορτϊηἰοὰ ἴῃ Ν. Υ .-- Τὰ.} 

ΟΕ 9Ο0580 ΧΑ. 

δΓΘ ποῖ ρίνγρη ΠΟΙ ἃ βοοοῃὰ [τηδ; Ὀπὶ [ἢ6 ΠδΙη68 οὗἁ 
(πὸ οἰ 658. ΟΥον ὙΠ ἢ (ΠΥ τα]οὰ, ἀπὰ ἴῃ 186 βἈΠ10 
ΟΥΟΥ δ8 ἰπ υεῦ. 8 ΤΠ (ΟΥΤΩΘΓ ὨΆΠΊΘΒ, ΠΟΊΥΟΥΘΓ, 
ἅτ δἰ χτιϊοδηῦ ΓΒτουρμοαῖ, ἴογ ΠΟ απ 5 ΡτοΡαΡὶν 
“ὙΠῸ πὶ ΦΘΠονδὴ ἀτῖνοβ," Ρίγαπι “ [6 Ῥ]ὰ 8.55" 
(δ᾽ λα΄ ἀοβ σΠΔΟἢΒ διμοηρ ἔπθ δϑοτίρίηοβ οὗ Ν. 
Α.), δαρμΐα “ δρ᾽οηάίά,᾽" Ποδίνγ κῃ νυτῖτοσ,᾽ οἱ 
ΜΠ ΙΘἢ τἴπ6 1 χί ΟΠ 8 ΏΔΥ 6 ΘΟΠΒΌΪ Νά. 

". Βαιείε οΥ Οἰἴδεοπ, νϑτβ. 6-15. --- 7εγ. 6. ΤῊΘ 
Αἰδθεοῃίας βοπά ἴὸ Φόοβδυδ δὲ αἶϊραὶ δηὰ ἱπηρ]οτο 
ΠΟΙΡ, δηὰ ἱπάθοά, δϑ ἴῃ6 Ὅτ οὗ (δεῖτ Ἐχρτοϑ- 
βίοῃ ἱπάϊοδῖοβ, ἱπηπγοάϊαία μοῖρ. Οὔϑοῦνο (ἢ 6 ο]Ϊ- 
ΤΩΑΧ ; 5[δέκοὴ ποῖ [Ὦγ Ὠδηα8 β 88πι. χχίν. 16) - 
ΘΟΠῚΘ ΠΡ ἴο 18 ΔΌΪΟΚΙΥ - ΔΗ ἃ ΒΑΥΘ [8 --- Δηά 
18. Α ΜΟΤῪ ΒΙΠΆΙΔΥ ἴῸΠ6 8 δΔἀορίοα ὈΥ [Π6 ΡΟΓΒΘ- 
οπϊοὰ ΟΠ βείλῃ σοηρτορδῦοη, οί ἷν. 24-90, 68- 
ΡΘοΐΑ ΠΥ νοῦ. 27--29. 

Ἐίυιχεα οὗ [80 Ατσοογίῦδα --- ἃ ΘΟΙΏΠΏΟ. ἀδοείρτιᾶ- 
τοι! οὗ πὸ να ῥγίποββ. 

γαγ. 7. ΦΔοβῆνδ τοβροπὰβ ἴο (π6 δΔρρθδὶ δπά 
Πιαϑίθῃ8 σρδγοίηρ 411 ηἰμκηϊ Ἰοπρ ἴο τόδο [ΠΟ 
(νογ. 9), δηά [ῃδὶ ἢ 8. δοϊοοῖ ρογίοη οὐ [6 ΣΤΩΥ 

-- ΟΠ ὙἾΣΔ, ἐμ. ἱ. 14. ὙΜ6 7 ἴ8 τὸ Ὀ6 ἴδκεῃ 
ὯΒ ΟΧρ]οδνο, δὲ αθ. ἱϊΐ, 16 ; ΘΟ ρ. 4180 705}. 
χὶν. 6. 

Ἀπ ἐποουγαρίηρ δ άγοβδ ἔγο 9 6Πο- 

γεν. 9. ΑἜὕποτὸ ῬΑ Ό]ΔΥ δίδιοτηοηΐ οὐὗἨὨ τΠδὶ 
[88 Ὀθοῆ ἰ0]4 (νογ. 7). -- Βυδάθη!ν τοϊηθ8 ἢ6 
ὍΡΟΙ ἔπ οπὶ ὈδΟδυ 56 Π6 88 Ττηδγο]ιϑὰ 86 τ Π0]6 ηἰρ Ηϊ. 
Ι͂η πὸ πιογπίηρ Π6 βίδῃἀβ Ὀεΐογο ἴμοπι, ἤθη ΠΟΥ͂ 
Ὀρ] ον τη τὸ Ὀ6 γοῖ δὲ ἷδ ποδ-υδγίογθ οα 86 
Φογάδη. ΤΠ686 Γαρί ἃ τηδύο 68 ἢ] πβίγαῖο [86 γῸ6 
ΘΠογῶν δηὰ οβϊοίοηοΥ οὗ στοδῖ τὰ] ΑΥῪ ΠΟΙ ΔΙ 615. 
Τὶς 156 ρογοοῖνοά 4180 ἰπ τηοάθστῃ δηὰ δὐϑῆ [Π6 
τηυβῖ τοοοηῦ ΠἰΒῖοΥγ.2 ᾿ 

γεν. 10. “Δεδουδὴ ϑοδιϊεγοὰ (ὈΣΒΤΤΟ) τ 
ΘΠΘΙΙΥ Ὀοίοτο [8γπο]. Το Ἰδίῖοῦ δηοίθ ἐβότα ἴπ ἃ 
Εύοδι ἀοίδαϊ δ αἴθθου δηὰ ρυχειθὰ [Πθπὶ πογιὶ- 

, 

νοδυγαγὰ Οἢ Τὴ6 ὙΦΑΥ (0 ἴμο δβδοοης (32 ΤΡ Ὁ) 
οὔ ΒΟΙΒ-Ποτοπ. 80 [ἡ Κουσῖϑα ἢ6 [Ὁ] ονοὰ ἔμοτη ἴῃ ἃ 
801 {ἢ γοϑίθυ]ν αἰ γοοιῖοη δῃὰ βιηοῦθ Τποπὶ οὔθ πηῖῸ 
Ασοκδὴ δπὰ Μακκοάδῃ." ὅο Κηοθοὶ. Αοοτγάΐηρς 
ἴο ἷ8 Υἱϑνγ, [πογοίοτο, 6 ψΠ0Ὸ]6 Ῥατγβαΐς οοσαγτοὰ 
δἰπιιαπδοιδῖν, τοννατὰβ τὴ πουίηνγεθὶ δηὰ ἴῃς 
βου πγοβῖ, Βαϊ {Πδὲ ἰβ ποῖ 1..8 86Πη86 οὗ τογβ. 10 
ΔΠ4 11. δίθοῦ 4}} 1βγϑθὶ ρυγβαθά [ῃ6 Θῃοτην ἴῃ 8 
ΠΟΥ ιν βίο εν ἀϊτθο!οη ἰοτγαγὰβ [Π6 μ888 οἵ Βοιἢ- 
Ποτοῃ, δπὰ ἔγοιῃ (πόησο ΤὨγοῦρἢ [ἢ6 γΡλ88 ἀο νη 
ἰηῖο ἴπο ῥ]Αῖπ, ὙΠΟ ΓΘ ῬΡΓΟΌΔΟΌΙΥ Α ΖΕ ἢ δηαὰ ΜακΚο- 
ἀδὴ ἰᾶγ. ΒΥ. σῖδὲ πιοδῃ8 Φοπονδὴ αἰβοοτηῆϊοα 
116 ΘΠΟΙΏΥ͂, ΟΥ ““βοδίίογοα ᾿᾿ 126 1|, 88 ποῦοὶ ἴσ88- 
Ιαῖ68, ἰΒ ηοΐ το] ἃ ; ἴογ [6 [41] σου 68 ἰαίεσ. 80 426- 
Βον δ} Οποα ἀϊβοοπηῆϊοα [80 ἘΡΎΡΙΔΠηΒ, αἷδο, Εχ. 
χὶν. 394; δηά χχὶὶϊ. 27 (Π60 ῬΓΟΠΊΪΒ6 ἰ8 σίνθη {Πδ8ῖ 
Οοά ν1}} αἰτᾶνβ ἀο 8ὸ νὴ τΠ0 ἴο68 οὗ ἰϑτ86]. [Ἷη 
1. ὅ8πι. υἱΐ. 10 γγ δῖθ [014 οὗ δ ἰοιηροβὶ ψΐς ἢ 96- 
Βουδ Ὀτοῦρῆῦ ὑρΡ θη, δὶ ϑ'διλιθ}᾽ 8 ὈΓΑΥΘΓ, ὮΘ 
σδλυθοὰ ἰδ ἴο ᾿υπαον δραϊπδὶ {80 ῬἘ}) δ: Π65, ἀπὰ 

1μθῃ ἷϊ 8 βαϊᾷ : ὨΊΘΤΤΟῚ --- [ἢ βαπιθ πογὰ τυ ϊοὶ ἷ8 
τιϑο Πότ. ῬχοΟῦΘΌΪΥ 4160 (Π6 δύοττῃ σδπιθ οἡ ἀυ ἢ 
(Π6 Ὀατθ. [{ τιυπαοτοά δηὰ ᾿ρῃιοποά. Φοῆον 
(ϑαρῆι (ῸΓ ἷδ ῬΡΟΟρ]6 οὐ οἵὗἉ ἴδ εἰοπά8. Τ 6 ΘΏΘΤα 
{ΓΟ ΠῚ Ὀ]οἃ δηά ἰοδὶ ρα. ὙΠ ΠΟΥ Ποά. Τυτίπρ {ΠΕΡ 
βίρην εἰϊ6 βίοττῃ Ὀτοῖςα ἀροη τΠ πὶ ἴῃ [π}} ἔαΤΎ ; Β81}- 
βίου! 68 (61 οἡ ἵπϑτῃ δηὰ οὗ βυςἢ εἰζθ τ δ τποτὸ αἀἰδὰ 
ἔἴγοτῃ ἴπ686 ἴπ8Π γγαγὸ δἰ δίη ΟΥ̓ [πΠ6 δινυγογά (Υ6γ. 11). 

4 ΠΙ͂ Βδάονδ δηὰἃ (6 οἷον Θνθῃ 8 οὐὕὁἨ ἐδ Αὐδέσΐδη ἐδο)- 
Ῥαΐχη ποῦ δὸ οοιηπηθπιογαῦβὰ ὈΥ ἴΠ6 δυΐδοῦ, πὶ στοῦ ὨΦ 
δυο βαϊὰ οὔ ἴδ ὑσοβγοηβ ἴγουι. ΡΟ δοηοτ ἰὸ ϑ'ϑάδῃ, δὰ 
Ρασίδ, διὰ ἴω 1870. -- 1.] 



ΟΗΑΡΤΈΕΒ Χ. 1-27. 0ρὅ 

ΒΥ 8 ΨΕΙΥ͂ εἰπῆ αῦ ταΐβομβαποο [Π6 Ατιβι ΤΊ ΔῊ 8 Ὑγο τὸ 
οτοσίδκο ἴῃ 1859 δὲ [μ6 θδιῖο οἵ δοιδσίμο. -- 76 

ματα ᾿Ἰσαπβιδιοὰ ΓΙ ἴῃ γογ. 10 ““δϑοϑθ:᾽ δηὰ 
ἴῃ τεῦ. 11, “ ἀφϑοβηῖ."} [Ιζἐ πιϑϑῃδ ὈΟΪῊ ΑἸ ΚΘ, ἃ8 
Δ 1 Μαοο. ᾿ΐ, 16, 34, θοῖὰ βίδπὰ τορϑίμοῦ ἴῃ 
τοίδγοποο ἴο τη 8 μ͵δοο : ἀνάβασις καὶ κατάβασις Βαιθ- 

ἴπ6 Ὀρτσ δῦ," {πθτὸ ἢ ΠΌΡΕ] : Ηοηρπῖθη- 
θοτΣ ἢπ {π6 Ευαπο. Κιτολεπ- Ζοϊιη7, 1882, Νο. 88, 
ἰδιά. 1868, Νο. 48 ᾿Ἡβνογηίοὶς, δ πὶ. ἃ. 1, Ρ. 50, Κι αἱ], 
(ον. Ὁ. 255 (. ὑπλμι Οοιμτα. ἃ. 1, 76 1]. ὙΠ6 
Ιδεῖοῦ σοπηδγὶκβ, αἱ τὸ οἠα οὗἉ ὨἰΞ ἐχροβίποῃ : “ΤῈθ 
ΟἾΪΥ Ρἰδαβι 016 οοπβίἀογαιίοη ἡ Πίο ἢ σδπ 6 ὈτούυρῆΣ 

τ Σ ἐξ λας" ἀγῦχα ηὐλ.βο χἰδδοτα ἱε ψου]ά δραῖπδι τμ]8 Υἷονγ, δηὰ σ ΐο ἢ88 Ὀθθη δἀἀυςεὰ 

ὑγρ Ξ τ Ἐὲ τῳ πιελαΐης οἱ (ὐὰ νοπῖ, ΤΗΝ Βδὸ ᾿ 110 1 βτέαὶ ΘΠΙρ δϑἷ8. ΟΥ̓ ἔπ ἈΠΟΏΥΤΠΟΙΒ ἩΓΙΓΘΓΒ ἴῃ 
οἱ ΒεΙϊ ΒΟΤΟΗ ἷα ΠΕ να ὙΟΙΥ ΤΌΟΚΥ δπὰ τοῦρῃ (ΒοὉ- [86 δναησ. Κιτελεη- Ζοιμησ, 1833, Νο. 17, Ρ..155 ᾧ,, 

Ὰ τς Ὁ λᾶς ἐοας ἄς χασαπιεϊε δὰ Νο. 25 ἢ, Ρ. 197 ἢ. ἀπὰ 21] ἔ,, ΘΟῃ δ᾽ 58 1ὴ 1818, 

ἵπϑοι, 11. 59-68), πιὰ Ἰε8 ἘΠΙΟΣ ΠΟ ΒΒ τμδὺ τΠ6 ἕοστηιϊα οἵ οἰϊαιίοη, “15. ποῖ 118. Ὑτϊτθη 
φϑον " ὠνὰς ννῆσν ραν μὴν αν ἡϊοῖο ᾿ Ἂ 186 ΒοΟΟΚ οὗ [86 ὕρηθεε πἰδηῦε Ἔ 16 ΤΠ. 

: Ἴ] οΥ 186 μαβϑᾶρα αποῖδά, ὑγμ}]6 οἰβθυγθογα τΠΐἷ8 ΔῊ 

Ασεκαμ (6Β. ἮΝ 85 τδΝ Μακκοάδμ (εἶ. χυ. 41}. 1 πηδᾶν ζογπιμ!αβ βίδπα οἴτθοῦ δὲ ἐπ Βορίπηΐῃρ; οὗ 
, δτ. 11. Τμας ὈΥ̓͂ τπ0 σγεαί μ νει ΠΟΥ τ, 186 φυοιατίοπ, 88 Ποῖ. χχί. 14-27, ΟΥ δὲ 186 ἢ οὔ 
Ἰϊπαγα ν 88. ταἰποά Ῥωνὴ ΤΟΙΣ ΒΙΒΊΕΙ, ὅ6η) "1, 88 ΒΘΏΘΓΑΙΙΥ ἴῃ τμ6 ὈΟΟΚΒ οὗἩἨὨ Κἰπρβ δηά ΟὨγοηϊ- 
ναὶ Β41}- 5:0 068 δτῸ [0 Ὅ6 πηαογδίοι τ ἘΡΕΟΙΟ, ΓΟΤᾺ ἰ ]65, Βαϊ ἔγοια ὈΟΙἢ ομ508 ἰδ 4065 ποῖ [0] ον {πᾶ 
(6 βεοοπὰ ΒΑ] οὗὨἨ τῃ6 νέσβε, ᾿βύοστα 18} ἢ} 18 ἃ τὰ !]θ τυ ποαξ Θχοοροῃβ." Καῖ] ΙΔΡῸΓΒ ἴὸ 
πιοδλῃῖ, ἰπ τοϊαιίου τὸ νηΐ ΤΎΞ ἸΏΣΣ οσοῦΓΒ 8190] ῥσουο [Π15, 4αΐτα ἐγ 1688}, πὶ οατ ορίπίοη ; Ἠεπα- 

15. χχχ. 80: οοταρ. ΕΖ. χἧϊ. 11, 18. Φεβονδῃ ἴπ 80 ΠΌΘΓρ 4180, ἴῃ [8 βοοοῃὰ ββϑαυ, βθοκ8 ἴ ΟὈν αἴθ 
οοπίοπαϊηρ πὶ Πι58 ὁποπηΐεϑ οαρίΟΥ 8 ἴπ0. 81] 4180 180 βιγι κίηρ βου ὑΠδῖ 1π6 οἰἴδῦοι ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ἴΠ6 πιά 81 

δοῦ χχχυ. 25; 18. χχχίϊ. 1} 85 [6 ἀϊά ε. φ. ἴῃ] οὗ [6 ράδ8θᾶσο, ὈΥ͂ Δ5θθτηΐηρ' {π80 {80 Δ ΠΟΥ [88 οΟπι- 
ρῖ, Εχ. ἰχ. 19, 25 (Κο06)). ταπιἰοδιθα, οιἱ οὗ [ὴ6 Βοοκ οὗ τς {Πρτῖσῃϊ, ἐισο Ἰγτ- 

ἰς8} ἐγαρταθηΐβ, νυ ΒΟ ἢδ Βαραγαῖθδ ἔγοπὶ Θϑοἢ ΟἿΟΣ 
ΕΥ̓͂ 186 ἱπιογνεπίηρ Ῥἤγαβα οὐ ἡποιλοπ (υδὲ δε. 
Ρ.- ὅδ} Βαϊ, ρτδητηρ τπαῖ νοῦ, 18 ὁ-1 5, ̓ΟρΌΙΠΟΥ 
ὙΠῚῈ (ἢ6 ὙΟΥΥ ῥτοβαῖὶς σοποί υβίοη, “ δηα ΨΦοϑῆια γο- 

Το γοῦβοβ τ ἰσἢ πον Ἰ]ον, 12-15, ἀσβοῦνο ἃ 

ῬΑΓΠΟΌΪΑΓΥ σαγοῖι], οχατηϊπατίοη, δπὰ τμδὶ (1) ἰπ 
τοίδγοποο ἴο ἴπὸ ογἰοίπι οΥ ἰδέ ἰοπὶ; (2) 88 τοχατὰβ ΠΟΙ 
(ἐλεῖγ οοπίσπίδ. ΑΞ ἴο ἴ86 ἕοσταοσ ἷς ἰβ οὐνίουβ παν] ἔγηθά δηὰ 8}1 [δγϑὲὶ στ Ἀἰπι, ἀπῦο 186 ΟΔΤΩΡ ἴ0 
τῆ το ϊα ραββαρο, γογ. 12--15, ταὶς 6 χοπιονθᾶ ΟἸκΑ],᾽ τπαπϑὲ θ6 ἃ Ἰγτίςδὶ ἔγαριηθηῖ, του] ἴδ ποῖ 

ἤοπι ἴδ ὁοηίοχὲὶ δητγοὶγ, πὶμιοας ἴῃ “86 6651} [Β6ἢ ΒΑΘ ὈΘΘπ ΤΟΣ ΠΌΤ] [ὉΓ {Ππ0Ὸ ὙΥΥΙΡΟΓ [0 το- 

ταυ διεῖπε; [Π6 πατταῖνθ ; σαῖμον, τοῦ. 16 οοπηθοῖθ᾽ Ρέϑὺ {π6 ἰοτται]α βοιμθνμαὶ ἰπ {Π|8 ταδηποῦ: 18 
ἰπβοιῦ τὰ νεγ. 11 88 118 ργοροσ οοη ἡπαδιίοθ. [8] ποῖ {π|8 αἰϑο υετίἐίθη. ἰπ τμ6 ΒΟΟΚ οὗ ἴμι6 Ἰργίρ!ι 1 
Πτιδο ταδηϊεβὲ (πδὲ νοῦ. 13 ἐϊδοὶ} τοΐδτβ τὸ ἀποίμογὶ --- ΒΙθοῖς 888 ἰοΐς [πΠ6 ιθβιίοπ ἀπβοί!θα, βανῃρ,, 

ντίτπρ 88 [ϊ5 Βοιιγοῦ, δηὰ (ἢδὲ 1ῃ6 βδῖὴθ δαίμοτ “Μὸν ΤᾺΓ [Π6 αυοίδίοη μοτὸ δχίθπάβ, Ἀπὰ ὙΠμθγΘ 
ὁδηποί ρΟΒΑΙΟΙΥ πατθ ττί θη γογ. 15 δηὰ σϑγ. 48. } [π|6 Βἰβιοτγίδῃ γϑδιπλθθ, 18 ποῖ αυΐτθ οἰθατ " Κ{μηιτοά. 
Ῥοι. δοοοτάϊπρ ἰο νϑγ. 15 δοβῆιβ ἢδα τοτυγποὰ ἱπὶ-} (ὁ ἐλ6 Ο. Τ. ν. 849). Καιπηρβαβοη οα {Π6 οοη- 
πιραϊαιοῖν δἴογ τπ6 Ὀδι116 δὲ (χἰθοοι ἱπῖο ἴῃ 6 σ8τρ } ἰΓΑΥῪ (διμά. ὑπ Κτἰίκεη, 1863, Ρ. 866), Αϑϑι πη68 

δ᾽ Οἰϊσαὶ, υγμῖ]6 ἴῃ νοτ. 48 (18. τοίατη τα Κ68 ΡΪδος ιαξ τ6 δαίδοῦ οὔνοσ. 12-15 88 ἃ ἈΙΒιοσ8 ἢ νο 

ΟὨΪΥ ΔΓ 86 οοτηρίοτοὰ οοπαιιοϑὶ οὗ βουίμογη  πάπιο8 ΕΣ ΤΟΒΒΙΥ [Π0 ΒΟΌΤΟΘ ΤῸ πὶ νν Πἶο ἢ Π6 ἀταννβ, 
Οδῆδλδῃ. δηὰᾶ ρίαϊηίψ ἀἰδιϊπρυ βῆ, 186 ἐΐηδα τολίσὶ ἠδ εαίγασίϑ 

Ἧο ματα ᾿πογοίοσο ἴο δοπϑίάου Βόγὸ δὴ ἰηβοτίοα, ᾿πεγεοσα ἔγοπι 18. ονγῃ ργοβαῖς πατταῦνθ ΤῸ 
Κποῦεὶ ς8}}18 ἱτ "8 ἔτασταεπί ἔτοπι 186] [86 β6π|6 τοδΕ]Ὁ τη αϑὲ ν70 Δ]50 ΘΟΙ,0, δη ἃ [0Γ 1Π6 [0]- 

ἔτει ἀοσαπιοηι οὗἨ τλ6 Φομονίβε." Γμίβ ἔτθι ἀοοα-] οί πρ᾿ τθβϑοηβ: (1.) ὙΠΟ δου [πδ [86 ἔογπλυ]α οὗ 
πιϑηΐ οἵ 1ῃη6 716Πονῖδε 18, αθ ΤΑΥ͂ Βᾶνα ὈΘ6Π αἰγοδάν  οἰϊδιίίομ ΠοῦΘ ΟσοατΒ ἴῃ [06 ταϊάδτ οὗὨ 3 {Ππ6 Ῥαββᾶρο, 
ρΡετουϊνοά ἔγοπλ 186 [πιτοὰ, (ἢ 2), δοοογάϊπρ ἴὸ 

ἈΠΟ 8 τίονγ, [86 ἽΝ ἽἼΞ Βεγα οἰϊοὰ --- (ἢ 
“λυ-Βοοὶς ᾿" 88 86 608}}185 ἰΐ, --- οἵηροβοᾶ ἴῃ [86 
Νοπδογα Κίπράοτη, Ετοῖα [Π18 ἤτβὲ ἀοσππηθηΐ {Π|Ὸ 
6016 ορ᾽ϑοᾶς ΒΕΓΟ 8 ἸΆΚΘΠ, 848 ἢ6 8:0 0ό508, Θχοὐρῖ 
(086 ποτάβ, “18 ἰξ ποῖ σηϊη ἰῃ [Π6 ϑερθογ 
σάβοδατ 1 ποῖ Β6 ΘΧΡ ΔΙ ἢ8 88 8η δα ἀϊτίοη οἵ [Π6 
ψεμονίβι, “πῆ ἴῃ ἃ τπἰπρ 80 ἀπμοατγὰ οὗἉ δηὰ ἴῃ 
στ δ]6 τποῦσαῦ Ηΐπιβο!  θουπὰ ἴο αιοῖο 8 8ὰ- 
(δου ΟΧρτθβυ." ΑΒ πὸ πᾶν ποῖ Ὀ6ΘῺ 80]6 ἴο 
δαϑδηΐ ἰοὸ Τηΐ8 νἵϑυγ, Ὀὰϊ ἀγὸ γαῖδοῦ οΟὈἰροά, ψὶῖ (Ὡς 

ωλοίο δον οἵ οτἰτς8, το τοραγὰ τεἴ8 ΣΙ 9), 
τρρητοποὰ ΟὨ]Υ Πογο δπὰ 3 ὅδῃηι. ἱ. 18, 88 ἃ ροοῖς- 
64] θΟΚ, τὸ σδπποὶ ΟΥ̓ ὙΝ ΤΉΘΔΠΒ ΓΟΙΌΓ [ἢ6 Μ0]6 
Ῥαδδᾶσε ἴο τἢ ““ΒοοΚ οὗ ἴπ6 ὕρτίρι," πὶ ΟὨΪΥ ἃ 

ῬΑΓῚ δ6 ἰδ αὔούνγατὰβ ΒΒΟΎΤΙ. 118. ΘΒΒΌΠΡΌΟΙ 
δ8ι [86 τ 016 ρϑββαρο, Ὑγῖτὰ [16 ἐχοορίίοη οὗ [6 
ἴοσππαΐδ οὗ ᾳποίδιίοηϑ, ἰ8 [ΑΚοη ἔγτοπι ἴΠ6 “Βοοῖκ οὗ 

τίηρ λα υυϊοία ἴο τὴ ΒοΟΚ οὗ {πὸ ὕργισ ἢ, βῖποθ 
ΘΥΟΣΥΤἤΘτΟ οἷ56, Β8 ἢ ΟΥΠλ] 8 ΘΟ68 ἴῃ ΟἾΓΠΟΓ δ 
τὸ ὑασίπαίης ΟΓ δῃά οὔτμο ψογὰβ εἰοὰ. (2.) ΤΊΘ 
οχοϊαπιδίίοη Ψ Ὦ]Οἢ ἰ8 μὰῦ ἰπ τῃ6 πιουτῃ οἵ οβδια, 
ὈΓΘΌΠΟ5 ἰῃ ΘΥΘΓΥ͂ ἀϑρθοῦ [π6 ϑρὶ οἵ ΗΘΌΓγοΥ ΡοσίτΥ. 
1 5. Β] πιθ ἰπ ἴτὸ ἱπιροτγῖ, Γγτητηοδὶ, δηᾷὰ βιγίοι 
οὐδογνίηρ ἴἢ6 ῬΑΓΆΪ]6 στὰ ἴῃ 18 ἴοστα, ἰῃ [9 ΘΒΟΙΓΟ 

οὔ νγογὰβ 180 ροθιΐοδὶ (ποις ὩΥΤ, Ὡ 15) 5); αΐ]ς 
δἴτοσαγὰβ ([Π6 ἀἰδοτοῦοῃ οὗὨ [Π6 ἰδύογίδη τλδη 681} 
οὐπιοδ ἱπῖο ΡΪΑΥ͂, βίῃοθ ἢ6 ᾿πϑητ] 008 οπίῳ (δὲ διιη; 
Ἰεῖ5 ἰδ δίαπά τη (λα πιϊα δὲ 977 ἀεαυεόπ, ᾿λΘ ΟΠ τ168 
μι ἢ 16 οὐδοτνδίίοπ ἴμδὲ τ λαφέεα ποί ἰο σὸ ἀοιυη 
αἰπιοδὶ α τολοία ἀαν ; ἴῃ νογ. 14 ὀχρου 8 ἐν τῇ 
Ῥορίίοδὶ Ἰαηραδρθ, πὰ οοποϊ 68, δ ΑΠΎ, ἢ ἃ 
ὙΠΟ Ῥτόβδὶο ΠΟίΪο6. 

οτΒ68 18 ὁ-1ὅ, Δοσογα Πρ ἾΥ, ἀο ποῖ ὈΘΙΟΠρ᾽ ἴο {110 
Βοοκ οὗἩ 86 ὕρτίχιιε Βα μον Ψ] νογβ 12 δ 1 

1 {{πῸ τουιδσκ πο Το οσα [5 ἔσο δὰ δρρτορτίδι οοῦ- αἰϊ αἷ1 ἐμο οὶ. 76 ἐπίηκ ἐἢο μοοϑίΐο δρίὶσὶξ ροϑοῖι 18 

ἐπτουχὴ ἰδο πὮοἱο οἵ τοῦδ. 13 δηά 14, ἰο δ Ὺ οϊῃίηρ οὗὈ (ἢ 

δετυίος ΟΡ Ό, ψὨΐο, Βόνότασ, [5 ποὺ σοροδύδα ἴῃ ὙΟΤ. ὦ ηογο βδιϊδθνοίουυ ἀοχτηδίίο Ὀσατίως οἵ Ηοηϑίθη θο 8 ΥἹΟΎ,, 

γα ᾿ ἴο Ὀ6 ποϊορὰ ποτολῖον. . 

υ μλ Ῥ,ΘΘΣ ἸΒδο. "Ξ ἘΕῚ διδηΐου. ἴα Βῖδ ΤΟΥ ρου Ὡς ρυθοθο οη οἵ [16 ρστδδὶ 

4 [π|σὰὶ τὸ ὑοῦ δὰὰ 8190 δ Ἷ. τόσ. 18, ψῃ!οῖ 19 ππυϑυδὶ 4116 οὗἨ αἰθοοη (7}εἰο δὴ Ολμγεὴὰ, 18ὲ δοτίοδ, ἰθοὶ. χὶ.), σῖτον 
(ἷ6 πἢλοϊο βοαϊίοπ ρμοδιῖς δ! διτδηρθὰ, 85 ζοϊουβ. [ὑ υὙ}} 

ον ὯΨ ἰπ ταΐδσϑθποϑ ὕο ὕμο οόγεισα ἢ --- ΤῈ μ6 δεθὴ ἰδδὲ ποῖ δραίῃ πὸ Ὀϊδηὰς ἴδ ΧΧ. διὰ ἔμ ΗΙΘΌΓΟΥ 
8 πημοαϊίκείηκ οουδάσηοο οἵ ον δβαΐπον ἰὼ (Ὠ18 οοτ- ἰεχῦ ἴ00 πλσοὶὶ 85 ἢ [ΠΟῪ ὙΓΘΤΘ οὗ κα δυϊνδοσίεγ: - 

εἰσδίουι κοι Πα σὰἱ; Ὀοτῦο οἂὐ ὈΥ͂ Ὠ[8 τοβδοῦβ. Τμὸ σΔΌ ΠΟ. ἘΤΏΉΏΘΩ ΒραΚο 9οθυλ ὑπίο ΦΕΒΟΥ͂ΛΗ, 

ληάζωηὶ οἱ ΒΙοεῖκς, δῦοτο αποὐδά, θοοῖδ τωοτθ οοῃαίδίθηϊ 10 ἰδθ ἀμυ "μαι οἱ κανο ἃν ἴδ Αὐιοτὶτθ 

σοη βία 08 [ῸΓ τ18 8Π ἱΏΒΌΡΟΓΑΪο ΟὈ)θο 0 ἴο ΓΟ. ς 
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11 ἴθ ροβϑῖ]6 [δὲ [Π686 γγογὰβ ΤΑΥ͂ δυο ἰοττηϑὰ 16 
ἰβιογ δ] ἱπετοἀυςοη ἱπ ἴμδὲ Βοοῖ οὗ Ηδρτγοοσδ, ἴο 
ΨΦοΒ 888 ΘΧοΪιηδίίοη, 45 Εχ. χνυ. ], “ ΤΏδη βδὴν 
Μοβε8,᾽ οἵς., δα τ 18 160 ροββίδϊθ τπδὺ πο Υ Ὀοους 
ἴ ἴϊο βαιὴθ ΔΌΓΠΟΥ 88 νοῦβ. 18 δ-15, ἔγοτῃ ΠΟΙ 
ΟἾΟΓ βοο!οη8 ᾿ἰκονγίβο στοῦσῆς ἰηῦο [86 ὈΟΑΥ οὗ 
ἴΠπ ΒΙΚΙΟΥΥ͂ ΤΥ ἤδγ ὈΘοη ἀονοὰ. ΟἹ {Πι|8 566 
ἴΠ6 Ιπιτοάυςοῃ. 

Ἡκανίηρν ἀοδὶὲ τὶ (6 οτἰ ἰοΐθηι οὗὨ ἴδ ἰοχῖ, τὸ 
Ῥιοοθοᾶ ᾷ) [0 8 Ἄοοῃδίἀεγδέοη οὗ [16 τηοδηΐϊηρ οὗἁ 
186 ῬαδϑαρῸ, ἩΔ1Ο ἢ ΘΒΡΘΟΙΔΙῪ Ὡθο8 ἴο ὃὉ6 ἀχοροῖ- 

ἰςϑ}}γ βοιοὰ. Ὑετ. 12, ΤΝΔ, μοίϊπιθαϊγ “δὲ ἐπδὶ 
ἔτη6,᾽ 848 (θη. χὶὶ. 6, Φοβῇ. χῖν. 11, πῃ σοπίσαδί ΝΠ 

ΤΏ; 1,ΧΧ. τότε, ας. ἐς. Τὶ ΤᾺΝ ἰς ποτα 
ἥ Φ 

οἰοβο ἀοῆποὰ Ὁ ὋὮῚ ΓῺ ὈΥΣ, “ἴη 180 ἀδῪ 
σΠοη ΦοΠοΥδ ἢ ἀο]  γοσοὰ πρ,᾿᾽ οἷο. ὙὨθ Ὀδι]6 δἱ 
αἰδθοη ἰ5 ἰπϊοηθρα. Το ρῥγοπιῖδο, Ὠσδαϊ. ἱ. 7, 8, 18 
ἴο Ὀ6 Το θοτοἃ, Οἱ {118 ἀΔΥ, Φοδυδ σραῖκο ἴο 
Φόβον, . . . . 8ῃά 86 δδίᾷ ἐπ [6 κἰαμὶ 
οὗ Ιατϑοὶ. Ἧ7ὸ βῃου]ά μανῈ δχροοῦρα γδίμεγ, “ 1 
1Π0 ΘΔΓδ8 Οὗ [6γ86]. ΤΠ βᾶπλὸ κἰηὰ οὗ ὀχργοδβίοῃ 
8 υϑοὰ ἰη Ναπι. Χχ. 8, ἴῃ 8 Ραββδρὸ τς Ῥτοῦ- 
ΔΟΌΪΥ 88 [ΠῸ βᾶτηθ ΔΌΣΙΟΙ 848 ΟΌΓΒ, δηὰ ἴῃ 1)εαϊ. 

[ 

χχχὶ. 7. Ουΐϊο σοτθοῦ 9 ὦ ἰο ἀροὰ, Οδη. 
ΧΧΙ. 11,18; ἔχ. ἵν. 80. Ηδζο ἰξ ἱβ ἴοὸ Ὀ6 [Δ Κ6ὴ 
Ξες οὐΥαπι, 88 ἴΠ6 Ὑυ]ραῦὺθ ἰγϑηβὶ δα, ΘΟΥΤΘ ΟἿ 88 
ἴο ἴδ6 βθὴ86. ΤΠ [Ὁ]]ΟὙ8 ὙΐπῚ1 Φοβῆυβ βαϊά. 

Ὁ, κα αἰϑο ΓΤ, ἰθ πίτθοας ἐμο ἀγίςϊο, δοοοτά- 

ἰῃρ το 180 πβᾶρὸ οὗὨ ΡΟΘΙΓΥ, 88 Φοῦ χυΐ. 18, ὉΠ 
(Ὁ φαγὶ), τ ἢ}}]16 πῃ ῬΓΟΒΘ [16 ἀγίίο]α ἴῃ (18 ΠΆ86 ἷϑ 
ἸΏ ΟΟΠΏΟη ἴο ἀἰβηρυϊδη [26 ΠΟῸΏ ἴῃ ΒΟΠΊΟ 

τδηποῦ (Ετα]ὰ, Ζεῆγσ. ἃ 827). ὩΥΤ, Τρ. ΚΑΙ 
ἔτοα ὩΘΞ, ῥσορ., ἴο ὕὈ6 ἀπτα τὶ αϑυοπἰβῃτηθηῖ, 
[Πθη ἴο Ὀ0 δΒ[]6πξ, 16 ἴο Τοδῖ, ἰῸὸ Ὀ6 φαϊθοῖ, ἴο ΚΘ Ὁ 
8111}, 88 οὔθ Ὑο ἰβ8 5᾽[ϑηῖ ἀο68. Ῥᾳ. ἱν. 5:1 
ϑδιη. χὶν. 9; 900 χχχὶ. 84; [μπ|ὶ, 11, 18; Φοῦ 

ΧΧΧ, 27. Κποῦοθὶ τσοιηδυκα αἷδο [πὲ ΓΤ, 
ὅδφη. χχχὶν. 5; Εχ. χίἷν. 14, ἴα ὑδοὰ ἴῃ ἰδ Β81ὴ6 
ὙΆΥ οἵὨ τοϑῖ, ἰπδαςῦνυϊγ. “Ἅ ϑυη, δβίδπα 5[1}} οπ αἱὺ- 
6οη;᾽ 18 ἈΟΡΟ ΠΙΒΕΊΥ πα το Ρ {Π γ56] αυΐοῖ δηἀ ἰπ86- 
ἄνο, δβίδηὰ 811}}. Χο] ἱπάθοὰ Ὑ}} ποῖ: γτδηῖ [ἢ]8, 

Βαϊ ἰγδηβίδίοβ ΟἿ Ἵ μοῖο δπὰ 1 ὅδῃι. χίν. 9, ὈΥ͂ 

“παῖ. Βαΐξ ὈοΙὰ Ποῖο δπὰ ἴποσο ὙΘΨ βἰδπὰϑ ἰπ- 

ταθά δύο! Υ ρᾶγα}16] ἰοὸ ὩΘ, πὰ ὙΩΡ τοθδπβ υη- 
ὈΘΒΌΟΠΔΌΪΥ ἴο βίβηά, δἰδπά 8111], τοπηδίη βίδηάΐηρ, 
τ ΨὨΙΟΝ 1 ὅ8ῃ). Χχ. 88 πῆδν Ὁ ΒΕ ΡΟΥΒΌΠΟΏΒΙΥ οΟμ- 

Ῥαιοά. Βοβίάοβ, ΒοῪ δὴ [δ60 δᾷῃ ναὶϊ, ππουΐ 
βίη ἀϊπρ 51}}}. Ιζ ἰ8 Ὀετιογ, τῃογοίοσο, ἢ ἰτδηβὶδῖθ 
Ροθἤςδ γ, ἢ ἔογοθ δηὰ Ὀο]π688, “ βίδπὰ 8β6}}},᾿" 
Ππ8ῃ ἴδιη ον “ ϑυη, ναὶ δί αἰῦθου δηὰ τοοῃ ἰῃ 
τ0 Ὑ Δ] 16γ οἵ Α]δ]οη." Κ8'ο αδἷϑὸ ἴ:ὸ υυΧΧ., στήτω 
ὁ ἥλιος κατὰ Γαβεών, κὰἂι ἡ σηλήνη κατὰ φάραγγα 
᾿Αιλών; ἅπὰ 1πΠ6 ψυϊραῖο : “ ϑοί οοπῖίγα Οαδαολ Ἠδ 
γιουδατὶβ εἰ ἰυπα οοπίτα υαϊΐεα Α7αίοη ]" Ουἱῖο 
ΘΥΤΟΠΘΟΙΒ ἷ8 ἴῃ6 δἰϊοηιρὲ οὗἩ Ὀτ. Βδυζι αἱ ἰῃ [86 ὕτο- 
οδυτο, ὕπ Εττοτα αἱ Ττεπίς ϑεοοὶὶ (Τ τίοβία, 1868), 

ἴο ἰτδηβδίς ἰμ6 ὩΤῚ ΟΣ Ὁγ “ Βπη, δ εἰϊθηι, 
(6880 [Ὁ Β.ιἶπ6}᾽ ὈΥὙΠΐοἢ δὴ ΘΟ ρθο οὗἩ 186 δύῃ 
Ιυἴο ἐδώ Βδυὰ οὗ ἴδτδοὶ," (ΧΧ.) 
ὝΒοΩ 6 ἀϊφοοιηδίοα ἔπδπ ᾿ αἰ ὈδΟΏ, 
.Αὐὰ (860 ποτὰ ἀϊδοοτηδιοὰ Ὀοΐοτο ἴδ ὅιοο οἵ Ἰδσδοὶ, (ΧΧ.}} 

Αμὰ ΦοδῃΌλ δι]ἀὰ: --- 
ἼΒο ἴδπου 581}, Ο δύῃ, προ ΟἸΌΘΟΏ, 

Αὐὰ ἴδου τοσοῦ ρου ἴδ6 ὙΔ1}07 οὗ ΑὐαἸοι." 
Αῃά ἴδ δ} Μὰ 61}, 
Αιηάὰ 19 τοοοῦ δβίοοά, 

ΤΗΒΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 95905Η0Α. 

σοῦ Ἱά δ πιδά6 οὔ οὗ δἷ5 δίδηάϊης 851}. ΖόςκΙοσγ, 
ἴῃ ἃ ττοδῖῖβε (Βεισεὶξ αἀε5 Οἰαυδεηδ, ἵν. ". 250), Γδ- 
ΤΑΙ Κ8 ΟἹ 18: “ΤῊΘ πη ΔΌΪΘΠ 688 οὗ {18 ΘΧΡΪ8» 

πϑίΐίοη ἀρρθδῦβ ποῖ ΟὨ]Υ ἔοπὶ [6 βκεῖ "αὶ ὨΘῚ, 
ἐἴο Ὀ6 5᾽]οηε᾽ (49 γ6}} δ8 ἰὼ βυποῆγιῃ ΟΣ ὝΤΥΓΊ, 
ἴῃ ὅεῃ. χχχῖν. 5; Εχ. χὶν. 14), δοοογάϊηρ ἴο 1 ὅδιῃ. 
Χχὶν. 9, ἸΩΔΥῪ ὙΟΓΥΥ͂ Ὑ06]}1 δἰ η γ ἱπ ροπογαὶ, τμ6 Βο]ά- 
ἱῃρ ἴῃ, ΟΥ ΘΟ ΒΙηρ ἔο) ΔΠΥῪ ΒΟΏν Υ, δηάὰ : 
ὉΪΔΙ͂Υ ΤΟΘ Πρ ΤΌΙΩ ΔΗΥ͂ τηονοπιθηΐ, 1:6 Βοϊ]άϊης 
8111} ΟΥ δϑίδπαϊπρ οὗ "ἃ χηουΐηρ ὈΟΔῪ (οΟμρ. δ]δὸ δ. 
ἷν. ὅ; Φοῦ χχχὶ. 84; 1,Άτ. 11. 18),  Ἐ116 118. δρρὶξ- 
ΔΈΟΙ ὕο ἴΠ6 50 οοποθδι πηθηΐϊ οὗ ἃ Ἰυτΐποῦβ ὕοάγ, 
οδῆ ὃθ προ τι ΟΥ̓͂ ἢΟ ΘΧΘΙΏΡΙΘθ, --- θὰ {σῖποῖ- 
ΠΊΟΥΤΟ 8180 ἔτοπὶ ἴ6 οοηποοῦοη 10} νυ δὶ [Ὁ] ] οὐδ. 
ΤΓὨΐ8, 85 ἀ ΠΟῪ 88 8. ρΟβ81}}6, Ῥγθθο 18 1Π6 δοῖυ δ] 
βίδῃἷπρ' 81}}} οὗ ἴ86 δύῃ, 85 [Π6 τ ϑ8}} οὗἉ {Π6 τη ΒΓ 
᾿ηπποοῃ οὗὨ Φοβιπδ, [Π6 ΒΟ ον νδυτίον." 
ΤΏ Ψ ΔΙ1ΟΥ οὗὨ Α͵δΙοὰ ᾿ἴθ8 ἴο τὸ νυοϑὶ οὗἩ ΕαἹΌδΟΠ. 

ΚΠΟΡΘΙ 888 ΟἹ 18, δὲ ο, χίχ. 42: “ ΑἸδίοῃ, ἰῃ 
ὙὮΟΒ6 γ816 Φοβῆυδ Ὀδάθ ὑῃ6 Ἰηοο δίδηα 81}}} (χ. 
12), δἰ]οιϑά ἰὸ ἴ[π6 [αυἱῦθα (χχὶ. 24; 1 Οἤτγοη. τὶ. 
54), ΟΥ̓́Θ τηρη]οποὰ ἴῃ ὑῃ6 ὙὙ8Γ8 ὙΠ} (πα ῬῊ1}18- 
εἶη68 (1 ὅδ). χὶν. 81; 1 (Ἴγοη. υἱῖϊ!. 13), Τυγβοὰ 
ὈΥ Παδοροδ (2 Οἤτοη. χὶ. 10), ἰδ κοὴ ἔγτοιη Αδὰς 
Ὁγ 186 ΡΒ] βιη68 (2 ΟἸτοΙ. χχυΐὶ. 18), ᾿γίης, 86- 
σογάϊηρ ἴο τἴ16 Οποπι., 8. Υ. “ Α}4]ο",᾽" ἴγνο τηΐ]οβ οδδὶ 
οὗ ΝίοορΡοΙΪ β ; δὲ [86 Ὀτοθοηΐ ἄδγ, 8 Υἱ]δρὸ “61, 
αϊο, ἰπ ἃ ἔγε]θ στορίου οὐ ἴ89 ποῖ δἰάθ οὗ ἃ 
τηοπηϊαίῃ τίάρο, ἄοῃ ὙΠ ἢ ὉΠη6 Ονου]οοκθ [0 
ὈθοΔΌΓΩ] δηὰ τἱὰς Ὀαϑῖ Μογα) [θη Οπμεὶν βισοίο- 
ἴπρ ΔΎΑΥ ἴο ἴπ6 ποττῃ. ΒΟοῦ. ἰἱϊ. 63, 64 ;  αίεν Βιδ. 
ἴκε8. 145, Τοῦ ον, ες απάεγιησ, Ὁ. 188 ἔ Τὸ 
[}18 ρΡοβίοη οὗ Α]αίοῃ, ψοδβίνγαγὰ ἔγσοπθΒ ΟἸρϑοη, 
ῬΠΟΓΘ Φοβῆθδ )Ἰοἰησά Ὀδ6ῖ1]9 ἢ ἰἢ6 ΑἸλογῖθβ, τη 
Ρἶδοθ οἵ 106 τηόοοη 81:ι118 νγο]]. 11 βιοοά ἴῃ (ἢ6 νοδῖ, 
ΠΟΑᾺΡ 18 βοεϊτημ, οὐ ΑἸΔ]Οη, δα νγ85 811} υἱδὶ Ὁ}9 
ΔΙΊΠου ἢ 1[ῃ6 δ 88 8 ἰπΐτβ. [κοὐ τὸ ἔνο μοϑγυ- 
ΘῺΪΥ θοάΐοβ βίδπἃ ὙΠΟΙΘ Υ̓ βῖοοὰά δηὰ το γθ 
ποιυ]ὰ οοπηῖπυθ ἴὸ δ6 ἄδγ ; δὰ 1 το γο σοη πυρὰ 
ἴο Ὀ6 ἀδγ το γὰ σου] β:}}ἘΕὨΗ Ὀ6 ἃ ἢ ρανϑοο οὗ οοσὰ- 
Ἰο ον ἀοϑιτογίπρ [Π6 ἴοθΘ. πὰ τῃδὶ γυ88 ὑγϑοΐβοϑὶ Υ 

ϑοτμσαν 85, (Πδὺ (ΠΟΥ τηῖρς βίδπὰ ὙΠΟΓΟ (ΠΟΥ͂ 
ϑιοοα ἰπ ογάθν [πὰ Π6 ταϊρτις δἰ δ ]αὐθ ΤΠ 6 ΘΠΘταγ. 
Ηοηρβίοηθοῦς (δὲ διρ. Ρ. 558) σὶ}} ποῖ δ᾽]ονν 115, 
δῖ ΟΧρ]δίηβ τὺ [86 “ 5: πιπ] Δ ΠΟΥ 8 ΔΡΡΟΆΓΒΠΟΘ οὗ 
[86 ϑυῃ δηἃ τη ᾿᾿ Δ8 ““Βοιηθι ηρ ΘΠ ΤΓΟΙΥ͂ πἢ- 
88.8], ψ Εἰσἢ Οὐ ἢ ποῖ ἴο Ὀ6 80 Εν ΓΆΚΘῚ (ὉΣ 
ὨδϑίαγΑ]." ὙΤὨ8 Ἰοΐη! δρραοπ, ΒΟΝΘΥΟΓ, 18 ποῖ 
ΥΘΙΥ͂ ὉΠΈΒΌΑΙ ; ΟἹ [ἴΠ6 ΘΟὨΙΓΤΑΤΥ͂ ἰΐ ΠΥ Ὀδ νυ ποβϑοὰ 
ἰῃ ἃ ΟἾΘΑΓ ΒΚΥ δὲ ΔΩΥ ἴΐης, ἀυγίηρ' [ἢ6 ΤΟ 8 γεδι 
αυδγίογ, ἰη ἴπ6 δογποοῦ, δηᾶ ἀστὴρ ἔδ6 ἰ᾿δ8ἱ απ 8- 
ἴοσ, ἴπ ἴδο ἴογοηοου : δηὰ ἱπάοοα, οτ ψἢδὶ ἰ8 
Κίηά]γ οοιπηπιπηϊοαϊοά ἴο τὴθ ὉΥ͂ [ἢ ΔΒΙΓΟΠΟΙΏΘΓ 
Μάϊον, Ὁ παν θῸ βοοῃ, ἴῃ [86 της ἢ ΟἸΘΆΣΟΙ δου [ἢ- 
ΘΓ ΒοδΥυΘΏΒ, ΘΑΥΥ ἰπ ἴΠ6 δἰογηοοη, ἀυτίηρ [86 
ΤΏΟΟΠ Β ἢγεξ ασυδτίου, πὰ ὉηῈ} ἰδῖο ἰπ [86 τοποοῖ 
ἀστὴρ ΒΟΥ τμϊγά. 

Καηοθοῖ, ἴῸγ ᾿ἷ8 ῥῬδσί, ΒΈρροθοδ (Ππδὶ “6 δορὰ- 
γδῖθ πηθη Ποὴ οὗ ἴῃ βδὺη δῃηἃὰ τθοο οἡ αἱροθοη δηὰ 
ΑἸδίοι 885, ἱπ [86 ροοῖίςδὶ ρϑγδ]]] ΐϑτη, 88 6. φ. ἴπ 

ο8. Υ. 8; Α:.]. δ ; ΜΙςΒ. 1.12; Ζοοῖι. ἰχ. 10, 17, 
ὨΟ 58 σπίβοδηος." Τμαῖ, ΠΟΥ ΘΥΘΓ, 18 ΠΟΘ ΕΠ ΟΠΔΌΪΘ, 
ἴῃ σίον οὐὗἨ πο ἕδος ἴδ᾽ ἴπ6 δϑϑισησηθηΐ οἵ [10 ἔνσο 
ΒΟΔΥΘΏΪΥ ὈΟᾺΐ65 ἴο τποῖνγ τοϑρϑοῦν Ῥοβι ΠΠ0}8 δυϊ 

ὕπ..} το που" (ον, ΩΥΧ., υ88}]} Θοἀ) μδά δνυοηζοᾶ ἐδοῖα 
Ὅρου ἐμοῖς οποιΐαα. 

Απὰ ἴδο δύῃ δἰοοὰ ἴῃ “ἴἢ9 ΤΟΙ ταϊάδὲ ᾽ οὗὁἨ πο ποδγεσδ, 
Αὐὰ πιαηίρά ποῖ ἴο βῸ ἀονσι [ὉΣ ἃ πΏΟἿ9 ὅδ, 
Αὐυὰ ἐδποῖθ τδϑὲ πὸ ἀδύ |ἴκὸ (μδὶ Ὀεΐοτο ἴξ οσ δΐδοσ ἱξ, 
Τρδὲ σκῆοόνυλη μοδιρὰ ἔῃ γτοίοο οὗ ἃ ἴὩΔῃ, 5 
Μον εποόυαλη Τουχξ ΓῸΣ 12789]. 
Αὐὰ οδυλ τοϊαγοὰ, δηὰ 81} 16γϑθὶ πὶῖὶ ἷτα, πηϊὸ [;Φ 

ἜδΙῺΡ ἴα ΘΙ 61." --- ΤᾺ.] 
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60 ΡΕΓΙΟΓΕΥ ἴο [Π6 ρίδος οἵ Φοβῆπα, δῃὰ [Π}6 ΤἸΏΟΓΘ 
80 ὑδοδιιθα ᾿ξ 8 ἴ0 5 νΟΓΥῪ ἀοποτι! Ὑμοῖθοῦ ἐπα 
ΠΑΠΙΘᾺ ἰῃ ἢἴο6. ν. 8, Ατπὰ. ἱ. δ, Ζοον. ἰχ. 10, 8τὸ σοῃ- 
προίοα ΠΙΟΤῸ ἕον 1Π6 βαῖο οὗἉ τῆ ματα! } 0] 15, νυ Ὠϊ ἢ 
πὸ δάτηϊῖ οαΐν 85 ἴ0 Μίὶς. 11|.12. Βυῖ [ἢ τῃὸ κα 
Ἀπ ἸΠΟΟ δὲ ΠῚ ΕΑ ΠΘΟΌΒΙΥ διοοά 511}} ἰη τθ Ποδν 5, 
δηΪ 90 [Πδ᾽ [86 δ Ππ χοδῦρα οὐδϑσ Οἱ θθοη οδδὶ οὗ {ἢ 6 
Βείὰ οὗ δεῖς, δπὰ τῃ6 τηοοη οὐοῦ Δ)Ά]οὴ ἴῃ τὴ 
ποσί, τ86 ὈδῖῈ]6 τηπδὺὲ πᾶν ὕσοη μοΐϊηρ ΟἹ ἐπ [ἢ 6 
πιοιπιΐην, δηὰ Φοβῆμπδ ἢᾶνο ετἰογοὰ ἢἷθ ἱηνοσοδοη 
ἂϊ 115 π|θ, ροτῆδρ8 του αγὰ τᾶν. 8.0 ἰς ἰδ ᾽π- 
ὀετριοοά αἰϑὸ ὉῪ Κοὶ!, ποῦεὶ, δα ΖύςΚΙον, τῆο 
τί 165 (μὲ σε,Ρ.): “Ὅδ πιρηοι οὗ [6 πιοοὴ στ τἢ 
ἰδ δῦ ἴῃ γϑγ. 18 8 ἴὸ 6 Ἔχρ]αἰηθα βἰ πρὶν ΠῸπι 
ἰδ οἰγομπιδίδπορ ἴπ8ὲ ἰϊ 4180 ΜὙῈ48 γεῖ υἱβί 6 ἰη 6 
ἐκτ, δηὰ τπδἴ τπ8 ργαγγ, ἀϊγθεῖθα τονγαγὰ 8 ργοίοησ- 
αἰιοπ οὗ (λε ἄαν, σοι] ὰ ΟὨΪΥ ὃ6 ΕᾺ]Ὺ ἐχργεδββϑά, ροϑ- 
ἰῦνο!γ 85 γοὶ! δ πορδιίίνοεϊυ, ἰἰτ δὲ [Π6 ΒΆΠιΟ {{π|ὸ 
ΟΔΠ]οὰ ἴον τῆ6 ἀεἶαν οἵ (πὸ πἰρῃῖ, οΥ, νυ ἢ ἰ8 τῆς 
τὰπιῈ Δἰΐηρ, ἃ δἰδηἀίηρ 511}} οὗἨἁ ͵1Πὸ ρμἰδπεῖ ἩἙὶςοἢ 
εονεγπο ἧς πῖσδι (6 θη. ἱ. 16). 

Οἰδοοι δηὰ Α)αἰο δῖο πδιπηδᾶ 88 βιΔ 0Π8 οὗ τἢ6 
ἔα ἃπί τηοοῦ, Ὀρόδαδο “Φο5 04 θη ἢὰ οηχαρσοα 
ἰπ (16 θδεῖ]α ττῶϑ ῬγΟΌΔΟΪΥ πγοδὺ οὗ αἱῦθοη, ἱῃ ἃ 
μἰδοῦ οπη πο ϊος ΒΘ θᾺ1 εἶθ Βη ΒΕΪηἷπρ ἴῃ ἔπ6 
κοΐ ΟΥΟΥ ἴπδῖ ΟἸΓΥ, δηἃ [Π6 ΤΟ ἴῃ ἴΠ6 ΤᾺΣ ννοδὶ 
ΟΥ̓Γ ΑἸαίοη. 
ΑΒ το ΡΓΟῦΔΌΪΟ ὨΟῸΓΣ οὗὨ [6 δομπῆϊοξ γγχο ΠΙΔΥ͂ ἰπ- 

(ες, ρατῖὶν ἀῸπι (πἰ8 διὰ οη πὰ ῬΑΥΠΥῪ ἔγοπι 1Π6 
δι} δἰδηάηρ 501}} “ἴῃ τ1Π6 τηϊάϑὺ οὗ [6 ἤρδγθι 
{τετ. "ΣΕ δ γὙὮῶὲ5 ἱπ ἴΠ6 τη 44]9 ματὶ οὗ [πὸ ἀΑΥ, 
Δπά ἈγΟῦΘὈΙΥ 5811}} ἴῃ [86 Ἰογοποοη, ΒΑΓ Υ͂ 1Π6 Ἰαἴο 
αὔεγποοι ἃθ ΟΌΤΠ. 8 [μδρί 6, ΟἸογίςυδ, ὁ. Ὁ. ΜΊςΝ. 
εἰ αἰ. ανὸ δΒαιρροθθά. Η τζὶς αἰθὸ ἀθοϊ 68 ἴῃ ἔΆ νου οὗ 
{πο ἰΌτεποοι : 48 881} προη ἐπ Κη οὗ Αἰπτηοῃ, 
Φοιππδ 161} οὐ ἴ86 ΑἸποΥῦδβ δαγίψ ἐπ ἰἠ6 »πογηἴησ. 
ἯΠοα, βοοη δίζοσ, [πὸ Ὀδι|}6 ἸΟῸ Κ ἃ ανογδαῦ!ο ἰατῃ, 
(6 καῇ ἢδι] Δ᾽ εδαῦ σγδοη δῃηὰ δβιοοά οὐδὺ αἰρθοη 
δεδπὰ τ σοι θδίδηίδ, τ Ὠ116 ἴῃ [Π 6 ΓᾺΓ νγοϑῖ, ἴῃ6 
πποοὴ ἃ ποῖ γοΐ ζόῃθ ἄονγῃ ᾿ (δὲ δι. ἣν 102). 
Μόοβὶ τος πῆν οὗ 4}} Α. Ηδηρεισηῦενν ἰη Βοοσδαπὶ 
[)λ9 δἷϑο ρει βῃοὰ ἃ σοηιτυυὕοη (Βεισοῖβ Ὧ»86 ΟἸἰαι- 
ἔσης, τοί. ν΄. ῬΡ. 381, 288) τον δὰ {πΠ6 ὀχρ]δηδίίοη οὗ 
ΟΌΓ ραΞΒΩρῸ, 1π τ σι 6 Αστθοβ 1} ΖΟΘ ΚΟΥ ἰῃ τὸ- 
ξατὰ τὸ τι6 αἀποδοη δἱ ψῃδῦ τπη6 οὗἉἩ ἀΔγ [Π6 Ὀδι6 
πὰ (οὐσῆϊ δπὰ Φοβῆπα υἰτογοὰ δὲβ 6Ά}} ἴ0 τ1ῃ6 δῃη. 
Ἐν], ου τῇς ΘΟΠΊΓΑΓΥ ((ὐρδοῖ. α΄. υ. Πδγαεί, Ὡ, Ῥ. 
325, 326), Ἐπ κβ οὗἨ τῃ0 δδογμποοη. [}Πἢ γοραγα, 
ἴππῖηοσ, τὸ τἴπ6 τοϊδτίου Ὀοΐνγθοη [86 [181}-δΊήΟ ΓΠιὶ 
πιρηδοηορά νοῦ. 11] δηὰ “ 8Ππ8᾽ 8 ὀχοϊδιηδιοη, το 
πιαϑῖ το ΕΓ ἴΠδὲ (Π6 δαῖμοΥ οὗὁ τῃ6 “ Βοοκ οἵ 
186 Ὀρτγίχαν,᾿ Κηονν ποιδίηρ οἵ {15 Π8}}-δίοττη,; θαϊ 
186 τί θοῦ το σάγο ἴπ6 ΒΟΟΚ οἵ Φοδίνιδ ἰ(9 ργθβοηὶῖ 
ἴογπι, ἰηβογια ποῦ ΟἿΪΥ [ἶ6 δι ρροδβοά οἰταῖίος (ΥὙ6Γ. 
12 πὰ 18 α.) δὰὲ 6 τγποὶθ ράϑβαρὸ (νογβ. 12--18) 
ἵπτο ἔπ πιϊάβὲ οὗἁ τῃ6 ΠΙΒΙΟΥΥ οὗ [6 ραΓβαΐς, 8ὸ {παῖ 
Βὸ δρρεᾶγε οογίδἰ ΠῚν ἴο ἢδυθ οοῃοεῖϊνοά οὗ 186 ἢ Δ1}- 
ΒΌΓΠΙ ἃ8 ἃ ργεοθάϊηρ οὐθηΐ. 

δ. 13. Απᾶ τὸ βὺὰ πκἰοοῦ 5856}}1, ἃ (ῃ9 
τῶοσυ κἰαγοῦ πη [56 πδιίοηθ δὰ δνυδηφοά 
ἐδοηλδοῖνϑοα οὐ ὑδμοὶρ δῃθιθθ. «005}}1Δ᾿8 8} 18 
{1611α]. Τα ΠΟΔυ ΠΥ Ὀοαΐοβ ρᾶυ86 πη τη οἷγ ΘΟ ΓΕΘ 
δῃά εἰαπὰ κι1}}. ὙΒΟῚ ομοθ ὙῸ ΤΟΙΠΘΙΡΟΥ ΓΠὲ τῃ 6 
μοοδί δάγε τῃϊφ, 1π6 βϑὴῆθ ρορῖ ὙΠ0 88 Ῥτουοιϑὶν 
Ρυῖ 'π Φοσηυπ᾽᾿ 5 τοῦ ἢ τΠϊ9 σταηάα, νορίοδὶ ὀχοὶδ- 
πιλτίοη, τοι πα ΐπρ α8 οὗἨ ΑΙΔΙΙΘΙΏΠΟΠ 8 νυ 5} (1.2, 
413 17}, ν͵Ὴὸ αν Ὁππὰ [Π6 ΚΟΥ ἴο γογ. 18, 1}6 τηοϑιὶ 
δι κίη; ρΑΓΆ 116] τὸ ὙΠ ἢ} ἰδ δαάρ, νἱ. 206. θη 
ἰξ ἰ5 τποτο βαὰ τῃαΐ (Π6 δἰΆΥΒ οὗ 077 1 Εἶν σΟΌΓΘθ68 

(ὩΣ ΘΕ) ἔσπρει ἀραΐπει βίϑετγα, πὸ ὁΠ6, 80 ἴὩ 
85 τἯξ ΚΗΟΥ͂,, [85 ΘΥ̓ΟΓ βΒιρροβοά {πὶ {Π|8 ΡΟΘΙ͂ς Δ] 

1 [διδὲ ἰς, εἰσίοι. γῖτοα πὸ ἰηἀϊοκείοη οὗ δυο Καον)οᾶζο 
ἴα [4 ραέβαβο. --- Τ.] 

Ἴ 

ΧΧΙΧ. 6), Π6 οἰδρ 
ἢε]ὰ (158. ᾿ν. 12), τπ6 Ἰοαρίηρ οἵἉ τἰϊ6 πιοιιπίλί δ ἀπὰ 
Ἀ1}19 (8. οχῖν. 46), τ6 ὑονηρ οὗὁἨ τ Ποανθῃϑ 

ἴΟΡΘ 485 ἴὸ ὕῈ ΠΟΤ πηΠ]ογβῖοοά. ἘΔΙΠΟΓ ἴὰ ἰ8 
1Π6γ6, δὲ ἤσγο, ἴῃ ἈΘΑΥΘΗΪΥ ΡΟΥΟΓΗ, ΠΑΥ͂ δου δ ἢ 
Ὠἰπιϑοῖ (νον. 14) νμὸ ρῃδ [0Γ [βγβοὶ. [ἐ 18. ποῖ 
ΚΔΠ ἘΠ ΔΓ οὗἁ, ΔΒ ΓΟΠΟΙΪ Ο- ΤΠ ΘΟΠΆ ΠΟΛ Πιΐτ86}6 ᾽ἢ 
ψ Γ ὙΠΟ ψγ͵ὸ ᾿οτὸ αν ἴο ἀο. Ὀπτ “το τηοδὲ 
β]οτίουΣἙ δ πξει οσοιτγοποο, τ ΠΙΟἢ ἢΠΠπδιΓαῖθθ ΠΟῪ 
4}} παῖαΓρ, θΆνοη δη Αγ, ἰ8. 1η ἰοαραα 1 ἢ [ἢ 9 

ΡΪὸ οὔ ἀοάἄ, δηὰ μοὶρ8 τμὸτὶ ἴῸ νἱοΐογυ πὶ {Ποῖ γ 
[0[68 οὐ ἴδ0 ησάοιῃ ᾽ ([μδηρθ, (Ὅμι. ὁπ (ἑεη. ὈΡ. 

86, 817). 
ΤΠ βίδηάίης 511} οὐὗὁἨ τῆο βδῃ δπᾶὰ τιοοῃ 8 ὯὨΟ 

πιοτὸ ἴ0 ὕ6 πη ογβίοοά ᾿Σογα}}ν ὑπδη {πὲ χη πηρ 
οὔ τΠ6 βίαι ἄονγῃ ουἱἵ οὗἉ ΤΠ ΕΓ σΟΌΓκΟΝ, οὐ 16 πιοὶῖ- 
ἱπρ ἄοννη οὐ τ τηουηϊαῖπα (18. χχχίν. 8: Απιὸβ 
ἷχ. 13; Μὶς. 1. 8), ἴδο τοηΐηρ οὔ τἢ6 Ποδνθηβ 
(5. χυῇ. 10), οὐ [06 δκίρρίπῃ οὗὁἨ Ικθδποη (ὈᾺ. 

ἱῃρ οὐὗὁἨἁ μαπαὰβ ΟΥ̓ ἴΠ6 τῦθοϑ ἴῃ τῃ6 

(Ρκ. χυῖν 10). [τ|8 τῆο Ἰδλησίιιαρο οὗ ΡοΟΊΓΥ οὶ 
6 δᾶνο ΠΟΙ ἴο ᾿ῃ!ΕΓργοῖ, ἀπ ΡοδΙΤΥ, ἴοο, οὗ ἴῃ6 
τηοϑὺ ἥρατγαινα, νϑῃοιηθηΐ κἰὶπὰ, νυ ἰοὶ ΠΟΠΟΥΒ δπά 
ΘΟ] θγβῖοβ Φοδι δ᾽ Β οοπἤάδοηςσο ἰῃ Ο(οά ἰη 1Π6 πιϊἀδὲ 
ὦ ἴῃ6 δεγίς ; [παν “ ππίαθ ἈΞΒΌΓΑΠΟΘ Οὗ νἹΟΙΟΓΥ οἢ 
1η6 
Ιο 
[86 πιοδὺῦ ροϑὲτῖνο ἱπιογργοῖογβ (6), Κιιγίζ, Ὀοιἢ 

τί οὔ Φοβῆπα ᾿᾿ ([ᾶηγμο, δὲ 4.0.) νν Βίσἢ τὴθ 
νοῦ] οὶ βυβΒῸ Γ το Ὁ: μυὺ ἴο βῆδπιθ. [ἴῃ τΠΐδ 

Ἠφδησδίθη ογρθ), ΠΟ ΟνΟΓ ΠΟΥ ΤΏΔῪ αἰ ΠῸΓ δ5 ἴο ἴῃ 
ῬΕΓΓΟΌΪΑΓΒ, δη ἃ ἰο ἰοχίσαὶ ογ τ οἶϑηι, ΓΘ ῬΟΥΟΕΥ͂ 
δ΄ Οη6, ραηδὲὶ ἃ ᾿ΠΘΓᾺ] Δρρτγε οποίοη οὐ {Π6 μ88- 

6. ΝὼΥ οδῃ Ηδβδῦ. 11}. 11, 06 δα άδυςοά Ἰη ἴλνοτ οὗὨ 
ἃ [ΓΑ] ἱπιοτργοιδοη οὗἩ [ἢ 6 Ῥαβϑαρο. ΕῸΓ 1 ἰ ἰδ 

δαἷὰ, Ηδ0. 1,11, “8.π, πιοοηῦ, ΩΨ ΤΙΣ, 
τι }5 ἰβ ποῖ ἴο ὕ6 ἰτϑηβίδιοὰ α5 ΗΘ ρ ΞοηΡοΥΣ (μὲ 
840.) δηὰ Ἰζεὶϊ, οὐ 116 οπα βίάς, ἀηὰ Ηϊιζὶς (Κί. 
Ῥενομὴλοίδη), οὐ ἴθ ΟἾποῦ αν βῆονγῃ, “ΤΊ βθῃ, 
Ἀπ τηοοῇ γοπιαίη ἴῃ ὕΠπ6 Ὁ ὨΔὈΙΔοοη,᾽᾽ τι γϑί θοῦ : 
“ΤΊ ϑιπη,ἴ6 πιοοῃ Θηΐον ἰπῖο ἃ Πδδίτδιίοη,᾽ ἑ. 6. 
ὯΒ 6 ΒΠοι! ἃ Βα: “ἰπίο {Π6 βηδθ,᾽" πϑηιοὶν, 
“ΒΘ πα τΠ0 βιταΐαπη ΟΥ̓ οἰομ δ᾽" ΟΥ, “ΤΠΟΥ 819 
ἀαγκοποα." “ὍΒο ἔπομαὶν Πρ 5 ΣΤΟΥ͂ ΡΑ]6, ψ ἢ] 
οῃ ἴϊπ6 οἵδοῦ ᾿δηά, μοῦ δ ϊπθβ ἕοσ τῃ6 ὁποπιΐοβ οὗ 
Οοά κπᾶ ἢἴ8 ρϑορίο, δποίμονῦ, 8ὴ ὑπροηΐαὶ Ἰἰσῆτ, 
ὙΠΟ Ὀτίηχβ ἀοδίγποτίοη, τΠ6 Ἰκπίπηρ, Οὐ 8 
ΒΡΘΑΓβ δη ἃ ΔΙΤΟΥΒ " (ΗδηρπῖοηθΟΥρ). ΤῊ 5 μαββαρθ 
.)48 Γπογοίοσγο ποι μίηρ ἈΓ 4}} ἴοὸ ἀο νυνῖτἢ τΠ6 οπα ΡῸ- 
ἴογο ;8.. Αἀπὰ ν θη 96518 ϑίγβεῃ ἰῃ ἢἷβ ΘΠ ἈΠηΘΓΆ- 
εἰἴοη οὗ {πὸ ὀχ ρ]οίτ5 οὗ Φοϑλιι, 85Κ8 (χ]νὶ. 4), Οὐχὶ 
ἐν χειρὶ αὑτοῦ ἀνεπόδισεν ὁ ἥλιος καὶ μία ἡμέρα ἀρμδι 
ἤθη πρὸς δύο; Ὦδ τηρκοβ οὔ οὗ {Π6 δίαπεἶ ες δἰ οὗ 
πὸ βῃη, 8 σοίπφ δασῖ, βοτιοιηρ πὸ 15. χχχυῖ. 8, 
Δηἀ ΒΡΘΑΚΒ αὖ {Π|6 βπιθ {ἰπι0 οὗ ἸΘΠΡῚ ΠΟΠ Πρ ΟΠ6 
αν ἰηῖο ᾿νο. Ηδ 18 ποῖ {πογοίογο οοττοοῦ ἴῃ ἢΪ8 
τοργοβοηίδιίοη οὗ [6 οοσύγγοηςο. Το δᾶπι 18 ἴΓΠ|6 
οἵ Φοκορλιι (“1πέ. ν. 1. 17), ΘΠ ἢο βρθδκϑ ΟἿΪΥ͂ 
ΟΥ̓ δ ἰπογραϑθ, ἢ. 6. Ἰθησ  ΠΟΠΙρ ἴῃ ΠΌΠΟΓΑΙ ΟΥ̓ [6 

Υ. 
18 τοῦ {Πἷὶβ τῦῖϊΐθῃ ἴῃ 086 Βοοῖ οὗ 86 Ὅῃ- 
εχ ᾿. 6. “Ἴ,ο, τη 8 βί8π45 ψυϊῖθη ἰη τι ὈοοΚ 

ΔΠἃ ΠΙΔῪ ἴποτὸ Ὀ6 ΤοΘ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ. ΟἹ ΡΠ ἴον 

ΓΊΣΓΙ οοπΡ. Ναπι. χχῖϊ. 37; Ποιῖ. χὶ. 80. 80 
ΘΓ οἴδη ἴῃ οἰτατίοπβ; 1 Καὶ. χὶ. 41 ; χὶν. 29; χνυ. 
7, 23, 31; χνὶ. 3, 20, 27 δπὰ οἴη ᾿" (Κπορε!)"). 
Απα [86 δ0} βίοοα κι}}} ἰῃ 15} 6 τηϊᾶ δ οὗ Ἀθάνα, 

δα μεθα τοὶ ἴο ὸ ἄονσῃ δΌουῦ ἃ ὙὯ0]6 ἄδγ. 

ὙΒΓΙ͂Σ πογὸ υϑοὰ οὗ ρῖδος, ἰπ δυάς. χνΐ. 3 οὗ εἶπιο; 
ἴῃ {Π6 τηϊᾷά]6, ἃ τῆοτϑ Ῥγοοῖβο ἀρδίρπδιὶοη οὐ πο 
8ΌΠ᾽Β Βἰδη6]ηρ, ν ΠΙΟἢ 18 οτα θα πῃ ἴθ ρορίοΆ] 
Ῥαγὶ οὗὨ τη 5 ορί βοῆς. 
Απὰ Βεαδίοηδα ποὺ ἴο ὸ ἄονγῃ. Τῆδ υοτῦ 

ΨᾺΝ [6 ἀθοα οποο Ὀοβ᾽468 ἴῃ οὐτ ὈΟΟΚ (οἰ. χτίὶϊ. 15), 
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δηά ᾿πῃ 1ὴ6 δθῆδῈ ““ἴ0 Ὀ6 ΠΑΙΤΟΥ," δηὰ δραίΐη ἴῃ! 
ἔχ. ν. 13, γπογο τἴπ6 ἘσΥυρύδη ἰββὶς-πηδβίουβ 8ΓῸ 
ΒΡΟΚοη οὗ, π ἴῃς β6η86 οὗὨ ““ἴ0 ΟΡ γοββ.᾽" [1 ἰβ ποὶ 
ομρὶονοὰ ἴῃ ΡΟΘΙΓΥ͂ αἰοπθ, 48 ΖΟςκΚΙοῦ (ὡδὲ 5.) 
ΤΩΔΙΠΓΑΪΠΒ, πῃ ΟΥΟΓ ἴ0 βαρροτγῖ ἰιὲν νΐονν ταῦ [Π656 
γΟΥΘΘ8 480, δ΄ ἰοϑδῖ ἴὸ τ 6 οΪ086 ΟΥ̓ νοῦ. 14, ὈΓΟΘΙΠΘ 
“ἃ ροου ΠΥ οχα]ῖοα  βίγαίη. ΟΥ̓ διουἹὰ ἔχ. νυ. 
18 αἰξὸ ἰνὸ τό βαγάθα 88 ἃὶ ροθῦςαὶ ρβδϑαρθ 7. Α ὄ(οΥ- 
τΔὶπ εἰονδίοη ἰθ, ἰπάοοα, ποῖ ΑΝ ἀορηϊοὰ τὸ Πα 
ΠΑΓΓ δτνο ΠΕΓΘ, ας πὶ τὸ ἤπα 4150 πῃ ρίβοοβ, Κα 
οἰ. Υἱ1}.., ὙΠ ἢ γοῖ 18 ὩΠα ΘΒ. ΟΏΔΌΪΥ ΡΓΟΒΘ. 

Αδουῦ ἃ ο]6 ἄδγ. ὩΘΠ, οἰθονβοτο οοπι- 
ΤΏΟΠΙΥ Οὗὁἁ ΠΟΤᾺ] ἱπώ στ Υ, 18. δορά ἰπ (Π6 ογὶρίπαὶ 
ΒΟ0ΏΒΟ, “ σοπηρίοῖο,᾽" “ ἐπέΓο,᾽)" ἴῃ [ον. 11.9 ; χχνυ. 830, 
πῃ 186 ἸφΔτοῦ ραβϑαρὸ οὗ τἴπηο, Ὠϑιλογ, οὗὁὨ 186 γοδγ 

Δ 21 τιν, ΔΒ ἮὮδΓῸ ΟΥ̓ 106 ἀαγ Ὡ ΘΓ ὉΥ" 
ῬΙαΐπὶν, [6 αὐλοῦ οὗ 118. νϑῦβὸ πῇ ἀογβίδη 8 10 
Θὰ εἰταῖίοπ ἔοτλ τμ6 Βοοῖκ οἵ τπ6 Τὐρτγίρλι, 
ἱεταίψ, νἸιῖς ἢ ἀο68 ποῖ πἰπά6Υ π8 ἤτοι ποίην ὈΔῸΚ 
ἴο {Π6 ογισίπα! Β6Π86, ἃ8 6 ἤδνο ἄοπο αὔονο. Τῆδι 
ἢ, {πκ6 4}} τῆς Βετρίατα Ὑυίϊοτϑ, τπουρῆν οὗὨ δὴ 
“ ΔΠΗ-(ΟΡοΓηΐοΔη ᾿ βγβῖθπι, 88 ΖύςΚΙΟΥ ἜΧΡΥΟΒΒ6Β ἱϊ, 
ΟΥ 85 γγὸ Πρ ΠΙΟΤῸ ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ ΒΑΓ, τπαὺ ἢ6 ΒΡΟΚο 
οὗ ν]ιδαῖ ν'ὰ8 ἱπηιηοα δ τοὶν Ρϑγοορεῦ]6, ἰδ ονἱάθηϊ 
ὙΠ πΠπουϊ αἰδοππείοη. 6 τηϊπῖκ τ ΖύςκΚ]ον (ρ. 
250) “1 ͵5 ἰΙοϑὺ ἸαῦοΥ ἴὸ ρᾷξ Ὁροη 6 ΟΧΡΓΟΒΒΙ ΟΠ Β 
ΟΥ̓ ΠΟΥ δευμιίαγε οοησογηΐηρ, ἴῃ πιᾶρηΐτυάοβ δπὰ 
ΤΟΥ ΠΠΘἢἿ8 οὗ ἴπ6 ΠΟΆΝΟΉΪΥ ὈΟΘίςΘΕΒ, ἃ ΠΟΙ ἢ τΥς 
Β6η856, ὈΥ ΔΙ] ρΟΥς 4] αὐτἰἤςοβ, δἴποο τῆς ἙΠ]ἀ ΒὮΥ 
Βα ρ 6 Υἱὸν οὗὨ [π6 πιηΐνογβο, ῃν ὨΙσἢ ρΡογοοῖνοβ ἰπ τ 6 
σατί (6 χοῦ δοῃίγα, πλιιβὴ ΠΟΟΘΒΒΆΓΙΠΥ ἤᾶνα ΡοΞ- 
ΒΕ 66 αὶ 186 ΒΊΑ] ὙΥτί [ο ΓΒ 8180 88 ο ἡ! το οὗ εἰεῖτ 
Ὠπιο.᾽ 

γεν. 14. Απὰ [μ679 τῦῶδ τὸ ὅδγ ἷἶκοὸ ἐμαΐ Ὅθ- 

ἴοσϑ ἰὲ δῃὰ αἴνοσ ἰὑ (Ὁ ΓΙ Ν, Ὑ5) (μδὺ σ68ο- 

8} ποασκοιοὰ ΦῸΡὉ ὑπΐο ἐδ νοΐοο οὗ δ 
ΣΆΘΥ: ἴοσ ϑοβονδὴ Τουχῖ ΙὉΣ Τατθοὶ. ΤΠ τ 
Ὑ85 ποῖ ΠΙΘΓΟΙΥ ἃ ὙΑΓ ΟὗὁὨ Ιη6η, ΦΦοΠον δὴ Πἰπι5ο 
ΤΑΙΠΟΓ ψ͵ὰὼ8 19 Ἰοδάεῦ, 88. 88 ργοηιϊβοα τΠ6 [8- 

. χϑοϊϊτοβ, ἔχ. χὶν. 14, Ὁ ΜΌβεβ. Οομρ. Πους. ἱ. 
29, 80; 1. 92, χχ, 1, 8,4, χχχὶ. 6. Ἡδηςο Φε}ο- 

ὙΔῈ ἰ8 ΟΑΠ]ο ῥγθεΐβο]ν 1 Ἀν). ἸΟΝ “Ἰηλη οὗ 
ΑΙ" ([Ὡ ΠΟΥ; (οΓ σγϑολίς Ἀτιεσϑιπαπη), Ἐχ. χυ. 8. 
Ἦδθ α8 ποαγὰ ἴῃς 68]}} οὗ Ζοβῆπα δηὰ ποὶά {ππ6 βὰῃ 
51}}} π΄ ΗΐΒ ΘΟΙΓΒ6 0! 1Π6. ΠΊΟΟΠ ΠΟΙ ΠΩ ΠΊΛΟΙῸ ἱπ 
βδὶ ἃ), δῃᾷ 80, α ἱπῷ ἰο ἰλε υἱεῖ Οἵ {λιὲ αἰμἱὴργ οΓ 
18 ὁ-1ό, 88 ρογίοττηο ἃ δὴ οὐγογίἑ "6 ΔδίγΓοποι σαὶ 
τηΐγδοϊο, οὗ νυ ἰςῃ δὲ ἔἴτοπι στ ποτὴ [86 φποίδιοη 
8 τηδάδ, δὰ πο ἱἹπουρῆϊ, απα οὗ ισλέσὶι ιρε, 7οἰἰοισίπσ 
δμἔιπ ({λι6 ρμοαι) ἤασυο πὸ μοι ἰμ.1 

ΨΥ. 1δ υ. Ηεοηρεῖοηῦοτς γου]Ἱὰ τοίου [8 Ῥτοβαὶς 
δβίδιοιηοῃϊ 511}} ἐπ τον ἢ. [ἢ6 ΡοΘοῖτΥ ( ἰοἢ Ζθοκιεν 
ἀοςβ ποῖ 40), δπὰ “λ6ε ἴῃ Βυρροτὶί οὗ (Π|8 (ἔχ. 
χυ. 19) πὸ οἸο86 οὗ Μοϑοβ᾽ βοπρ' οὗ {{ΠῸπι Ρἢ, ῬΠ ἢ 
5 850 ἑοιιηὰ ἔχ. χὶν, 22. 118 ποῖ ἐοιιηά, Πούγανου, 
ἴῃ Ὀγθοίβο Υ 6 βαῖηθ "ἡψογὰβ (1 ἴΠ6 Διο ῦ ραββαρὸ 

δ, ἴπ 106 ἤοττλοῦ ἴ86 τῆοτο στρ ὶς ΤΠ 271), πον 
ὙΠ [86 ΒΆπι6 Δτταηροπιοηΐ οὗ τἴὴ0 ψνογ8, σοὶ ἴῃ 
Ἐχ. χν. 19 ἢδ85 τῆ6 τΥ ἈΠ Πιίς 8] οαἥοποο, ὁ ἐδηποῖ, 
τΠογοίογο, δἰΐονν ἕἴογοθ ἴο {Π|8 ὀχδιιρίο, θυϊ Ὀο]ΐενο, 
ΤΑΤ οσ, ταῦ τὸ (ἢϊπ, σου ὴη]ν 16 τὸ δὴῪ οὗ 1ἴΠ6 νεγβ. 
(18 ὑ-15) τῆς “ψόον 8. οὐὗἩ Μδυτοῦ ΔΡΡΙΥ : μα αμίο 
ειείαιη, οἰἰαπαὶ ἐ ψαπίιμγ, διπὶ μοοεὶδ; φιια μοβῖ μωγα 
»ιία ργοδβα.᾽» 

1 ΔΥ̓μπουῖ ἀνε! πα οἡ Ἃἢ6 να] ὈΪ ἀ{Π| 6 Ὲ}Υ, ὩοΣ ἴο 58} 
ἀπηροσδὶ ὈΠΠ, οὗ γοεοπόϊ πα αυςἢ ἃ υάστηθης 1 ΔΩΥ δαιἰ6- 
Τβοΐοσυ οσοηποορίίζοῃ οὗ “6 ἰηδρίτ οη οὗ ἰδ 6 Ἡτίδσ οὗ οὖγ 
Ἰροοῖς, ἱκὰ ποῖ ἴδ ἰυάδριηοοῖ ἰποοπίείφης τὰ ἐπθ Ὡδίυταὶ 
ῬτοῦΔΌΣ 166. σουοογίης (Π6 δυϊμογεηῃὶρ, ἸΤηδὶ 16. που]ὰ 
ποῖ [Π6 ΥΘΥΪΘΟΥ ΟΣ σοι ον οὗ ἔπ Βοοῖ οἵ οδυα ΚΩΟΥ, 
86 ὍἫ6]}] 8 τὸ, ἐπὶ 6 νγὰδ ἰεἰγοἀποίης ἰῺ γογϑοθ 12, 13, ἃ 

Κειν ΒΒ ΥἹΕῊῪ ΟΥ ΤΕΈΒΒ. 12-ἰδ, ΑΡΡΕΡ ΒΥ ΤῊΒ 
ἘΒΆΝΒΙΑΤΟΕ. 

[4.8 τοργεβθητίπρ 8 βοπιοινμαὶ ἀἰβοτγοπε ἱμθοϊορὶ- 
σ8ὶ ρῬοβίοῃ, ἴ86 (ὉἸ]οννῖρ οοΟπιπιοηβ οὗ Κ]σ] ὁ 
118 ῬάβθΆσ 6, ΠΊΔΥ, 88 Ὑ,6}} ἃ5 ἔγότη τΠοῖσγ Ομ γδοίοσ 
ἴῃ ΟἴΠΟΥ τοϑρθοῖβ, 06 ῥγοῆιδῦ]γ οἰτοὰ ΠΟΙ. 

“ΤὨΐ8 ΟΠΑΟΓΙ͂Ι] ΥἹΟΙΟΤΥ ννα8 Το] γα ὈΥ͂ 18- 
ΓᾺΘῚ ἴῃ ἃ ὙὙΔΙΞΒΟΩΣ ὙΠΟ 48 Ὀγοβοσυθα ἴῃ ἴΠ6 
Βοακ οἵ [6 ῬίουθΒ. Οἱ οὗἩ {πῖ8 ὈρΟΚ τ86 δυῖδποτ 
οΟΥ̓͂ 1η6 Βοοκ οὗἁὨ ΦΔοβίυα ᾿πϑογίο Πόσο ἴΠ6 ῥμ8ς 
ὙΠΟ ἢ σοπιπηθπιογαῖοα ἴῃς νούογῆι} τ οτκ οὗ ΓΑ 
μονδὴ ᾿οινγαγὰ [βγϑθὶ] δηὰ ἰοναγαὰ δὶβ δποηοϑ, ἴῃ6 
ΑἸηουτῖο8, οΣ ἴδ6 ρ]οτιποδύίοη οὐὗὁὨ 18 οὐσπ παῖς. 
ἘοτΥ, τῆλ νγὸ βδνο ἰῃ τθγβ. 129-15 ἃ μοι) οχῖγδεϊ 

ἴτοπι 186 ἼΘΙ ΠΕ [8 ἀπίνουβα!!ν δοκπον]εάροα, 
ΤῊΐβ ἱπϑογίοη δπὰ {πὸ τοίθγοηςο τὸ {Π|:8 ΤΊ Πρ 8 
ΔΠΔΙΟΡΌΙΒ ἴοὸ ἴπ6 αυοϊδηοη τοι ἴ[Π6 ΒΟΟΚ οὗἉ 1116 
γδγε οὔ τῆ 1ονὰ (Ναπι. χχὶ. 14), δηά [πὲ Ἰγτῖοδὶ 
ΒΠΌΡΠΟ8 όνϑη ἰπἴο τπ6 8. οὐ] Πδυταῖτο. ὙΠῸ 
οἴοος ἰ8 ποῖ ἴο οοπῆστη τῃ|6 ἢ ἰ5ΙΟΥ͂ΘΆ] ΓΕροτῖὶ ὈΥ͂ 
Γοοσοπος [0 8η ΟἷἀοΓ δυοῖν, θὰ ΟΠΙῪ ἴ0 τε πον 
ΠΙΟΙῸ Υἱν]ὰ (0 ἔπτατο ροπογα 0Π8 1Π6 8: Κίπρ ἴτὰ- 
ῬΓοβδίο. ὙΠ] ΟὮ τπο86 πΌπάοτΒ οὗἩ τ86 [οτὰ πιδὰ 
τηϑ]α προῖ [ἢ6 σοηντορατίοῃ."} 
Κ᾿ Βὶ δοσουηῖ οὗ ἴπὸ οοῖ οὗὨ ἔπ Ῥίουβ ἰ5. 1Π6 

ΒΆΠῚΘ ὯἃΣ8 ἵπαὶ οὗἨ ΕδΥ δηὰ πιοβῖ οἴποτβ. Ηὸο ἀϊδ- 
ὈἰΠΟΙΪγ δϑβιιπηθβ, βονγον ον, ν μαῦ ἀουὈ11058 ΒῃΟΌ]ἀ ὃ6 
ππαογβϑιοοά Ὀγ 41}, ἐμαὶ {}}18 Ῥτογστοθδίνοὶ ν δοουϊηῦ- 
ἰδιοὰ δηιΒοΪονΎ ΟΥ̓ ῥΐουβ ΠΥΤμΏΒ ἴῃ ὈΓΑΐδ6 οὐὕἩἨ 186 
σονοηδηῖ αοά ψβ ᾿πίογβροῦδοα 1 ΟΧΡΙ ΘΠ ΔΙΟΥΥ 
Πἰβύουῖ αὶ] ποῖςοβ. ὙἘΠὺ8 ΠΟΙ ἰα πὸ αἰ Που Υ ἴῃ 
ΒρΡοΟδίηρ νοῦ, 15 8138 0 ἴο ἤν Ὀθθη οὐρα ἔτοτῃ 
{118 Ῥοδίος] ὈΟΟΚ. οὶ! τῇθῃ Ῥγοςοθάβ: “Ἴ8ὸ 
οἰτδίίοη ΠῸπι ᾿δ ργόυοβ 156} δὶ οὔθ ἴὸ ἤατο ὕδθη 
Δ Κοη ἔγοπι ἃ βοηρ, ΟΥ̓͂ (Π6 ΡΟΟΘΙΪΟΆΙ ἴοττα οὗ τε 
ἰδῃσυδρο δπὰ ὃν [Π6 ΡΑΓΆΙ]6] δι οὗ [86 Τῃ σα Ό ΓΕ. 

ΤΩ αυοιδιίοη δορίπδ, βοπονος, ποὺ ῖὰ ὙΩΝῚ, 

γῸΓ, 12 Ὁ, δυῦ πὰ ΓΙ ΘῪΞ, νόγ. 19 8, δπὰ τὸ ἴΐ 
ΒΟΙο Πρ δἷβὸ νοῦβ. 18 δῃηὰ 14, 8ο [δὲ 11:6 ΓΟΙΈΓΟΏΓ(6 
ἴο 186 ϑουγοθ οὗ ἴμὸ συοϊδίίοῃ 8 Ἰπδογρὰ ἐπ [86 
πιὰ ἀ]6 οὗ 1. ϑιιοὴ Ἐραθαϊ δε ΔΓῸ βΈΠΟΓΑΙ]Υ τηεῖ 
ψῖ, ἱπάοοὰ, οἰβονν ποτα οἰ πο Υ δὲ ὑπ Ὀορης οἵ 
{πὸ ραβϑαμο βάἀἀπορά, 85 Νυμ. χχὶ. 14,27; 2 ὅδπι. 
ἰ. 18, οΥΓ δὲ ἴΠ6 οἷυβε οὔ 1ξ, 88 σΌΠΟΓΘΙΥ πὶ ἴῃ ὈΟΟΚΒ 
οὗ Κίηρβ δηὰ Ο(βγοηίΐςοϊοβ, Βυῖ ἰδ ἄἀοθβ ποῖ ἴθ ον; 
πδῦ δις ἢ ροδβίτοη τγ88 ἃ τῇ] 8 Μοῦ ΘΧΟΟΡΙΟΠΒ, 
ΘΒρΡΘΟΐΆ]]νΥ βίποθ [ὴ6 τοίογοηοο ἴὸ ΒΟΌΤΟΘΒ 1 ἴδ 
ὈΟΟΚβ οὗ Κίηρβ [88 ἃ αυΐϊο ἀϊβέγοης βοῆδβοα, [ῃ6 οἷ- 
τΑῖοπ 5 δεΐπρ ποῦ ἀοσπΙηθ ΠΑ ΥΥ Ῥγοοῖς οὗ [6 ὁσοῦτ- 
τΟΠΟο8. Ὀαίυγο ταροτίθα, πὶ τοίοτοποθβ ἴὸ ὙΤΙΠΠΡΒ 
ἴηι ὙΓΠΙΟὮ Ἰηογ6 σΟπιρ]οῖο δοοουπῖβ πιρῆῦ Ὁ6 ἑοππὰ 
[21 σΥ}}}} 4 ΘΠΙΔΙΪΥ οοχητηιπίολιοὰ ἔδοίδ. 
Ϊῃ νοῦ. 18 αἷϑοὸ ἴ6 ροοιοαὶ ἕογπι οὔ της ἀϊδοουτεο 
Ιοῶνοβ πὸ ἀουδὲ (πδ΄ νϑῦβ. 13 δπὰ 14 51}}} οοπιίδίη 
ννογὰδ οὗ ἴπ6 δποίεπι ροοῖ, ποῖ ἃ ργοβδῖὶς σΟΤΏ ΣΤ ΘῺΣ 
οὗἨ τ1ῃ0 Ὠἰκιοίδη οὐ τῆ6 ροοῖς ΘΧργοβϑίοῃβ ὑν ἢ ἢ 
Π6 δὰ αποῖοα. ΟἿ]ν νοῦ. 15 ργοβθηῖϑ 8. ΡΌτα [η15- 
τουῖσα] βίδιθμοπί ὙΠ ἢ 5 γορολῖοα (νογ. 48) δ᾽ 186 
ὁπ4 οὔ Πς παγτγϑενο οὐ (18 ΥἹΟΙΤΌΣΥ δπὰ γῶσ. Απά 
(Πἷ8 [᾿ἴογὰ] τοροιοη οὗ νεγ. 18 ἱπ νοῦ. 48, δηὰ 581}}} 
ΠΟΓΟ ἴπ6 ἕδος (παῖ 1π6 βἰδιοιημοηῖ [δῖ Φοβῆιια τὸ- 
τὰγτποᾶ τ 4}} {π6 ΡΘΟ}}6 ἰπῖο τῆς σδιὰρ ἴο ΟἸ) αὶ 
ΔῊ οἰ ραί68 τπ6 Πἰϑίοτ 4] ογάοτ οὗ ἐνεπῖβ, ἀπὰ τὰς 
ἴῃ Δ ὙΘΓῪ ΒΓ κἰ πο ΠΙΔΉΠΟΓ, ΓΟΠάοΥΒ ἰδ ΒΙΖΒΙΥ Ῥτοῦ- 

ΒΖ ἢ ἱπιραδοϊοηϑὰ Δ ὰ ὨΥροΓΌΟ 58] ραδααρθ οὗ Ροδ ᾽ἢ 1 

80 Ὠον εοὐἱά 86, πιοτὸ [Δ ΜΘ, (Ὁ οὐ (ο ἰπίογρεος [Ὁ 88 

Ρτοδαίο εἰδίουυ Ὁ 6 ὕθ]οῖ ε|9 ἰυάϊοαῖοθ δὲ, ρῦοο ἰδὲ {πὸ 

ἰηἰοτρτοϊδίου 38 Ὡοὶ 4, ἰδ ποροά γ᾽ δ 600] ἰπἰογργοιδοῃ, θὰ ς 

ΟὨΪΥ͂ ἃ οομπηυδιίίοη οὔ (0 ᾿γτῖο81 δίσαϊη. Νοὺ δ}} ἴὩ9 
ἐτβιπιδίίοι! οὐοοοιδ οὗ οὖν δα ϊδον ἴο 1.19 υἱὸν οορν ποῖ 

6δ δίχῃὰ δικαϊηδὶ (8 οὐ σοοπαϊἀεκδείοι. -- Τκ.) 
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αὑ)ε, 1’ ποὶ δ) ορεῖπον οογίδῖη, 18δὲ γοσ. 15. 6]80 ἷ5 
ἸΔΚεὴ ἔγομα {Π|ὸ οοΟΚ οὗ τπὸ Ρίου8.᾽ - 
χω} 5 φοποθρὕοῃ οὗ 186 εἰγοιτβίβποςβ δηὰ - 

τοϑυ Οὗ ἴ8ὸ Ὀάτι6, δηὰ οἴ [10 ροβ: θη ΟΥ̓ ΤΠΘ ΡΆΓΙΙΟΒΊη 
τοίδσθηοι ἴο [16 βίβηαΐης 8}}}} οὔ ἴΠ6 ϑη δῃ ἃ ηοοη, 

ἴῃ ΘΥΘΓΥ ἱπηροτγίδηΐ ροΐηῖ τ {παῖ οὗ ἔδν. 
“Ἠον τη 8 νε 6 ΤΌΔΙ ἴο Οὐ γβεῖνρθ 18 

ἙΌΠαοτ] Οοσασγεηοο ἢ ΑἩ δεῖθαὶ βιδηαϊηρ 51}}} 
οἵ το διιπ δὲ δο0η0 ρΐδοβ 'π ἴ6 Ὠθάγθη5, δου τἢ6 
ΖΟΒΔΗ,, 15 ποῖ ΟἰἸΘΑΣΙΥ ἐχργοβϑοά. ᾿ἤομΘ γογο ἀϊσροβοα 

το ἐπεῖδε οὐ 180 ΤΊΣ, “186 δαπῃ βιοοὰ (μεϊὰ 
λιῖ8 ροεϊου) ἴπ τῃ6 ταϊάδβέ οὗ [16 Ὠδανθῃβ,᾽ νι ῃἱοῖι 18 

δλάοὰ 85 ᾿ἴ ἴῃ Ἔἐχρίδηδῦοι οἵ ὩῪ ΤΡ) ἴῃ δυο ἃ ΤΑΥ͂ 
τηαὶ ἴδ τουδὶ ΟΧρΓθ88 ἃ τ ΒΟ ]ου 8 ΟὈδίΓις θη οὗ 
ἴδε οὐαγρα οὗ τ86 δύῃ, [Π18 ψου]ἀ ΒΑΓΑΪΥ ὃθ σοπβἰ8- 

τες ὙΠῈ [86 ΡὮταδο ΝΩὉ ΥΝ 2, “1ὸ Βαδιοηοὰ 
ποῖ ἴο »ὸ ἀονσιι,᾽ ογ (ἢ 18 δ ΠΟΕΪΥ (Δ ΚΘΏ, ΤΏΘΔἢ 8 ΟΠΪΥ, 
85 ΒΕΥΘΓΑΙ οὔ ἴῃ6 ΕΟ πΒ Ἰομρ ἀρὸ σοπηδσοα, ἃ 
ἸΔΟΓΟ ἸΆΓΑΥ͂ ΡΥΌΡΤΕΒ8 οὗ ἴΠ6 βππι. ΡΒ] ΑΙ ΗΥ ἱπεϊπιαιοὰ [ ᾿ 
ἴῃ γοσβ. 12 δῃὰ 18 15 80 πιῦ0}} ΟὨ]Υ, {π8ἴ δὲ Φοβ 8 
ΓΤ [Π6 8πῈ Τοηϊποα βιδηάϊηρ δἰτηοδὶ ἃ ἀδγῪ 
Ἰοι μὲσ ἴῃ τὸ Ποανοη8. ΤῸ τΠἷ8 18 δα ἀφά (νογ. 14), 
“δας ΓΠ0ΓΘ γ88 Ὧ0 δ ςἢ ΑΔΥ ὈοΙΌΓΘ δὰ δἰογιγαγά, 
{π4: δόδονδιι οαυκοηθα τὸ ἴδ6 γοΐδο οὗ 8 τηδῃ ; 
ἰυγ Ϊεπον δὴ Ἰουσίς [ῸΓ [5γ86]." ὙΤῊϊ8 Ἔχργθββίοῃ, 
δι, Βιοῦ ἃ ποῦ 6 ἴοο ΒαΓΑΪΥ ῥγοδδθα, 48 ἴὴ6 δη- 
δἰυσουβ ἈςΙΟΓΆΠΟΘΒ, “ ΓΠΘΓΘ Ὑγ88 ΠΟΙΘ ᾿ἰκ6 Ὠἰηλ,᾽" οἷς. 
2 Κα. χνὶ. δ; χχῖ, 25, βῆογγ. ὙΠΘΥ ΘΟὨΥΘΥ͂ ΟὨ] 
αἰ του ξ, ἃ ἀΔΥ 1 {Π|5 οἷ (σά 80 τηϑγνοί- 
ΟΑΒΥ ἰΘηρτποηθα ἢ848 ποῖ ὈΘΘὰ ὈΟίΌΓΟ ΠΟΙ βίποο. 
δο πα οἢ τΒοχοίοτο [168 Ἀπ δ ἱρ ΙΟΌΒΙΥ ἰη τΠ6 τογά 8, 
ἴὰαι [6 δίηρον οὗ [6 δηοσίοπι βοηρ, δηὰ δῇϊεσ Ὠίϊῃ 
δίνο 6 δα ϊῦοῦ οὗ οὔγ Βοοῖς οὗ δοβῆιδ, γῆο ἱπβογίοὰ 
τἶοθα τογὰδβ ἱπῖο ἢΪ8 τα ῦνο, τγ8 οοῃνὶποοᾷ 1 οὗ 
ἃ ΝΟΠαΟΓ] ῥὑχγοϊοηρδιίοι οἵ {Πδὶ ἄλγ. Ηρ, πον- 
ὄτεγ, ἴῦ 15 ΘΒΓΟΟΙΠΥ ἰὼ Ὁο οὐπογνοά τΠδὺ ἰδ 18 ποῖ 
βαϊὰ, τῃδι οὐ ἀϊὰ δὲ 9οϑῃ θ᾽» τρα δῖ ἱπογόβδο ἐΠ6 
Ἰεηστι οὗἨ {πεῖ ἀΑΥ͂ ὉῪ δθοιτ ἃ ᾿ν Π016 ἀΑΥ͂, ΟΥ̓ σϑιιϑο᾽ 
(86 δῦ ἴο βίδηά 511}} ἴον ΠΘΘΥΥ ἃ σχίοΐ ἀδγ, ὑὰΐ 
οἷν τἴμδὲ αοὐ ποατιθηθα ἴο τη6 νοΐορ οὔ Φοβδια, ἐ. 6. 
ἀϊά ποὲ Ἰεῖ τ6 βίῃ ρΡὸ ἀονῃ πηι} [βγϑοὶ δὰ 
δνεηρεὰ ἐμοσηβοῖν 8 ΠΡΟῚ {Πποῖγ Θηεπΐοβ. Ὑ86 αἰ 
ἴοσοσκο 15 ποὺ πηϊσηρογίδβηϊ. ΕῸΥ 8. Τ]ΒΓΥ Ιου 
Ῥγοϊοηνδιίοη οὗ τπᾶὲ ἀδὺ ἰοοκΚ ρῥἴδοθ ποῖ οηὶγ ἱΐ, 
τυγουκὰ [Π6 ἀχουίοι οὗ σοί ΑἸτιΐρὙ ροννοσ, [ἢ 6 
οουγβα οὗ τδ6 θι1η οΥ̓ μἶβ ροΐῃρ ἀονγῃ τγα8 ἀθίαγοιὶ 
ΤΌΤ ΠΙΆΠΥ ΠΟΏΓΒ, ΟΥ̓ἴΠΟ ΑΔΥ͂ Ἰδηριποηθὰ ἴσομλ ΒΑῪ 
τοῖν ἴὸ εἰν θῇ ΟΥ ΤΥΤΘΠΌΥ ΒΟΌΤΒ, ὈπῖῚ 6150 οἡ 16 
δυρροδίοη [δὲ τῃ6 ΟΠΔΥ δΔρρεδγεὰ ἴὸ Ψοϑῆϊα δηὰ 
ἴο 1β8γαϑὶ σοπαοσία!Υ ἰοησεποηοδά, [πΠ6 τνοσὶς δοοοιι- 
Ρἰϊεοὰ οὐ τ1π8ὲ ἀΔΥ Ὀοΐηῃρ 80 στοδῖ τηδῖ ' ποῦ] 
Ὑῖ 1 δου Ἐπ ρουτι τι ΓᾺ] Π6} 0 ΠΑΥΘ τοαυΐγοά ἴνγχὸ ἀδΥβ. 

Τὸ ἀεςίάς ὈδίθΘη 1636 {Ἴ|20 ΥἱΟΒ ἰδ ΠΟΙ ΘΑΘΥ͂, 
ὩΔΥ͂, ᾿ἴ νγὰ ρῸ ἴο [86 δοτίοπι οὗἩἨ {π6 τηδίδοσ, ἰδ ἐϊη- 
γοεβῖθ!]6. [Δηα ΠΟ Τηογθ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ, ἴδ πιϊσς Ὀσς 
δάδοά, νἱοπὶπρ [86 δοςοιηῖ 48 ροΟΟΙΓΥ, [ΒΔ ἴ0ὺ {Ὁ 
ἴο αἀἰξοονοῦ ἴπο6 οχδοῖ ῥγορογιίίοη ὑοῖνθοη ᾿ανῖ 
εἰοτίους Βγρογθοΐθβ ἰῃ Ῥδδ πὶ ΧΥ. ἀπά 16 οί] 
ἀνθ ηῖδ οἵ ἴπα ἀοἸνογαηοθ τυ ἢ] ἢ Βο {Πθγὰ σο γα τ68. 
-- Τκ.] ὙὝΒοη τγὸ σϑῃμῃποῖ ΠΘΑΘῸ ΓΟ ἴΠ6 ἸΘηρτἢ οὔ 6 
ἄδγ γ ἴπ6 οἷοςκ, Ὑ76 ΠΙΔΥ͂, ΘΟ ρΘοΔ}}γ ἰπ τ(Ὧ6 οτονά 

᾿ οὗ Βυείποδδ ΟΥ ΜΟΣΚ, ΠῚ ἘΧΌΒΟΓΟΪΠΑΤΥ ἐλ 6} 
1 (σοιείάοτίηξ Ἠδδὶ 5 αὔοσνασὰ ἐΓῸ]Υ εδὶὰ οὔ ἐμο ἰθσυϊὰ 

Ῥοείδεαὶ οἰασδείδσ οὗ 18 Π0]6 ρδδαίο, ἐπἰ5 βίδίθπιθῃξ δρ- 
Ῥβδῖβ αὐἰΐο σπυπδιτδοϊοὶ. ὕὙπ|686 θατίὰ διὰ Ὀοῦογδῃ δηὰ 
δυακκυκ πεσὸ σου γί ηοοά οὗἩ τῈ6 δοῖυ] τοϑ ν οὔ ἩΠδὺ ἸΏῸΥ 
δοιοεὶ ἰὴ ἰδ ἤοτ οὗἩ μοῖ, (ὮΘΤΘ ΘΘΕΠῚΒ ὯΘῸ ΤΌΔΔΟΩ Δί Δ]Ϊ 0 
φρλαπσοΐης τπδι οἶμον ἐπ οτὐσίηδὶ ΘομιροΟθος οὔ ἔα δϑοηρ οἵ 
ΒΦ 58 ἰηροτίο ἰξ 1 ἰδο Βοοκ οὗ ὅϊο ὕρεχαηῦ οὐ Ὧ6 νῇο 
οορίεά ἴτε ἱπίο ἴδ Βοοῖ οὔ ΦΖοαδυδ, Ὀοϊονο ἔθ γ6 δ Ὀ66. 
δα βοίῃδὶ οχίϑυδίοη οὗ ἰπδὶ ἄΑΥ. --- ΤῈ.] 

2 (ὑσραξο λίαιξ. ΗΠ ΘΌΥγ  (ὍαΣ (16 νοΐ οὗ Υἱοῦ) το το 
καῖσ!δὶ σερσοδου λείου : --- 

"6 ἀροεϊνοα ἰη τοραγὰ τὸ 115 Ισηστι. Βαῦ τ [9Γ80]- 
1ῖ68 δὰ ποῖ ΠΟΥ ἢ -ἀ1}}5 ΠΟΥ Δ1Υ ΟἸΟΟΚΒ, ἀπὰ διά 
{πὸ ταπλτ οὐ τμ6 σοπῆϊες παρὰ ν νου] ΨΦοϑῆπδ, ΟΥ 
ΔΏΥ ΟἸΠΒΟΥ οΠπῸ σηραροα ἴῃ 116 δι 6, μανὸ γα ροβιθα! Υ 
ποτίορα τὸ δῃδάον οὗ ἴπ6 βιιη, δηὰ ἱπαυίϊγο δῸΥ 
115 ὁμδῆσοδ ἴῃ σοίογθηοεα [0 ἃ 1Ὸς, ἴῸὉΓ ἜΧΒΠΊρΡΙΘ, ΟΥ 
ΟΥΠΟΥ βιιςἢ ΟὈ])θοῖ, 80 88 ὕο Ρογορῖνο ἔγότη 1085 ΡΟΒΒΙΌΙΥ 
ΤΟ ΔΙ ΠἰΠς; ΒΒ ΠΟΠΔΙΥ δηὰ υπδ] ογοὰ, [ὉΓ βοιηὸ ΒΟΌΓΡ, 
τπὰς 186 βιῃ δὰ δοῖιι}}} διοοά 81}}}. [πάθον τμ686 
οἰγοιβίβΠο68 1ΐ γγΥ88 αι ἐπι ΡΟΒ51016 ἿὉΣ [Π6 [Βγδε]- 
1ῖ08 τὸ ἀοοϊάθ ψΒΘΙΒΟΥ πὶ ΔΔΥ Ὑ͵885 ΓΘΔΠ]Υ, ΟΥ̓ ΟΠΙΥ͂ 
ἴῃ {πεἷγ οοποορύοῃ, Ἰοηρογ [μη ΟἴμΟΓ ἀκ γ8. 

Βεβίάθϑ (118 νγὸ τηιδὲ ἴδια ἴῃ δοζοιπῖ 186 
ΡοΟΘῦο Δ] ομασϑοῖογ οὗὨ ΟἿὟ ραβδᾶνσοθο. ἮἌποη νι 
ΡΓΑΪδ68 ἴ6 ποπάγουβ ἀθ νογαηοθ τ ἢϊοὶ μ6 δα 
ΟΧΡΟΓΙ οπορα δἱ ἴὴο μαπὰ οὗ 6 [οτά, ἰη τὸ ᾿ἩοΓὰδ : 
κῃ ΤΩῪ αἰδίτοδϑ 1 δ᾽] ὑροὴ ἰδ. τὰ. . ... 
δα 6 δοδτὰ τὴν νοΐος ουΐ οἵ Πἰβ ἤόᾶυθῆ, . . . . 
Ἀπ 6 θονοά [6 μοανοῦ δηά ἐδηὸ ἀονη, . .. 

[6 βιγοίομοα ἰκ15 ἢδπὰ ουῦ οἵ ἴ[πὸ ποῖρῃϊ, ἴοο 
τὴ6 δηὰ ἀγον τη6 Οἷἱϊἷ Οὗ ΙΔΠΥ͂ Ἰνδίογϑ " (8. χυὶ, 7- 
17), Ὑπὸ ἱπχασίῃοδ [μδὺ ἴΠ656 ννογβ ἅγΓῸ ἴὸ δ6 τὑῃ- 
ἀεγβίοοα 1ΣΛΘΓ Αγ, οὗὁ δὴ δεῖυδὶ ἀθβοθηΐϊ οἵ ἀοά οἱυς 
οὗ ποᾶνθῃ δὰ βίγοιοπρ ουϊ ΟΥ̓ ἢΪ8 απὰ ἴ0 ἀταν 
θανιὰ ουἕἷ οὗ τῃ6 ναοῦ ΟΣ ψπὸ Ψ1] ἴδ κὸ [6 
ὙΌΣ 8 οὗ ΠΘθογϑὰ : “Οἱ οὗ μοανθὴ νγὰβ 106 θαῖ- 
110 ψαροᾶ, [Π6 ϑίδ.β οἵδ οὗ {ΠῈΣ ΘΟῦγϑοΒ ἰουρ 
ϑισαϊηβο ΘΊβοΓα," ἴῃ 8 16 ΓᾺ] Βαη36} Τὰ ττυτἢ οὗ 
ΒΌΓΝ ΟΧΡΓΟΒΕΙΟΠΒ. 1168 ἰη ἴῃ6 Βα ]θοῦνο δοϊὰ οὗ 186 
τοι σου ἱηταϊἤοη, ποῦ ἴῃ τἰθ τκοτγοῦβ ᾿ῃτοΥργοῖδ. 
το οὗ [πΠ6 ψψογ 8. [ἢ ἃ δ᾽ ΠΙΪΔΣ ὙΥΑΥ ΤΑΥ͂ [6 ν γβο8 
Ὀοίογα υ.8 ὃ6 ππάογϑοοα νπουῦ ῥγοαϊοὺ ἘΠΟΓΘΌΥ 
ἴο {ΠΟΙ το 8] ἱπιροτῖ, ᾿ξ τὶ ἀδὺ πδὰ θθῈΠ ΣΊΘΓΟΙΥ͂ 
Β Ὁ] ΠΝ ΟΙΥ ῥτχοϊοη θα τὸ 186 το]ρίου Δρρυϑῇῆθης- 
βίοῃ οὗ τῶν 

ΒαιΙ τ86 νογὰβ δὰ Ὄχργοθϑοὰ ούϑθῃ ἃπ ΟὐἾθο- 
νου γα] δπά τηϊγαοιϊουδβ οχιθηβίοη οὐἁἨ τμδϊ ἀδγ, 
νγ6 Βῃου]ὰ 511} ἢανο ἤδὰ ηο να ]ϊὰ στουηά ἴον ἀουδι» 
ἰςς τπ6 ἔγα τι οΥ̓͂ {18 διαιοιηθηῖ οὗἨ ἔλοῖβ. ΑἸ] οὔ͵δο- 
τἰοη8 γῇ ἢ Βᾶνθ θθοη γαἰξθα δρίηβὶ (ἢ6 ἴβοῖ ΟΥ̓ ἔδι6 
ΡΟΒΕΙ ὉΠ Υ ΟΥ̓ δαοῖ Ὁ ταΐγβοὶθ, ΔΡΡΘδΓ, ΟἹ 8. Οἰοβοσ 
Θχδιηϊηδιίοη οὗἉ [16 τηβτῖοτ, πιρΆΟΥΥ. ὙΠι5, τΠδὲ 
(ἢ 6 ΔΠῊ 818 ΟΥ̓ ΤΠ6 ΟΥ̓ΠΘΓ ΡΘΟρ]Ὸ8 ΟὗἩἨ Ὁπ6 ϑάσττ ρῖν ὯὨὉ 
ΓΟΡΟΓΙ δὲ 81} οὗ 8 τῇ γβο]6 το ἢ τη π81 ἢλνο ὀχιθηδοα 
ΟνΟΓ 6  Ο]6 ΘΆΤΙΝ, ἰοΒ68 8}} ἱπηροτίδηοθ ἢ θη ψγ6 
Ροτγοοῖνο [δῇ ΠΟ ΒΠΠ8]8 δἵ 4}} οὗ οὐϑὺ πδιϊοηβ οὗ τἢδς 
Ρογο δῖ οχίδηϊ, δπὰ παι ἰὺ 8 ΘΧτΓο οἰ Υ ἀοα ὈΓὉ] 
ὙΠΟΙΏοΓ Π6 Τηΐγϑο]6 νου Ἱὰ αν οχίθπάοὰ ΤᾺΓ δ6- 
γοπὰ 116 θοππὰ οἵ Ῥα]οβίπο [}] ὅ Ασαίῃ, [Π6 ΔΡΡΘᾺ] 
ἴο [πὸ ὈΠΟΠΑΠρΡΘΑὈΙΘΠ688 οἵ τ[πΠ6 τηονοπιοπῦ οὗ [ῃ9 
ραν Ώ]Υ ὈοάΐοΒ ἤχϑα ΌΥ ΘΙΟΤΏΒ]1Υ πΠ ΔΙ] ΟΓΔΌ]Θ ἰανγα, 
ἷβ ποῖ δβιιϊῦρα ἴο βῆονν ἴΠ6 ἐτῃ ροβδι Οἱ ν Οὗ ΒΌ ΟΝ. ἃ Τηὶτ- 
8.016. 6 ΘὕΟΓΠΔΙ ᾿ἰαὶνβ ΟὗἁἨ παῖιτο τὸ ΠΟΙ σ᾽ ἸΏΟΓΟ 
τῇ ϑη τηοίοβ Οὔ Δ  οβϑἰδξίοπ, οΥ πο ποπιθηα, οὕ οα Β 
σγοδιϊνο ρουνογ, [6 ῬΤΟΡΟΥ παῖα το οὖν εἰς ΠῸ τηοΥ- 
τ] α8 γοΐ ἰοιπά οι. ΜαῪ ποῖ τπθη τἴἢ6 ΑἸ ΠΥ 
Οτγϑαῖοῦ πὰ ῬΎθβοῦνοῦ οὗἩ ΠδίΓΟ δηὰ 41} ΒΟΥ ῬΟΎΘΓΕ, 
06 806 δἰβο 80 ἴο αἰτοοῖ δῃηὰ σοπῖγοὶ [6 ροῦγοῦβ οἵ 
ὨΑΙΌΓΘ ΔΟοογΐπρ' [0 [ἷ8 οὐ Ψ01}1 ταὶ τΠπῈ Ὺ ΒΒ ου 
οομητίθιῖα το [0 γοϑ  ζαιίοη οὐἁὨ 118 ϑηβ1η βα]νὰ- 
ὕὥὔοη 3 ΕἾΠΑΙΪγ, [6 οὐ]οοιίοη αἰβο δδὲ {πὸ ϑιἀάοη 
ἈΥΤοΒῦ Οὗ τὴ6 τονοϊοη ΟΥ̓ [6 ΘΆΓΓ ρΟΠ [18 ἀχὶδ, 
Ἰη8ῖ Βᾶνο ἀοπο δ ῃμοὰ 4]} [Π6 τγοτὶς οὗ μυδη πδη 45 

(Απὰ Ὧο (ΨοδὨ υΑ) Ὀοονοὰ αοὐ 8 ματιοῦ ας ἔδνυον ἴο 15- 
ῬΗΘΪ δΌΟΥΘ 81} ρΡοορὶθ υθὰον ἐδ Βι : 6156 ἢ6 σου!ὰ ποὺ ΠαΥΘ 
οχρϑοῖθα, (δαὶ, ἴο ὥΥΟΥ τΠ6] ὈΡῸΠ Δ ΘΙΔΘΥΖΌΠΟΥ νἱ(ἢ ἃ 
ἀουθιο ἀΑΥ, Ὠ6 δῃουϊὰ (σ ΐση τουδὲ ΤΟΠΟὟ οὗὨ σοι γ80) ΔΙ 80 
δηὰ εγεὶ 8ὸ στόμ ἃ νΡασγί οὔ ἰΐο ἰθυτοδισίδὶ χοῦθ πίῃ 
ἀοπ}ο εἰ δὲ ἐὴ6 βαπὴθ τῖπι6 ; [ [8 ἴγυο Λε σαμξείλ τὴδ κερὶ 
(ο Ξλίπο μρον ἐδε μι ἀπά προπ ἰλξ ππλμδὲ, Ὀπὲ ἐ.1}8 οποθ πώ 
πηλιδς 8}8}} τὶς ἴον ἰὲ Ὀονοηὰ [Ἃὸ τ80}8] (ΐπιθ, ὙΔ11υ, ἰῃ 
ἔανος ἴο τἰκαϊδου [δτγϑο]. ἰὑ δδη δ 8Ε}}}."} - Τ1Ὲ.] 



100 ΤΗΕΒΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ Ζ2Ο5ΗΌΑ. 

ὍΡΟΏ ἰϊδ διιτίαςο, αηά ᾿υτ]οά ἔτοπι 118 οΥΪ [μ6 οα ἢ 
1186} ἀπὰ ον διϊθηἀδηῦ τη πιοοῃ, ργσνο8 ποίησ, 
δίποθ ἰΐ 18 Τογυοίτθη ἴῃ 4}1 τΠ 8, (Πδὺ τῆ ΑΙ ΠΡ ΠΥ 
μδπὰ οἵ ἀοα ν»ῃϊοἢ ποῖ ΟΪΥ εγοαῖοα [ἢ 6 ϑίδτβ θαϊ 
8160 ἰοηΐ ἴο [16π| δῃ ἃ [0 811 νγου] 3 [86 ΡΟΥΨΟΓ ἴο τὰ 
ἘΠΟΙΓ σΟΌΓΕΘ ὙΠ} ΤΟ] ΑΓ Υ, 80 ον; 88 118 σου] α 
δίδ πα 5, [Πα τῆδὺ Ὠδηὰ ᾿ς ὈΘΑΓΒ, ἘΡΠΟ]48, οο- 
ἴγοΪ 5. 41} υΐηρβ ἰῃ ποάνοη δηα οἡ ϑϑγῖὶι, 18 ποῦ ἴοο 
ΒὨοτῖ, ἴ0 ἡτιασ ἀραίπβὶ βυς ἢ γΓπίποιβ ΘΟΠΒΘΑΠΘΉΟΘ6Β. 

Το {118 τῇδυύ 81}}} Ὁ δαἀθὰ τῃδλῖ ὄν ἴΠ6 πηοβῖ 
τί ροτουβ ΔρΡρτοῃοῃδίοῃ οὗ [Π6 οσὰβ ἀθο8β ποῖ οοιῃ- 
γΡῈὶ 8, ψπτ} (ἴπ6 ΔΊ ΠοΓΒ πα οἱάοσ ᾿Πποο]ορίΔη8, ἴὸ 
ΒΌΦΡΟΞΟ ἃ ταϊγβο ]ο5 ΟὈβίσυςοη οὗ [86 δι ῃ ἴῃ ἢ18 
οουΓβο, θα ΟὨΪΥ 8 Ορίΐσαὶ ῥϑι86 οὗ ἴΠ6 δι}, ἴ. 6. 
ἃ πιγδοι οι ἀγτοδὶ οὐἨ [πὰ τουοϊυ οη οὗ ἴπ6 οΆττῃ 
ΟἹ 8 ἀχὶβ, πο ἢ του] αν δρροδγοὰ τὼ τῆς οὔ- 
ΒΟΓΥΘΙ ἃ8 ἃ βίδπαϊηρ 81}}} οὗὔὁἩ τὴ6 βδᾷῃ. Κηοῦεὶ 15 
οπύγεϊγ τοῦ ὙΠΟ δ6 ῬΓΟΠΟΌΠΟΟΒ {}}}8 νἷον οὗ 
Π6 ἴλοῦ ΘΟΠΊΓΑΓΥ ἴ0 [86 [Οχῖ. ΕῸΓ [Π|6 ϑΟΥ ρίιΓῸ8 
ἘΣ οὗ τϊηρβ ΟΥ̓ {πὸ Υἱβ1 016 σου δοοοσγάϊηρ ἴὸ 
{ΠΟΙ͂ ΔΡΡΟΆΓΒΠΟΘ, 88 νγ0 8150 5811}} βροῖκ οὗ 186 τὴ8- 
ἱπρ δὰ βοίηρ οὗ [π6 βη, Δ Ποῦ ἢ γὸ ἤᾶνὸ ΠΟ 
ἀοιυδὲ οὗ [86 τονοϊποῃ οὗ τμ6 ΘΓ δου [}6 βιιῃ. 
δυο ἢ 8ῃ ΟρΙς8] βίδη ἀ-81}}} οὐὁἨἁ [Π6 ϑιπ, ΒονΥΘΥΟΥ, ΟΥ 
ΤΆΓΟΥ ΙΠΘΓΟΙΥ ἃ ἸΟΠΡῸΣ Βίδηἶης; πα υἱβὶ ὉΠ Ὺ οὗἁ 
1η6 θὰ ἰπ τπ6 Βογίζοῃ, πυρὶ Ὀ6 οἴοοϊοά τοῦ ρἢ 
Οοὐ ΒΒ οπηπὶ ροΐδποθ ἱπ 8 8Β.ΤΟΠΟΣΏΪ Δ] ρῃΟΠΟΠιΘ- 
ΠΟ ΠΠΚΠΟΝΠ ἴο 118 δηᾶ ὙΠΟ]]Υ ἱποοπι τ ΒΘ Π 510 ]6 
ΌὈΥ Ὠδίαγαὶ ἈΠ ΟΒΟΡὮΥ, τι πουὶ ᾿πογίοτίηρν ὙΠ 1Π6 

ΠΟΘΓᾺ] Ἰαν8 οὗ τ1π6 Γοϊδ οι οὗὨ 1ὴ6 ΒΘΑνΟΩΪΥ ὈΟΑ 68. 
ΠΥ 6 τηυδὲ ΠΟΙ͂, ΒΌΓΟΙΥ, τεάπιοο τπ|8 Ἔχογτίοη οὗ 

10 αἸνίη6 ΡΟΥΘΤ ἴο 8 ΤΠΟΤῸ ὑπιιδὺ8] γογβοποη οὗ 
16 ἴση, ΟΥ 8 βίοστη οἵ ᾿σῃϊηΐηρ ἰαβιίης ΠΓΌΜΕῚ 
ἴα γἢ]6 πρὶ, 88 μ85 ὈΘΘη ὙΔΙΙΟΙΒ]Υ δἰἰοτηριοα." 

. Βιδί. (νι. ᾿λ. 1, Ρ. 76-81.] 

Ἡλνίηρ {ππ8 ὑγοαιοᾶ οὗ 118 αἰ ΗΠσ Ὁ] Ῥαβϑβαρο ἴῃ 
τοίδγοησο ἴο ἴπ6 οΥ ςίβηῃ οὗ (16 Ταχῦ, δηα αἰβο το ἴπ6 [1 
ΠΡ ΟΥ̓ Τῦ, 10 ΤΟΙ ΔΙ 5 [ὉΓ 08 5111} τὸ σίαποε δῖ τῃ6 

ἰϑύογυ οὔ 15 ἰῃογργοϊδὕοῃ. 
ΑἸΙΠοιρἢ Ψ65118 δίγδοι δηὰ Ψοόβαρῆιβ παρᾶ, ουθῃ 

πη τΠποῖγ ἀδν, θειγανοα 8 δ ψώναδα πῃ 16 ῬΘΒΒΔΡῸΒ 
αὔονο εἰϊρὰ, τὸ οὔδυρο τΠ6 ῬΗΓΘΒΘΘΟΪΟΔῪ Οὗ ΟἿΓ ΎΟΥΒΘ, 
ἐπ τς 86Π86 οὗ ἃ ποῖ ἀητίτοίν Ἰ ΘΓ] οοησορίίοπ ΟΥ̓ τ, 
511 τῆς Ὄνου ΒΟ τη ΤῊ Δ) ΟΥ Υ οὗἨ Δηοἰοηῖ 015} 
απὰ ΟἸ γιϑείδη ἰπ οΥργοῖουβ ἀπαογϑίδηὰ ποῦο δῃ οὔ- 
7θοεἶνο, ΔΒ ΤΟΠΟΠλΐςΑΙ Τηΐγϑο]6, 8η δοῖπα] βιδπαϊηρ 
811}} οὐὁἨἍ 1Π6 δᾶ]ῃ. 80 Δυδπίπ Μαγῖνυ ἴῃ 2 αί. οἰηι 
Τυενρὰ.; ἘΡΒγδοια ὅγυγ.; Του] ] ἕδη, δε ζ76)μπῖο, 1.10 ; 
Φετοπιδ ο. «“ουέῃ. .. 11; ΟἸγγβοβῖ. ἤοπι. 27 ἵπ Ἐριδί. 
αἡ Ποὺν.; Αὐρπβεῖηο, 1.26 Οἐυϊὶ. δεῖ, χυὶ. 8; Τποοάο- 
τοῦ, {πὸ ΤΑ ὈΌ1η 8, σογασίαβ, Μδδίιβ, Ο. ἃ 1δρίάθ, (Α]- 
νἷη, Οοἰαπάον, εἰ πιμ. αἱ. Ἐχοσριίοῃδ τὸ (1π6 δυ. 
Αἰγολοη- Ζοίίμπο, εὐδὲ διρ. Ρ. 555), Μαϊπιοπίαθ8. δηὰ 
ἘΔΌΡΙ [δὶ θη Οογβοῖα, γνῆο δἀνοοδίο ἴδ 6 ποι -}}- 
6Γαὶ νον. ““ὙΤΠ6 τῖβα οὗ Φοβῆυδ,᾽" Ἔχ] αἰπβ τΠ6 161- 
ἴΟΥ, “Αἰ π1|8 ΟἿΪΥ δ [ἢΪ8, (ἢ τΠδἴ 056 ΟΔᾺΥ δηὰ πίρμῖ 
της Ὀ6 Ἰοηρ Θηουρ ἢ ἰοῦ τὰ ονογίῆγον οὗ τὴ 80 
ΠΌΠΊΟΓΟΙΒ [ΌΓΟΘΒ Οὗ [6 ΘΠ ΟΙΩΥ͂. [Ὁ ΓᾺΒ [Π6 ΒΆΤΩ6 88 
Δ ἸῈ δὰ βαϊὰ : αἀγαπῖ, ΑἸ Εδίπογ, (παι Ὀ6- 
ἴογθ δη δῃὰ τηοοῃ γὸ ἄονη, (ΠΥ ΡΟΟΡΙΘ ΤῊΔΥ 8 ΚῈ 
γΟΠΡΌΘΔΠΟ6 ΟΥ [Πὶ8 πα  αταάς οὗἁὨ (ὮΥ ἴοε8. ΤΊ τηΐτα- 
οἷο οὗ ἴηδὲ ἀδν 88, {πᾶϊ δὲ [ἢ 6 ῬΤΆΥΘΓ οὗ ἃ τῆλπ αοα 
εἤῪοιϊοά βοὸ Ὥς δι ἀοἔἴδας ἱπῃ 80 Βῃ0οτί ἃ {Ππ|6.᾿ Ηον ἴ6- 
πδοϊου θῖν τη6 Βοπηδῃ οὐτία, οἡ [116 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, ἴῃ ἘΠΟΙΤ 
Φοβα ΠΟΆΠΥ ἱῃβρίγοα Ῥτοςοοάϊῃρβ ἀσαϊπϑὲ Οδ] ἶθῸ 
(1688), ποϊά ἔπβί ἴο ἴπο ὁρροβὲϊβ υτοῦν, 18 νν6}} Κπουγῃ. 

1 [Το ποίο οὗ ἴδο Ἰοαγηοὰ ὙΠ δίου, ᾿σβηβδίον οἵ «“066- 
ῬΉΟΝ, δ συ τίοτι θ᾽ Υ δοσοιηπηοά δίς : 

Α8 Βονονοσ [πὸ (ΟΡοΟΤ  οδη δ δίοιῃ πον σι ο 659 
Του δά πογθηῖβ, δὰ ἱπάθοα, ονεπ δηποηρ ογῖδο- 
ἄἀοχ Ῥγοίοδίδης τῃοοϊοχίδηθ οὗν οὗ ορροβίοη ἴο 
Ἰλοπιρ, τπ666 τῃουρ τὸ ΠΟΙΡ 1μοσηβοῖνοβ ὈΥῚ ἴΠῸ 88- 
Βιυπιρτίοη οὗὁἨ δὴ ορίϊοαί μαμδα οἵ ἴῃ βη (δίαξϊο 
ορίϊοα), ἴμμδι 15, ἸΠΟΥ αϑϑυτηθὰ ἰδὲ (Π6 ΘΑΥ "168 
πἰπαογοὰ Ὁ οά ἴῃ ἐΐϊ8 γονοϊαςτοη ΟὨ ἰϊ8 ἃχἷβ, ὉΥ͂ 
Ὑ ὨΙΟἢ ἃ Ἰοηριβοηΐηρ οὗ [Π6 ΔΔΥ 68 ργοάυποθα. 80 
ΤΑ] πΒ αὶ, σωίο ϑαεῖε, γ. Ὁ. 167 . ; Μοββοῖτ αρυά 
ΟΑἸπηοι, Ρ. 45 ἢ“; Βαβίβοιω, υἱδαϊολε Οεβολίολεε, 
τὶ, ῥ. 31 Η΄.; Ζιιαμηθστλδηῃ, ϑεγέρίιτγα (Οἱ ἰζαῃϑ, ἷ. 
1, Ὁ. 228. [Ιῃ τϑοθηϊ {1π|68 ΤΠ 8 ΥἹΟῪΣ 18 τηλ᾽ὶ πίδ! ποῦ 
υὑγν Βαυπιηραγίθη (Ηογζορ᾿ 5 ἠἰεαίεηογί. νἱῖ. 40) 
Ασςροοτγάϊην ἴο0 1018 ἩΤΙΤΟΥ, Φοθῆσδ, ἢ ἴδ (}} οοημῶ- 
ἄθηςς οὗ ὑεῖ» τῆς6 αἰβρθῆϑον οὐ ἀἰἱνίπα νϑηρθδηου 
ἀρραϊηδῖ τῆ6 οογταρὶ (ἰληδδη 8, ο68]16, 88 πἰρἢ. 
{ιτοαϊοηθὰ τὸ ονογῖδκο τπὸὰ, ἴο ἴδ ΒΟΔΥΘΉΪΥ͂ 
Ἰαπιϊπατίθβ, πὰ [86 ἀδΥ ν 88 ΟΥ̓ ΠΟΑΙΪΥ 119 ζὰ]] 
ἰοῦ, “ Ρτοϊοηροὰ ᾿πγουρ [Π6 ἀρραγοε Ῥαιι86 οὗ 
1ὴ6 ΒΟΥ ΉΪΥ ὈΟαΪῸ5 σι ἶς}} σόνθσῃ ἀδΥ δπὰ πἰρ}ιῖ, 
θυ τγουμἢ 116 αοίναί μαιιδε οὗἨ ἴ80 φίονο ἴῃ ἰ 
ἀϊαγηδὶ τονοϊπθοη." δύο δὴ Ἔχουιτλπῦ Τα ΓΘ 6]6 
ΘΒΠῚΘ ἴ0 Ρ888 Ὀδοδιδθ “6 ἀδει πδοη οὗ [δγϑεὶ 
ΑΒ. ϑΟΙ ΙΒ ηρ ἱπ Π 16} 7 ὈΓαπβοεηαΐηρ, ἰῃ 113 αἀἰς- 
ΠΣ Ὺ δῃα εἰσπιβοδησα, 6 ΘΓ πδιΌζαΙ οτγάοῦ οὗ 
τπῖηρ 8." ΤῊ]5 γοϊδίίοη θεοῖν ἰβγϑαὶ δηὰ [6 “5γ8- 
ἴοι οὗἩ 18:8 απίνογεο ᾿" ΨΦοβῆθδ ΔρΡΡργο με ηοα ἴῃ ἃ “ πηο- 
τηρηΐῖ οὗἨ ἀδγίηρ (ἈΠΠ,᾿" “ ἀβϑασηθα [ἢ ἐπιπηοά αῖδ 
ΓΟ8ἸΖαοη οἵ [Π6 Βαπιο,᾽" δηὰ ΖΦ. βουὴ “ βοδ]οὰ τη ΐβ 
νϑηζατο οὗἁ ἔβῖτἢ Ὁ. Π8 νΟΥΚ δπὰ ποχγά ;" δηὰ ἴτ ἰ8 
ῸΣ δ “ Β'ΠΡΙΥ ἴ0 Ὀοίΐανο, [δὲ [818 γγἃ8 ἀ0}6.᾽ 
ΤΙ οὐἴτονῦ οὗ τπ6 Αἰ πογομαϊ᾽δ 88 τηδὰθ οἡ 1818 

ΤΟΡΓΟΒΟΠΙΔΏΟΠ [Π6 ὙΘΡΓΥ Δρροδὶϊα γοιηδτῖ, “ ΤΠδῖ, 
ποννονοσ, ΤΠ ΟΪορ ἢ 8 οἵ ἃ. Β[ΠΘΌΙΥ ροβίνα ἰεπάθποΥ 
ἃτὸ οὗ ἃ αἰ γθηῖ νἱονν ἴῃ 118 Γοβρθοῖ 18 176}} Κπονσῃ. "ἢ 

Οτοτίιδβ δηὰ ΟἹοσίοιιβ το ἴο Ὀ6 τοχζδγἀοαὰ δ8 Ῥγὸ- 
ΘΌΓΒΟΙΕΒ οὗ ἴΠ6 ΓΒΕΟΠΑ Ἰζὶπρ ἸΏ ΛΟΥΡΓΟΘΙΔΏΟΗ. μον 

ἰηοα ΟΧΊΓΔΟΓΑΙ ΠΑΓΥ ΓΕ γβΟ ΠΟἢ8 οἵ {πὸ ᾿ἰρὶϊ οὗ 
ῖο βυη δἰγεδαν Βοῖ; ἴῸΓ, 88 το 8 ΡΡοΟΒβ68, ἰδ 
νν88 ποῖ ἱπΡΟΒ80 16 ἴὸσ (οά 8οἐἐ5 σεγδτα πόταζγι, αμξ 
εοἰΐαπι μοβί δοἰμβ οσσαβιιπὶ 6} 8 ϑρεοίαηι ἕπῃ πυὺδ δερταὰ 
λον ξοπίοηι ἐχίαηίξ μετ τορετειδιμη οδἰοπάογα. ϑρίποζβ, 
αἷδο (1 ταεί. Τἠεοί. οί. ᾿ὶ. ῬΡ. 22 δπὰ 6, Ρ. 78 οἀ. 
Ἡδπηὺ. 1670), Ἀἀορίοα δα Ὀβλαπ ΠΔΠγ 818 ορίηΐοπ. 
΄. 10. Μ|ΙΓἢ Δ6 18 δπὰ ϑομα}12 τοβοσῖ ἴὸ τπ6 βυρροεῖ- 
ἴοη οἵ ᾿ς πιπΐηρ τπᾶὲ Ἰαϑιυὰ τὨγοῦρ τῃ6 ὙΠῸ] 
εἶς; Ηὸ88 οοπηυθϊποά ᾿ὑτϊηΐηρ Ἡπ τ ρῃς 
οἵ 1.6 βυῃ δηὰ Πιοοῦ, 80 {παὶ {ΠΟΤῈ ΔΒ ΠῸ πἷρδξ, 
80 ἴο βΡ08 Κ, Ὀδῦνθοη δ δηὰ (Π6 Ὁ] οης ἀΔΥ 
(Ε. Ἐ. Ηδεβ8, (εβολέελίε ,ζοόκια, ἱ. Ὁ. 140 ἢ). Οιὰ- 
ΟΥΒ ΟΥδογννα; δα {ΓῸΪΥ ΔΌρΡΉ80]6 ἰ8 (1Π6 δῦ 
τοπὶρῦ οὗ Ηἰτογ (1π Ηρ κΚο᾿β ασαείη, νἱ. 1), ἴο 
8 κΚὸ τΠ6 ΘΧΡΓδβεΐοη “ 8πῃ ᾽ ἀπὰ ““Τηοοὴ ᾿ ΤΟΡΙΘ- 
βοηΐ ἴΠπ|ὸ βίστιδὶβ ΟΥ̓ Βίδηἀαγ8 τ᾿ ἰσ ἢ Φοβιῦδ 
ογδογοὰ ἴὸ γοιπαΐπ ἴἤοτῸ ΠΟΤῈ ΤΠΟΥ οἰδληςοὰ ἴο 
βδίδπα ἴῃ Οἰθόοη ἀπά Α)δίοη. ΤῊ 8 ΠΡ] ΠΥ τὸ- 
ΤΠ 48 ΟΠ6, 88 ΖύσΚΙΟΥ Πὰ5 ΤΟΥ οὈδογυοὰ, οἵ 1.8 
ἔδταουϑ ΤΆνογη ἴογ ἴἢ6 Υ̓Πα]6, δη ἃ 5ἰ τ 7 αὐδατγαϊ- 
τἴ68 οὗἁ 8 ΒρΡ᾿Γ1|688, 10} πὸ ΘΧχορθε1.} 

1π γοσοηϊ {{Π|68 τὴ ΠΠΟΤΟ δἀνδησθὰ βίθπαν οὗἉ ἴοχῦ- 
1.8] οὐ ἰοΐβπι ἢΔ5 16 ἴο {Ππ6 ροσίσαἱ Ὁπάογείδηάϊηρ 
οὔ 16 ΑΨ --- ἰῇ ΟὟΓ νἱονν [16 ΟἾΪῪ οοττεοΐ ΟοΠ6, 
ὙΓΠΙΟἢ 15 ανογοὰ ποῖ οἷν ἣν ζοηογαὶ ὉῪ ΜδΏΓΟΓ, 
Ἑπτὰ (δεῖ. ἰϊ. Ρ. 326), Ηἰιζὶρ δηὰ νοῃ [ϑπροῦκο, 
Ὀυϊ 4150 88 ἢ88 θθθη βῆονγῃ δῦουβ ὈΥ (πο ορ δ πδ 
οὔ φυΐϊα ρμοβίνο ρῥγηοῖρΊοϑ, τ[π6 τὸ ΗΘ Πρ ὕΘΓΩΒ, 
ΚΘΩῚΙ, ΚυτγίΣ, δῃὰ οἵμεγβ. Νοῖῦ 1688 ἀθοϊἀθα]γ μδνα 

4 [ἢ το8] οὔϑδ, διὰ [Π18 ῬΑΣ 6] 0Ή, ΟΥ τροοῖκ δπ. δθοτης 
Ποῖον [μ16 Ἰθησὶἢ-) δυῆηοίοης χη ἴος Φοδυλ᾽ Β ρυγουΐς δά σοπιρ]οία Υἱοῖΐοῖγ 

οὐἱπς οὗἩ [Π6 ἀδγΥ, ὈΥ̓͂ [89 δἰδηάϊης 5{6}}} οὗ (6 δβιῃ δηὰ πιοοη, | {(π |6}ν δογίδὶ ΡΒ οδρῃοσὶ ἰΏ οἴμον δ μοδ δύο ὈΘΘῺ ὉΏΠΌΦΌΛΙΥ 
Δ ΟΙῸ ὈὮΥΑΙΟΔΙ δηα 06], ΟΥ̓ ἴΠ6 ΠιϊΓΔΟΌΪΟΙΒ βδίορρηρο οὗ ἴἢ6 σοιππιοη οὗ ἰδίϑ 56875), Δ ΟΣ ΠΟῪ Ὀ6 ἀο ογεη! θᾶ ; ῬὨΪ]οδῸ- 
δἰ γπα] πιούοη οὗἨ [δ6 οδγί δ [ὉΓ δϑουιὶ ΒΔ! α τυνοϊ υἱοῦ, ΟΥὉ 
ὙΓΠΘΕΠΟΤ ΟὨἿΪΥ δρραγθηΐ, ΌΥ δεῦδὶ ρλοϑθρλοτὶ ἱπιϊ πιϊηρς τ 6 πυῃ 
δηἀ ΠΙΟΟΩ 88 διδΟ,ΏΔΣΥ 80 Ἰουκ, ὙΔ119 οἱουάδ δὰ ἐδπὸ εἰχὰι 

ῬἤΟΣΒ βηά Ἀκίγοῃποϊηογα ὙΠ| ὩΔΙΏΌΓΔΙΪΥ ἱμοϊΐηο ἰο ἐμ6 ἰδίθον 
ὈγΡοιςῃοϑαΐα,," οἷς. Αἀ. Απ|. τ. 1. 160.) 



ΟΗΑΡΤΕᾺ Χ. 1-27. 

ἴδησε δὰ ΖΌΟΚΙου δἀορίοα {8 νἱονσ. Ηον ἔὰτ 
νῷ ἀἰβοτ ἵγοα οὔθ δηά δποῖθοῦ οὗὨ ἴΠ|686, ΒρΟΟΙΔ ΠΥ 
ἴῃ τεσαγὰ ἴο (6 στ οἴβτη οὐἁἨ τῆ ἰοχί, ν}} Δρροδγ 
ἤοτι ἴς Ἰυτοσοΐηρ ὄὀχρίαηδήοη, Βυῖ {πὶ πθη 
κα Κπακ, ΕὙΏΙΖ, δηὰ δίγαι ῦθ πᾶνο ἀμραῖη ὑὈγοιῆϊ 
ῬΓΟΠΙΪΠΟΠΕΥ͂ ἔΟΓΔΓἃ 88 8 “πηδοῦν οὗἁ δι [ἢ,᾽ 186 
δ ΡΠΟη ΟΥ̓ 8ΔΠ δεῖιιδ] ϑῖδπαάϊης 51}}} οὗ 116 88ῃ, 
πἰϊεῆ, ἀπάοῦ [86 ππίνογβαὶ ργονδίθηοο οἵ 16 
Ριοϊοπιϑὶς ἀϑίΤοὸΠΟΠῚν 5 ἃ 46 ΠαῖιΓΑΙ νἱονν, 
δου σῖὶ ἮῪ ΠΟ Πιο8Π8 γοηυγοαὰ ὉΥ [ἢ6 τοΧῖ ἰῃ νοΓ8. 
12 πὰ 13; τι τον Ὀο] θνθ τῆ ΘΠ Βα] νο8. σΑ]Π]Θὰ ἴὸ 
ἃ ἰδπά 1.15 ἀρραϊ ηϑὲ [ὴ6 “ Ὀϑοι ΔΟΘΔΟΧΥ͂ οὗ [6 παίαγαὶ 
πεϊοηοο8,, τοὲ τογατὰ αϑ ἱπαϊοαϊίπη α ἰαμπσπέαλές σοη- 
ιῴοπ οἵ Ἰάφαφ, τεσίϊπῇ ὁπ α ἰοἰαἱ τραπὶ ς ξοϊρηι 716 
“46, απ μηπάετ (ἧξ ἱπ)υγίοια ἰημεηοε 9 ιὐλίεὶ (ὰε 
ἰγμε “"' πιαί εν οὗ ζαὐλ᾽" ἐς ἰκεὶῳ ἴο 578 7 πιιοῖ. 
ἀ8 ἃ συ ΓΙ ΟΒΙΓΥ ὙἯἨ͵[6 ΤΊΔῪ ΤΕΙΟΥ ἴῃ σΟποΙιϑίοη [0 [ἢ 6 

ποΐοη οὗ 7683ηὴ ἀ᾽ ἘΠ 6, ἃ Ετοποῦ τποοϊορσίδῃη, 
τρητοποὰ ὉΥ Θίαγκο, στῆὸ Πηδκοθ οὐδ (δι 1}}}8 
τηίγλοὶς ἴοοΪς ρίδοα ἱπ [86 γᾶν 2555 ἔγοιῃ ἴΠ0 ογθᾶ- 
ὕοῃ οἵ [86 νου]. Βυῖ ἴπδὲ 18 [ῃὴ6 γεοαῦ 7.365. 
ΝΟΥ ἃ ΥΘΔΓ [48 365 ἀδύβ, δπὰ {Π6 Πα ΘΓ 86 ΎΘ ἢ 
[48 ἱπ οὐ οτά τηῦοῖν τηγβογτγυ. Τὰ [86 
ΠαΉθοΓ οὗἩἨ Τὴ6 γολῦ 2555 τρᾶῖκθθ 365 τϑοῖς- ΔΓΕ, 
{ Οὐ οη Δῆτο, γοατβ Θ80 } οὐἩἨ Ὑδίος οοηϊαΐπθ ἃ 
Ὑγὸεκ οἵ 5 80 4180 ὙϑΆγ- 66 5 [Υ̓Δη γι ἤθη, 
ἘΡΟΚΕ Π056 ἀΔΥ̓Β ΑΓΘ Υγ6875] τὰ 1ἴ0 ὕ6 ὑπάογβιυοά 
(4η. ἷχ. 34). Τῆσβ 1ῃ6 8} δου σοτιρίοτίηρ 
895 ψΘΩγ- ΘΕ 5 ἴῃ Ηΐ8 ΘΟΌΓΕΘ ογῸ Καρὺ πλϊγῆσα- 
Ἰουδὶν ἃ ἀαΥ οὗ γτοδσῖ. Τῃ9 πιο οὗ 865 ἀδγβ Π θη 
ἰξ μπ4 ραεεθά 365 ε{π|68 γίνοϑ 8 ἃ ΥὙ08Γ ΟὗἨ γ64Γ8 ᾿ 
εἴς. 

ς. Εδημ απ [)εδίτιιοίϊοη οΥ ἰδὲ Εἴνα Κίπσε. 
{(Υ̓ γα. 16-297). ΨοΓβ. 16 Ε[ οοηταΐῃ [πΠ6 οοππαδίίϊοη 
οἴνεῖς. 1-11. ΤΠα 6 }]-βίογπι μαὰ ἱπῆϊουθα τουτί Ὁ] 6 
Ἰδ]ηττ οἡ τη Διηγοτίῖ68. Μὴν ἀϊδα ἔτοπι [6 ἢ 41}, 
ΠΟΥ Τῃ8ῃ ΓΟ ΤῸ 5] αἴη ΕΥ̓͂ ἴδ6 5Βιποτὰ ΟΥ̓́ΤΠ6 [ΒΓ86] 065. 
Βαὶ 186 ἥνα Κίηρμβ βουρῃῦ ἴὸ βοοῦγο {πο ῖγ ουγη 
Ὡλβθα δηά ἃ ΠΟΤ ΒΟ γο 8. 'π ἴἢ6 σᾶνο δἱ Μαϊ- 
εὐ. ὙὝΒεη Φοβδθα Ποαγὰ οὐ τ 8, 6 σαδυδοα 8 

δσπο 10 ὃ6 ΤΟ] α θείοτο [ἢ6 πιοιτῇ οὗ [πΠ6 οανο ἀπά 
εεῖ ἃ σαλτὰ Οὐοῦ 1ἴ, δι ἢ6 Ἠἰτηβ6 1 ἀτγίνοβ οσνναγὰ 
ἴο αἴοζί ἃ οοιαρίεῖο ἀἰβοοιῃ τι γο ΟΥ̓́ΤΉΟ ΘΠΟΠιΥ, πὰ 
Ἰπ τις. βασςοορα. Νοῦ πη1}} [Π18 18 ἀοηθ ἀοϑθδ ἢθ 
δατὸ τὰν ἦνα Κίησβ Ὀσουρῆς ἑογγαγὰ, δη, δΙΟΣ ἃ 
ΘΠΟΓΕΠΙΟΠΥ͂ ΘΧρΓοβεῖνα οὗὨ {πε ῖτ ΟἿΔ] δι] οιοη, πὰς 
ΟἹ ἴτοο8, δηα ΠΟΙ ΠΟΥΡ808 τγονγ ἱπῖο τῃ6 σᾶνο. 
γ, 16. Ηϊὰ 1 ϑσαβοῖνθα ἴῃ [86 οανὸ δὖ Νῖδιο- 

Κοάδλῃ. δίδην βυςσἢ σανὸβ ΌΓΟ ἰΟππα ἴῃ [ἢ6 ᾿ἰπη6 
δηά σἢλὶκ τος κβ οὗὁἨ Ῥα]οβτίπο, [πὸ λανιἀ Β ἰ8- 
ἴον [6 οᾶτο οὗἩἍ Δ Ό]]ΆΠὶ 15 οὔϊοπ πιοητὶοποά (1 ϑ8ΠᾺ. 
χχ, 1; 2 ὅδιῃ. χχὶν. 18; 1 ΟἜτοη. χὶ. 15). [π 
186 ἰπίοτν οὗἉ [ἢ Ἔτι 9 8168 4|8ὸ (. Τ ντῖα:, δὲ δοίϊο 
αετο, 15.060; 18,19;.11, εἰ 86 }0.}, (ἌΨΟΒ ΓΒ ΠΊΟΠ- 
ποποά, ὁπάρ. χχ. 47, [Π6 σαν δἵ 1ἰἸ πηπηοη ἰ8 ΒΡΟΌΚΘΠ 
οὗἉ, Ὑ]οἢ οου] ἃ οοπίαίη 600 τηρη ἴῃ 18 ΒρΒΟΙ͂ΟΙ 8 ΓΟ- 
᾿ρϑῦ. ΤΊοβο σαν 68 ἈΤῸ ἰαῦμο δηὰ ἀἄνν, ἀπ Ὀγδηοῇ 
ὁ 4110 ἰπῖο ματα { Εοθίπτοπ [᾿. 175, 352. ΕΣ, 
395-998. νοι δομαθογί, ἢϊ. 30). ΤΟΥ ψογὸ τΠπ|8 
διἀπΠι ΓΟ Πιτρὰ ΤὉΣ ρῥ]ασοβ οὗὨ τοίιρο, ἴῃ {πι68 οὗ 
ἀδηροτ, δ5 ἴῃ {πὸ σα86 Ὀεΐοτο 8. [866 2 οί. 9 (λε 
διῤίε, ατι. Οανς5]. 

γεν. 17. ΝΞ ον ΞΘ ΠΤ ἔγοτα 8 βίη. 

ΝΩΓΙΣ ἀῆοτ [μ6 τιληποῦ οἵ νογὺβ ΤΊ). Θοθθη. 
8. 15, Ηεπι. 291, (α) (Κποθο]). 

γα. 19. Βχαΐϊθ 89 Βἰηἀδπιοσῦ οὗἩὨ ἔμότα (τοῖν 

τοῦ). ὩΣΊΩΣΥ ἤροῦ ὩΞΥ (Καὶ 3231), ῥτορ. “τὸ 
Μη ἴπ6 141}, βρηγαιίνεϊγ, τὼ ἀΐβταγθ 16 τϑᾶγ- 
παλτὰ οὗὨ 16 ὁποπγ (ΠὨοαυϊ. χχν. 18). [Ιῃὼ ατοοκ 
Αἶδο οὐρά, οὐραγία 15 -Ξ γοατ- “πδγά. 

γεγα. 20,91. Μοβί οὔ [ΠῸ ἌὉπΟΙῊΥ πγογα Ἰοῖς ὁπ 
τῆς βε]ἃ; ΟΠ]Υ 8 ἴδιν οὐσαροὰ ἱπίο το [υγιῆρὰ 
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ἴον 8, ΒΕΓ ΓΠΘΥ Ὑ6ΤῸ ΘΟηΘΘΑ] Θά ΟὨ]Υ [ὉΓ ἃ Βδοῦι 
{ἰπ|6, 88 ὁὸ ΙΟΔΓΏ ἴτοπὶ νο8. 27-43. ὙΤΠοΒο {Π8ῖ 

τοδί πϑὰ ὩΎΨΙΙ, οἰβονν ΠΟΓΘ ὉΝῸΞ οἰ. νἱΐ!. 
22; ἄεη. χίν. 18; ὅ6γ. χ]ῖν. 28; Εζοϊ. νἱ. 8. Τὸ 

Δροάοβὶβ Ὀοσίηβ ποῖ Μ1} ὩΤ ἸΤΤῚ, θὰς τα 

225) γεγ. 21, δὲ Μβδιιγοῦ φουσθοῖν βιονβ. ΗΟΥ 
ΚΟ οουὰ ἱπιασίπα τπδὲ 10 Ὀαρίη 8 ποὺ ἘΠῚ] νου. 28, 
ἵς ἰα αἰ α]ς τὸ μογοοῖνθ. ΕῸΡ [86 τοδὶ οἷ, οἱ, 1}. 
1δ ἀπὰ 16, σι ποτὸ τῆ σοπδίσπιοτοη 18 ΔΙΟΡΌΓΠΟΥ 186 

88 Π|6, 8πἀ οἷ, ἰΐ. 5 ΠΟΤ ἰδ 18 8' ΠΉ}]1Γ. -- αἰῶ, 
ΧΧ,, ὑγιεῖς, Ψ αἱς. : ϑαπὶ αἱ ἱπίοστο Ἡμπεότο, ἴῃ πτοοὰ 
οοπάϊτίοη. . 

ΝοΣῦο Ῥοϊπὐθαὰ δροΐϊτιοί [86 ΟὨ]ΠγΘ οὗ [6Υ896], 
ΟὯΘ οὗ ἴδοιμι μία ἰοζυθ. Τῇ6 ὙΠ0]6 

Ῥγουεγθῖαὶ Θχργοβϑίοη γα το ἔχ. ΧΙ. 7: “ αἴζαϊπϑῦ 
ΔΩΥ͂ Οὔ τῃ6 οἰ] άγοη οὐ [γα 6] 8}}} ποῦ ἃ ἀοσ πιουθ 
(Ροὶπῇ) ἷ8 Ἰοησιιθ, αρδίηβις τηϑῃ ΟΥ ΆὑοΑϑῖ, ἡ ὙΠΕΥΘ 
ἀορ 8 χίνεῃ δ8 [6 δι ὐοοῖ. Ηδθτγο τὸ δι) θοῖ 18 

ὙΠΟ Πρ ΠΠ1688 Μγ͵ὸ ΒΌΡΡοΟδΟ ὙΠῊῈ Μδιτοῦ ἴΠδὶ [Π6 

ἴῃ πα α, 18. ΔῊ ΟἸΤΟΥ ἴῃ σΟργΐηζ, ἔγοτῃ [6 ῥτοοοά- 

ἱῃπρς ἘΠ᾽, ἀπά τὸ δ τοὐδοῦοά, νυ οι ποι] ἸΒοα 
Ιδανα δδοδδε 48 τη6 βαθήοοι. 76 τὨΐπκ ἰξ πιοτὸ βίπι- 
ὈἰΘ ἢ ΒΏΌΡΡΙΥ ἴμ6 βυθοῦ ἴῃ δὴ ἱπάθβηϊθ, ΘΙ ρἢ6- 

ταϊβιῖς βθη8θ, πὰ ἴδκθὸ ὩῸΝ 66 ἃ πιοτὸ Ῥτθοῖθο 

᾿ἰπιϊτδτοη οὗ 3), Ποῖ 8 ἑανογοά ὈῪ 1π6 βρϑοῖ- 

βοδιίοη ἰπ Ἐχ. χί. 7, ΓΏΓΙΞ ΡῈ ὈΣΝΘ, 
ὙΥ̓ΒΟΙῚΥ [186 ἰ8 τ6 ΟΧΧ,, καὶ οὐκ ἔγρυξε τῶν νἱῶν 
Ι, ([) οὐδεὶς τῇ γλώσσῃ αὐτὸν, ΜῈ1ΠῸ τῆ6 Ὑαὶρ. 
ΤΕΥ Β118 10 Β6η56: πιῤῤίιαψο σομίγα Πίος Πβταρί 
πιιμῖγα αἰἰδιι8 ὁ5σῖ. 6 τηορηϊηρ 18, ΠῸ ΟἿ γοπταΓοά 
ἴο ἀο 83ΠΥ0 ᾿ιαῦ ἴὼ0 ΠΥ οὗ τἰὸ οἰ] ἀγοη οὗ ἰ5γϑὶ, 
σοιΡ. Δυάί χὶ. 18. 

ἜΥΒ. 22, 23. Αἱ Φοβῆμδ᾽ Β οοπηιηλπε [ἢ6 σαΥ6 18 
ΠΟΥ Ορδῃοά, δπὰ τὸ Κισϑ Ὀτουρῖ ᾿κοτο Ὠΐπι. 

γεογ. ῶ4. Οοΐὴθ Ὡθᾶρ, Ῥυΐ γοὺ ἔϑθοῦ οὔ [89 
ὭΘΟΪα οὗ [8680 Κίηρβ. 18 ἀοιῃδηα [ὉΓ ἃ ὁοη- 
τοαρίποιβ απ τοη ΟΥ̓́ ΤΠ σΟΠ πΟΓΟα ἸοΆΔΟΥΒ οὗ 
1π6 ὁποιην ἰς δἰ ἀτγοβεοὰ γ᾽ Φοκαα τὸ τη Ἰολ οΥβ ΟΕ 
ἐδια πιοπὶ οὐ τσαγὶ, ἴο 1.15 ἢ6]4 οβΘΟΥΒ, ΜΓ] α]κὸ τοκροπὰ 
ἐἰογοῖο. ΠΕ ΘΟΥΘΙΟΠΥ ἸπαἸοΑ ΤΟΝ “ὁπ ΠῚ δ ρ 8- 
τίοη,᾿" δηὰ νὰ8 ργαοιςς ἃ, δο ον ηρ τὸ πονοὶ, ὉΥῪ 
τὸ τόθ κ δι ρόγοῦβ αἶκο. Οοηδίαπῖ. ἘΟΥγ  ν τον. 
1.6 (τοιηοηϊΐ8 Αἰὠμ Βυται. ἢ,.19.; αν πεθιις, δ)». ('αἰ- 
οεἰς Πεὺτ. ν. 318). ΥΥὲ τᾶν οὐρα 5. ἰχ, 10. 

ΝΣ ΤΙ ὧσ ἈΘΤΤΓ ΣΉΝ, οοπιρ. 15. χχνῆ, 19 
ου ἴπο ἴογπη οὗ ἴῃς νοῦ; (168. ὃ 109; Εν], ὃ 881 
Ὁ. οα τῆ αβὸ οὗἉ [πὸ αγῖ. ΤῸΓ ῥγοῃ. το]. 

γοτγ. 25. στο Ψοδπια βᾶνβ ἴΠ6 Βα Π|6 ἴ0 ἰδ νγ8γ- 
ΓοΥβ Πίσῃ τῆο [τὰ Πδὶ 8814 τὸ ἴπι (αἢ. ἱ. 7, 9). 

νον. 26. Ψψοβῆυδ ζὐίς τὴ Κίησϑ, ἀοα θι} 68 ἢ 
{Π6 εσοτγά, δηὰ τπ6 πὲ ἤδηρσθ ἂρ ΤΠΕΙ͂Γ ὈσάΪΘ5. ἴῃ Θοῆ- 
τοταρῖ οὐ ἢνο ἴγθοϑ, οἵ, 1)οπε, χχὶ, 22 ; Νυπι. ΧΧΥ. 
4; 2. ὅδ. ἷν. 125. ΤΠα ομδ διιβροπαρά, ννᾶβ 88 ἷδ 
Κηονη, σοηβί ογοά δοοιιγθθα, δηὰ σὶρ ῆῦ ποῖ τὸ- 
πιαΐη ΠδηρΊης ΟΥ̓ῸΣ εἰκῆ, ἤθους. χχὶ. 28; (4Ἱ]. 11}. 
18; Φοδη χὶχ. 31. [ῖ᾿ ᾿ἴκὸ τηδῆποσ Φοθμια ἢ8α 
ἄοπο τὸ ἴπ Κίηρ οὗ Αἱ, οἷν. ν, 29. “ὙΤΊιο μδηρ- 
πα οἵ ἃ νίπο τηλῃ 18 ἃ Ῥογεῖαπ ΡαηΙβῃπιθπὶ (Ε2Γ. 
νἱ. 11). ὕπάον [6 Ηογοὰϑ {18 τηοάδ οὗ ὀχθοιυ οη 
ΟΟΟΌΓΒ διηοῦς ἴῃ6 ΨΦ6 8 4130, Φόβαρῆιυβ, 4π|. χνί. 
11, 6 (απ]685 8ιγδηρ] ηρ 18 ΠοΓΘ ἰητθη 64), 48 Ὑ6]} 
δϑ ἰη μυρὲ ἀυπηρ 6 Βοπιδη ἀρθ, ῬΆ1| ἱϊ. 629. 
ὅθο ἩΥΙποΥ, ἰϊ. 11 4. νυ. 1 ὈΘηβδιγδίδῃ. 

ΡΟΟΜΑΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΒΤΗΠΙΟΘΑΙ, 

1. Το Βιυ]ῖςαὶ νον οὗὨἨ [86 Ὠπΐίνοῦξο 15. |Κκα ταὶ 
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ΟΥ̓ 4]}} απιϊ εἶν, [η6 σοοσοηιγὶς ; τπὸ οϑγῖΐ βίδηάπ οἴσῃ. “η, βίδηα 5:11} οη αἱθοοη, δῃὰ τοοῃ ἰπ 
811}}, τὴ δ π Ἰηονο8, 80. 1Ὁ Δρρϑαγᾷ δοιογάϊῃρ ἴο ἴῃ γαῖ]ον οὔ Α)αϊοη "Α δο!όνίηρ τνογὰ οὗ 
ΠΔΙΌΓΆ], πα θα Οὐβοσυϑοη, ἀπὰ να ἰανὸ ΟΠΪγ  Ψοβῆμα, (οά᾿ 8. οοπιοπάϊηρ ἰἰότο: (1) δροκοῃ πη- 
ΘΟΠ16 ἴο 8 ΑἸ γοπἢ ἈΡΡΓΘΒΘΠ βίου δὲ ἴΠ6 ΤΓΟΒ1}} οὗἉ ] ἀΟΥ νυαϊ εἰγοιτηδίδηοο ἢ (2) Ηον ἱπιοηαοά 1 (3) 
ΤΟΥ βοΐ ἢ ὉΠ ς ΓΟΒΟΑΙ ΌΠο08, 5 τόβ] νγὸ σῇ θοΓ- ᾿ΠΠν ἀπϑν για Ὁ -παὶ ΤΠ6 Τιογὰ ρθᾶσβ Ὑ μθη μι (8]} 
ἴα]}]γ δοοορὺ νἱοουῦ Τογίοίζατο οὐἨὨ Οὐγ (Δ, ΓῸΓ [Π6 ὑροη Ηΐπὰ ἴῃ ἔαί τ. --- ΤΊ στοαὶ ἀλλ δὲ αἰθθοη. --- 
ΟὨΪΥ ἀορτηδῦοι) αυοβοῃ ἰβ Ὑ ΒΘΙΠ6Γ Οοώ πιααάΐε (δ 1τ ΝᾺ ρτοαῖ, (1) τὰγου ἢ 116 ταὶς ΜΕΥ διτ δ οὗὨἨ ἴδ 
τοτία οὐ τοὶ (ΗςὈ. χὶ, 83), θυ ποῖ δὲ 41} τ βοίθον, οοἸη αϊδηδ; (2) τπγοῦ ἢ 186 σουταροοῦβ (Δ ἢ οὗ 
6 Θδυτῃ τονοῖνοβ δῦουῦ [86 βῃ οὐ ([ἢ6 βπ δθουτ' {16 πόπογα!; (3) τὨτουμῖι τπ6 νἱοίουυ ψῃΐοι Οοά 
186 Θαττμ. 1ἢ τπαῖ αἀυοδίίοῃ, νεῖ ἀρὰ πιδὰθ τῃ 6 ἕν. --- ΠΟῪ [16 ΤΘΙΠΟΥΥ οὗἩ ΨΔοϑλια Ἰνοα 51}}} ἴῃ 
νοῦ ὰ, δῃὰ ᾿ἰπ ραγιίου δ, γμοῖηο δ ογοδῖθα ἴδ οὐδ] βυηρ,, δηὰ τπτου ἢ Βοπρ νγ88 β] γι ἤρα. --- ΤΠ σον" 
οὔ ποιμΐηρ,, ἃ γε σίου Ἰῃ γα 8ὲ 18 ἱπνοϊνοά, [4 τ 6 ἀγάϊοο οὐἩ [86 Οδηδδηΐίο Κη 8 οοηϊγαϑίθα τυ τἢ τῃ6 
ογίρίη οὗ τὴς οοϑποβ βου] ποῦ Ὀ6 Γοίογγοα τὸ δ] 1η4 θυ] πο88 οἵ δοδῆυδ. --- Ηθ δὶ 848 πὸ σοοὰ οοη- 
οἴ δηοα θὲ ἴο δὴ ἰη το] σοης Ογοδῖου οὗ βοάνοι δπα ὦ δοίοπμου Ὠ1468 ἢ π)5Ο] ἢ, -- ΤΠ6. Ἰπάστηρηϊ οὗ Φοπδια 
οϑτὴ (Οδη. ἱ. 1). Βιυῖῦ ἦσισ, ου {86 Ββαρροσπίτίου | ἀροὴ ἴδο6 ἤνο Κἰηρϑ (1) ἀοδίσαςῖῖνο ἴὸ ἰμόπὶ; (2) 
τὴ (ὐοιἑ ᾿88 σγοδιθα 4}} τπΐηρδ, ἴπ6 ππίνονβα 18 δηςου τι ηρ ἴο [ΒΓγδο]. 
οοπϑίτιτοά, ὙΠΟ ΠΟΓ 80 τῆι τὰ6 Θατ τηονοβ δου} ὅτληκε: ἩΠοδνοῦ, ἰπ βρί γί τ4] οοπβίςῖβ, τῇ] 
10 δ. ΟΥ̓[Π6 δὰη δῦοιιϊ [Π6 ΘΑΤΊΏ, [18 ἀαΒΠΟῚ ϑ ᾶνο [Π6 ἴσα Φοβῃια [ῸΓ 8 ΠεΙροσ, τησβὶ ποῖ ἔσυδὲ 
οἵ πὸ τοὶ μίουβ τηοιηθηΐ ἴο 18, δ 18 το οζαῖθα, ἴο δἷ8. ΟΥ̓ ΡΟΥΟΙΒ Ὀπὶ [0 ἴΠ6 ρονοσ οὔ ΟὨτίϑβι, 
ΤΑΊΠΘΓ ἴ0 ἴΠ6 δοίθποθ Οὐ δϑίγΓοποιΥ, Ἡ ἶο ΠΔ5. δη ΠΌΟΙΥ οοτηθ Ὀεΐοτθ ἢΐπι, ῬὨΪ]. ἐν. 18. -- Ης ψοὸ 
ἤπα!}ν δηβυνογοα 10 ἰπ τὴ δ6η86 οὗ Οορεογηίσαβ δαηὰ } νου] ἀο μἷ8 πεῖ θοῦ ἃ ἵΆνοσ, βου ]ά ποῖ ἀοίδαν ἰὲ 
ΟὍ]11οὺ. Οομιρ. οἡ τ}}18 τΠ6 ἱπϑβίτυςσινο δυτίοϊο οὗ 1)γ. [Ἰοπρς, Ὀὰϊ οὶ αυΐοκ])ν, ἴοσ τΠ6 βροοάϊηοεβ οὗ δ γὶτ 
Ε, ΡΙΜ οη εἶς Οορετγπίοδη βυβύθηχ δπὰ ἰἴ8 ορρο-! ἀυα 68 118 να [δὲς ἀν φιιὶ εἰίο αἴ}, ψ ὨΪ]6 ἃ 
ΠΟηϊβ, Μδεισοεὶς ἀ. Οἰαιιδε, τοὶ. Υ. ΡΡ. 278--.287).} νομοῆν ἀοἰΑγοὰ Ἰοϑαβ 118. {πᾶπΚ8 δπὰ ἰχοοπιο8 ἀδ6- 
[ον 6118 Πυίογῃ οὐ ἐλ [1παιιοίῖνε ϑοιεποει, ὈΟΟΚ ν. ] ἰοβα, 3 Οοσ. ’χ. 7. - ΟἹ ἘΠ|6 δι σ 655] ῬΓΌΡΤΟΒ8 ΟὔᾺ 
εἷ.. 8, βοοῖ. 4: 6 (ομετηΐσαπ ϑυχδίοαι ορροβεαά οἩ ] οαιιΒα, Οη6 ΟἹρηῦ ποῖ ἴο ψῖνθ βίου ἴο ἰδ} θὰϊ 
ΤΑοο!ομαιὶ στοιηά. --- ἼΕ.). ἴο ἀυοά, ἔον Ης ἰ8 ἴι6 νογκπδη, νγα ΟΠΪΥ [Π6 100]8, 

9. ὙΠ τι 8 Τοαηἀδίίοι ῥγηςῖρ]ο οἰοαν ἴῃ τηϊ πᾶ, ]--- Ετοιη (ὐ᾽ 8 ΡΟΥΤΘΓ ΠΟ Τηδὴ οδῃ δἰ ΠΟΥ οἰπι} ἴοῸ 
ἦν 18 βο᾽ ξανυϊάοπι τμδὲ το86 ΤΌΠΟ ΘΓ Γ ΒΟΥνΪΟΟ ἴ0] Πρὶν οὐ ΟΥΘῈΡ ἴοο ἴον; ΕΗ ΚπονΒ ΘΑ δΙΪν ΠΟΥ ἴο- 
1Ππ0 ““σλυ86 οὗ 10} ᾿ἢ ΠῸ ἴδε] τποτηδοῖνος οὐ] ροα τὸ ᾿ ἤπιε υ8, Απιοϑ ἰχ. 2, "8. οχχχὶῖχ. 7. -- Ῥίουβ ΟΠ γίς- 
ὈΡΒοΪὰ 48 ἃ πιδίῖοῦ οὗ ἔϑ ἢ τ πδὺ 85 που ηρ το ἀο  ιἴΔη, (ἀυά νν}}} οπὸ εἰδν [ῸΓ τΠπ 66 ΑἾδὸ Δ γ ΓῚῪ ΘΠ ΘΠλΐ65 
ψττἢ ΓΔ 1, θα ἰδ ἃ πηδίτου οἵ βεΐθποθ. (Οὐπν γβοὶγ, δὲ (ὨῪ ἴδοῖ; τῃοτοίογα, τιρ; σοηίοπά, φοπαμοῦ ! ον. 
πονγονοῦ, ἰἴ πορι8 τὸ θ6 8811 δἷκὸ τῃηδιὲ ἴπ6 1016 88. 11. 36, 27; 11. 9,12; Βοιη. χνὶ. 20. 
ἃ δοοῖς ο τεἰσίοπ, σΔμΠΟἵ ΓΟΒΒΟΠΔΌΪΥ θὲ τπουρ ἢν 1685. ΟἼΑΜΕΕ: [1 16 βίγταηρο ἴ0 ἴΠ6 νου ὰ [Πδὲ τὴϑ 
οἵ θοῦ ἰξ ἔάνοτβ τῃ6 ροϑοοθηϊγὶς βομοπο. ὅο ΜΠΠ ποῖ ΚοῸρ ψ ΠῈ {ποιὰ ; τῃογοίογο ἴἤοβο νγῆο τάχη 
ἄοοβ Ηοπιοῦ 4]50, δ: φ. οι, πον ΓΒ] 658, 1π 8. ἴὸ οὐ πχιιδὺ δὸ αὐἰδοκοὰ δηὰ βιοῦ ρογβοσαοῃ. 

ἐσ ΜΟΥ ΠΟ Οἷθ [88 ΘΥ̓ΘΣ ΤΠ οιρ οὗ ἀΐβραγασ- "1 Ῥοῖ. ἵν. 4; Μαῖς. χ. 86; 2 ΤΊπι. 1}. 12. -- Οοά ᾿ὰ8 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΖΦ5ΦΟΒΗΨΑ. 

Ἰὴρ οὐ {πδῖ δοοοιηῖ, Ὧ110 ᾿ς 88 ΑἸναγ 8 ὈοΪυμ ρα 
ἴο (Π6 τιοεῖοβ οὗ τῇοδο ὙΠῸ οργμοβοὰ τὸ Β 0 ἴο 
8.5381]} 1 ἤγετ οὴ ἴπο βὶάθ οὗ τς ὨδΙΌΓΆΙ δος Οβ, 
ἔμπας ΠΟΥ τηϊσης ποχὲ ἱπιριρη 1τ8 τε σίοιιδ τ ἐντὸς 

8. Οπ ἴΠ}6 ΥΟΓΥ τοῦθηϊ ΒιΓ δ ἴῃ τῃ6 δου ΟἸνυτοὶ, 
πη [Π6 σοῦγβο οὗἩὨ ΠΟ ΟἿΓ ραβϑαρο εἶ. χ. 12--} ὃ 
88 ὈθΘῺ τητοἷὶ νοη]δῖοα, 1 ὈΘΙΟπ ΡΒ ποῖ ἴο οὔγ ἀθ- 
δ'ζτι ἰο βρθδῖκ. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Φοβῆυ δ᾽ 8 δΒά6] ΕΥ̓ ἴο ἢἷβ οονοηδηὶ τὑ (6 ον- 
Ῥτοϑβοὰ ΟἹ ροοπ 5. οσονγηοὰ ὙΠ ἃ ρ]οτίοιιβ Υἱς- 
ἴΟΥΥ : (1) Ρίσζατα οὗ {1π6 ορργοββίοη οὗ Οἴθοοπ ὉΥ 
16 ἔἥνο Οδπαδηϊο Κίπρθ. (2) Ηον Ψοβῆια ρΌ68 
ὮΡ δ᾽ {6 04}} οἵ 156 Οἰἱδοοηΐϊῖ68 δῃὰ 8πι1065. [6 
δηθυ, (8) ον 6 ἀγδαῦο 1ποπὶ απ Πο] ἀ8 }υρ- 
τηθηΐ ρΟῸπ ΤΠ 6Π|. ---- ΟἸΒΟΟΠ 8 ποοᾶ, ΨΦ086}18᾽8 δ 11ἢ- 
ἔα] πε85, ἀοὐ᾿Β ΠΟΙρΡ. -- ΠΥ τηθὴ σοππ 6 ἴο 8 ἴῸΓ ἢ.6]0 
ἴη πιο οὗ ποοὰ (ἀοὰ ρῖνοβ [Π6 ΘΟΙΓΑΡῸ ἴ0 ΓΟΏΘΘΓ 
αἰά. -- Ττας ςΟἸ ΓΆΡ ΘΟΙΏ6Β Δἰοπο ἔγοιῃ (οά. -- Α8 
Αοὰ οποῦ ἔουρᾷὶ ἴοσ ἰδγδθὶ δὸ Ηὸς 8111} ἢ 18 ἴογ ]ιῖ5 

4, 7ΤῪ6 Οὐηφιιθδί ὁ 

ΥΔΙΟΙ8. ΔΥΓ ΠΟΥ 1 τ ἢ ἢ Ης οοπιθηἊβ ΤῸΥ 8 
ΡΘΟΡΙΘ ἀρεῖπδῖ ἘΠ ΙΓ Θηθπῖοβ, πὰρ. γ. 206. [ωοῖ πὸ 
οπὸ ἴαἰηῖ, τπυγοίοτο, νι οὐ 5 ἢο]ρ. ΤῊΘ 
ἰγγηϑ ὙΠῸ ΜΌΓΟ 80 ΜΠ], ἤσγοο, δῃἃ ὑῃσοϑίγαϊηδ- 
0]6, οὐ σδῃ Ῥγθβοητν [8 η16. 
Ηκνινοκε: Ὅ8ὸ ἱπΙ ΔΆ Υ οὔτἢ0 πηροά]γ οὗὨ ἴῦ- 

861{ ΠαΒύΘἢΒ ἴο 18 Ρι 5 ιηθηῦ, δηἃ τΒογὸ 8 πο τοὰ 
80 ρορά [ὉΓ ἃ ὙΟΚΟ ἸηδΔῃ 88 .ιἷ5 ΟΥΤΏ. --- {ἰ ἐφ ννῸ}} 
το δ οοπδογηρα Ἰοκῖ ὁπ6 τῆδκθ Θοά ΔΉΤΥ, θαϊ 
ὙΠΟ ἢ ΟἿΟ Π48 τηλς Ηΐη ΔΏΡΤΥ ἰΐ 15 Πδ6] ὁ κ8 ΟΘΆΓΟ ἴο 
ΕΥ ἴ Θέσαρθ εἷ8 ἡπάρηηοπῖ, Ενοη ἦν βῃουϊὰ 
ταη οἱ οἵ [86 του] τὸ Βῃου]ὰ οὐ]γ πὰ 8 ΓΘ 
80 Ἰ00ἢ} [06 ἴθ. 
ΔΑΝΟΕ: {8 Ἰὴλῃ ἢδΔ8 Ο06 ραἰπρὰ 8 ΤῸ8] υἱςς- 

ΤΟΙΥ͂ ΟΥ̓ΟΓ ἢΪ8 βρί τί τι] [068 Π6 τηδὴ ὈΟΙΑΪγ ἴο ον ἐξ 
Ρ νίτπουν ἱπάοίοης ἀοἸαν, δῃὰ ἔα} τοᾶρ τα 
ἔπι} 8 Οὗ ΓΠ6 δ σοΟ 85 σίνοη Ὠΐπ. 
ΟΕπΆΟΗ: ΗοΪγ ϑεῦρἕιγο ΒΡ ΆΚΒ, ἰπ γτορασζὰ ἴὸ 

τΐηρϑ οὗ ἴΠ6 νἱδί υ]ῖς που], πὰ τυ μοἢ σοπόδγη ῃοϊ 
1Π6 αἴαϊγθ οὐ σά Β Κἰηρμάοτῃ, δοοογάϊπρ᾽ ἴὸ πδῖαγαὶ 
ΔΡΡΟΘΓΙΓΆΠΟΘΒ, ὈΓΘΟΐΘΘΙΥ ἃ8 Μ͵ῸΘῸ ΒΡΘΆΚ οὗὨ [Π0 ΒΌΠ γὶ3- 
ἴῃς; Δηά βοι[πρ’, Αἰ ποιρἢ γὸ αν πὸ ἀουθὶ οὗ ἴδ 
τουοϊ αὔοη οὗὨ [ἢ οατὐ. 

Ἀ 

ϑομέλογη Ραζεδίϊηθ. 

ΟΗΆΡΤΕΕΒ Χ. 28-48. 

25 Ἀπᾷ {πὶ ἀΔΥ Φ9Φοβῆπα ἰοοῖς ΜΙΆ ΚΚοάλῃ, δηα βπιοίθ 10 πὰ [Π6 οἄρσα οὗὨ (86 βπογᾷᾶ, 
δα {16 Κὶηρ {πϑγθοῦ 6. υἱϑουὶγ ἀσϑίγογοα [ἀδνοῦθα], [θὰ δηὰ 4}} ἼΠ6 8οὺ]8 (μαΐ 
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τεγ [Βογοὶη ; π6 δῖ ΠΟη6 σοιιαΐη []ἸΘἷν ΠΟΘ Γθιλδι ἰηρ, ἃ8 ἰῃ γ 18. 88, 87, 89, οἰ. χὶ. 
8, οἰ. : δῃᾷ δα ἀϊὰ ἴο {μ6 Κίιρ' οἵ Μακκθϑάδ) 88 ἢ αἰὰ [δα ἀοπ6] απο {π6 ἰην 
οὗ δοσιοῆο. 

29 Τβθη [114] «οβῆϊ8 ρΡρ45864 ἔγοιῃ Μακκοάδῃ, δηα ἃ]} 15γ86] τ Ηἷπλ, απίο Τὐθηδῇ, 
80 ἀπᾶὰ ουσηῦ ἀραϊηδὺ ΓἰθηδΔἢ : δῃὰ [ῃ6 Ἰογὰ [ΨΦΘ6ιονδ}} ἀθ] νογθα 10 4]80, δὰ (}6 

Κίησ' (πογθοξ, ἰπῦο 186 μδπα οὗἁὨ [8Γ86]; δηὰ ἢθ βιιοῖβ 1ὑὺ νυγἱνἢ [6 δάρϑ οὗἨ {Π6 βιογά, 
δηα 4}} (δ6 Βο0}]9 (μδὺ Ἰσόγὰ ἰμογθίη ; μθ ἰϑῦ [10] ποθ τγϑιηδίη [τϑιδὶ π] 0] ἴῃ ἰδ ; 
δα [8Δπηα, ΘοΙαρ. νϑγ. 28] ἀϊὰ υμίο 186 Κίηρ {μοῦ 88 6 αἰάὰ [μὰ ἀοπθ] υμίο (16 
κιὴσ οὗ δογίοδο. 

81 Απα Ψοβῆυδ ραββοα ἔγουῃ Γὐἱθηδῇ, δπαᾶ 411} [5.86] νν10}} ἶσα, απο 1,2 οὨ]βἢ, δηα 6ῃ- 
82 οϑῃρ6α ἀραϊηβὺ τ, δηὰ ἐοιρηῦ ἀσαϊηϑί Ὁ : Απὰ 6 Ιμογτὰ [Φθ μον} ἀ6]νογϑὰ [δοὺ- 

8}. ἰηῖο 16 Πδηά οὗἁὨ βγϑ6], Β ῖοἢ [ὙΠῸ] ἴοοῖς 1 οὐ ὑπ βΒδοοπάᾶ ἀδΥ, δπὰ βηιοίθ ἰΐ 
τι (Π6 Θά σο οὗ (86 βνογιὶ, δῃα 8}1 (Π6 8008 ὑμαὺ 1σ6γ6 ἰμογϑίῃ, δοοογαάϊηρ [0 8}1 ἰμδὶ 
.6 δα ἄἀοπο ἰοὸ [0 ηΔἢ. 

ΤΒθὴ [Αἱ (παῦ {{π6] Ηοτγατῃ Κίησ οὗ (826 γ οᾶπιθ ἂρ ἴο μ6]0 1ΔΟ ἰΒῃ ; ἀπ 9οβῆυδ 
βιιοῦβ ἰὼ ἃπα ἢΐ8 ΡΘΟΡΪ6, πη} ἢ6 δὰ [οπιῖῦ : 844] Ἰϑῖῦ Πὶπὶ ὨΟὴ6 Γϑιηδι ἰηρ. 

84 Απά ἔγοπι 1,20} 18}} Φοβιναα ραᾶ8864 αηἴο ΡΊΟΙ, δπὰ 411] 15γ86] ἢ Ὠΐτὰ : δηὰ (ΠΘΥ 
8ὃ Θῃοδιηρθα δραἰηβί 1, αἀμὰ ἔοι σιῦ ἀραϊηδὺ 11. Απά [Π6Υ ΟΟΚ 1 ὁπ {παῦ ἀΔΥ͂, ἀπ βιηοίθ 10 
τ [86 δάσο οὗ (Π6 βιϑη͵ογά, δῃὰ 4}1 {Π6 8οι}}8 ὑπαὺ τσόγ8 {μϑυθῖη 6 υὐίου] ἀθβίγογοθα 
[ἀονοίθ]} ἐμαὶ ἀδν, δοοογάϊηρσ ἴο 4}} ὑμαὺ μ δὰ ἀοπθ ἰο 1, 8}. 

86 πᾶ “οβῆυδ νγϑηῦ ἃρ ἔγοιη ΕρΊοη, δμα 811 [βγ86] σἱτ Ὠΐτη, απίο ἩΘΌγοι ; 8πα 
91 (6 Υ Ἰουσὺ ἀραϊηδὺ 1: Απά ΤΠ 6Υ ἴοοῖκ 1ΐ, δηα βιμοίβ 1ὖ νυ] 1πΠ6 δᾶσο οὗ {πΠ6 βιυογά, 

8η4 ἴπ6 Κίησ ἱποτγθοῦ, δῃὰ 41] {πὸ οἱ65 ὑῃογϑοῖ, δῃηα 41} {πΠ6 8ο1}}8 (πδὺ τσόγ {Πϑ γαίῃ ; 
μο Ἰο ποὴθ γϑιηδίπίηρ, δοοογάϊηρ ἴο 4}1 ἐπαὺ 6 δὰ ἄομπθ ἰο Ερίοῃ, θαΐ [4πᾺ] ἀ6- 
βίσουϑα 10 αὐἱονὶν [ἀδνοίοα 10], ἀπά 411 [Πη6 Βοι}}8 (παὶ τσόγ6 ὑπδγοϑίῃ. 

88 Απὰ ΨΔοβῃυδ τγοίαγηθά, δηαὰ 4}} [βγδθὶ ἢ Ὠΐπι, ἴοὸ ὨΘΌΪΓ ; δῃᾶ ἔουρσῃῦ δραϊηδί Ἰ᾿ : 
39 Απὰ δ6 ἰοοῖκ ἰΐ δπὰ (86 Κίηρ' ἱμογϑοῖ, δηὰ 41] (ἢ οἰ165 ὑπογϑοῦ, απα [Π6Ὺ βιμοῖθ ἴθθτι 

τ} (86 οάσα οὗ [μ6 ϑυγογά, δπᾶ υἱύουὶγ ἀσδϑίγογοα [ἀδνοίθα] 811 {μ6 8οι}}8 {πδὺ 1σθγὸ 
1πογθίῃ : 86 θυ πΠΟΩΘ Γι Δ ἰπρ : 88 6 Πα ἀοπα ἰο Ηδῦτγοη 80 6 αἰὰ ἰο Πθθὶγ, 
τὰς ἴο {86 Κίηρ ἱμογοοῦ, [8π4} 28 ἢ μαᾷ ἀοῃθ α]80 [οπῦ: 4150] ἴο Πλθηδι, ἀπά ἴοὸ 
ΘΓ Κίηνσ, 

4. 80 ΓΑ μα] Φοϑμυδ βπιοίθ 811 [Π6 σοπηίγυ οὗ (6 ἢ1118, ἀπα οὗἨ [6 βου]ν, δῃα οὗἉ (Π6 
τ 16, δηᾶ οὗἁ (Π6 Βργίπρβ,' ἀῃα 4}} {μεῖς Κίησβ: 6 Ἰθῖδ ποὴθ γϑηιδιμΐηρ, θα ἐἈΒ6, 
ἈΠ ΘΣΙΎ ἀσβίγογοα [ἀδνοίοα ] 8}] ὑπδὺ ὈγδαίΠ6α, 48 [76 [τὰ [9 μονδῃ} Οοά οὗὨ [βγδ8 

41] οομμαηαθα. Απά «]ο8ῃυδ βπιοίθ ἱῃϑῖῃ ἔγοτη Κλ θβ-θάγηθα θυθὴ ἀηΐο (ζᾶ, δηα 8}} 
42 (Πα οουῃίγγ οὗ ἀόβμθη, ουθὴ υπίο Οαἴθθοῦ. ἀπά ἃ]] {686 Κίῃσξβ δῃᾺὰ ὑποὶγ Ἰδπὰ αἰὰ 
42 δοβυσα ἰδ|κ δὖ ὁῃ6 {ἰπηθ ; Ὀδοδιιβ {πὸ Τογὰ [Φοβονδ] Οοἂ οὗ [ΒΓ86] Του ρ  [ῸΣ [8- 

τΆ68]. Απα Φοβῆυδ τοί γη θα, ἀπὰ 4}} ἴ8γ86] υ ἢ Ὠΐμὰ, αηΐο [Π6 σϑτὰρ ἴο αἸσαὶ. 

Γ(ΗΑΡΤΈΕΒ Χ. 238-49. 

᾿ 88 

ΤΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

τ [ὕν. 40. -- Τὸ φοορτδριΐοαὶ ἀοδηϊὈΐζοησεα οὗ ἰπΐ8 δἰαίδπιθηξ παϊρῃς Ὁ ἐπαϊσαδα ἐπ: Απὰ ΦοΟΒΏτΔ κασηοῖθ 41} ἐῃ9 
ἱληὰ : [Βὸ πιο κί, δηὰ ἰμο δου! μ-οουρῖχυ ((λ6 Νίεχ σό), διὰ (9 Ἰον-Ἰδπὰ (6 δδράε αὐ), δυνὰ (89 1οοῦ-ὨΠ|}8, οἵοθ.0 8βυθ 
Ἐχρροῦοοι ἠοἴο. --- ΤῈ.) 

ἘΧΡΟΘΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΙΤΊΟΑΙ, 

ἈΠῸ (86 ὈΓΙ απ ΥἹἱούοτυ δὲ Οἵθθου, Ψοβῆπθδ, 
ψ Ποῦ ρος] αἰδῆσυ}γ, οοπαιογοὰ 186 ψιποὶς οὗ 
ἐρατμεσπι Ῥα]οβιΐπθ τπσοϑῖ οὐὁἩἨ τπΠ6 Φοτάαπ. αντίο- 
ὍΠΑΥΙΥ παιηθὰ ἀγὸ [86 οἰτἰἴὁο8β Μακκοάδῃ (νοῦ. 28), 
λῦπαι (νοῦ. 29), 1,Δο 5} (νοῦ. 31), Ἐρίοη (τοῦ. 
84), Ηθῦγοπ (νὸγ. 86), ἀπά [γεν (νοῦβ. 88, 89). 
ὙΠ νοῦ. 40 τη6 βροεία] ὁπαπιογα θη οὗ οοπαυοτοα 
ΟΙΌ68 ὁδ,3.85. ΝΘ ἃγθ ΤΠ 6Π δυπητ ΔΓ ἰηίοττηθὰ 
τιδῖ ΨΦυϑῆπα βγαοῦο τῃ6 ᾿Π0]6 ἰδη ἃ, τπΠ6 τηοπηϊαΐπϑ, 
πὸ βοι}-ἰαπὰ, τμ6 Ἰονν δηά8, δὰ τἢ6 Του Β 18, 
ἴτοῖὰ Καάοε ρα γηθα το ὅὯΖα, δηὰ {π6 τ οἷο Ἰδπὰ 
οὗ ἀοθῆεη ππίο Εἴδοοη (νεῖϑ. 40, 41). ὙΠΪ5 8πο: 
οϑδδ διιϊοηθθά ἢἷπὶ ὈδοΆπβο οα ἰοαρῆς ἕοτν [βγαοὶ 
(νετ. 42). Αἴγοῦ ΒΟΠΙΡΙΒΗΗΡ, 1ὴ6 οαπηραΐζη Φοθῆπα 
τοίατιοά ἴὸ τΓΠ6 σα δὲ ἶραὶ οὐ τὰς Φογάδπ 
(νεγ. 43), Αὐ τη ἷθ. γμοΐπι, ῬοΥΒΑΡΑ, νγθ ΤΏΔΥ τποϑῖ 
ΟΟμγΘὨἰΘΠΠΥ γοπχατὶς (Πᾶς νυ βοπ ΓΖ; (μδὲ δι. Ῥ. 

103) ΠοΟ]45 411 Φοβιιδ᾽ Β ῥγοίεββοα δοιν γ, ΔΙ͂ΟΣ 
Οἰδθόομ, ἴο ὈΘ ΙὩΟ͵Θ ΤΟΙΏΔηΟ6 Δηἃ ΠΟ ὨἰΒΙΟΤΥ, Ὑ6, 
[ὉΓ τϑϑϑοῦϑ ἀδνοὶοροα ἱπ ἴπ6 Ζ7πίγοά. ὃ 8, τλδὲ ἀ6- 
οἰάοαγ αἰ ἴον υῖτ}} Πϊη. 

γον. 28. Οδρζυγο οὗ Μακκοάμἢ (γοῦβ. 10, 16, 

21 ; οἰ. χν. 41).. Ἰηδίοδα οὗ ΓΝ, δοοογαϊηρ ἴο 
ἸδηΥ Οὐἀά. δηὰ νϑγίουβ δα" ΟΠ 8, Δἃ8. γγ0}} 88. 186 

ΔΏΔΙΟΡΥ οὗ νον. 37, ΠΣ βῃου]α θῸ τοδὰ. 
Ηδσδ δτοοῦθ ὕβόσῃ υυἱ τ [89 Θᾶχο οὗ [86 βννοχαά, 88 

φγονυίϊουϑὶ Αἱ (ςἰι. Υἱϊ!. 24), δϑ αγουνναγαβ [6 ΟἿΟΣ 
εἰίεβ. 1118 ΡΏΓΑΘΘ. ΟΟΟΌΓΒ ἱπ [86 Ῥγθϑοπς Βοοίίοι 
ἴΟΌΓ π|08 (νογβ. 28, 80, 32, 85). 

ἘΓῸ ἸοΙ͂ σου σϑιηδίηίης, [1 κοῖν 1586 πο [ῸΠΓ 
{{π|68 (ν6γ8. 28, 80, 83, 40). Α οοπιμ]οῖρ ἀδδίσις- 
τ[Ἰοη νγὰ8 οἰϊοςιρα, ἴου οβίαα ἀογοῖο 4}} τῆδὲ Παὰ 
ὈγοδΙἢ (νοΓ. 40). 

γεγ5. ῶ9-32, “οβσα ἰὐγηοὰ ἔτοῃ ΜΙδκ οἀδῇ, 
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ἴῃ. ρῥγόβεης ᾿ογκυμπια (1 τἱσοληἶα8)}, τγοϑῦναγα 
τονδιὰ 1 πηδ]., ἀπὰ το τοὶ ἴἢότο βουτῃραβῖ- 
ὙΆΧΟΙΥ τἰοναγ! 1 ΘΠ ίβῃ, ΟῚ ἢ μ]αθθβ ἀγὸ 
ἴουπά, του ἢ τ τ τ πὸ τπαγκ ΟΥ̓ ἰηογγυρδῖίοη, οἡ 
ΚΊορογ 5 τπὰρ, ας ποῦ οὐ παῖ οἵ Ννδη ἀθ 6146. 
ΜΝ" ΜοηκΚοΒ Μὰρ (111.) 1μδ. 5} 5 ρΙδοοα δ᾿ ΣΕ 

. ΟΥ ΥΥ. ἴοι [ἱῦπᾶ. --- 1κ.] 
γεγ. 83. Αρσοογάϊηρ τὸ τὰ ρσονίουβ ἀσυθοπιοηϊῖ 

(οἰ. ἰχ. 2) τὴς Κίην οὗ (ἀθΖΕΥ, αἴθ Γαζαρα (2) δλιες. 
Χ. 82, Φοπόρῃ. “4{π|. ν"!}, 6,.1,) δῃὰ Γάδαρα (υ5ογρῇ. 
«πὶ. ν. 1, 22; χὶϊ. 7, 4) δηὰ Γαδαρίς (ὄτγιυυ, 
16, Ρ. 759), ΠΟ ΡΌΘΒ 0 ἴυ ποὶρ [μας βἢ. “Ἐς 
Εἰ 68 ποῖ νοῦ ὑὕθδη ἀϊπουνοιο. ΕἸομογῖ βιιδροσις 
τ8δὲ ἴ0 ΙΔῪ πυτγιπννοβῦ οὗὨἨ δε Π-Ποτοπ, δῃὰ 80 ᾿ἰΚο- 
ψδ6. ποῦθε! ου εἷι. χνὶ. 3; δὴ ἐς νε ]άθ 3 πὸ 
δίδιίθμηοηῖ. ἰδ Κίη:ς ἴοο 8 ἀοβσογοα. 

γεν. 84. «οϑῃιι8. ΠΟΥ ΠΠΔΓΟΙΟβ ννοϑῖνγαγά [θαξί- 
νὑατγὰ 1] ἔγοπι [οῃ κῃ τὸ Βμίοη (Αγλα), πον Ατ}- 
[.η, οὐ τἰ6 τοβὰ ἤτοι «γΓικα 6 πη τὸ σΑΖΆ  ἱπνοδῖσ, 
18 Κο5,. δηα ἀοβίγον Εμίοπ ΠῚ 41} 118 ἐπ Ὀϊ Δ η 5, 
Δικ [ζβ6 ἢ 5}ν, θη 8}, πὶ ΜακΚοάβῆς 

γοῖβ. 386-29. Ερίου {[μ80} 8 Ὁ] νγὰβ [πὸ νυυοδῖ- 
ογππλοϑς ΡοϊΪηΐ οὗὨἨ νι ἢ τ6 Ροϊὰ ἰδδάογ οἵ [5Γ86] 
οὈδίαϊποα ρμοβϑοββίοη [ς}π ἃ ΤΟ] ΥΆΌΪΥ αἴτιος ᾿ἰη6 Πα 
λΔΙΌΠοα ποχὲὺ ὑροὴ Ηοθτοη, 106 κοαῖ οὗὁἨ τπ6 ρμαιτὶ- 
ΔΙΟΠΒ, ΤἈΠῚΠΑΓ ἴὼ (0 ὨΙΒίΟΥγ οὗ ΔΌγαδπαιη, δηὴ 
ὙΠ 6}. 51}}} 1165 ἴῃ ἃ σμαστηΐπε γορσίοη. “}}}8 ΟἸΓΥ 
8150 ᾿6 σαρῦγὸ8 Κα πὸ τοξί. Τῇ ἴαϊα οὗ Ηοῦγοι 
18 ἴ)6 88 Π|Ὸ ἃ ἴπατ ΟΥ̓ τἰνο οὐδοῦ σηδδηῖο οἰτ168, 

γον. 38. ὩΙΣΝῚ Ζοθηια πον ἱμγησα, 88 Ἐχ. 
νυν. 22; Ναμῃ. χνὶϊ. 9. Ηο {ἰπϑ τουγαγά8. 1) 60 ]Υ 
(ἢ. χν. 15, 49). Τὶ 1 οἷν, θαυ οδ]]οα 
ΜΙ) Δ Π-κορ ΠΟ, (οἢ, χν. 15; Δαύν. ἵ.. 11) οὐ Κὶν- 
δῦ τδδηπὸὺ (ἢ. χΥ. 49), 15. οἰΐλεν, ἃ8. Ἰδυβόη διρ- 
Ἂμ δὰ (22 "ιβολειὶ ἢ ον 2). Δ. αἰ. χὶ. ν. δ0 8..), (ο]- 

.Ἰον θὰ "ζΥ͂ νοῃ Εδιτοῦ (Ρ. 184), τῇδ βαπὶς ἃ5 ἀν }Γ- 
υδῃ, οὐ 1λενν γα, τγορ Ὅα τ 5 ΟὗὨἨ ἀπ ἰοῦ ννοδῦ οὗ 
Ἠροῦγοιι, οὐ, δοςοτγάϊπρ τὸ {π6 νἱονν Οὐ ἰχπο ] (γν..435), 
᾿ΡΒΑ ΠΑ] ἢ, οὐ ΒΟ 6 ἢ, ἃ8 Κὶορότυ πὰ νη ἐς 
ψ εἸας τς ἴτ, ἢ ππρογίαπι μαςο, ᾿ἱππαὲτο ἀόντὴ 
δον η ἴο ἴῃ6 ρὑγόβοηῦ το, τὸ ἤσδτ οἱ τὴ τηοππταΐῃ οἵ 
“.ἀ84}} ἃ5 ὁη6 κΚοοϑ τοὶ Ποῦτγοη ἴτοιη [86 βοιτὶ, 
δηῃἋ αἀϊκῖδηῖ ἔγοπὶ ἴἸιὸ ]αττᾺΓ ρους ἥνο ΠΟΌΓΒ, -ττ ον", 
δοςογήϊηρ ἴὸ νδῃ ὁ Υοάὸ (ἡ2ομι. ρ. 307), ψ ἢ 
ψνδοπὶ ΔΟΪ ἀρτορβ τὸ ΠΡΟ, οα τη6 τἴὸρ οὗ ὁ. Π}}} 
ΠΟΙ οὗἉ {ἰτὸ Ὑν δαν 1} ο ἢ, ἀροῦῦ ἴννὸ Πουγὰ βοιἢ- 
νοεῖ οὐ Πουτοη. [Ὁ 18 ἴῃ ἔδνουῦ οὐ οηδ οὔ διε {ἰοὺ 
ἰα ὁ ςοπ)οςτατοβ τη δῖ 8411 τὴ οἰτο5. πιοητίομρα οἷν. 
χν. 48, 49, ἀπιοηρ ΜΠ ͵οἢ 1)ο ν᾽ αἶδὸ βίη 8, 16 οἢ- 
ὌΓΤΘΙΥ ἱπ τὸ βοιῖ}, ν Π11ὸ Ια νσθαῃ ον ον γῦϑη 15 
τῦοϑὶ οὐ Ηοῦτγοη δἀηάὰ αὐ ἴου ἔατ που ἴῸγ {πὲῖ 
δήοιψ οἵἉ οἰτι5 ἴο νος ἢ ἰζ Ὀοϊοηρα. [1 τὸ (ΟἸΪΟνΝ 

ἘοβθηΒ ορίπίοῃ 48 Βαπβθῃ π88 ἄοῃθ, Ὡ.)λὴ τισὶ 
δ ᾿τϑηϑ]αῖοα “ γοτυγηοῖ,᾽ 48 ἰϊ ἰα Ὁγ Βιιπβοη. θη 
186 ρμοδίτἴοη οὗ 1 ΑΒΔ Π) ἢ. ἐπ Ἡπ πτιδι εἴ, ΗΟ5. 1. 
811, 12 (οἄπ ΒΟ ΘΓ) ο}), Εἰτίον, 4) 6, ΧΥΡΙ. 
[Οἀρθ᾿ Β Τύσπηβ8. 11, 198, 288, 289, 202, ἀπά εἰ χν. 
15.] Τὸ {15 ννὸ 8}14}} γοσυσ ἴῃ ςοηποοίοι ψ 1ῃ6 
οοηαποδῖδ ΜνΠΪϊς ἢ ἀγὰ τοίογγοά ἴὸ (Ἀ] Ὁ, οἢ. χὶν. 6 ΕΣ; 
χν. 14 {ξ- Αοοογαϊπρ τ Ψααρ. ἱ. 10 Ν᾽ τπε οἰτγν οὗ Ηο- 
τον δηα ὄνθη 1) ευΐν νναϑ οδρίαγοα θοῦ ΠῚ} ἃ ἸΔΊΟΥ 

τῖοά, 
γε. 40-48. Νὸ ἔα ΥΕΠΟΓ βιδίθμηθηϊ οὗὨ βροοΐαὶ οοη- 

ηποδῖ8 [8 τηδὰ ; {Π0 Γ6 (Ὁ]]ΟΥ8 ΓΑΙΠΟΥ ἃ σοι το πο ϑῖνθ 
ΒΌΤΥΘΥ οὗ ΨΦυπῆαδ᾽ Β Βιισορεθοβ δ᾽ (παῖ {ἰπ|6. δοθῆ 
βιοῖθ ἔπε ιολοία ἰαπαί. “ Ἠΐ8 18. [ΠΏ ἢ πιοτὸ ἀςβηἑ τε} 

Βροοί αἰ ἰχοὰ : (1) “ΤΊ, ἐλε πιοιιπαίη, ἱ. 6. τὴ9 πιοπη- 
ἴα οὗὁἨ Διιάδἢ, τ ἢ ϊς ἢ οχτοπ 8 βου ν αγὰ ἔγοπι 6 Γ- 
88] 0. [|ωἀὦ σοηκίεῖα ΟὗὁὨἨ ἙΑ]σάτγοοιΒ. {ἰπιοδίοπο, δηὰ 
(οτῖηκ [6 ναι γϑηοα Ὀδῦνοοη ([Π6 Μοαϊτογγδηθδη δηὰ' 
1)6)α ὅδδδδ, γἱδῖπρ τὸ (86 Βεῖσῃν οὗἨ τιγεο ᾿Ὁπουπαπά 

(νν πίοι 8 ρουβίθ]Υ ἴο "8 βουρσϑι [ον ἴῃ τ8ὸ τορσίοη οὐ {δῖ ; 'π βόπογαὶ δὴ ἀῆθνθῃ δηὰ τΌΘΚΥ ἀϊδιτίοι, δε γμὲ- 
αἰαὶ!ν ἰῃ τῃ6 βουῖμογη ρογίοη, γοῖ ποῖ Ποὺ ἔτγτιῦ- 

ἔα] δπὰ ἱπνίηρ βροῖδ. (2.) ΘΑΞΤΙ, ἰδὲ ἰανά 9 (λα 

οι, Ῥτορ., ἴγουι 32, νης ἢ ἴῃ τῆς ὅγγ., Ομ δ] α., πὰ 
ΆΤΏ. β᾽ στ] 68 τὸ Ὀ6 ἄγγ, [}|ὸ ἀγν, ματο οα Ἰαπά, Ἡ ΏΟΓΟ 
116 τοι ηταΐὶῃ ὈγΟΟΐκ 5 ὯΔ1} ἴῃ {{}0 πὶ ΠΗ ΠΟΥ, κὸ {παῖ ἴῃ 
Ῥμ. οχχιῖ. ὁ, Οσὰ ἰν ἱπνοκοά τὸ ἰοῦ τπθ πὶ τεΐασῃ ἀρσαΐη 
(σε Ηϊυεὶν ὁ τι ῖϑ ραββαμο). [Ὁ 16 1ῃ0 δῖορρε νυ δίς ἢ 
[τη 8 [πὸ δου πο γ μογιίοη οὗ Φυάτδ, ἃ ἰδηὰ “ ἴη- 
τογπιο ἴατο ὑονορη νἀ σπ685 πὰ συ] ἰναῖοα Ἰδπὰ,᾽᾽ 
ΡΓΘΟΚΟΙΥ ὃὲ [86 ΒΊΟΡΡΟΒ οὐὗὁἨ δοπίδθοττι ᾿ξ τιϑϑῖα, ΟΥ [ἢ 6 
ποατ-Δπὰ οὐἠἨ Νοῦῖῃ ἀδττηαην. Βθεδιιδβα {1115 δίορρο, 
τη }5 μδγομο δὴ δαπ.θαγης ἰὰπά, ἸΔῪ ἰπ τπὸ δου τῇ 

οὗ Ῥαϊεϑτῖπο (οἴ, οἰ. χν. ῶ-4, 21), 3322 οοπιοϑ 

ἴ0 Ἰπύπῃ ΚΘΠΘΓΑΙΪΥ, βου, ἀπά ΓΙ͂ΞΙ.9 βουϊηνατα, 
Ναιη. χχχν. ὅ; ἔχ. Χ]. 24 ; Φοβῇ, χνὶϊ. 9,10. (3.) 

Τῆο ἐρω ἰαπάς ΓΣΟΨΤΙ (χὶ. 16; χν. 38) ἔγοιη 

"ὦ ἴο Ὀ6 Ἰονν, [Π6 ΒΡ οὗ ἰαπὰ ἴῃ δουῖποττ ῬΡα]- 
οϑιΐη6. δουιγαῖς!]ν ᾿ηἀϊσαῖοὰ οἡ Εἰ ρου αι πιᾶρ 88 
ΕΓ  ὐπρ ἀἸο πη {|| 868 ἢΤῸΠπιὶ Φορρα ἴὸ ὐλΖα (ΨεΓ. 
ΧΧΧΙΙ, 44; χχχῖ. 13). Μις τπογὸ μορίοις, 
ἔογ]16, ἀμ Ὀσλατ 1 {ΠἸ8ῃ τὸ Νόμοῦ. (4.) 1}1ὸ 

ἀφο! ἐν τ68 7 ΤΙΣ ΓΤ, ουλ οὗἩ τς τπ6 ΠΧΧ. δηὰ 
νυ]. πα 8 ῬΙΌΡΕΟΣ πϑῖηὸ: ᾿Ασηδώθ, Λβοίοί]. 
ΓΛΊΙΠΟΡ ΤΡ ΠΑ] ἴ65, Κ“Ὅη ἴΠπὸ ὈΓΌΟΚΒ," [ἔπρ. νόγε. 
“1ὴ6 Βρυΐπς 8 "], ἱπ δοοογάδποθ ἢ Ναὶ. χχὶ. 15, 

ΨΏ6το ἢδ ΓΟΠάοΣΒ τὰν, ΒΡΙΆΝα ἐν “ΒΟΟΣ οὗ {86 

Ὀτοοκβ.᾽ Ὑὴὲ οχριδηδίοη ἰ8. (8: Ν Ἰ1κ6 

ΤΥ ἴα τὸ θ6 ἀοτίνοά ἔτοπι ΤΙ δδ, δοοογάϊπρ᾽ τὸ 
ΓΠ6 ϑγτίας, ἴὸ ΡΟΌΓ, τὸ τυ ἄονῃ, τῷ (1.) οἱτ- 
Ρουσην ; (2.} ρἴδοθ ἀροῃ ν ἢ ἢ βοπηρί ἱπρ ρου Γν 

ουΐ, 6. σ. ΓΙΊΣΌΒΙΤ ΤΥ Ν (Ῥ εις, 11. 17; ἰν.49), 
{πο μίασο ὙΠΠΠΟΥ ἴῃ Ὀγοοκβ οὗ Μοῦπὶ ΡΊνρδἢ ἴ.- 
διι6, τῆς. ἀος ἐν 1.8 ΟΥ̓́ΡΙ κα}. [Ιἢ ΟἿΤ ῥδβδασο 1ῃ6 
ἀοομνίτίον οὐ “Το -1}1}15 Ὁ ἀστὸ τῃ086 οΥὙὨἁ τὴς. πιοιιη- 
ταἰη οἵ πάδῃ, ψ] οἰ 8) Ρὸ5 ΟΥ̓ ρυδά θα !]ν τὸ τἰλὸ 
Ιον"-ἰδπα: τι τὴς Ἰαπὰ οὗ σονξδοη (νοῦ. 41). 185 
5 ἴο να σα }}ν ἀἰκηρι  ηθα ἴγοη (ἀοβι θη ἰπ 
τ[πΠ6 Ἰαπὰ οἵ Εμτρῖ (θη. χὶν. 10; χὶνὶ. 28 δπὰ 
οἴϊδη). Αρμαΐη οἢ. χὶ. 16; χν. 5], 8 οἷν οὗὨ τ]ὰ 
ΒΆΠΙΟ ΠΆΙΠῸ 8 ἸηΘηΠοηοα, ρΟΓΠΔΡ6 ἴπὸ σμ οΥ εἴτγ οὗἁ 
τ. τορίυη. Καοῦοὶ ἀογῖνεβ ἴη6 πδῖλθ ἴγοπὶ [ἢ6 
Δταθῖὶς, τηδκίηρ ἰτ Ξε ρμεσίως, ἰουτῖςα. Οἰαἰπγεῖ τηδὶη- 
ταὶ παῖ τῆ Ἰτμ1 οἵὁἨ ἀοϑἤθη ποῦ τποηΠοποῦ ἰξ τῆς 
55 Π|0 ἃΒ ἴῃη6 Ἐσγρτίδη. “5 πορὰ5 ἢο τοι ἤθη. 

γεν. 41. ἙἘΎΟΙΩ ΚΘ -Ὀδσθδ ὑπο ΟΘ428, ἱ. 
ὁ. ἔτοπι ἴὸ ἡ] ΔΟΓΠ 685 ἴῃ  ὨΙ ἢ Κα σβἢ-θΆγΠο8 ἸΔῪ 
(Ναπι. χ ἢ. 8, 26, χχ. 1, χχνῖϊ. 14, δηὰ οἵ) τῖὸ 
(ὑάχα ἱπ τὴ. μΘρποίδῃ, κι Β] ἢ 15. ΟΠ δὔοινς ὁὴῸ 
Πουγ ἔσο τη ΜοαἐοΥ Τα σδη 868, -- δηὰ ἴῃ6  ἢ0]6 
Ἰαπὰ οὗ ἀἀοβῆοη απο αἰἱρεοῃ, ἴ, 6. 411 106 ΟΟΙΠΙΡΥ͂ 
Ὀεῦννοοη 8428 δηὰ Οαἰθϑου τ Πὶςἢ ἸΔΥ Οἡ ἃ [ἴῃ ἀϊ- 
ΤΟΓΟΥ ποτ ποαϑῖ πη ααζα. ᾿ΠἾα6 οπῃπ8 [δι] ἰνο- 
ΘΟΙΏΘ πιδδίου οὗ 4}} βου ποῦ Ῥαιοδιῖηο θοϊπ θη 116 
Φογάδῃ να ]Ποὺ δηθὰ 16 Μεαϊθοσγαποϑη ὅθι ἴῃ οπὸ 
ἀϊγεστίοπ, )ῃὰ Ὀεῦσγοθη τὰ Πεὶσ ἢ οὗἨ ΟἸρθοη ἀπά 
(6 τ ΟΥη658 ἴῃ τῃ6 Οὐ Σ. Φόγιοδο, ΑἹ, Μακκοάδῃ, 
[ἀῦπδῃ, [δα ίβα, Εμίου, Ηςφρτοη, 1) οἷν, δὰ ὁΠ9 
αἰτοῦ τὴ6 οὐδοῦ (Ἀ]]ὸηὴ δηὰ ὕοθῃ ἀοβιτογοά, δῃά 
ὑποΐο ἀϊκεγοῦς, κΚ ὐβῆθη, δὰ βιυι τ ττοὰ Ποτῃ- 
βοῖνοαϑ. νι τἢ6 τοϊη8 οὐ Ὀτόκοη εἴτ, δηα τῃ6 
δοάϊαϑ οὗὨἩ τοῖς ᾿πμδυϊίδηῖδ, τ[μὺ ἰδηἀ τἋβ οοτεοτεὰ 

1 {ὕῦὔὲ ἢδτο ὑστοροδὰ ἴῃ ἴδ διροπάϑά ὑσδηδίδι οι οὗὨ εἰ 18 

νοτϑο ἴο τοπὰος ΓΤ ΒΏ, ὉΥ “ΟΣ ἈΠΠ6 Ὁ π οι, αἰμθουκα 
οἱ ϑυρκεκῖίοα ὉΥ ἴῃ: οἰ ΠΙΟΙΟΑΥ οἵὗἩὨ 186 Ἠοῦτον σοσζὰ, δεσῃδ 
[Ὁ ΘΟΏΥΘΥ ὩΘΔΕΙνῪ ἴμ6 ἰηϊοηιἐοα εἰσ βεδίου.-- ΤῈ. 
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οη ἴδ πιουπῃίδἰΠ8, 88 Ὑ70}1 88 ΟἹ 106 8]0Ρ68, πῃ 16 
Ἰυτ] πὰ, ἰπ τἢ6 ἀοϑογῖ, ου ἴπ6 ὈογάδΡ οὗ τὴ6 ψ ]]άοτ- 
πΟϑβ8 88 ὍὙ6]1 ἃ5 ὁ {πὸ ὈΔΏΚΒ οὗ τἴῃ6 Φογάβῃ. Α ἀϊ- 
τίη Ἰυαάρτηοης πα] [ἈΠ 6 οὐ ἴἢ6 (ΠΑ δηΙ68. {46- 
βονϑῆ, αοά οἵ ἴδγβοὶ, δὰ Ηϊ)861 θα ρ θυ ΤῸ ἰδ 
οδοϑδη ρθορ]ςα (γογβ. 42,14). Απὰ Ψοβῆια τ ΤΌ 68 
ὈΔΟΚ, ἴὸ δηᾷ τοβὶ δ ἐπ οῇ ταὶ ἀχροῖτν, ἰη [ἢ6 
ΟΡ δὲ Ο1]0 8] (νοῦ. 48). 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝ ἘΤΈΠΟΑΛΙ,. 

ΟΥ̓ τὰς οχυυστϊηδἤοη οὗ [6 ΟΠ ΔΑΠ 68, 88 γγ6]] 

ΔΙΤΟΘΑ͂Υ τγολῖοᾶ, δὰ ἀο ποῖ, {πογθίοτο, ἤΘΓΘ ΘΉΪΟΓ 
ἀσαΐη οὁἢ ἴ]1ὸ δα ῦ)οςς. ΟἿ, τ100 ΕΧΟΩΟΙ͂ΓΑΙ δπὰ (τς 
164] οἡ οἷ. 11.1}, ἀπὰ νὶ. 17; 4180 τῆο Ποςσίτμδὶ] πὰ 
Ἐπθϊοα] οα οἰ. νἱ. 15-27 [Ιπιτοά. ὃ ὅ, Ρ. 21]. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΔΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΊο βοοίοη ὈΘΙΌΓΘ π6 ὈΘΙΠΩ ὯΟ πιοτὸ ΤΠ 8} ΒΟ ΟΥΑΙ 
οὔ 186 [Ὁ] ον ἴης; (ΟΠ ρ8. χὶϊ., χΙϊ!., χν., οἵς.), βι 66 
ἴῸΓ ἰοχίβ οὗ δβουτῃοηβ, ὙΠ[Ὶ16 ἕος ΒΡ] ο] 5505. [6 
Χορ αὶ ποῖθβ Μ}}}} πισπ ἢ [6 ΠΟΟΘΒΒΑΓΎῪ ΘΧΉ ]ΔΠ- 
ἤοηϑ, νν6 ΓΘΙΒΓΚ ΠΕΙῸ ΟἾΟΘ 1ῸΓ 4]}, {πῶλὶ οὐ τῇ 8 
ἀδδοτίρτίοη οὗ ραβϑαραβ ἰῇ οὐγ ΒΟΟΚ, τπ6 Ηοιμὶ]ο- 

88 οὗ ἴῃς ἰάοα οὗὁἨἉ τ᾽6 ἀονοϊοπλοπὲ (8 7), γγα δάγο | 08] δηὰ ῬΥΔΟΙΪΟ4] ΘΟΙ ΠΙΘἢ 18 ὙΠ} 06 Οτϊρά. 

. 

ὅ. Τὰς Ῥιοίονν οὐδῦ ἰλ6 Νογίλογη, Οαπααηϊέο8. Οαρέιιτο ΟΥ᾽ ἐλοῖγ απά. Οοποταῖ 
Ἰξείγοβροοί οΥ ἐλ Οοπφιιοδί οΥ λ6 Οοιμπίγῳ Ἡεδὲ ὁ ἐἦδδ ψογάαη. 

ΟΒΑΡΤΕΒ ΧΙ. 

α. Το βοοοπὰ Τρᾶσαο οἵ Οδηδαηϊθο Κίηρ. 

Ομάρτεᾷ ΧΙ. 1-Ὁ. 

Απα [Ὁ σϑηθ ἰο ρδ88, θη ΦΔὈϊη Κὶπρ οὗ ΗδζΖοῦ πᾶ [οταϊί : μΔ4} μοαγὰᾷ {ΐοϑθ 
ἐλίπσϑ, ᾿ἰπαῦ Ἠ6 βαπῦὺ (0 Φουαῦ Κίῃρ οὗ Μαδάοῃ, δῃηὰ ἴο {πὸ Κίηρ οὗ ϑῃίμπιγοη, πὰ 
ἴο (Π6 Κίπρ' οὗἨ ΑςΠΒμαρἢ, Απά ἴο {π6 Κίπρβ (δῦ τἸσϑγ6 οἡ [1π] {Π6 ποτ οὗ [οη 7] 1116 
τπιοιηΐαῖπβ, Δηα οὗὨ {Π6 μ]αἶπβ [ἀπά ἴῃ (86 Φογάδῃ νδ]]6 0 ] βου οὐὁἨ ΟἸππογοίῃ, δὰ 
ἴη (6 ν4]|16ὸν [{Π6 Ἰονν-Ἰ8Π4], ἀπά ἴῃ (Π6 Ὀογάδγβ [Ποῖσ 8] οὗ Ποτ οἡ ἐδ6 πγοϑῦ, 4ηπα 
ἰο (6 Οδηῃδαπὶίθ οἡ ἢ 6 δαϑὺ ἀπα οἡ {86 νγϑϑῖ, δῃᾷ ἐο {π6 Ατηοτίίθ, δηά {}|6 Ἠϊ ΕΟ, δα 
86 Ῥου:ΖΖζιῖθ, δηά {πΠ6 “6 8106 ἴῃ {Ππ6 Τηου 81η8, ΔΠη6 ἔο {π6 Η ν]6 πον Ηδυμοη ἴῃ 
106 Ιαῃά οὗ Δ Ζρθ. Απα {ποὺ νϑηῖϊ ουΐ, (ΠΟΥ͂ δηᾷ 81 {Π6]} ποβίβ [σδιὰρ8 } τ ἢ {Ππ|6ῃ}, 

- Ἰποἢ ΡΘΟρΪ6, θυθὴ [οὐ : ΘνΘἢ7 848 {Π6 βαπά {πδὖ ἐδ ἀροη {Π6 868 -8Π 0 γὸ ἴῃ πῃ] 6, 
ψ} [8π4] ΠΟΣΡΒ68. ἃπα σπαγίοίβ ΥΘΓῪ ἸΔηΥ. Απᾶ θη 4}}] {Π6 86 Κίηρϑ ΓΘ πθῦ 
τοσοίθθν, (Π6Υ͂ σΔη16 πὰ ρῥἱλομοα [Θποδηιρθ 7 ὑορϑίθμοῦ δῇ [16 τγαίθτβ οὗ Μίϑγομμ, ἴο 
ἤσῃι! ἀραϊηδὺ [5γ86]1. Απά {πὸ 1ογὰ [ΨΦοπονδὴ] βα1α αηίο Φοβῆθα, Β6 ποῖ δὔγαϊα Ὀ6- 
οὔυ86 ΟΥ̓ (ἤδη: ὉΓ ἰΟ-ἸΏΟΥΤΟΥ δου {Π18 ὑτη6 Μ1}} 1 ἀο] νον {μ6πὶ 411 τρ [σὶνϑ 
1πδῖὰ 41] 81] Ὀθέοσο [8Γ868] : ἴῃοιι 510 που ρΡ ἢ (μοὶγ ἤογβθ8, Δηα ὈΌγΩ ὑμὶν ομαγὶοίβ 
ὙΠ} ΕΓΘ. . 

ὃ. ΤῊΘ ρτοδῖ Ὑ]οΟΥΥ δὲ [πὸ Ὑ δίοσβ οὗ Μογοσι. 

᾿ς ΟΠΒΆΡΤΕᾺ ΧΙ. 7-9. 

1 ὅ8ο [Απὰ] “οβῆυδ οἄπι6, δηᾶ 4]1 (Π6 ΡΘ600]6 οὗ γγχὰγ πὶ Εἷπι, ἀσαϊηβὲ {6 πὶ ὈΥ {86 
ὃ πδίοτβ οὐ Μίδγοιῃ βιιά θη], δῃὰ (Π6Ὺ 168]] ἀροὰ ἰμθὰ. Απάὰ ἴδ [τὰ [ΨΦομονδῃ] 

ἀο] νογοα {θὰ ἰηἴο 186 Βαῃπᾶ οὗ ἴβγδϑὶ, το βηπχοῖθ (ἤθη, δηῃα οἢαβοα ἤθη απίο 
στοαί Ζιάοῃ, δπα ἀπίο ΜΊΒγθρ μοι ἢ-ταΐπι, πα πηΐο {Π6 γΆ]16 Ὺ οὗἩ ΜΠΊΖΡΘἢ Θαβίννατα ; 

9 δηά {πδὺ βιοίθ {Ππ6πὶ, ἀπ 0}} {πὸ ν ον [6 πὶ ποὴθ τοιμαἰηΐησ, Απηᾶ Φοβμυδ 414 ἀμῖο 
{ποτὰ 88 {πὸ 1οτὰ [ΨΦε μόναι} θα 46 [Πδα 8814 ἀπο] ᾿ἴτὰ : ἢθ μουρμθα [6 ]Ὁ ΠΟΓΒΘΒ, 
Δη4 Ὀυγηῦ (Π6 ΙΓ ΟΠδγοίΒ ἢ γα. 

ς. ΤΊ Οδρίιτγο οὗ {1π6 τοτηαϊπίπρ Ῥογίοηβ οὐ Νογίβοσγη Ῥα᾽οβπο. 

Ομαρτεε ΧΙ. 10-25. 

10 . Απᾶ Φοβῆυδ δὲ {δὲ ἔπη ἰυγπθᾶ Ὁδοῖ, δῃᾶ ἰοοὶς ΗδζΖου, δπα βτμούθ {86 Κίῃς 
Ἰποτθοῦ τι (Π6 ϑυγογᾶ : Ὁ. Ηλζοσ βϑίογοιϊ πλθ νγβ π θδᾶ οὗ 4]1] [8086 εἰ σᾷοτη8. 

11 Απᾷ (Πδὺ βιροῖδ 8]} (6 βου]β {μαὺ τσογα ἱμϑγοὶη ἢ 016 οασα οὐ (Π6 βυγογά, υἱίουΥ 
ἀεβίγογίηρς [ἀονοίηρ] ἐλόηὶ: ἴΠθγθ τγὰ8Β ποὺ δὴν Ἰθδ ἴο Ὀγθαΐῃθ : ἀπᾶὰ ἢ6 Ῥατηΐ 



100 ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ 9Ο088Ἐ0Α. 

12) Ηδζον σῖἢ ἦτο. Απᾶ 4}} {μ6 οἰ(168 οὗὨἨἁ {ῃο086 Κίηρβ, δῃά 41} ἔμ Κἰὴρβ οὗ ἴπθι, ἀϊά 
δοβῆυδ ἰΔΚ6, δῃηᾶ βιηοίθ ἔμθῖὰ 1 ὑπ6 οασα οὗ {πΠ6 βνοσά, απά Πρεῖε: Δα} δ 
ἰΘΡΙΥ ἀοϑίσογοα [ἀσνοίθα } {Π|Θη, 88 Μίοβϑβ {πΠ6 βογνυδηΐ οὗ [16 ον σοιητηδπαθϑά. 

18 Βυΐ ας 29 γ᾽ (ἰ6 οἰ168 (μα βιοοά 5111 πῃ ἘΠ 6 βίγοηρία [ὁπ {πο ὶγ Ἀ11], [5γ86] θυγχηράᾶ 
14 ἤοπο οὗ ἔθη, βάν Ηβζοσ οἠἱγ : ἐλαΐ αἰὰ φοβῇ θυγη. Απὰ 81]] {Π6 8001} οὗἨ (μ 686 

οἰ[68, δῃὰ {π6 οδίι]16, (86 οὨ]άγθῃ οὗἁὨ βγϑθὶ ἴοοκ [ὉΓ ἃ ΡΓΘΥ͂ υπιίο {ΠΟΙ Β6|γ68 : Ὀὰΐ 
ΘΥΘΓΥ͂ ΙΔ} (ΠΟΥ Βπιοΐθ 11} (6 οαρα οὗὨἩ [86 βυγογά, 180} [ΠῸῪ [84 ἀδδβίσγογθα ὑπ 61, 

16 ποίίμον Ἰοῖ ΠΟῪ ΔὴΥ ἴο Ὀγθαῖῃθ. Αβ {Π0 1,.οτὰ [Φο μον} σοπιμδπαθα Μοβαβ Ἠΐ8 
Βογυδηΐ, 80 (14 Μοβϑϑ δοιηπλληα 9 οβῃπδ, ἀπα 50 ἀ1ἀἃ Φοβῃμυδ : δ6 οἷν ποίμ!πρ ὑπάοῃ 6 
οὗ 41} ἰμαὺ (86 1ωογὰ [Φεθονδῃ]ὔ οοϊημμαηαθα Μοβαβ. 

ΤΕΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 ας. 138. ἸΔσϑ!!ν : “ ΟἿΙ͂Υ 81} (8ο οἰξαα νῃϊοῦ βδιοοὰ οὐ ἐϊπαῖν ἢ}}} (ὧΣ) Τατϑοὶ ἀἰὰ ποῖ Ὀσση ἐπ δϑι.᾽" [Ι ἘΌΚΊ ἢ 

ῬΏτδδο : τ ΟἿ]Υ (ον, γ8}] 168] Ὀυσηθαᾶ ποῦ οὗἩ ἴδ9 οἰτοδ ἩΠΙΟ. δίοοὰ Ομ ἰλοὶν ἈΠ]; οχοορὶ ἰδδὺ Ηδσοσ δίουῃϑ Φοδί 8, 

Ὀυτησά."" ΝΆ να βϑοῖδ αᾳυἱίο 86 ἐσ! ἴο δἰδπὰ ζοΣ " ὀχοορὲ ἐμαὶ") Πόσο δ ἰὼ ἐδο ονε ἰπϑίδηοο δοιὰ Ὁ. Οοσδηΐῃδ 
6. γ., 'ἰῃ 1 Ε. {1}. 18. --- Τὰ. 

ἄ. ἀδποσαὶ Εοιτοβροοῦ οὗἩ [89 Οοπαμαϑὶ οὗ Ὑ͵οδὲ Ῥδ]οβηο. 

ΟΒΆΡΤΕΕ ΧΙ. 16-23. 

16. Κο [Απμπάᾶ] Δοβίιυα ὕοοκ 4}1 (μαὺ Ἰδῃά, (μ6 1118 [πποπηίαἰη7, ἀηα 411 (88 βουὴ 
ΘΟᾺΠΓΓΥ, 8πα 4}} (Π6 ἰαπά οὗ ἀοβἤῆθῃ, δπᾶ {ΠῸ νδ|]6 ὺ [6 ἰον-ἰδη47, ἀπὰ {μ6 ρ]αὶη 
[116 Αγαῦδὰ οὐ Φογάβδῃ-ν ]ου , πὰ [86 τηουῃηίδίη οὗ 1βγδ6ὶ, ἀπᾶ (6 νβ]]ου [Ἰονγ- 

17 ἸΔπ47 οὗ {Π6 βαηθ ; δἴνοπ ἔγοτῃ {μ6 τηοὰηΐῦ Ηδ]δὶκ [86 Ῥα]ὰ τηοπμῃίαϊη ], (μαΐ σοοίῃ ἀρ 
ἴο δεῖσ, θυύθῃ ὑηΐο 8888]- ρα, ἴῃ (86 γ8]16ὺ οὐὗὁἨἩ 1βρδῆοη, ὉΠ6ΘΣ τπιουηΐ Ηδυτηοι : ἀπά 

18 4}1 (πο Κίησβ ἢ6 (οοῖκ, ἃπᾶ βηγοῖθ {π6π|, Δπα β8]6 7 ἴθι. Φοϑῆυδ τηδθ γγὰ ἃ 
19 Ἰοῃρσ ἀπ [ΕἌΥ, ΘΧΘΟΙΪΥ : ΠΔΠΥ͂ ἀαγ8] τ} 4}1 (Πο86 Κίπρσϑ.Ό ὙΏΘΓΘ γγ88 ποΐ 8 οἰ(Υ 
᾿ΜΠΙΟὮ τηδᾶθ ρθ8οθ τ [ΕδΥ, Π6 ΥὟ οἰίβ : ρϑδοβῆι!ν βαδτιϊ θα ἰο7 (μ6 οἰ] σα 

[508] οὗὨ 18γ86], βᾶνθ (16 Ηϊνιϊθθ (ηΠ6 ἱπμδὈϊδηΐβ οὐὁὨἨ Οἰθθοι : 8411 οὐλόν [ομὶ : 
20 οὐΠ6 γ} {ΠΟῪ ὕοοῖς 'ἰπ Ὀαι16. ΕῸΓ 1ὑ 8 οὗἨ (86 1ιογὰ [Φομονδ]} ἴο ᾿ιάγάβθη τυνὴ 

βίγθησίῃθι, ΠΧ ΣΧ. : κατισχῦσαι] (ποὶν μϑατγίβ, ὑμαῦ (ΠΟῪ βῃουἹὰ οοτηθ ρδὶηβί 15γ86] 
ἴῃ Ὀα0]6 [ΠΧ Χ. : συναντᾷν εἰς πόλεμον), ἱπαῦ ἢ6. πιϊρῃξ ἀδδίγοΥ ἔμθῖὰ αὐ ΥῪ 
[ἀδνοῖθ ὑμϑιι], απὰ ἰμαὺ ἔμου πὶρὴς μῶν πὸ ἴανουγ, Ὀαὺ (μαὺ ΒΘ ταϊρῦ ἀΘΒίγου ἱμθιω, 
88 ἴπ6 Ἰογὰ [96 ῃονα]}] οοτητηδπαθα ΔῆοΒ68. 

2] Αμὰ αἱ (δδαὺ ἔτηθ οδῆηθ Ψοβῆυδ δπὰ ουἱϊ ΟἹ (ῃ6 Απαϊκίτηβ ἔγοτλ {6 τηουηΐδίηβ, 
ἴγτοιιχι ΗἩθΌγου, ἔγοιῃ 6 ὲγ, ἴσο ΑμδΡ, δῃα ἔτοπι 811 {86 τηουπίαϊηβ οὗὨἩ Ψυάδῃ, 
δὰ ἔοσῃ 81} 0Π6 τηοπῃηίβϊηβ οὗὨἨ 18Γ86] : Φοβῆυδ ἀδβίγογθα ἔπθηλ αὐἱοῦῖὶγ ἰἀονοίρα 

22 {π6πι] νὴ ἐλεεῖν οἰθ8. ΤῆΘΓΘ 88 ΠΟΩ6 οὗ [6 Απδκίπηβ Ἰον ἴῃ (Π6 απ οὗἨ {6 
οἰ] ἄγθη [80}8] οὗἨ 8Γ86] : ΟὨ]Υ π᾿ αδΖᾶ, ἴῃ Οὐδίϊ, δα ἴῃ Αβμάοᾶ, {πγθ γοιηδί θά. 

28 80 ἐΑμαῚ ϑοβῆπα ἴοοῖ {Ππ6 τψγΠ016 Ἰδπᾶ, δοοογάϊησ ἴο 411 (ῃαῦ (π6 Τωογὰ [Φθβονδῃ] 
βαϊὰ απο Μοβ68, δὰ Ψ9οβιιυα σάνθ Ὁ ΦῸΓ δὴ ἱπῃδγιίδηοθ [ροββϑβϑβίοῃ "Ἱ ὑπΐο [βγβοὶ, 
ΒΟΟΟΓαΪηρ' (0 {π61Ὁ αἰν]β οἢθ ὈΥ͂ {μ6]ν 1068. ἀπά (Π6 Ἰαπᾶ γχϑϑίβα ἔγοσῃ γγᾶγ. 

ἘΧΈΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂, [06 τηοτο υἱν]]γ ἱπιργοβδῖσθ Νοχὶ (ὉΠ οντΒ 8. Ὠἷδ8- 
ἸΟΤΥ οὗ [6 σαρίυτο οὗἁ [Π6 Τοτηδὶ εἰ ηρ᾽ Ῥαγίβ οὗ νγοϑῦ- 

Ὑ 1018 ἙΠΡΙΟΓ γα ΘηΤΘΥ ΠΡΟῚ ἃ ποῦν {Π6 ΔΤ [ Θτῃ Ῥα]θρίϊπο, ᾿π [86 8Β[}]6 οΥ̓́ΤΠ6 σἠτοηίοϊοτ, 88. ἱπ 
οὗ [πὸ οΘοπηποϑὶθ οὗ Φοβίπα, ἴπ6 πογίπογη μαγὶ οὗ [ οἷ. χ. 238-48. ΤῸ 411 {18 18 δρροπάρά, ἤμπα]ν, 
Ὕγοοι Ραϊοβιίηθ. Ἅ8ὲ 828 Ὀείογο Αἀοηϊ-Ζοαάοσκ, [Π6} σΈΠΕγΑΙ γον  οὗὁὨ ἴΠ6 οοῃημοβί οὗἉ 4]] Ῥα]οβῦπο, 
Κίηρ οἵ Φογιιβαίθπιὶ (οἷ. χ. Ἱ 8..), δὰ βυταπιοπορὰ [ἢ ἃ δροεῖδὶ ποῦσα οὗ [80 ὀχάγρδοη οὗ ἐμ9 Απδ- 
πὸ ἢνρ ΕΙΠΕ’ οὗ 186 βουίἢ ἰο τοβὶδῖ Φοβίιπια, 80 πο | Κί πη. 
Φαυῖπ, [86 Κίπρ οὗὁἩἨΘ Ηδζοῦ, πο οςοιιρίεα 8 ῥῬγομλῖ-"] 8. 7Τλε ϑδροοηα ἔασι 97 Οἀππαηῖϊ ίηε, τοτβ. 
πόπῦ Ῥοβιο0Π, δἰποθ 8 οἷἵν 18 ἀοδὶρτιαῖοα 88 [6 1--Ὁ. --- Δ Ὀΐ κίυρ οὗ Ἠδσου. Ἠδζοῦ (Ἷἢ. χὶϊ. 19 : 
ἙοὨϊοῦ οἱἵγ οὗ δὶ] 16 ποσίμογῃ Κἰπράοπιβ (εἶ. χί. 10),] χὶχ. 86) νγγᾶϑ δὴ ἱπιρογίδηϊ τουδὶ βοδῖ οὗ [6 (8- 
(οΟ]]οοῖβ [Π|6 πλΣ Π ΑΓῪ ἰΌΤΟ 8. οὗἩ τῃϊ8 Ρογτίοῃ οὗἩ [ἢ παδπίϊοβ, νοὶ Φοβῆυδ ἀοδιτογοά, δοσογάϊηρ᾽ ἴο ἴπ6 
ΠΟΌΠΙΥ δραϊπβὶ ἴΠ6 ΘΟΠαΌΘτΟΥ δὲ Οἴροοη. Βυϊ! βἰβιοιηθηῦ ἴῃ {18 ΟΠ ρίοΥ (νοσ. 13), δας τ ΒΟ 88 
ἴϊο Τογὰ ΘΟ ΓΑΡῸΒ Ηἶ8 βογυδῃϊ, δπὰ ΠΟῪ δραϑίπ, ' δἰνογυγατὰβ του }}0, δη ἃ Ὀδοδιηθ ἀραὶπ ἃ ΚίθΡΙΥ οδ 
83 Ὀείοτο, Ἔχ πογίβ εἷπὶ ποῦ ἴο ἔδατγ {π6π|ὶ, δ που ρα {1τ4] (Δ ὰρ;. ἐν. 2, 17; 1 ὅδιῃ. χίὶ. 9). Ηργο ἄνες, 
ΠΟΥ Πδὰ οποδιηροὰ ὉΥ τΠ6 γδῖου οὐ Μογομ, ᾿᾿Κο͵] η τὴ6 πιο οὗ ἐπ δυᾶροβ, δῃόοῖθον Φα θη τ ἤοδο 
τη δαπὰ οὗἉ [86 868 (0Γ πηι ἰτπ|46 (νε18. 1--6), Φοεῆπϑ ᾿σοπογα] 88 ϑίβοσα. ϑοϊοιηοη ἔοι θα 186 ρἷδοα 
[4118 προ βοτὰ βυἀἀοη]Υ, Ὀοίοτο ΠΟΥ δα (}}ν. (1 ζ. ἰχ. 15), ἴπ6 ρορυϊαιίοη οὗἩἨ τίς ἢ νγᾶβ οαιτιοᾶ 
γοῦ τοροίῃογ, δι} 1168 ΤΠ πὶ πιο τῖν, ρα γϑῦςθθ (Ποπὶ ἴῸ ΙΑΊΝΑΥ͂ Ὦγ Π|ὸ Αβϑυτίδηβ ὑπᾶοὺ Τὶ] Δ -Ῥ δον (9 Καὶ. 
{Π6 βοδοοββῖ, ἰπ τπ6 τορίοῃ οὐ ίάοπ, ἰδτλθ8 {ποῖγ  χν. 29]. Αδοοταΐηρ το Φοβθρῆπβ (Δ4πἰϊφ. νυ. δ, 1), 
ΠοΥΒ68, δῃηἃ ὈΌΓΏΒ (ΠΟΡ σΠατο ἢ το, ὙΠ ὑπέρκειται τῆς Σεμεχωνίτιδος λίμνης), Ηδτοτ ἸΔΥ ΟΠ 
δεσοιηῦ ὙΠ ]Ο ἢ τ μάν ἰπ νοτβ. 7--9 5 ὈτίοΓ θα 4]] "τι Γηρα οὐἁ δ1}}5 νυ οἷ βίγθίς δ. [86 } οὐ [Π|8 νγϑδὶ 



ΟΗΑΡΤΈΕΒ ΧΙ. 

οἵ τῆς εεὰ οὗ Μοσοπι, ποῦν 116 606] δαί, Ῥοσίοῦ 
(1. 894) ἰὈυπὰ Πότ ἃ ρίβοθ Ηδδιγ; Ιἐοδίπϑοπ, οἡ 
18 «διὰ τ ὰρα δη ἤοὺγ βϑουῖι οὐὁἨ Ἀδάσβἢ, στῇ 
ἈΔΙοΝ ΗΔΖΟΥ 18 πιοητἰοποὰ Ὀοιδ ἰδ οὐγ ο0Κ ςἢ. 
χἰχ, 836, δηὰ ἰῃ 2 ΚΕ. χνυ. 29, Ὁππὰ ἃ ἢΪ}} Το]- 
Καπηιθοῆ, τῆς ἢ μῸ του]ὰ ἰἀοπιὶν τ ΗζοΥυ. 
Κπονεὶ βθθ κα ἴοσ ἐξ οἡ 6 Ἀ1}} ποτὰ οὔ Ἑλιπδ, βου τἢ- 
ποϑὶ οἱ δαίδα, ῇοσα ἃ οο]]ϑοϊίου οὗ σχυΐ8, Η τι ΖΖῸΓ 
οΓ Ηκσίγοῃ, οοσῦσα. Τηΐδ β118 8 νἱονν οὗ [ἢ6 
ἐγϑεῖ οὗὁ Μότοτῃ ; ἢ 866 θεῖον. Βαϊ 828 νὸ ὁδῃ- 
ποῖ βῆδλτιβ ἰῃ (5, ΤῸΥ σοαβοΠ8 ἴο Ὀ6 γίνοῃ, γγὸ δοσορῖ 
{πὸ εἰδίοῃοηΐ ΟΥὨ Φοθορῃ 8, τυ δον ΒΘΟΙῚΒ ἴ0 τ. 8ι1}}}- 
εἰρη ν δαρρογῖοα ὃν [86 ΓΟΒΟΔΙΌΠ6ΒΘ οἵ Ῥοτγίογ δπὰ 
Ἐοϊπβοη. ϑὅθς ἢ 8 ροΐϊηῖ ν͵αϑ νγῸ}} δάἀδριοα ἴο 186 
τεσ άθπου οὗ 8 ΡῬΓΟΙ ΠΗ ἸπΠοΠΔΙΟἢ. 
Μδύου, οἰ. χὶ. 19. ΑἍἔὄοεἷτν ποῖ γοῖ ἀϊβξοογοτγοά, 

μαμὰ ρ5 τὸ 6 δουσῦ ἴῃ δβουῖποτη ΟὐΔ}1] 66, ΤΏΟΓΘ 
Ρτουϑῦὶν, Ἰοπότεν Ἡκο 186 ΟἿΒΟΡ οΟἰτ᾽6 8 τοβς οὗὨ [Πα 
561 οἵ δίογοπι (ποὉ.). 
ΒΕΪΤΟΩ ἰδ “816, εἶν. χὶ!. 20, Βηϊτητοῦ- ΜΙ ΟΤΌΠ, 

ἰβοτοίοτο δι πησοι πὶ ἴπ6 νἱοϊη τ οὗ Μοτγοη τὸ. Μαδ- 
το. ἐουποδὲ οὐὁἨ Θά 68}. 
ἈΟΘΒΒΠΑΡΕ (εἷ,.. χΙϊ. 20) ἃ ὈΟΓΩῸΥ εἰτγ οὗ ΑδῇΟΓ 

(ει. χίχ. 256). Αοδοογάϊης ἴο ᾿ξονίηϑοη {(αίεν Δ ἰὐί. 
Κα. ρ. 55), ροσβαρα [ἢ ρῥτοϑψις Κοβδῇ, δῦουῦ πιϊά- 
ΜᾺΥ ὑδίποοη «{Ὑτὸ δηὰ Βδηΐαβ; δὶ πηοϑὶ οοσίδὶ Π}Ὺ 
ποὶ ΔΚΚΟ, 1485 ποῦεϊ οπ οἷν. χΙΧχ. 25 ΘΟΠ] ΘΟ ΓΙΓΟΒ. 

γον. 2. Οἱ ἴδ χηουπΐαίῃ. Το τηουπίῖδίη οὗ 
ΧΑΡΠΤΠΑΙ (Οἢ. χῖχ. 32) 153 τυθδηΐ. 

ἴῃ [86 υ]αίσι, βου οὗ Οἰπποζοίῃ, ἱ. Ἅ6., τὴ 
αδογ οἵ ἴ86 Φοτγάδη, βου οὗ {πὸ δο οἵ θῃηθ8- 
δτοῖ. 

Ϊὴ {180 Ἰοτυϊδαᾶ ; ἤδγο ῬΤΟΌΔΟΪ [Π6 91:0 Ὀοτ- 
ἀοτίησ τῃ6 868. Ὀεϊ ΘΟ ἌΚΕΟ δηὰ διάοῃ, ἴὼ νι οἢ 
ἰπ6 (Ο]υτίπ, Ν ΡΟ ΟΡ οἱ ἴπϑ δϑβ, αἰγεείβ 
68 (εἶν. ΧΙ, 23). “ΓΙΐ8 Τ)ὸγ (οἢ. χνῇϊ. 11, Φόβορῃ. 
πι|. ν᾿ 1, 22) Ὀοϊοηχοὰ Ἰδοῦ τὸ ΜδΠΆβ5Θἢ (ςὮ. 
χΪ!. 11), ὃν πἰςι τυ 15 Οδηδδηΐτο ἱημα ἴδῃ 8 
πεῖο οἱ ἀήνοη οὧἱ (πάρ. 1. 27). Ῥτοπὶ 1 Οἤτοη. 
ὙΝΙ. 29, τὸ ἰδαῖτι τμαῖ σμ άγοη οὐ 9ΌΒΈρὴ ἀνγοὶς ἴῃ 
ἵ-. Το ρορε!δτίοη νγὰ5 Βοοογ ΔἸ ΠΡῚΥ ἃ τηἰχοά 016. 
ὑπάοτ δοίοπηοπ ἰΐ νγαϑ (ἢ ΟΠ οΥ ρἶδοο οὗἉὨ ἃ γθύδπιθ 
ἀϊδιηοὶ (1 Καὶ. ἵν. 11}; ποὺν οαἱϑὰ Τοτγίασγα, 8180 
Γδηταγα, τ ἢ ΤΟΓΙΥ οὐ ΗΠ Ὺ ἀνε! ]ΐη κ8, ἄν Βυπάγοα 
Μοβδιηπιοάδη ἱπμδοϊιΔη 13, δηα ταΐῃβ οὗ ὁ ΕΔΗ Κ 

ολϑείο (τοη Βδαπο). ὙΠ 59 οὐ ὙἹ [52 
(εἢ. χὶϊ. 28.;.1 Κα. ἐν, 11) ξξΞὶ βοΐ β οὐ ογσ. ΤῈ 
ΡὈίδοα 858 80 δ δὰ Ὀδοϑιβ6 ἰΐ ΙΔ οὐ δῃ οἱονδίίοῃ, 
πίοῖο ἵδη ἀς Ὑοϊὰθ ἰοππά ἴπ6 ταῖηβ (ἐπι. Ῥ. 
807), εἶπα τ }] 686 ποῖ οὗἨὨ Οἰβοόδγοα ἴον αγὰβ Τ ΎΓΘ, 

γος. 3. Φαδίη ϑθηΐϊ, δοοοτάϊησ)ν, τὸ τη6 Οδηδλῃ- 
1ϊ68 ἰῃ τῆ οαδὲ δηὰ υοϑῖ, ἀπὰ τὸ ἴπ6 οἵδποσ ὑγίῦοϑ, 
ο. φ. ἴο ἴπ6 Ηἰνῖ 68 ἀν] πρ ἴῃ 186 απ οἵ ΔΊΖρΘὶ. 
ΓΗΒ τοσίοῃ ἰδγ, βοοογάϊπρ το ἴπ6 ργυδθηϊ ραββαᾶρθ, 
ἀπιοῦ Πογπιοη, δηὰ τνλϑ, ἔγοτῃ τοῦ. 8, 8 ρ]Αἶπη, ρογ- 
05. τῇ Ἰανοὶ διτὶρ δοιτὴ οὗ Ηδϑυοῖγα, ἀπά τὸ τῇ 
σε οἵ Το 61-Κδαϊ. Τλιογο, οπ 8 ἢ], ἔγοπι τ ΠΙ ἢ 
ΟΠ 6 Πιὰϑβ ἃ ρἠοτγίοιιϑ νον οὗ [Π6 στοδὶ Ὀαβίη οὔ Πα]ο, 
Ἰῖρϑ τὴ μίδος Μπι]οἢ οὐ Μοιθ ]οἢ (Ἰξουϊηβοπ, 1]. 
847, δὴ ἔκαμον Βιδί. 65. 312 ἴ., δῇ ἀο Υὶ οἱάο, δναγ- 
ταῖσδε, ᾿, ρ. 428). ΤΠ6 παηιο δἰ χη: ῆθ8 “ οὐτο0Κ,᾽; 
δηὰ οὐπεβροπάβ ἴοὸ τὸ Ηοῦ. ΤΙΞΞῸ (ΚποθοΕΙ). 
ΤΡ παπιθ ΜΊΖΡΘΙ Οοουτδβ ἰῃ ἔτνγο ΟἾΒΟΓ ῥΙδοοβ, ἰπ 
δαάδῃ (του Βδαπηοτ, Ρ. 313), δηὰ Ῥγοῦδθ]Υ ἐν ΐοα 
8.30 ἰῃ ΟἸοδα (του Ἐδιιπιοῦ, Ρ. 265), 88 ἃ ἀδβίμηδ- 
ὨΟΝ οὗ Ἰο Δ} }:168 ; ΥΘΥΥ Ἀὐβρὲβ (δὰ δ ποθ Π6 ΘΟΙΠΙΓΥ 
Αθουπήοά ἰπ ροεί οπ3 δἤογάϊηνς Ὀδδυῖα} ἀπὰ οχ- 
ὑδῃ 5: }6 ̓ΓῸΒ (ὐΟτΏρδγο [Π}6 Β᾽ ΠΥ ΔΓ ΠΔΠΟ8 ἴοὸ 
ἵμ) πιο νι ἴῃ ΟἿ ταουπίδίη τοχίοηϑ: Ιροκοιϊ, 
Ἑαϊτνίοιν, οἷο. 

γεν. 4. Τα Οὐ πδϑηΐο ῥτίποοϑ πα ποὶγ ἐγ θο8 
οὗνν πὰ τπηλυοὴ οαϊ, ταῦ ἢ Ῥϑορὶθ ϑυϑὰ 88 [Ἐ6 
ΒΑΔ ἰηδλὺ ἰα ΟἹ [ἴ86. δΟθΒΏοΟσΟ ἐπ σχηυοϊαο, 

101 

υὶἱ ΒοῦδοΣ δα Θμασίοῦδ ΥΟΣῪ σϑν. “ΓἾιῸ οοΠὶ- 
Ρδυίβοη νἱ}} [Π6 δαηα ὃν (δ δεα ἰϑ ΨΘΥῪ Οἴϊοῃ πλοῖ 
ἢ ἴῃ τῃη6 Βοοῖκ οὗ (εποκίβ, χχχίϊ. 18, 31; χὶἱϊ. 
49, 88 δΔῃ ΟἸηδίοτα οὗἁ πιμί μα; ἃ8. δὰ ΘπλΌ οι οὗὨ 
ιρεϊσλὲ ἀραϊη, Φοῦ τί. 3: Ῥγου. χχυίὶ. 8. Τὴ 
ΠΟΓΒΘ8 ὙΥΟΓῸ ῬΑ ΟΪΑΥΙΥ ἰοττηϊά88]6 ἴο 1ΠῸ 15Γ86]- 
το, Ἴὸ δαὶ ποποθ. ΠΟ οἤπατίοῖθ [ἱκον βο, οὗ 
ποι ἴς ἰ6. βαϊά, οἢ. χνίϊ. 18, τῆι ΤΠΟΥ ὑγεγο ἰγοῃ 
σΠΔΥΙΟΙ͂Σ, ἱ. 6. δα ΜΠ οΟΪ9 ἘΠ ΠῚ ἴσο γοβ. Οὐομπιρ. 
Βεσῖποδα [πὰ (8850}} ὁπ Δυᾶν. ἱ. 19: “δ 
βου ΠΘ-σΠϑυοῖβ 6το ἢγθι ἰηττοάθιοοὰ ὈΥ ΟΥτιιβ,᾿ 
(ζοη. Οντορ. ἱν. 1, 27, 830), Κεῖ]. 

γεν. δ. Απὰ ΘῈ 41} [8686 Κίηχα το σῸ σοὶ 
ἰοχοῦδον ᾿ΔΘΥ οδθ διὰ οἱζομοα οχοῦθον 8ὖὉ 009 
ὙΔΙΘΣΒ οὗ Μοσοιω, ἴο Ηκηῦ δχζαϊμδὺ Ιδτὰθ]. 7.1.3 

ισαίον οΥ δήετοπι, ὩΥΓΥΩ Ὁ -Ξ μἰρ μιοβῖ, πρροῦ, γα τοῦ 
18, Βοοογ ἰηρ ἴο τμ6 ταάϊ οπαὶ οχρδηδτίοπ, {Π6 
λίμνη Σεμεχωνῖτις οὗ Φοβογἢι5 (πὸ ν. 5,1; Ἀε|. 
«]ωά. 1. 9, 7; ἵν. 1,1); πον σα] ὈΥ 16 ΑὙΆ 8 
.ἢγ 6|- ΠῸΪ]Θἢ, οὐ ο᾽- παῖς. “ ἼἼἢδ βοὰ 18 ἔννο δηὰ 
Δ ᾿α] ἢ πουγβ Ἰοηρ, ὁπ ἤοὰῦ σὰς [δυους τἤτοθ 
ΤῊ1]68 ἴῃ ὁ8ο0 ἢ αἰϊγοοιΐοι, τόνος, ΖΜ) οί, οὗ δδίδὶ, τ. 
1898], τυυάγ, δροιπάϊηρ ἴῃ ἢἤπ]ν, [18 βυγίαοο ΤΕΥ 
ἔθος [νὴ ἀὸ 616: 140] δνονθ τδὸ Ἰθυοὶ οἵ τὴ 
Β08 ; ἰῇ ΒΌΠΙ ΠΟΥ ἸΠΟΘΕΥ ἀὐοὰ ἀρ, }} οὗ τοϑιβ, ἰῃ 
Ὑ Πἰσἢ {Δ ὈΟΔΓΒ δηὦ βογροητα ἄἶνν 6 }}, ΟἸὨἸΥ ἰτ8 δα β᾽- 
ΕΓ Βῆοτο 8 ἱππαδὶτοα "ἢ (νοη ᾿ξ μλογ). ἴ 8. ΤΊ0ῃ- 
τἰοποὰ πουῃογα αἶδο ἰη τπ6 ΒΙυίς, “6 416 Κίπσβ, 
ὁπαάρὶπρ ἔτοπι νοῦ. 7, δα, ργου δον, μ᾽ το]ιθὰ τποὶν 
ΘΔ ἰπ ἃ βίγοπρ ρΡοβίτοη, εονογοὶ ὃν Ηδζοῦ ἀπὰ 
Οἴποῦ οἰ68 88, 6. .. ϑαθβῇ, ου ἰδ Ψοῖκνὶ ϑαρα. 
ΒΥοτὰ τἤθησθ ΠΟΥ ταΐῦ ἰδ πο ἢ ἴογτἢ ἢ τοῖν 
᾿υγ 68 ἃπὰ ομλγοῖβ ἀραϊηβὶ Φοβίμια, το ου]Ἱὰ δ6 
ἸΙΚΕΙΥ τὸ ἑοῖπθ ἂρ τγοιρ ἴμ6 Φογάμη να]]ὸν. Βὺς 
1 118 ἡγοσο τμοῖσ ΡΊ6Π ἰϊ τνα8 {γπβεγατοα ὃν (ἢ τὰ} 
βιγαϊορὶς ΤῊ ΡΡΣε ΟΥ̓ τῆς ἩΘΌΓΟΥ ὁοιηδηάογ. 
Κποδεὶ, 0] ονγοὰ Ἰδίοὶγ Ὀγ Χο] (διέ. ΟὍηι. ἃ. 1, 
πη ἢ.].) 866 Κ8 1013 υυϑῖοῦ οὗ δΔίογοπι ἴῃ ἃ 11{π||6 Ὀγοοῖκ 
βονίπρ ἴῃ [86 νΔΠῈ} θοῖον, διαίθα, δηὰ νν ἰοῦ ἢα8 
118. βουτοδ πη ἴΠπ6 τηοιπἴαϊπ ᾿γὶην ἴπνο Ποῖγ8 ποτιῃ- 
νοβὶ οἵ δε. ΤΊιογο 169 ἃ. μίαοα οἈ]]οα Μοίγαιη 
οΥ Μοπη (οῦ. 111. 838 [.). ἀ Βίδησο αἱ {{π|ὸ πηᾶρ 
ϑ[ΟΥΒ {πᾶ ΓΠ18. ὙΔΙΊΟΥ νγα8. 1} δι μα τὸ ὕδ τὴθ 
σΑΙῺΡ οὗ ἴΠ6 πιο  ἰταἸπου8 Οἀπαδηΐθβ. Απὰ πγῆθη 
Κποῦοϊ, ἴο βιιρροτῖ ἢ 18. βρδο ΑΓ Ορὶ πίοῃ, ὑσηρσϑ Ὁ 
ἴπ6 εἰγοιπιϑίδηςο, [ΠὉ “ ΤΠΘΓΟ 18. πὸ Ργοοῦ {παῖ (Πθ 
Βδὴγ 61- ΗΠ] ἢ ννα8 νοῦ οα]] θὰ ὈΥ [6 δηςίοπίϑ [80 
“παῖοΥ υὗἱ Μοοιη," ψ6 τ ρὶγ, πὰς τη6 ἢν οἱ- 
Ηαϊοὰ ἰ8. πιθητοποά δὲ Δ}} οὐἱγ ἰπ [8 βί ποία ῥρ8- 
885,6, 50 {ἢ {16 ΟπΪν ατθϑι1οη 8, ον ἀἰὰ τῃ6 δη- 
αοἶθπ3 υπηάογθιαπα {π|8 ρϑβϑαρο Ὑηδὺ (4 ΠΟΥ 

εἰΐπκ οὗ 16 ΘΙ Θ᾽ Απϑποῦ: Αροογάϊπς τὸ 
Φοβορ 8 (ΠΟΥ Ἰπουρΐ 'τ ἴο 6 τῃ6 ὅθι. δϑιθοῃοη- 
1ι13, ΟΥἮ ϑαπιοσποη ῖβ, ([Ὠ6 ῥγοβοης Βα τ ὁ]-Η ἰδ, 
πολύ Μῃϊοῆ [Π6 ὈΔΌΠῸ6 νγὰβ ἰουρ. ΓΟ {ἢ ΐ8 ἴτὰ» 
αἀἰΐοπαὶ νέφαν, Ηἰζὶρ; αἶἰϑο ποϊὰ3. Ἡς Ὀγίοβγ τὸ- 
τΆΓΚ8 (18. ο οομίε οὔ" 15γ. ἱ. Ῥ. 108): “Ηο 
(.1ο8π8}) σοησδοτοά, ἴς 18. βαϊά, αὐ ἴ6 'νϑῖοσ οὔ 
Μέεγοῖὰ (ἱ. 6. Ὁ] Ηπ|. 8) Κίης Φαθίη.᾽" 

γοῦ: 6. Ἐποουγασίπρ τομαν οὗ (οἂ ἴο Φοβῆπδξ, 
8 (ἢ. χ. 8 ἀπά οἴδη. ΥΥ̓Θ πᾶνὸ ἴὸ οοποοῖτο οὗ 
δοβῆιια 88 ΔΙΤΟΔΟΥ Οἡ [06 τΆτοῖ, τ Βοπ ἢ} 8 πογὰ 
γγᾺ8 δ ἀτοββοᾷ τὸ Ηἷϊη, βίηςα 16 ἀἰδίδηοο οι (Ο1}- 
58] τὸ τΠ6 568 Οὗ Μογοπὶ νγὰ8 ἴοο γγοαὺ [ὉΓ ἢ]πὰ ἴ0 
γοδ ἢ [Π0 Ἰδοῦ Ὀοῖννθ ἢ ὁπ0 ἀδ  δηἀ [Π6 ποχὶ (“ ἴο- 
ΤΛΟΙΤΟΥ ρου [8 τἶτηο ᾽᾽). 
Του Βῃ 5810 ΒουβῈ μοὶ ΒΟΥΒΘΒ δηᾶ ὈΌΣΕ ὑπ Ὁ 

οδμασγίοῦδ τὶ ἢ ἔσο. 80 αν ἀοοβ τὶ τ [ἢ 6 ΒοΥδοβθ 
οὔ Ηδάβ -ὁζογ, κὶηρ οὗ Ζοὺῦβ (2 ὅδηι. υἱῖ. 4} 

ΟἌτγοη. χυῆἱ. 4. 2.) ΞξξόΕ γευροκοπξιν). ΤΉΘ ἰοπάοπ8 
οὔτΠο πἰηκ Ἰορ8 6 Γ6 βουθτοά (ἘΠ 6} γογὸ Ὠλη ϑέττιη ρ), 
δηά τἰἰὰ8 1ΠῸΥ σατο τοπάθγοα οΟτῃρ  οἴΟἾΥ 11561688. -- 



108 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 9Ο5Η0Α. 

ΤΌ αυτηΐηρ οὗἉ ἴΠ0 οΠατίοῖς 18 τηοπιϊοηθα 4150, ἘΒ. 
χὶν]. 10; τὸν Ἴσογα 1πογοίογο σουια}Υ οὗ ποοί. 

Ὀ. 71 ἀὲ φγεαὶ ΨΚ͵είογ αὐ λ6 ὅρα φ «ετοπι, υετϑ. 

7-9. -- γον. 7. Βυάάσηϊγ, ἘΝ ἕο ΠΞ 
6. Φ ᾿ 

ὙΠ [Π6 δαἀνογθΐα] οπαΐης ζ΄, 88. ἴῃ ἰδ, δηά 
: | 

τ ΙΑ Ποοἷ8 οὔ δὲ δηὰ 3. ὙΠΟῪ βαϊά α]5ὸ ΝΙΒΞ, 

2 Οἰν. χχίχ. 86, ον ὩΝΓῚΒ ΨΩΘΣΙ, Χυπι. νἱ. 9, 
ΟΥΓ ΝΒ ΣΆΡΑ 18. χχῖχ. ὅδ, ΟΥἁ »ΠῸ ἘΜΠΒ, 
8, χχχ. 18. Φοβῆυδ ῥγουθδ Πἰπη96 1 Ὁγ δἷβ ταρί ἀΐτ 
8. [6 ΚΌΠΟΓΑΙ, 48 “ἢ. χΧ. 9. 

γος, 8. Ῥυγδιοᾶ ἴδϑχα ὑπο τοδὶ Ζίάου δηὰἃ 
υῦο ΜΊΒΡΘΡ οί Β-σωδίγτη, διὰ υὑὐὸ ἢ νὸν 
οὗ ΜΊζρϑι ϑαϑύσασα.. «05}|8 [ὉΠΟνγοιὶ τ ΘΟ ΠΥ 
ῬΑΓΓΥ 1ῃ ἃ πογίἢ νοϑίογῃ ἀἰτοστίου (τουσαγὰ δι4οΠ), 
δη4 νγοβίναγα (ΔΠΒγορἤῃο ἢ-πὶ.), ραγΠ]Ὺ τονσαγὰϑ 186 
ὨοσΒβοαδὺ (νά ] ον οὗ Νίσροι). διάοῃ ἷἰξ ἢ6ΓῸ 83 

οἰ. χὶχ. 28, ἴ06 ρτοδῖῦ (ΠΞὋ), ἑ. ε. ἴῃ6 ρΡορυϊουβ 

(ΤῸ ποι ΓΥ 13), δὰ {ππ8 ἰ8 ἀεβίσπδίθα 48. 186 
σΔΡἢ[4] οὐ τ[ῃ6 Ἰαπὰ οὗἩ [πὲ δἰἀοηΐδη8 (Ῥηοσπἰςοΐ 88). 
1 ννδβ οἰἰογ [ἤδη Τντο, ἀπά δἱ]οιῖθα τὸ ἐπα ἐγ θα οὗ 
ΑΒΠοΥῦ (οἰ. χὶχ. 28), θὰῦ ποῖ σοπαιογοά ὃν ἐς (Φυάρ,. 
ἷ. 81). Βιάοη 8 Γοροδίθα Υ τπθηεἰοποά Ὁγ ἨΟΠΊΟΥ 
(Π. νὰ. 289; χχ δ! 748; Οα. χν. 425). δ ΟἷΥ, 
ΟἿΟΒ 80 μον ΘΓ], Π8 ΠΟῪ ποῖ πιοτὸ ἴῃδη 5,000 ἰῃ- 
ΔΌΣ πῖς (Ἰξοῦ. 1.417 8..). 1π 3 ργορῆθον ἀραϊηβῖ 
Τγτυβ, [5] Δἢ του ῦογα Βιάοη αἷξοὸ (18. χχίϊ. 2, 4, 
12). «ογοιηδῃ ΘΟΠΙΡΓΟ 648 δίοπ ΠῚ Ὑυτὸ 
(96 γ. χὶν!. 4, οοπηραγοά νν}Δ οἢ, χχυὶ. 8), ΠΣ ΤΩΝ 
5 ὙΘΙῪ οἴζηῃ ἄοπα ἴῃ {πὸ Ν, Τ΄. (Μαῖι. χὶ. 21, 22 ; 
ΜΙΑΥΚ νΥἱὶ. 241-31; Μαῖι. χν, 21; [||κὸ χ. 13: 
Ματκ 1. 8). ΑΑ ἌἜδαγηπρ ἀοβογρτίοη οὐ ᾽άοῃ 18 
είνοι Ὀγ Εαγτογ, ͵απαάετιιψοη ἀ. αίεεῖ. Ρ. 851.-- 

ΜΙ Υϑρ Βοϊ -τηδίτη. [ΓΌΓΠΟΥ; “ν στη νγαῖογ ᾿ἢ : 
(αβ6η. : “ ΡΟΓΒΆρ5 [ἰπ|0- Κα} Ππ8 ΟΥ̓ Βιο πη σ- ΓΟ 63 

(ἔοπι ἘΠ 1) εἰτιαιοά πρᾶν υβοτ ;᾽ Κποροὶ, ἔγομι 
1ὴ6 Αταῦ.: ““πδίοτ- Ποῖ ἴ8,᾽ δῃποπρ νυ] ἢ 8μου]ά 
δ ππάογεῖοοά τἰγὸ Ρτοϊποπίογίο8 “ἐκπ ΘΠ- ΝΆΚαΓΑ δηά 
δ5 6] -ΑἸα Ὁ (ὅρα ᾿Γγγίογαπι). Νοὸς νοτὴ ῥτοι- 
Οπίοτι 8, ΒΟΥ ΟΡ, ὑπ ΟὨΪΥ πο, αηὰ ἠοῖ [Π6 β0Ὰ 
ὑυὰῖ ἃ ερτίηρ, 18 πιρδῃΐ, γγχὸ θυ] ονα, παι Υ, (ἢ 
δοῦπον απ ΘΩ-ΝΆΚαγα, ἡ ἰς ἢ, στοὰ ἃ Βρτίηρ 
Ἰγίηρ δἵ τὴ6 βου τμοτῦη ἴοος οὗ [πὸ τποιιηϊαῖη, ἀπὰ ἃ 
Ῥίαςο σα} 10 ΜυΒοΠαἰγίίο (Ρ] αἴπ]ν, ἃ5 ὁνοη Κποθνοὶ 
Δἀὐπιῖῖδ, 116 παῖπὸ ΠδπῚ6 88. ΜΊκτορ]Ο.}), 18 ΠΑ] 6 
180 δὰ 5 61- Μ|  βο δἰγ ἢ} (ΤΠ τον, χνὶ. 807). Ηθτγα 
ΟἾΟΘ βίοοι βεύμαρβ ΓΠΓΏΔΟΟΒ (ρ] 88. ΓΌΓΠΔΟΘΒ 1) ἴῃ 
18 νἱοῖ ΠΥ οὗ τπὸ βρτπρ᾽, ἀπά ἤτοπι {Π686 ἴδ τοςεἰνο 
1ἴῖ5 πᾶπιο. ΤΠῖδ νον δ 118. ΘΧΟΟΙ]Ο εν ὙΠῸ ςἢ. 
ΧΙ, 6, γι μογο ΜΠ 5τορΠοιβειηαίτα ἰβ πο τοπ ἃ ἃ8. 8 
Κηόνη θουΠάδεΥ ροΐπι. Φοξῆαβ, τπογοίοτο, οαβὲ τὴς 
Οἰηδαη 68. ΟΥ̓ΘΡ [86 πιοιιπίδίη, Πότ ργοοὶ του 5} 
Ἴ ἀονπ ἱπίο [πὸ ρ] απ ὈΥ̓͂ {Π6 868, Ὀγ τ] ΠΟ ἢ, σαΥ- 
τα] πἶγ, τπου 5λη 8 ἡ γα ἀοδίτογοὰ. ΒΒ ὑπ }6 τὐνὸ 
αἰνίϑιουβ οὔ [6 δύ {π|18 {Ὁ]]οννοα {Π|ὸ ὁπόταν 
τονναγὰ [Π6 δοιιζῆνοβι [Ν. ΥΥ. 1] ἀπὰ ννυοβῖ, ποῖ! ῦ 
ἸΉΟΥΘΒ αἱ [ἰπὺ βαῖια τἰπὴ60 ᾿ουναγὰ [Π6 ποτ ποηβῖ, ἀπά 
ΟΠ .4868 {Π6πὶ ἵπτο [ἢ6 ν4}16Υ οὗ ΜίΖρεϊι, θὰ ἀθονθ 
ἴῃ νοῦ. 8, ΜΙ Ζρδῃ. 

ψεγ. 9. Εἴπαιν, Φοβῆπα ἄο65. Δ8 7θ πονῇ πδὰ 
Ὀϊάάοη, Ὠου σἢΒ ([π6 ποτβοβ, θα ὈΌΓηΒ [Π6 σπητίοῖβ. 

ς, 7λε Οαρίμτε οΥΓ τοϊαὶ τοπιαϊποαά ῳ Νονίλενπ 
ῬΡαϊεδιϊπ6 (νοτβϑ. 10-15). Μίετβ. 10, 11. ΕἸγβῖ, 
Ἠδζου, πὸ ἙὨϊοἐ εἶτν οὗἩἨ {π686 ροτν πογίδοτη Κίπρ- 
ἀοπιβ, ἰ8 ἰβκὸῃ, δηὰ, Ὀοσϑβο οὐὔἵἉ ἱϊβ Ῥγοπιΐηθποθ, 
ἸΩΟΤΘ ὨαγάὰΪϊν ἀσαῖς ἢ τη τΠ6 τοὶ. ΕῸΓ Φοβῆσα 
δυτγποὰ ἤαζοσ νἱ} γα (νογ8. 11, 18). --- Οἡ τὴ6 πῇ 

ὩΣ, οοπιρ. Ποῦ, ἢ, 6, ἀπὰ ἿΞ7Τ οἷ, 111. 17. 
Ὑεῖβ. 129, 18. δία οὔ τὴ οἵδοσ οἰκτίοβ. ὙὉῃδ 

Β6Πη86 Οὗ {0 0|΄Ὲςνθ  γ γ868 8 (μαὶ (ἢ6 οἱτ168 ἴῃ τὴ6 
ΡΙαἷπ 6 Γα το ΠΥ Ὀαγποᾶ δη ἀδνοῖοά, ν᾽ ἢ] 6 [ΒΟ ΒΘ, 
ΟΠ ἴΠ6 ΘΟΠΙΤΆΓΥ, τολίολ διοοα οπ ἰδεῖν ἀἰ, ἃ. 6. τὴ6 
ἰογεοα πιοππιαίη οἰτἰο8, στ 1[Ώ6 8016 ΘΧοορτίοη οὗ 
Βδζοῦ, τοῦτο ποῖ Ὀυγποὰ. ΤΤὴθ [δυο 65 ΟΤΟ ο0ῃ- 
ἴθηΐ ἴο 586 Κ ΤΠπ6ῃ (γνοτ, 12). 

νοῦ. 14. ΤΟ 5Ρ0118 σγοῦο ποῖ ἀενοίθά θυϊ ἀϊ- 
νἱἀοά, 85 δὲ Αἱ, οἷ. υἱἱἱ. 2, 27. Τα το, 411 τ᾽΄δλδὲ 
δὰ Ὀσϑϑί (σοιηρ. νοῦ. 11), τότ ἀοϑίτογοί. 

γεγ. 15. ΤΠὶβ οοπιηδπά οὗ Οἀοἂ ἴἰο Μοβθβ ἴἰ9 
ἰουπὰ Ὀοίογοη Εχ. χχχίν. 11-ἰ,|6; δηὰᾶ ἄσϑιη Νιπ). 
ΧΧΧΙΙ. 51--56, δίγοηρτ ποηθα ὃν ΓΠΓΘΑ ΟΠ ΏΡΒ ; ἤΠΑΠΠΥ͂, 
ΑἸ5ο, 1)οιῖ. χχ. 16, νεογο 11 18 8βαἰ 4, ““ΓΠοῦ 584} ϑᾶν6 
Αἰῖνα Ποῖ ΐηρ τμδὺ ὈγοδίΠ65,᾽ 28 Φοβίδ ΠαγΟ δοῖθ }} 
ἀοθ8. ΕῸΥ (ἢ ΓΓΔΠΒΙΣΙ οὗἉ [ἢ 8 σοτητηδηᾷ ἴο Φ051π8, 
ΟΟΙΏΡΑΓΙΟ ἱπ ροηοια] [η6 οἶδη-οἰ ρα Ῥδεβᾶρο, ΝΠ). 
ΧΧΝΊΪ. 18-23, πὰ ρΥΠ ΠΟ] ΣῪ 1)ουῦ. 1“, 21. ὙΠΟ 
ΔΌΙΠΟΥ βἴδῦθ8. ΘΙ ΡΠ Δ ΕΠ 4}}Υ, ἢ0 δον 116 οοπϑοίθῃ- 
Ομ 8η688 οὗ Φοβῆπα : ΒΘ ἸοΙ͂ῦ ποίη υπάρχτο οὗ 
411 ὑμδὲ Φοβθοναδ δὰ οοσησηδη θα Νίοδβϑδ, ᾿ς Ρ. 
γΟΥΒ. 12, 845 ΜΙ] 85 ἌἽἢ. ἱ. 7, 8. 

ἀ. Ο'επεταὶ {ἰείγοβροοὶ 9 ἰλ6 Οοπφιιεδὶ 0.7 Ἡβίετη 
αϊεεβίπα (τὸν. 16--23). --- “Δοβθα σαρπιγοὰ [86 
ΨΠΟ]ο Ἰαπά οὗ ΟὀἸπαδῃ, πδιλοὶυ, ἰὼ 16 βοιῖη, 1Π6 
ῬΟΓΓΟΠΒ τηθπτὶοηρα Ἀν χ. 40 ΠἾ, ᾿ροίποῦ τ ἢ (ΓὨ6 
ΑΓΑΌΔΗ (νοσ. 3), τῃ6 τηουηϊδίη οὗὁὨ [Ιβτγδοῖ, ἑ. Ἂ. 
Ἐργαίπι (εἰ. χνὶϊ. 15), ἀπά 118 Ἰονν ]δπά οἡ {πὸ τοδὶ 
((ὶ. χυΐ. 1), δπὰ 80 τ6 Ἰαπὰ ἔτοπι (ῃἢ6 Βα] ὰ Μίοιυη- 
ἴα ἴπ ἴΠ6 βοιυτῃ το Βδδ)- δὰ ἴῃ τῆς ποίῃ; τῇ6 
Κἰῃρθ Πα ἰοοῖς σαρίϊνο, Ββπιοῖθ δῃᾶ βἰϑνν ᾿ (Κπορε]). 

ψεγ. 17. ΒΎοτα ἴδ Μουμπῦ ἘΓδΙδῖς (5 πιοοίῃ, ΟΥ 
ὈΑ]ἃ τηουπίαἰη), [δῦ μοοΒ ἂρ ἴο ὅϑεὶγ (οἷν. χἢὶ. 7). 
“ΓΙ ϑυηοοῖῃ τηοαηϊαίη οδη Ὠαγάϊγ θ6 Μουπιὶ Μδα- 
ἀΥΔὮ, 848 πόθο] τῆῖϊπ 8 (6 τσῦθ8 Μδάδγη), δῃὰ 

μθποο ἐραπαϊαίοα ΠΣΓΙ ὝΤ ὉΥ͂ “ Βπιοοίῃ πηριη- 
ταΐη "ἢ (πιοπιϊοποα Ὀγ Εοδίηδβοη, 1ϊ. 589) ; ̓θολι86 
τἢΐξ που ηῖδῖη ἀοοβ ποῖ ρῸ υρ τὸ Μουηῖ ὅδοῖγ, θὺζ 
τΑΙΠΟΥ 1165 οἡ ἴῃ νγοβὶ 8146 οἵ ἴι6 Υ̓͂ΔαΥ οἰ-ΕἸΚΤΟΉ. 
[τ 18 Τ]ΟΙῸ ῬΤΟΟΔΌΙΥ ἸΔοη τ 4] τυ ἢ τὴ6 “ δβοοηῖ Οὗ 
ΑἈΚτναθθΐπη,᾽" πηοπεϊοηοά οἢ. χν. 8, αηα Ναι. χχχὶν. 
4, νος Βονίηκοπ Ὀο]ΐονοβ ἢ6 [88 αἰβοοντεντοά ἴῃ 
[πὸ τοπι γκΆ}} Π1πὸ ΟΥ̓͂ ΟΠ τ Γτὶῃ ΔΟΓΟΘ5 [πὸ φη- 
εἶγο ΟΠἸΟΥ, ἃ ἴοτν τ ]65. βουὴ οὗὨ [μΠ6 Π)οαα ὅδοὰ (ἰϊ. 
489, 490). ΤΙ ΐ8 ἀἰντ.θ8. [Π ρτοδῦ νϑ ΠΟΥ Ἰηῖο ὕγὸ 
Ραγῖβ, ΡΟ ΡΕΤΕΙΘΑΙΠῪ δηὰ ἰῇ Γοβροεῖ ἴ0 1ϊ8 ΠΑΙΏΟΒ 
ἀοννη ον θη ἴο {π6 ργοβοηῖ ἀαΥ͂, [π6 Πονύμοτ ροτγτίοη 
τοι ἤοηςα ἴ0 ἴπο βοᾷ οὔ ΤΊ θΟΓΙΑ8 Ὀοὶπς σΔ]10] ε]- 
πον {{Ογπιοεν, τ86 Ασα} ἢ}, 1Π6-.Βοῦ τ] 6 γα, ον θη τὸ 
ΑΚαῦδι, Ὀοΐηρ σδ]]οὰ οἴ-Ασαρα (Ἰλοῦ. ἐ. 6.) Τ]ι5 
τὶ ρα, σοῃβίβϑιπς οὐἩἨ τ ἢ ε15}} ο188. (ΠΡ. ἐ ς.) ροοΣ 
0 ἴῃ ἔλευ τὸ δδοῖγ, ἑ. 6. τουγαγὰβ [Π6 πιο ηταῖπε οὗ 
Ἑάοπι ψῇἱςἢ σοηβετατο τη 6 ΘΑϑίογῃ Ὀοιηάαγν οὗ {Π|6 
Αταῦδῃ, ποὺν Φορὰ! ((ἀονα]οπο), πὰ 1168. ὀχϑοιν 
Ορρο"ἶἴ ἰο Βεαδὶ-ραὰ ψἰβοῇ ἰ8 πδιηθὰ 88. ἴῃ ποτιῃ- 
αγῃ ᾿ἰπιῖῖ. 8ὃο Κοὶὶ ἑη ἰ. δοζορῖβ ἰξ. Οχ τΠ6 ΤΠΔΡ 
ἈΠΟΟΙΙΡΑΙηρ [86 Ἰα8ὴ οἀὐϊίοη οὗ γοπ λυ ποτ᾿ 8 
αϊἄσίιπα, ἴτοτα δι] τ 5 Παπάὰ Αἰΐας (Νο. 423 Ὁ), 
τΠ6 ροΐπῖβ ἴῃ 4 οβΈ0η. ΔΓ ὙΟΓΥ ΟἸΘΑΓΥ τηδτκοᾶ. 
σθαι υτΐο Β88]-σΔα ἴῃ 9 ν81]1]60Υ οὗἁἩἨ ΤΌΣΟΣ 

υπᾶος Μουηῦ Ηδσγτθου,. Νοὶ Βδδίῦος (ποῦε]), 
αν ἰοῇ Ἰἴ68 τι σῇ ἴοο {γ ποτῖϊ, ὑα1 [Π6 Ἰαῖον ( βαγοὰ- 
ῬἈΒΠΙρΡΐ, οαυ! ον Ῥαηΐββ, ποὺν ΒδηΘΆΒ, σοΙΉρ. “ἢ. χὶϊ. 
7, χὶϊ. δ; Φυᾶρ. [1..8; νοη Εδιπιοῦ, Δαίδαι. γν. 245, 
(οβοη. Ζεχίσοοη. ὍΘ Οἰ(Υ νγ88 σ8}164 Βδι!-σαὰ, θ6- 
ὁδιι86 Β88], δεσογάϊηρ ἴο 18. Ιχυ. 11, νγὰ8 γοσϑ ρροά 

18 ΒΔ41-6 δὰ (Ἴδ, τα πο) Ξε τλ6 αοα οἵ ἴοτίαπο. 

Ιη Φαυάρ. 1. 8 τ ἰθ ςα]]1οὰ Βδϑ]-οστοη. Ἂεοοτγά- 
ἵηρ ἴο Φοζοπιθ (Οποπι. 8. γ. ΑϑΥΩΟἢ), ἃ ἴθ Ρ]6 οὗἁ 
Βδα] πιυϑὲ ανο βίοοὰ ου Μουπὶ Ἠοττηοη. 

ΨοΥγ. 18. δοβδυβ 80 ὙῸΣ τ 8066 ΚκΚίηψε 
8 Ἰοὰς ἐπ. Ετοπι οἢ. χῖν. 7,10, δὲ Ἰοαϑὲ ἔνθ 
γϑαγβ. ΕῸΥ Οα]θῦ νγὰϑ ΤΟΣ γοϑγβ Οἱ μοι ΜΌΒ68 
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βεπὶ ἢἶπι ουΐϊ οὗ ΚΔάοβηΒΆΓΠΟΑ 848 8 ΒΡΥ ; οἰ τγ- 
ἔνε νεατβ Οἷα νγὰ8. δ6 ΜΠ επ, πολ το  Υ ΔέΟΓ τὴ0 
εὐπηποδῖ οὗ 186 Ἰαπὰ, ἢ6 τοοοϊνεὰὶ 18 ροβϑοβοίοη ΠΠΌΠΩ 
Φοξθυν. Βίποο 86 Γι ἀδῖρ, Δοοογ  ὨΡῚΥ, [ΟΥΙΥ- 
ἔνε ΥΘΆΓΡ ΠΑΥ͂Θ ἴ, 85 Οα] Ὁ 4180 δἰ πλβ6]  ΒΩΥΒ, 
(ον οἵ τ Βῖ ἢ ὈΘΙΟΩρ ἴο 16 μἱ]Π χτϊπηαρθ ἴῃ [Π6 
Αταῦδῃ, Ἰοαυπρ ὅν ἴον [Π6 βυ) υσαῖῦοη οὗ [16 
ἰαπά ; ποῖ ἴοο ἸΟῺς ΘΟΥΙΔΙΠ]Υ, δηα γοῖ Ιοπρ ΘΠΟΌρΡ ἢ 
τὸ δὲ ςα]]οἀ ἃ Ἰορ ἄπιθ. ΗθὉ. : “ἸΏΔΩΥ ἀδΥ8.᾿" 
80 δ[50 «οβορῇ. Ἅπί. ν. 1, 19. Οοπρ. Ζηΐγοά. ὃ 4. 

γον. 19. αἸΒΘΟΠ 8 ῬοδΟΘ.] ΒΌΣΤΘ ΟΡ 18 Π]6ῃ- 
ἰἰοποὰ αὐαΐη, Ομ. ἴχ. 7,15; χ. 1, 6. ΤῈθ ΟἸΠΟΙΒ 
δὰ 41} τὸ Ὀ6 ΤΆ ΚΘ6Π ἐπ ὑκεία. 
γεν, 20. ΕῸΣ 10 88 οὔ ὅϑβονδὰ ἴο Βασάᾶθῃ ὑμποὶσ 

Βοασίβ, 18δὺ [ΠΟῪ βῃμου]Ἱᾶὰ οοσὴϑ δαφαϊπδὺ Σαγϑοὶ 
ἴῃ ὈδΔι116, [δὶ Ὧ6 τϊσ ῦ ἀσθνοῖο ἰμθι, δια ὑπαὶ 
[ΠΘΥ υλἰχδ μϑνὸ 0 ἔἴΆνον, Ὀιιὺ ὑμαῦ ἢΘ6 υἱχαῦ 
ἀοδίτονΥ [θχὰ, 88 Φομπονδὴ δὰ σοχωσηδτιϑα Μο- 
868. (ὑοὰ ἀφεὶς ὙΠῊ 1} ὁ9 δ δα ἄοπο 1 Ὴ 
Ῥηδγδοῖ, ἔχ. ἰν. 21; νἱῖ. 8; χῖν. 4; ἔοσμπι. ἴχ. 17; 
Ὁ αἰνίη : 7π ἀωπὸ ἥποπι τἰϊο6 Δϑοιι οδάμιγαί, αἱ α 86 
ΙΕ ΟΓ απ αὐεγίαπῖ ; τνεὐς οἱ αἀμγίίδς ἰδία τοσαΐμΐῦ 
εἷμα ορι5, πα 477 εεἰπὶ οονπ δὶ 6768. εἰαδε. 8.66 
Π)οεῖτη] ἀπά τ ἶσα] ὈοΙον,. 

γογθοϑ 21-28. Ἄσοπταΐῃ ἴῃ ρδγῖ ἃ ΒΡΡΙΘΙΙΘΉΑΤΥ 
ποῦ οὗἩ τὴ6 οχεϊγρατίοη οὗὕἩἨ 6 Απδκιτῃ, ἐπ ἴῃς 
οἶμεϑ οἵ Ηεῦγου δηὰ 1λουῖγ, τὸ ἀιδιτυςσοη οὗἩ ἢ ἢ 
[28 ΔΙγθδαγ (οἰ. χ, 86 4.) θόθῃ τοροτιρά, δῃὰ ἴῃ 
᾿Ν ἃ ΦΌΠΟΙΑΙ ΘΟΠΟΙαβΐυη δι 518 14 }}} 88. σίνοῃ 

ἴογο ἴῃ νϑσ. 16. 8 πᾶν οὔξογνο, που νοῦ, [μδ] 
Βεγο, (1) ἴῃ ἀν βίου οὗἉὩ τὸ ἰδ ἰ8 ΘΧΡΓΟΞΒΙΥ πιθη- 
ἰοποὰ, δπὰ (2) 1 ἰ8 δά θὰ δὲ τὸ Ιδπὰ ἢδβα γθϑῖ 
ἔἴοαι τΠΛΓ. 

γεῖ. 21. σαΐ Οὔ ἴ89 Δτδικίγη. ὅ66 [86 ηέγοά. 
Ρ. 80. Ηοῦτοι δηὰ οὶ 'νοσὸ πηθη ϊοποά ἰὴ οἷ. 
Χ. 86 Ἰἰ θὰ ποῖ ““μπαὸ ψ ΐςἢ, δηὰ αἷθοὸ Εὐβῃπιο, 
ἰδ Ἰοϊποὰ πὶ Ποθΐγ ἰῃ οἢ. χν. 50. Ἐοδίπβοη οι πὰ 
Ὀθ1 8 843 πεῖρθουίηρ ΡῥἾδοοβ βουτῃ οὐὗἨ Βοῦτοη (ἴ]. 
1.4,.1958). Απδῦ ὙγΟΔΙΒ 118 ἀποίοηϊ ΠδΙ6 ούθῃ ἴὸὼ 
185 ργοιοηῖ ἄΔΥ ; ἘΒΒΐδθπιο 18 ΠΟῪ ς8]1οἃ βοπλια. 

γον. 32. 828, οἢ. χ. 41] ; χῖ δ, 8; χν. 47, τῆ ν6}}- 
ΚΌΟῃ ΟοἷτΥ̓ ὈΓ τΠ6 ΡΉΪ]ἰβτπὸβ, ᾷγϑὺ πιοητοηοα θη. Ἀζ81] 
Χ. 19, [ἈΠΙΠ1ΔΥ ἤγτοτα [16 ᾿ΐἰδίογν οὐὔἵ ϑαιηβοη, πάρ. 
ΧΥΙ., π6 ὈΓΟΣΓΔΠΟδΒ ΟΥ̓́ 6 ΡΓΟΡΒΟΙΒ (΄ογ. χχν. 20; 
ΧΙ ΤΙΣ. 5; Απιοϑ ἱ. 6, 7; ΖΕΡΗ. 1. 4; Ζεοςἢ. ἴχ. 5), ν 
186 δαπποῖ ἔγοπι ΕΠ] ορίδ (Δεῖ νι]. 26). [Ὁ βῖδη 8 
ἴῃ 8 [ϑγί]]6 τερίου: πὰ 3 ὀνοη Ποὺ Δῃ ἱπηροτγίλπιὶ 
ἴοι τ ἤέοοη τπουϑαη ἃ ἰηπδοϊϊληῖ8. ΤΏθ56 
ἀοῆῖτο στοὰς ῥγοβῦ ἔγοτῃ [06 σαγανΆη8. 

Θαίμ, ΠΟῪ ἰοϑί ΠΟΙ 8 {Γᾶ ἀἰβοονογαθίο, 
ΔΠΟΙ͂ΠΟΓ ΟἰΤΥ οὗ η6 ῬΒ  ἰσπο5, τῃ6 Ποιμθ οὐὗἩ (ο] μ1}} 
διὰ οἵδον μίδη (1 ὅδῃι. χυϊὶ. 4; 1 ΟἿ τ. χχὶ. 5- : 
2 δδιῃ. χχὶ. 19-22) ὙΠῸ ΨὉ͵ΓΘ ἢοΐ οχίοστηϊηαίρα 
μεγε ; ὅλη δ ὺ ἔγτοπι ἐἢ6 Ηἰ βίου οὗἩ Πανίὰ (1 ὅδιη. 
χχὶ, 10: χχυϊ, 2-; Ῥβ. ἵνὶ. ; 2 ὅ8πι. ἱ. 20, δὰ 
οὔἴδῃ). ΑἸΤΘΔΑΥ ἴῃ [86 πιο οὗ [16 ῬσΌρβοὶ Απιοϑ, 
{᾿ 1π055 οὗ δι μαὰ βιγαπκ οΒ τἱ. 2). 
Βοῦπδοη (11. 420 8.) δουμῶτν ἴῃ ναὶῃ ἰοὺγ 1τ8 βὲῖα. 

ἈΑδμπάοά, ποῖ Εβάμπά, Ὀοΐνοοη ὕνο δηὰ τἤγοα 
ἢΟΌΙΒ ἔγοπι Αϑηκοίοη, τυ 100 οὐ 1560 πιΐβογαϊο 
δονεῖδ, τηοη οποὰ ἴῃ οὐἵν ὈΟῸΚ οἷι. χὶϊ!, 8 ; χν. 46, 
47, ἴδο οἰ οὗ Παροη, 1 ὅϑδιι. νυ. 1--2, δραϊηβὶ 
ὙΠΟ, 88 ἀρ αἰπϑὲ (428, [Π6 Ῥτορμθίβ οἴῃ αἰτγθοῖ 
{πεῖς ἀδπυποίδιοηβ (76Γ. χχνυ. 20; Απηοὸβ ἱ. 8 ; 
11. 9; Ζορ!ι. 1ϊ, 4; ΖΘΟΝ. ἰχ. 6). Τὸ τ}ϊἷ8 Ρ]8οθ νγϑ5 
ΡΏΠρ τ Ενδη σοὶ ῖθὲ βηαύομοα αἸσαγ, Αοὺβ Υἱϊ!. 40. 
᾿ Ἵ 19 δαία ἴὸ μδανθ ὈΘΘῺ ὙΘΓΥῪ Βίτοηρ (Ἡοτοά. 
ι..151).᾿ 

ες. 23, Αοοοχάϊηᾳ ἴἰο ἰδμοὶν ἀϊνίπίοηϑ, 

ὈΓΟΙΙΞ, οἰϑονγμογθ αδϑὰ ρτϊποίρβ!!γ οἵ {μ6 αἱ. 
Τλοίοηδ οὗ ἴῃ ῥτίθδίβ δηὰ 1,6 υ]ῖ68 ἴῃ το ἐὐγθηῖν- Ὁ Ὁ 
Εἰ Αῦδ08 (ἐφημερίαι, κλῆροι) 1 ΟἸγ. χΧνἹ. 1 1ΠἘ ; 2 
(ιν. νἱῖϊ. 14; χχχὶ. 2; χχχν, 4; Βοῦθ, ἂ8 ἴῃ Ἵἢ. 

χὶϊ. 7; χυὶὶ. 10, οὗἔὨἨΊΒ6 ἀἰν βίοη οὔ [6 ΡΘΟρ]Θ ἱπῖο 
ἰσῖθ68. 
Απὰ [86 Ἰαπὰ μδὰ σϑαεῦ ἔγοσω Ὑγὰ}, ἱ. Ἅ. “"1Π6ΓῸ 

ὙΟΓΘ ὯῸ τηοΐο γα κα αἰδιαχυληςοθ ἴῃ ἴς (οἷ. ΧΙ͂Υ. 
15; Ψαάσ. 11..11, 80 ; ν. 81 ; γ!. 28),᾿" Κπορβοϊ. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΪΙΟΑΙ, 

Ἰ. Οοπβοίοῃ οιιβηθ88 ἰπ σαιτνίπρ οὐὔῦ [πὰ ἀΪ- 
Υἱῇθ ΘΟΠΊ 88 δηὰ ἴῃ ΔΙ]Π]}Πἶπσ (ὐνα 8 ν}}}}, 18 ἃ 
Ρτοπλϊηρηὶ ΟΠΔΥβοο ΓΙ 5 τς ΟΥἮἨ τ6 ὨΟΙΪΥ τηδπ ἴῃ Ὀοτἢ 
το οἷά δηὰ τΓπ6 πον “Γοδϊμιηθηῖθ. “Ὦἢι8 ΜοΒο8 13 
ταϊδοὰ Ὀροδπ86 δ6 ἴπ Ὁ}} ἢΪ8. ὨΟΌ 86 νγ᾽85 (ἈΠ ΓᾺ] τὸ 
π) τῇατ πιδᾶάθ πὶπὶ (Ηον. 1, 2, δ). ΕΑΓ] Π688, 

Βοννανου, οχίβῖβ ΟἿΪΥ ῬΉΘΓΟ ΘΟ ΒΟ ΘΠ Γ[ΙΟΌΒΠ688 ΟΧ- 
518, [ὉΓ τῆ6 1} 6858 Πηδῃ 18. ΘΙ ΑΥΒ νοϊὰ οὗ οοη- 
βοίθηςθ 4150. Απὰά 80 ΨΔοϑ.ιιᾶ νγ8 ἔα}, 98 18 1Π- 
εἰϊπδῖοα ἰπη τοῦ. 15 οὗ [Π0 Παρίου Ὀδίογο 8, δῖ ποθ 
πὸ Ἰοῖν ποτϊΐηρ πάοῃθ οὗ 8}} νυ ῖο ἢ (ἀοά Πδα σοπ.- 
τηϑηθορά Μοεξοθ. ΤὴΠ0 ἰρηοβῦ ΘΟΙ ΒΟ ΟΠ ΓΙ ΟΙΙΒΏΘΒΘ, 
νΥ ΠΟ ᾽8 αὐ' τὴ Β4Π}6 {{π|ὸ ρογίδος ἡ. Πγ, ἰ5 απ 
ἴῃ Φοδβιβ ΟΠ γδῖ,  οϑ6 πηοαὶῖ δηᾷᾶ αὐ κ ἰτ 15 τὸ ἀο 
τ Μ1] οὔ Ηἱἰΐπι τπ8Ὁ βαπὶ ἢΐπι, δῃὰ ἴὸ βηΐδῃ Η]8 
γνοῦκ (Φο η ἷν. 84) ; ὙΠ0 8661 ἴο ἀο ποῖ ἰδ ΟῚ 
Ψ01}} θα τη6 ΕΔΙ ΠΟ 8 ψ1}}} (Φόπη ν. 80) ; ψγῆο τό γὸ- 
ἴοτα ἰοβθβ ποῖμὶπω οὗὨ 4}} νυ ίοἢ τῆ6 ἔΑτΠΟΥ ἢ85 ρίνοῃ 
πῖπι (Φοἢη νἱ. 38, 89) ; δηα γῆ σου], Οἡ 188 ΟΥΓΟΒ8, 
ὀχοϊδῖι ὙΠῚῈ δα ἰδίδοιτίοη, “10 ἰ6 ἢ 5 ῃθα " (Φοῖιπ 
χῖχ. 80). 

2. Ώοη τη6 ΠοΟΒΌΏΪΥ οὗἨἁ 10 Οὀμ δ 68. 8. 88- 
στ ροά τὸ 16 δΒαγιἰϑηΐη!ς οὗ τηοῖγ Πυλγίϑ ὑγ ἀοὰ 
(νον. 20), πότθ, 88 ΘΥΟΥΎ ΘΓ ἴῃ δογίρίαγο, ἤρθη 
816 ἢ Παγάσηϊης 8 ΒροΚθη οὗ, δ 18. σαΓΟΙᾺΥ ἴοὸ ὉΘ 
θοῦπθ ἴῃ πὐϊηὰ, {πᾶῦ {π|8 18 ΔΙνΘΥ 8 ἰηΗΐοῦο 885. ἃ 
ἡιάστηοηΐ οἢ ἴπο856 ὙΠῸ πᾶνο ργδυϊοιδιῳ, Βοιη  ἤον,, 
δοῖθα οοπίγαγῳ ἴο ᾿ἷβ 71}, ΤΠ β 15 γα οὗἩ ῬΠΔΓΔΟΝ 
(Εχ. ἵν. 21; νὴ. 18; χ. 20; χὶ. 10; χὶν. 4; ἔοπι. 
ἶχ. 17), οὗ 186 ρϑορίο οὗ ἰσσγϑεὶ (18. νἱ. 10; Μαῖι. 
ΧΙ. 12--14), ἀπὰ ἤοὸ οὗἉ τ[Π6 (᾿διιδϑηὶίθβ. “ΠΟΥ͂ 
αν 4}1 ὑγαηβρτοϑϑοὰ ριον ουεν ἴῃ ΒΟΠῚΘ ὙΨΔΥ͂ 

ποῖ (οἄ : ΤΒΑΛΔΟΙ τῆγοιμὴ ἴπ6 Ορριθββίοη οἵ 
5γιοὶ; Ιβύϑοὶ τῆγουρσῃ ἱπιρίοῖν ; [ῃΠ6 (ἸΛΠΔΔη 68 
τὨγου ἢ ἰΔΟΙΪΔΙΤΥ ; δπὰ ἀγὸ που ΌΓΘ πον παγάοποὰ 

οἄ, ἐ, 6. τοῖν απάογβιαπαϊηρ ἴθ ἱπίαταδῖρα, 
(Ποῖ ὙΠ] δυδασίου, Βὸ {παν ταν ὉΠ ΠΔΪΚ ταμ ἰπῖο 
ἀοϑιίγαςτίοη. ὙΠαῖῦ τ|}18 γαΐηῃ οἡ {ΠπῚῚΓ ρμαγί, ἀσδίη, 
Β6ΓΥΟΒ ἴο ρῥ] ον οὐ» ροννον (Ἰέοπι. ἰχ. 17), 15 ΒΟΙ- 
ον άθηῦ; οὐἷν πὸ τηλῖτοῦ Ἐῃοι]ἀ ποῖ 6 50 ὕπ66Γ- 
βίοοί 45 ἰδ ἰβ Ὁ Οα]νίη, τιμο, ψ ] 16 ποῦ ἀσηγίης 
ἱμάσοι αἰνὸ μας οὔτπ6 ΟἸηδαπ 65, 511}} Ἰοανοβ ἴῃ 
1π6 θυ  Κστοιπι τη6 7ματοίαί ργονιάοηςε οὗ Οοἀ τθὸ- 
να ηρ (186 ἴῃ τηοἷν παρά ηο88 οὗ πραγί, πα 5ΡρΟ ΑΚ 8 
οηἱγν οἵ οὐ ̓ 5 ανίησ πιλάθ ἃ ὙὙΑΥ͂ ἴον ἷ8 ἀθογθα ὈΥ͂ 
Βαγιθηὶπσ (6 ἀπο γ (μὲ γεργοῦοβ οἰκἐμναυΐ). 
ΤΠ6 αδὐβοϊαῖα ἀϊνίπο ἀζογοο βίαπᾶς μοτὸ αἰἶτο, ἢ 
ΟαἸνίη, εἰσ αὔονο 41} οἶδ, Ηο ἀοοθϑ ποῖ ἱπάορᾶ, 
Ποτο ΟΥ̓ ΘΥΘΥ, θην ΤΠ6 χα}]ν ΟὗἩ τηθη, δὰ 0Π18 σα 
ἰτ6 1 19. ποῖ ἃ ἴγοθ δοῖ οὔ πιθῃ, Ὀαϊ 8 γατΠο Γ᾽ ἸΟΙΠΤΥ͂ 
ἱπο]αἀοή ἱπ {πὸ ἄρογοο οὔ αοά, 88 ΦῸ]]οὐν8 ΠῸΠπι [Π10 
οἷοβθθ οὗ ἷβ ὀχ ραπδιίοη οἴνογβ, 19, 30: “ΜΝ ίμπο ϑ8ὲ 
γοηὶ ααόο αἰϊμοίαιὴ 5μ͵8 πρδιμ 18 οὐδοιγαῦ δ σοπρηζμ, 
εὖ ὥόδιπι 6 οαὐἰο 8ρεσμίατὶ πησιιπὶ, φιϊαί ἐοπιϊηνιιςΣ 

ἧδεαι, πος ἐοηιίπαηι σογα ἀγοαποὸ 67ι8 ἱπδιϊποίω 77.6- 
παγὶ 8ιιϑποηῖ: φαϊα αἰϊμα διαπι ἱπιριαεπίζαιη 
ργοάρηϊ 7) 7)εο Ἰαπέμπει οοποοαμηΐ μὲ ρετπι αὶ : λος αἰι- 
δια πιοαῖο δπροπαμηΐ 6718 οοπϑίἐμπι αὖ δοπιΐπιπι μίαοῖίο. 
μια αὑίοπὶ ϑριγίίι8 Ὁ α 1260 6886 οὐαμγαϊ οηδηὶ 
ὁ Ργαοὶρ" δὲ ψιοβ υμἱὶ ρετάογε." ὍΤο ἤη8Δ] τνογάϑ 
ἴῃ ραγι σι} Γ ἅτ ἰη 6 }}1ρ1016 ὁποτισῆ, ἀπᾶ τοταϊηά 
ΟΥ̓ 16 νϑῦβθβ οὗ 8ὴ ΔῃοηΥπηο8 το κ Τταρὶο Ροοι, 
ηυοῖοά ἰη 4 Βομοϊ τὰ πα ΒΟΡΠΟΟ 68, “ΑἸτσοπθ ᾿" 
γοσ. 6, 20: -- 
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ψοτὰ δηὰ ῥγοιηἶβο σδηποῖ ἀοῖαν, δὰ ΤΟΥ Τοτηδῖτι 
πηὐοππά. --- σοα δ παηὰ 1148 ἃ τνοίο]ά ορογαιίομ, 
ὈΥ οπ6 Ηὁ βιγῖκο8 ἢΪ5 068, ἀηὰ ὈΥ 186 οἵποῦ Ηθ μῖνοβ 
ἢ18 ῬΟΟΡΪΘ ΥἹΟΙΟΥΥ, ρΟνΟΓ, δηπαὰ βίσοθρ τι; δηὰ τἰχὶπ 
᾿ἰδπα 15 ποῦ γεοῖ βῃογίοηποα, [5. 11χ. 1. -α ΑΥ̓ΒΟ τ ῃ 
ὑθοοπιθ Βαγάθπρα τΓπγου ἢ τῆς ἱπϑύρβιηοη οὗ {11 
ἄον!}, αοὐ ἀγδινβ ὑπο κ ἢἷ8 Βαπὰ δηὰ β}1165 {πη 
ψ τ τη πιοϑβὶ βουΐοιιβ μβοηδ !ν οὗ οὐ αγϑον, Ἀρροΐπιβ 
118. 88 ἃ ΡῈ Σθηϊ οὗ δίῃ δηἀ ἃ ΝΒγηϊην 0 δὲδ 
οἰοςῖ, πὰ γεοῖ Ὀοοοιθ8 ποῖ ἃ ὁδιι86 οὗ εἰη, "δ. νυ. 5. 
-- Αγραίηβὴ αοὐ πὸ ρμίαπὶ οὐὸπ 88 ΔῚΥῪ δίγοπμ τη ; 
Ρρ. χαχἱ. 16; [8. χιῖχ. 25. 

ΒιΒι,.. ΤΥΒ.: [|ἢ νὰ 4}} ἀοροπάβ ποὶ οἡ ἴῃς 
βΒίγοη ἢ δηὰ πηυτταάὸ οὗἩ τπ6 Ρεορὶς, Ὀὰῖ ὁπ Οοιὶ, 
ὙΠῸ μἶνοβ ([Π6 νἱοίοτυ, 1᾿κ. χὶνί. 10. 
ΟἝΙΑΝΌΕΕ: Τηοθα ν ὴ0 σοπτππ6 ΟΥῸΣ ἴῃ {Ππιοὶγ 

ὈΠΡΌΑΪΥ 5, πα {π]ὴΚ Ποῖ αἵ αἷϊ νυν ἢ ΘΓ οβῖποεα 
οὔ τὺ Ποαγύσοπγνογείοη, ὕποβθ Ὀδοοῖηθ ἤπια} 80 
Ὁ] πάρα ὈΥ οὐ, ἀπ ἃγὸ 50 ἘΠΈΓΟΙΥ ρίνθη ὑ0 ἴο ἃ 
Ῥόγνοῦβο ἤοαχύ παῖ, κὸ τρδάπηθῃ, ΠΟΥ σὺ ἴὸ 
τοῦ το ῖτ οσ ἀοβισιοι οι, 1η1}} ΓΠΘΥ δτὸ μ᾽ υρε 
δῖ Ιοησολ ἱπῖο ἐνουϊαβίν» ἢ6}1- τα. - Οοα ρμῖνοΣ 
ΒΟΙΠ Εἴ πιθ9. οὐ οῃ ἴο ᾿ἷβ ΟΠ ΓΟ ἢ Οἡ οαγῖ ΤΟ μΟΓᾺ] 
Ῥόδος, θὰ {ΠΟΥ πιυϑὺ ποῦ δθιι56 [19 τὸ [ἘΠΊ ΡΟΥᾺ] 
ΒΟΘΌΓΙΕΥ. 

ΟΕΒΙΑΟΘΗ: Οδάυτγδον οὗ (Π6 Βολτγὶ ΠΆΡΡΘἢΒ Π6ΓῸ 
Αἶθο Α8 ἃ ΡΠ) πλοηϊ, λῶν τ 888 Ὀδθῃ Ὀγὸ- 
νἱουδγ οἥντοά, Εχ. ἵν. 21. ΤὨΐδ Οδδσ οὗ σγαςο ὰῪ 
ἴῃ [86 [τὰ 5 στοδὺ σηΐγαδοϊοβ ἰη Εργρῖ, ν]ς ἢ τῆοδς 
ΡΟΟΡΪς Ἰιϑὶ Ποιγὰ οὗὨ {ἢ δι ἰδ ποης ὑκίοτο τῃὸ 
ςομλπρ' οὗ {πὸ ΒΘ γβ  1ἴ68. 

(Ματτ ΠενπΥ : ὅϑθνογαὶ πδίοηβ )οϊποὰ πῃ τα 
φΟΙθ ΟΥ̓ . . . . οὔαϊπβεγοηῖ σοπϑιίτυ οπε, 

ϑτάβκε: πο ἰξ ρβο08 ἀραίπβῦ πὸ ΟΠ] ἄγοι οὗ 1 πὰ αἰνὰ ἰπύογαϑιβ δποπρ τμουλδοῖνοβ, ἀπὰ γοῖ 
Οοά, τΠ6 ὉΠΡΌΘΠΙΥ ὑ]ονν [6 πότη, )οἷπ ἔογοοβ, δηά ] [ΠΟΥ ἤθτθ υηἰτὸ ἀταϊηδῖ 5ΓΒ6Ὶ] 68 ἀραίπδβῦ ἃ. σοσλ- 

αοά [10 Θηθπιγ. “8 ἀγὸ δα οὐίάγοι οΥ᾽ 1λιὲβ τοονίαἱ 
ΠιοΙῈ ἐπαπίμιοις, απ ἘΠΟΓοἷἢ ἐσίβεῦ ἰλαπ λα εάν ον 
οΥ ἐμφίι. ὙΠῸ οπϑηῆδββ οὗ τῆ8 ΟΠΌΤΟΙ ΒΒ ΘΏ ΘΠ θα 
δου ἃ βῆδπιο {ἰἰὸ ΟΠ ἢ 8 ἔθη 48 οὐἵ ΟΠ οῖν ἀϊ8- 
οογὰβ δηὰ αἰνίβίομβ, πη οησαρα [ἤοτ ἴο ὈῸ ΟΠΟ. --- 
Νονοῦ οἵ 1π6 8δ0η8 οὗ ΑὩδἷς Ὀ6 ἃ ἴοττος ἴὸ ἴῃς 15186] 
οὗ ἀοά, ἴον ϑνθῃ 1Ποῖγ ἀδὺ 1] οοϊῃθ, ἴὸ (Ἀ]]. ---- 
ΝΟΤΕ : (ὐοά Βοπηθῖ! ΠΊ68 γοϑοσνο8 ἴῃ6 Βῃλτροβὶ {Γ1 418 
οὗἨ δἷβ Ρϑορὶθ Ὁγ διίοιΐοη δηὰ ἱριηριδίοι ἔογ τῇς 
αῖτοῦ δπεὶ οὗ {ΠΟΥ ἀᾶγβ. ὙΒογοίοτο ἐεί κοί ἀΐπι ἰλαΐ 
φταίβ οπ (6 ἀαγπρες δοαβέ ας ὧξ ἰλαΐ μιά8 ἐξ 7}. 
1) όλῦι, {πᾶ ττοιημοηἄοιβ βοὴ οὗ Απαΐ, ἰ8 τῆ6 απ 
Θποπν (ἢ δῖ 18 ἴῸ Ὀ6 Θηοουπίογοα, δι τ 5 ἴὸ ὕυε ἀ6- 
βιτονοά, 1 Οογ. χύ. 28. ΤΠ δπκ8 ὕὑο τὼ ἀοὰ ν0 
ὙΠ} ρῖνα τ1ι8 [16 ΥἱοΙΟΥΥ. --- ΤᾺ] 

Ὅταν δ᾽ ὁ δαίμων ἀνδρὶ πορσύνῃ κακά 
Τὸν νοῦν ἔβλαψε πρῶτον, ᾧ βουλεύεται; 

οὐ οὔτηο [τ τηαχίτη, ρυο αῦϊν οὐὴρῖ παύης ἴῃ τυ μοὶ 
᾿Ὰ3 780 ὕθθὴ αυοίοα, κω; δε μογάεγο υπἱξ ἀε- 
ἡνεπ "αὐ μεΐις (τοιρ. δ ἰολιπιηη, Ρ. 117, ΟεΠιφείιε 
Ἡ ὅτις). 

ΑἸΒΟΌΡΕ τῃ6 Ἰογ ΒΒ ΠΟ ΠῚ 165 πὶ ὃὉ6 |Κ6 βαπὰ 
ὈΥ 1Π6 βθι, γοῦ ψῈ προρά ποῖ ἴχ' ἀκ οατοποα, ἴοῦ ἢ 6 
ΕἸ 8 σοηἤάοηοθ, σοῦγαρο, ἀπ νἱοῖοῦν, 48 Ηὸ 
ἰὰ οὔςθ ἴὸ Φοβῇιια. Α8 Φοξδιια αἰνίανβϑ [Ὁ] ον α 

ἋΡ ιἷδ νἱσῖουῦν, 80 τηρδὶ 6 {ὉΪ]Ον 110 ΟΥΟΓΥ͂ δβιιο- 
Οὐ58 οἢ ἴπ6 Ποἰ[ά οὗἨ Οὐγ ἱπηοῦ [ἰρ, τὸ 115 [}} το- 
δ}13, Τὰ νγὸ Ὀκ ποῖ οἰοδιθα οἵ (πο {τἰἴ5. - Τα 
οχτγραῦοη οὗ τ[π6 (βπαδη 5, (1) ἀπο τὸ τποὲγ ἰ40]- 
ΔΙΊΓΥ δηἋ ἱπηηπ τ) τυ ; (2) Θχοσυτοα Γπτουρἢ δ αἱ- 
ν]η6 σομμμηδηά ; (3) Βεῦ 88. ἃ ὙΥΔΓΠΠΙ ὀΧΒΏ0]6 [ῸΓ 
4}1 {1Π|68. --α ΠΟΥ Ιοἵς ποιπίπηρ τειηαϊΐης νος ἢ 
μιαὰ Ὀγοδῖ 1 850 ὙΠοη ἃ ΒΟΪΘ ΡΘΟρ]α μᾶνο βἰπηθά, 
{6 1088 σα δηὰ τπ6 σαν 1411] ἸΟρΌΓΠΟΥ. --- 
Ζοβῆπα᾽ Β ΘΟμ ΒΟ ἢ ΠΟ ΒΠ6Β8. --- ἤἴοβοβ ἂἀπὰ Φοόβῆπα, 
οὐ 5 ΓᾺΔ Π 1] βογν δῖ. --- Μθη οΟΥἨὨΎ Οοὲ δεῖ ἠοῖ 8.- 
ςοταϊηρ ἴο τποῖν οὐ ρ᾽θαβιγο, Ὀπῖ Ὁ 1Πὸ οοηπηδηὰ 
οὗ Οοά. --ἡ ρἤδηςο αὐ Οὐπδδῃ. --- ΑΓ ἰοησ ἰἕπὸ 
ουσῆς Φοσπα ἢ (πὸ Κίη 8 οὐὗὁἩ ἴἢ6 ΟκἙπδδπίϊοβ, 
ΘΌΕΥ ταῦκῖὶ νὰ ρπϊ νν1π|1 δίῃ, τ[η0 ἤσρῃ, τ1Π6 νν ουἹ]Ἱά. - 
Το ορά γον οὗ τῆς (ἰΒηδΔη 68. τοραταάδα 85 ἃ ἀϊ- 
Ὑἶπὸ πα σηηθηΐ προ {Πόπι. --α ΑἹ] οἰκίυτδου 18 αοα᾿Β 
)πάσηηθηΐξ ΟΠ ΠηοΠ, ὙΠῸ δτῸ βίη κ ἴῃ 8η δαά ἤδνο 
ἰογίοϊιϑά τη οὶγ ἔγοοάομι. -- ΑἸ, 1 ψΓΆσα πὸ Τροτο 
“Ῥτονοηϊοα "τοι, πον" τον Ὀ]ς ! -α Το ἰδ ἃ σραβοὰ 
ἔγοπλ Ὑ87 (80 ὙΠ Οἢ. ΟἿ Εἶπ οὐ] γδἄοη οὗἉ ρέβ.}). 

1186 411} τ1ποῖγ τα κῶς, ΡΒ. ἐϊ. 2; 111. 1. --- Ὑ Βοπὶ 
ἀοβεσῖβ ὙΠ ἢἷ5 κταοο {πᾶὶ πδὴ τη 8 ἰηἴ0 ἰδ ον ἢ 
πιδέογίαπο αἀπὰ ἀοῤβιγαοίοη, Βοιη, 1ἰ. δ; ἔχ. χὶν. 
27; 15. νἱ. 1]. 
κάμε: Τ]Π6 ῬΟΥνΟΓΈΘΠ658 οὗἨὨ [Π6 ππροάϊγ ! 

ΟῚ (ΠΟΥ͂ ΠΟᾺΓ οὐ ( ἀοι 8 ψοθαογ] ἀθο 8, δηα 
8Που ἃ }π5ῖ}ν Ὀ6 Ἰεὰ ἴοὸ τϑροηΐδησο τπογοῦγ, τπον 
[4 Κὸ {πΠ6 σουγρα Οὗ Λα Ὁ5, ἀπ ὈΟΟΟΠῚΘ ΟὨΪΥ 6 ΤΉΟΓῸ 
οὐάμπγαϊο δπὰ νίοκοα, 01} τῆοΥ Ὀππο ἀροη τῃοιη- 
ΒοΙνοβ ΓΙῸ τυΐη, ΙΒ. ΙχΧχνὶ!. 81, 82. -- ποῖ το- 
λν, [ἢ ἸΔᾺῪ 06 θΘΙΓΟΓ ἴ0- ΠΊΟΓΓΟΝ,, ΟὨ]Υ͂ πνοαῖς [ἢ 11τ- 
{16 8116 (ν6γ. 6). - Υ̓́Που ὁποπῖθβ βιθαγ δηὰ οοη- 
ἰτῖνθ ἤν ΤΠΟΥ͂ ΤΥ ἀσβίγου {Πὸ ροορὶο οὗ σοά, ἴΒοη 
Οἀοά βιυάϊοβ ἀπά οοπίγίνος ον ΤΏΘΥ ΤΠΔΥ 6 τὸ- 
γα δηὰ ονθὴ ΘΕ ΤΟΥ χοοϊοὰ ουϊ. -- Οοὐ 8 

 ΜΟΜΙΚΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ», 

ΞΕΟΤΙΟΝ ΤΗΙΒΌ. 

ΟΑΤΑΙΟΟΌΞ ΟΡ ΑΙἹ, ΤΗΞ ΚΙΝΧΟΒ ΟΟΝΟΞΒΕῸ ὕΝΌΕΗ ΤῊΣ ΟΟΜΜΆΑΧΡ ΟΚ' ΜΟΒΕΒ ΑΝῸ ὕοβηῦα 
᾿ ἘΛΒΤ ΑΝ ἼΥΕΒῚΤ ῬΑΙΕΒΤΙΧΕ. 

Ομάρτεκ ΧΙ]. 

1. Οαἰαΐοσιιε 97 ἐλε Κίπρε Οοπφιογοά ἐπ Εαδὲ Ῥαϊεδίΐηε. 

ΟΗΑΡΤΕΝ ΧΙ], 1-6. 

1 ΜΝοπὶ (686 αγὸ (μ6 Κίηρβ οὗ {π6 Ἰαπά, ψ ΙΟΒ [Π6 ΟὨΠάτθη οὗ 18γδ6ὶ] βπιοίθ, απ ρΡοβ- 
Β6886 4 {πΠ6ὶ ἰδ! οπ (ἢ6 ΟΥΠΘΙ βἰ46 [οὔ [16] Φογάαπ ὑονγαγὰ [Π6 τἱβίηρ οὗ (ῃ6 βιῃη, ἔοι 

2 (88 τῖνϑν ̓  Ασποη, πίο Μουπί Πογιίηοῃ, δηᾶ 41} [86 ρ]αίπ ὁπ (μ6 δϑδί : ϑίδβοῃ, Κἴησ 
οὗ η6 Αἀπλοσλῖθβ, 0 ἄντα ἰπὰ ΗΘ βῆρου, απά τυ]οά ἔγοτι Ασοοσ, νος ἐδ ὑροὺ {πὸ 
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ὕὉδῈκ οὗ (86 γῖνον Ασῆοη δῃᾶ ἔνοιωῃ (Π6 τα] 4α]6 οὗ [16 σῖνϑυ, δῃα ἔγοπι 41} ἀΟἸ]θδά, 
8 ὄυϑθῇ υπΐο {Π6 Τἶνοῦ Φδῦροκ ισλέοῦ ἐδ [86 ὈοΓΩΘΡ οὗἉἨ [86 σὨ]άγθη οὐ Αἰητηοιι, ἃπὰ ἔγοιη 

[86 ρ]αίῃ ἴο (16 δθ8 οὗ ΟἸππθγοίῃ οἡ [86 ϑαβῖ, δῃὰ ὑπο (Π6 808 οὗ {πμ6 ρ]αίη, δὐδπ τ} 6 
δ. 10 568. οἢ [6 δαβί, ἴΠ6 ν ἢ0 ΒΘ ἢ- 7 ϑ ἰμοίῃ [ΠΧ Χ : ὁδὸν τὴν κατὰ ᾿Ασειμώθ; Ψ ]ρ.: 
»Ε εἴαπὶ χις αμοὶξ βεοιλείηιοί }; ἀπὰ ἴτοτιι ἴΠ6 βουΐῃ, ὉΠὰῸΡ ΑΒῃάοί- ίβρϑῃ. 

4 Απᾶ (μ6 οοαβὶ [Ὀογα6γ]7 οὔορ, Κἰπρ οὗἨ Βδβῆδπ, τσλίοὐ [᾿}}0] τσας οὗ [86 τϑιμηδηΐ οὗ 
ὅ [80 ρ'αηίβ, (μαὶ ἄν ὶν δ Αβῃίδγοίἢ δα αἱ Εὐαγοὶ, ἀπά γοϊρπθᾶ ἰπ Μουηὶ Ἡδγιηοη, 

Δη4 ἴῃ 8 σδῃ, δηὰ ἴῃ 4}1 Βδβῆδη, απο {π6 θοΓάΘΣ οὗ (ῃ6 (αβ λυΓ 68, ἀπ {π6 Δδδομα- 
1}165, ἀπὰ Π4}} (Ἰ]6Δα, [πΠ6Υγ6] [86 Ὀογάᾶθν [788] οὗ δίποη Κίηρ οὗ Ἠθβθμθοη. 

0 ὙΤὙποιι αἰά [οταῖν: {μθτη ἀα] Μόοβαβ [86 βαγνδηὺ οὗ (μ6 Τωοσὰ [ΨΦϑῆονβδ], δπᾶ [86 
ΟΠ] άσθη [50}5] ΟΥ̓ [8Γ86] βιηϊϊθ [βιχοΐθ ὑπ6π|}: δῃὰ Μόββθβ [6 βεγυδηΐ οὗ {π6 1, οσγὰ 
Ἡ ὸς σαν ἰδ 707 ἃ ροξβϑϑβίοῃ. ὑπίο ὑμ6 Βθυθϑηῖῖοβ, ἀπ [0] (86 Οδάϊθ8, δῃὰ 
1σ7 (86 ΒΑ} {06 οὗ ΔΜΙαμΔΒΒΘἢ. 

2. Οἰαἰαΐοφιιο 97 ἐλ Κύπρε Οοηφιονοά τη Ἰδὲ αζεδίζη6. 

ΟΠΆΡΤΕΕ ΧΙ]. 7-24. 

7 Απάίδοβ8 αγὸ [Π6 Κίηρβ οὗ {86 σουμίγΥ []4π4} πὶ ἢ [τ μοτὰ] Φοβῆυα δηᾶ [ῃ6 
οὨ]άγθη οὗὨ 15γϑθὶ βπιοίθ οῃ {μ18 [πὸ Οἱ Π6Γ] β46 οὗ [16] Φοτάδῃ οἱ 16 τ ϑβί, ἔγουη 
Β88]-(ἀδὰ ἴῃ (Π6 γϑ]]6ὺ οὗ 1ϑράπομ, ονθῃ αηῦο [6 Μουπὶ Ηρα [Βα] -τηουῃίδίη 
(αὶ σοθίῃ ἃρ ἰο ὅϑ6 1"; πίοι δοβῆυδ σαν [ΕΔΥ͂, ΘΟΥΤΘΟΙΥ : δηα Φοβῆυδ σᾶνθ εἢ 

8 υηίο (Π6 ὑγῖθ68 οὗ [Βγ86] 307 ἃ Ῥοββθββίοῃ ϑοοογαϊηρ ὅο {Π61} αἰ ]ΒΙΟΏΒ : [ἢ [10 πιοιῃ- 
ἰαΐπ8 [ὁ {π6 πιοχπίβίη], δηᾶ ἴῃ [μ6 γ8116 08, δα ἴῃ {86 ρ]αΐπβ [{π6 Ἰον]δηα 1, δηὰ ἴῃ 
16 βργίηρβ [ὁοὰ {πμ6 ἔοοὐ-ἢ}}}8], ἀπὰ ἴῃ 086 τ ]]άΘΓΉ 658, δα ἴῃ {86 βου -ΟΟῸ ΠΕΓΥῪ ; 
ἴι0 Πιιΐ68, (η6 Απποῦῖδβ, ἀπ (16 (ὐδδδηϊθβ, (ῃ6 ΓΙ 2Ζιίθ8, (λ6 Η ν ΐο8, ἀμ {10 
Φοθυδβιῦα8 : 

9 ΤΏ Κίηρ οὗ Ζ6γῖοῃο, οΩ6 ; 
ΤΒ6 Κίῃρ οὗ Αἱ, ψ μϊοἢ ἐς θοβᾶθ Βϑίἢ-], ΟὩΘ ; 

1:) ΤῈ Κίπρ οὗ Φογυβαὶθπι, οΠ6 ; 
ΤΗΘ Κίησ οὗ Ηοὕτοῃ, οὁΠ6 ; 

ιι Τὴ Κίηρ οὗ Φαγπιαῦ}, οΠ6 ; 
' ᾿ς ΤΒθ Κίηρ οὗ [Δ ο 8}, ὁἢ6 ; 

12 Το Κίηρ οὗ Ερίοῃ, ὁη6 ; 
Τμα Κίηρ οὗ ἀοΖϑσ, οὔθ ; 

1 ΤῊο Κίῃρ οὗ ὨΘΌΪΓ, ὁΠ6 ; 
ΤὴΘ κἰηρ οὗ ἀδάδγ, ομθ; 

ἰδ: Τὴ Κίηρ οὗ Ηογτηδῇ, οη6 ; 
ΜΈ Τὴ Κίηρ οὗ Αγδᾶ, οὔθ : 

ιὸ ΤΠ6 Κίὶησ οὗ Τ᾿ πδἢ, ὁη6 ; 
ΤΠ κίησ οὗ Αἀι]]1Δπὶ, ὁΠ6 ; 

10 ἽΒ Κίηρ οἵ ΜΑκΚΚοάδῃ, ομ6 ; 
ΤΙ ἰησ οὗ Β6.}-Ε], οἢ6 ; 

1 ΤῊ Κιηρ οὗ ΤΑΡΡυδῆ, οὁη6 ; 
ΤῊ κίηρσ οὗ Ηδρδδσ, οῃθ; 

18 ΤΠ Κίησ οὗ Αρποῖο, ομθ ; 
ΤῊΘ Κίησ οὗ ΑΒ μάγοι, 016 ; 

19 ΤῊ Κίηρ οὗ Μαδάοῃ, ὁπ ; 
ΤῊ Κίηρ οὗ Ηδζοσ, ὁπ ; 

20 Τηο Κιπρ' οὗ Θῃ  ΠιΓΟἢ -ἸΆΘΓΟΏ, ΟἹΘ ς 
Το Κιηρ οὗ ΑἌμβῃαρῇ, οὁΏ6 ; 

21 ΤΏ Κίησ οὗ Ταδηδοῖ, οΠ6 ; 
ΤΏ Κκίησ οὗ Μορσίάάαο, οΏ6 ; 

22 ΤΠ Κὶηρ οὗ Κραθβῇ, οπθ ; 
; ΤΠ Κίηρσ οὗ Φοκποϑδμι οὗ ΟἌσπιθὶ, οὁΠ6 : : 
2 ΤῊ ἰπρ' οὗ ΠὸῪ ἴῃ [η6 οοκβίβ οὗ [Ναρῃοί} ΠΟΥ, οΏ9 ; 

ΤῊ Κίπρ οὗ [πΠ6 πδίοηβ οὗ ΕἾ]ρα], οπθ ; 
24 Τηο Κίηρ οὗ ΤΊΡΖΑΙ, οὁπ6 ; 

ΑΙΙ τιλ6 Κίηρβ {Π]ΓΓΥ δηα 0Π6. 



119 ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ 9Ο085804,. 

ἸΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1 [Ὶ γεν. 1. - Ἰπευδδᾶ οὔ ἱπίογροϊδιϊηρ (Ὧ6 πυπηοτοῦ οοτγγϑοϊοηβ τοαυῖϊγοα μὰ ἐδ 6 Θοιητῶοῃ γογδίοα ἴῃ πο ἤτθὲ ἰὮγοθ 
γερο ἤΟΓΘ, Ἦὸ Γοομϑὲ θοραγϑίοὶν, ἰῺ ΠΌΟἢ τ δδπι|9 ὙΔΥ ὧα Ὀο οϊϊο διὰ ἘΔ: Αμπὰ ἐποδὸ οτὸ ἐπ κίηρκο οἵ [9 
ἰδηά, πδοῖῃ ἔδ8 δο08 οὗ [δγϑοὶ διιοίθ, δὰ μοβϑδοβεϑὰ ἐμοῖς δη, οὐ ἐμ6 οἶδοῦ δἰάθ οὔ ἴδ Ζογάδῃ, ἰοπατὰ ἰδ σἰδίηρ οὗ 

ὦ τἢ9 δυῃ, ἤτοι τὴ παίδι.-σοῦγθο οὗ ἀγθοη ὑπο Μουης Ηδγίοου, δηὰ δ] [Π6 ΑσδβΌδῃ οὐ ἴῃ οαδὲ : δίῃοι κίπα οὗ ἐμθ 
Αὐιοτίοδ, το ἀποὶς θὰ Ἠοδηῦοη, τυ πα ἴσοῦι ΑΥῸὸΣ Ἡπίσα 186 ὁ ἔπο Ὀδηκ οὔ (6 Ὑδίδι-οοῦσοο οὔ Ασποῦ δοὰ ἰπ ἐδ 
πα ἀ!]ο οὗ ἔδ8 ναΐδσ. οοῦσϑθο, δυὰ [0060] μΔ]}7 οὔ Οἰϑαδὰ ονυϑῶ ἴο Φδυθοκ ἐμο παδίϑγι]σουτδο [ΜὨ!6ἢ 18) ἔθ Ὀογάος οὗ ἔπ δομδ 

8 οἵ Αἴηπιοῦ, δῃὰ [οὐασ] ἔδο Ασδῦδῃ πηῖὸ ἴθ 566 οὐ ΟἸππογοῖδ. οἱ ἔμ δαβὲ, δηὰ υπϊο ἴῃ 506 οἵ ἔμ Ασβῆδῃ, ἴμ6 84]1- 
ὅδ, οὉ [86 οαδὲ, (89 ὙΔῪ (0 Βοιἢ δαί λοίἢ ; δηά ἴη (ἢ δοιμξ ον πο Τοοὐ-Ὠ}}}8 οὗ Ρίβ χα. 
[2 γεγ. 1. Α πογὰά ἰδδὲ βῃου]ὰ ἀϑηοὶα ἱπά ξετθοὶν οὖν οουοορέοηυ οὗ ἃ ταρίά Ὀγοοῖς βηὰ οὗ ἴδ Ὀδὰ ἴὰ πμϊοῦ ἰξ βοπα, 

πὶτ ἴ.0 πο1]6 ἰῃοϊαεῖνο γαῖ ον, δηὰ οὗ ἔμ Ἰδίίοσ θα 0Δ]}}7 τδῃ [6 τδλίϑν ἰ6 αὐδοῖὶ, 9 δος ἰὰ Κη κα ἢ ἴο τοργοδοῖξ 

δοηυδίοιυ (86 Ποῦ. ὉΓΏΣ. ΒΟΔΏΟΥ Ἐ δοοουῃὶ οὗὨ δπ6 ποτὰ πὸ}} ργοδοη 9 ολδ0 (ϑῖπηνὄ᾽: απά αὶ. Αρρῃ. Ρ. 496): “ΝΆ ΟΙΔΙ, 

ὉΓΊΣ, ἃ ᾿ἰοτστοηῖ- Ὀσ,᾽ ΟΣ παίθε- ΟΌγθο ; ΠΤ. ὈΝΤῚ, ἴο Ῥατίογαιθ [60 ΕἸϊτοὶ, οἵ. Θοθθα.) Το ποτὰ οογτοδροδὰβ πίξ (δ 6 

Αὐδϑίο Ἰνδάγ, ἐμὸ ατἴϑθοκ χειμάρρους, ἴπο πάΐδη Νυ] δ, [μ6 Τα] κο ᾿ δυπιατα ᾽ [1 δότηθ οἵὗἨ [ἐδ δρρ!]οδίοηΒ Δρριοδομίηξ 
ἴπο ϑρδηίει -Απιοτίοδη ἐαῆοηπ])] δυά εἰκηΐδοσ [ἢ 6 ΠΟΙΪΟΝ,, ΟΓΥ γαῖ ρου, οἵ ἃ πιουηία! η ἰογγθηΐξ, ἩΒΙΟΉ, τε 110 ἴῃ ΤΑΪΏΥ δοαδοὺδ. 
ἦτ πιδὺ 41} (6 νοὶο Ὑ] τ οὗ [6 ἀορυθαθίου, ἰΏ ΔΌΠΙΠΊΘΡ 8 γο υσδὰ ἴο πὶ ΤηΩΘΙῸ ὈΓΟΟΙ͂, οὗ Ὠτοδὰ οὗ πδίοσ, δηὰ ἰβ οἴῃ δ- 
ὌΙΓΟΙΥ ἀτγ. [1 ἔλθ ᾳτοαῖδ. ὈσΠΊΌΟΓ, ρογηδρδ. οὗὁἨ ἐδο Ῥδαΐοα, ἐὩ9 συ] τδῖοσ ἐδ αὐξθ δὲ δσοθρί00}8} Ρῃθηοσωσδποῦ.) 
ΒΘ ἢ δέζοδπα 816 ΘΥΘΡὨΪΟΔ117 ἀοοογίυοα ἴῃ ῳοῦ χὶ. 16, 17. Νοθλὶ, ἐμοροίοτθ, 8. δοιποξίπιοθ δϑοὰ ἴος ἔη6 γδ]6Ὺ (ΝΌπι. 
χχ!. 12: “υάκ. χνί. 4 [δηὰ [πὰ [89 δεουυάὰ ἰπδίδηοο 1 τοῦ. 2 οὔ οὖσ ρᾳ83449}), διῃιὰ βοιηοίἑμοθ 0. ἴΠ6 ἴοττος πη ἤοπα 
«του ἰ.Ώ6 γϑ !οῦ. ἘΠῸ ἀου}]ο δρρὶ)ἰεδείοη οὔ ἰδὸ πογὰ 186 ποὶ] δεβὴ ἰῃ 1 ΚΕ. χυὶὶ. 8, σποτοὸ ΕἸ [9 οοτιτηδηάοα ἴἰο 
106 ΠΏ ΘΟ {1} ἠοΐ ΌΥ ἔδο ' ΘΔΥ ΟΠογίιῃ.᾽ κῃὰ ἴο ' ἀτίηκ οὐ (86 ὑὉτοοῖϊ᾽ --- ΝΒΟἢΔ1] Ὀοΐηζ υποὰ ἴῃ Ὀοϊδ οαδε6. ΝΟ 
Ἑπκχιΐαῃ ποσγά 8 ὀχδοῖγ οαυϊναιδηξ, Ὀσὲ μογδρ5 "τογτϑηῖ- θεὰ ̓  πηοδὲ ὨΘΑΓΪΥ ΟΧΡΓοδβο ἰξ.") --- ἘΠιὶδ ἰδὲ ορίηΐσῃ ἐ8 ΡΓΟΌΔΌΙΥ 
αλιτοοῦ, ἰῃ τοΐοσθησθ ἰ0 ΤΙΔΏΥ σοϑάερο, Ὀπὺὶ (0Σ ἴη6 ΡῬΌΓΡΟΘΟΘ οὗ 8 ἰσϑιδἰδιίου ἮΘ ὅδυο τϑῃςτιζεὰ 0 δορὶ ἐπ οδοῦ ἴοσιπ 
Ῥγοροδοὰ ὈΥ δὲ, "'᾿ πα οοῦ δα." --- 1Ὲ.} 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟἈΤΙΤΊΟΑΙ, οονοτοὰ στ οἴσογηδὶ 5Π0Ὸ (τὸ Εδυτποῦ ῥ. 88 ; 
Ἰξοδίπϑοη, ἰϊ. 8344, 857),} σδΓΟΙ}Ϊν τὸ ὕῸ ἀπτίη- 

ΤΙα ἢ σὨΔΡΙΟΥ Ὄγτη8. 8 βΒοραγαῖο βοοιίοη, υϊϑῃθὰ ἔγοπι {Π||8 Ἠογτοη ὈΓΟ)ΟΥ, 5. τη 6  Π{π||ὸ 
αἶνο τἰνῖγ οὐ τλὸ ἤγος ρᾶτὲ οὗ οὐτ θοοῖ, απ σοπίδίε Ηοτγιποη,᾽᾿ 80 64]16ὰ, νον '8. ποῖ τηϑητοποὶ ἷπ τη 6 
ἃ Ἰἴπε οὗ 411 (116 Κἰῃρβ σοπαυετοὰ ὈΥ̓͂ Μοβ868 8ηὰ Β[016. ὙΤῊΘ πᾶπιο οτρίπαῖθά σῖ Φογοπιθ, ψγΠῸ 

ἐνπῃκη ΣΕ αμῈϑ μὴν ρον βερβεῦοι ΤΑ μεε ὑπ : τηϊϑαπἀογειοοα [μ6 ματα! ὩΣ ΤΊ, ἴῃ Ῥ. χ) δ. 7. 

φιρτοά οαϑὲ οὗ ἴμς δογάδη (νεγα. 1-6); (2) ἃ εδίδ-: ΠΕΡΕΥΣ ἐλ’ ἜΝ ἴο [80 ὅ6861 δάἀ-Ὅμεγ (Ποῦ- 
ἰἴοσιις ΟΥ̓ 1π6 Κίηρβ σοπαπογοὰ ἴῃ ῬΑ] β τη ῬΓΟΡΟΓ ἀπ ΒΕΡΕΕΚΑΤΆ) 
(νογβ. 7-24). : ΑἹ] ἴδο νἱαίη (ὙἹ3 ὝΤΤ) σα 186 ἘΠιδύ. ΒΥ 186 

1. (ἰαἰαίοσψιια ΟΥ ἰλοβε Οοπφιετεα αὶ οΓ (λεὲ ϑζογάίαπ , Αταῦαῖ (1)δας, ἢ. 1 ; 11. 8; 2 ὅδῃι. ἱν. 7; 32 ΕΚ. χχυ. 
(νοῖβ. 1-ὁ). ἘΎοσα [86 νγϑύθσ ΟΣ οὗ ΑΤΏΟΣ . 4.) υνῆογο ἰτ ἢ85 τῆ8 ἀγίΐς]6, 88 ἴῃ [ποθ ῬΑΑΘΑΡῸΒ, [8 
ὑπο Μουηῦ Ηδθστηου, δηὰ 811 ἐμ υἹδίπ [ΑΥΤΆ ΒΔ} πηοαπῖ ποῖ, ἰπ ρΌΠΟΓΑΙ, ἃ αΥῪ δίορμο, ἃ ὙΠ] οστ6Έ8, 
ΟΥ Φοτάδλῃ γ4}}07γ} οὐ ἴμο Ἐπδῦ. ΤΠ6 ΑΥ̓ΠΟΙ 88 ἱη 18. χχχ ϊ. 9; Ψ6γ. 1. 1; 11. 48, νπτ, δα ουΐη- 

᾽  Ἔ : “ «80η (ἰΐ. 599, 600) ἢδ8 δδονπ, {πὸ γΠο]ο οὗ της ρτοαῖ 
{Π ἔν τὲ ΠῚ ΡΣ ἜΙΝΕ ἜΣΕΙ ΕΗ νΑΠον ἤτοπι 186 86Ὰ Οὗ ΟΔΠΠΘὸ τὸ (π8 “ΕΙΑπί εἶς ΟΕ 
20, ΠΟῪ 186 ἡ ἂν ̓Μοάϑβομδῇ, ἑουπιοὰ Ἐπΐδ Βουτβογη ΤΟΙ ΠΟΝ ̓  ἀν τα ΠΝ ἩΡΈΌῚ τ ΠΡ οδη 
Ὀουπάασυ οὗὨ τῃ6 ἸΟΓΓ ΤΟΥ͂ βονογποα ὃν δίῃοη τπ6΄ δὲ Ὁ ᾿ - : ᾿ ΑΥ̓ΆΡΔἢ ΟΠῚΥ ἴγοπλ παῖ που πολι τὸ [5 δοιτῖθοστι 
κίης οὐ ἴθ Αἰποπϊοβ, δίϊογνναγάβ τῆ βουίμοτη ἜΠΡΠΉΣ ΤΙ εαῆδι κὸν 
πη τη οὗἩ Πξουθοη, 8 οὔ 8}} Εδϑίοστι Ῥαϊοβείης, ΟΣ ΤΌ ΠΗΙΣ. ΤῊΙΪΒ βτοαῦ νΑΠΠῈῪ λι5. ἀραίη αἰβέτεπι 
δραίηϑῃ Μοαν. [τ ἥονβ, ἱπ ρατγῖ, [πγουρἢ ἃ ἀθὸρ' Ραγῖβ ψν μἰοῖι τα ἀεβί μτιαῖθα ἃ ΓΞ, 6. σ. ἴῃ ΟΌΓ 
ΤΟΟΚΥ ὑθα, ἱπῖο τπ6 1). 86. [18 δοιτοο, δ ᾿οαδὲ ἧς ΝΒ 
ἐπαῖ οἱ (86. πιαΐῃ Ὀταποῖ οὐ ἴἢ6 Ατποη, ἴδ Δαν, ὑοοκ, “Ἀν. 10 τι0 ΓΊΞΣ οἴδοπήειο; 2 Κὶ. χχν. 
6|- Βα], 1105. ποὰῦ Καϊταποι {[Καῖγαπθ) ὁ το 5, της ΣΉ οὔἨ Μοαρ. Ηοτγο αἷβο γὸ πδῦθ ἴὸ 
τουῦῖς οἵ {π6 ρΡἱΠ στίπιβ ΠΌΠπι δίοσσδ ἴο Ἰ)αιη δ πο 8. [ἀο νῖτῃ ὁ μογτίοη οὔ 19 Δταῦαι, ἴμ6 ρογιίοῃ 

Τὸ Μουτῦ Ηοστου. ἀοοογάϊπρ ἴ0 ἴμ6 ΑΥδ. ἡ δπΊΟΙΥ “οη πὸ οὐδε, τῃαῦ ἰβ ὁπ [6 δαβίογῃ μη 
ὙΘΤῚ πιϑδηβ ἃ ργοπιίηϑηϊ τπηοιιπιδίη τί ἀρ, “ ροῖ- οὔ τὸ Φογάαμπ. [πὶ μόπογαὶ, {115 Υ ἈΠΟῪ 18. 8. “ 50}}- 

τὐς » . ΤΆΓΥ ἀοβοτι᾽" (ον. ᾿ϊ. 263}, Ρδυις τὶν Πογτὶὰ, 
διὰ ρ5 ῬΓΟΡ. π086 " (Οεϑθῃ.). ἐλυνθις Ὁ Ἴθεπε τοι οὐ τὴ Πειὰ ὅε:α. Τῇδ ὍΠΙν ἀχευ ἰδῆς ΔΥΘ 
1. 9, τ να8 οα] δὰ Ὀγ [6 Απιογίϊοβ “25, ὈΥ 106 186 5πι4}} μίβοος ἴπι [π6 πογιμογη μδγῖ, “ ΟΥ̓ΟΥ ΨΒΙΘΒ 

ἘΣ Τὰ Ὄνγ“.»»} τπ6 ΨΦοτάδη δηὰ οὐσββίοπαὶ ΒΡΥ Πρ 8 Βρτοδὰ δὴ οχ- 
ΣΎΠΟΒΙΗ͂ΝΙ; ᾿λλ δι ἴυυι ΟΟΠΗΡΕΙ ΕἸΠΡΗῚ 38), εϑὰ, ἘΓΒΟΓΟΪΠΆΤΥ (ΘΓ ΠΥ ἢ (Ποῦ. ἢ 205, 266). 
ἈΟΟΟΓαΪ Πρ ἴο θα, ἶν. 48, ᾿ξ γγῶ8 8150 ἴΠ6 58Π|0 88. τωρ 2, ϑ.} οὩ, κίπα οὕ τ Αχωοχίνββ, εἰαπαᾶς ἢτβε 

ΝῊ . Ῥιυν. ὩΣ ΤΊ. Ῥβ. χ πὶ. 7, θροδιδ6 ἰδ οοη.- ΟἹ {116 115᾽ οΟἵἨ ΟπαδΠἶτ ΡΥΠΟ68 δι ἡ πσαῖοὰ Ὁγ Μοβ68 
εἰκῖϑ Οὔ βου ΓᾺ] πιοπηϊαίπβ. [π ἴπ6 Ῥπαὶπὶ τοίδττοὰ, δπ ἃ Φοβλαα (560 δῦονο οἢ. 1.10). Ης ἄνεῖς δὲ 
το, 6 ἴᾶνὲ ἃ νἱνί ἀδδοτρἤοη οὗ ἴῃ πιουπίαῖη ]εδάδοη, εἰ, χαΐν 36; χχὶ. 30; Ναπι. χχὶ. 36 Ηξ, 
Ἰαπάκοιρα οα Ηοιτηοη ; δαΐ “το ἰαπά οὗἉ δρίεπάογ, ὙΠΟ ἢ ΠᾶπιΘ ΡΓΟΡΕΓΙΥ δἰ βηῆ68 ρτιάφηςο (Εςο]. χὶΐ, 
οΥὗἨ ποανοη-ἰονογίηρ πιοαπίαίπβ, ἀπά οὐ μἱοτίουβ 25, 27; ἰχ. 10); πον Ἠώραῃ οὐ Ηὕεραῃ. ΤῈ 
Βἴγοι Πι5, Οβ ΓΘ. ὯῸ οοιῃηροηβδιίοη ἤο ἴπ6 ποατῦ οὗ τι ταΐῃβ οὗ [Π6 ο]α εἶν 1Ω οὴ ἃ ἈΠ] μανῖηρ ἃ τηαστῆ- 
Ῥκαϊπιῖπε, ἤοὸγ τπ6 ἨσπΌ]εγ Ὠ1115 οὗ Ζίοη νι ἤοτο ᾿ἷ5. οέπὶ Εἰ ΑΝ αι ἰονγαγάβ τπ6 1λοδὰ δα, ἀπά Ἵνὸῦ 
(οὰ αρίάο5 (Ηϊιχίς, 8. ἰχυῆϊ, 17). Αὐτμο ῥγοβοῖς ἴοτναγα ΒΘΆ] οἴ θαι; αὶ τουγαγὰὶ 186 βοιτῃ ἀπά δεῖ 
τἶπιο τῆς τιοπηταίῃ ἰβ οΑ]]οὰ {6061 68- οι Κἢ. [8 1 πὸ Ἰἰπνῖτ Ὀπς (ῃ6 μοτγίζοη. ΗΠ βιροι Βοϊοηροᾶ 
μοῖχς τοδοθεθ νοῦ 9,000 ἴδοι. ΤῸ διιπητιῖς 15, ΟΠ ΡΊΏΔΙΥ ἴὸ τπ6 Μοαθΐτε8 (Νυη. Χχὶ. 26), {θη τὸ 

1 {Ττἰδέγασα 'Β δοοοππὶ οἵ Ηδτιηοῃ, [8 δοθύοτΥ, [15 ὨδίΌτΆ)},] 4 [Ττϊδίταπι υἱδίϊϑὰ (19 δροῖ. 866 ᾿ἷν ἀοϑοσριίρα, ἢ 
πἰδίοῦυ, δηὰ ἴῃ πιδιζοίβοσηὶ νον πῃ !οἢ [ἰ οἴδετθ οὗ 8}} Ραὶ- ὕ483. --- ΤΕ.] 
βϑίίασ, [8 ρασιζοϊασὶν ἰμἰοτοδίηρ, Ρ. ΘΟ Η΄. -- ΤᾺ.] ; 



ΟΗΑΡΤΈΕΒ ΣΙ]. 

ἰδὲ ΑἸροτῖῖδβ, 85 15 οὐϊάρηςξ ἔγοαῃθ ΟἿΣ ὑοοκ, δηὰ 
ΟἴΒΟΥ ΡΙδοθβ, απὰ γὰ8 δ᾽ οιϊθά ἴὸ 16 ἰγδηδβυύου- 
ἀδεὶς ἐδ (966 ΒΟΙΟῪ οη 6. χὶϊ!, 17; χχὶ. 39 
ὠρ. τ. 1 ΟἾτ. νυἱῖ. 81). Ιῃ ἴδ ἄδγο οὗ ἰδαῖδῃ δηὰ 
δοτειιίδι, ἨσπΌοπ Ὀοϊοηροα δρζαϑίη ἴο πὸ ΜοδΌϊθα 
(18. χν. 4 ; χυὶ. 9 : ογ. χὶ νι. 2, 45-49). Αἴ ἃ Ἰαῖοῦ 

δοοοσαϊησ ἴο Φοϑερηαϑ (44πὲ|. χιϊὶ, 1δ, 4), (80 [6 
δῷ ΟὨΟΘ ΠΊΟΓΟ ροβδούδοὰ ἱξ. Ηδθηθοη ΔΡροὶ 
ἢ ἴ87ὸ δὰ ἃ ὑΟΓΥ βίτοην μοι οῃ, ἴο ΠΝ 180 
ἘΣΡΓΕΒδΙΟ 8 «{6τ. χΙΎ. 45-49 τεῖρσ. 7116 τυΐῃδ 
887 ἃ Ὀοπιρδδι, δοοογάΐϊηρ ἴοὸ τοῦ Εδυτλθγ 8 δὺ- 
(ΒογΣγ, οὗ πιογο ἐμδη ἃ πιΐ]α. 

γεν. 3. ὙΠὸ τουτί οΥ οἵ δίποη 18 ΠΟῪ ἀθ- 
βοπδοὰ ἰὰ {11 δοοογάδηοο ἢ Νυτῃ. χχὶ. 34, δ5 
εχϊεάϊηρν ἔοτὰ ἴΠ6 ΛΔΙΏΟΩ ἴο ἴπ6 Φαῦδοϊι. Ηδθτο 
Ἀρεῖι ΑΥΟΟΣ ἴδ Ῥατγιϊο ΑΓ τρεηοηθά, ΒΘ Ὰ 
[1.55] ὑροὰ ἴμο Ῥδηὶς οὗὨἩ 89 Ὁζοοῖς Αὐπος, δᾶ 

ἰὰ ἐδ ταϊΔά16 οὗ ἐμο ὕσοοκ, Ἵ Κ διὰ ἽΥΡ᾽ 
ποῦ ὙΦ (το Ὀ6 ὈΆτο, πακοά), 1168 ου ἐπ ποζίῇ βί 46 
οὔτθε Ασποη, δπὰ ᾿ἰκε Ἠθοῃθοη ἰ8 ἱπαϊοαϊιθὰ ὃγ Ψ6Γο- 
ταῖδὴ (χ] Πἰϊ. 19) 45 6 Μοαδιν δ οἶτγ. [Ἐξ ν)ὰ8 δ]]οιυθα τὸ 
Ἀεῦθεη, εἰ. χὶ!.9,16. ΤΉ 6 οὐτγ ἰΔγ, 85 ουν ρμαδδαρὸ 
880 6, ΔΓΠΥ͂ ΟΠ Δη ἃ ρΔΙΓΙΥ 1 τἢ6 Αὐποῃ, ἱἰ. δ. ἢ 8ῃ 
μἰαπὰ, ὨΟ Αταϑυσ. Οἰγοία}}γ τὸ ὃ ἀἰδεϊη σαϑμοα 
τοι δποῖποῦ οἰ ΑΥ̓ΟΘΥ, οἷ. χῆ. 25, δὰ ἔοι ἃ 
εἰπτὰ αἵγ Ατοοῦ (1 ὅπ), χχχ. 236,28), ἰὴ [πὸ ἐδ οὗἁ 
δυάδα (Ἰοὺ. 11. 618), ἴο τσὶ 1λανί βοηϊ ῥγοθοη!δ 
ΔΠῈΡ ἴμΕ ΓΟΟΟΥΕΓΥ ΟΥ̓́ΤΠ6 ὈΟΟΙΥ ἰδίκεη δὶ Ζιιῆδς 

ΒΔΗ͂ αΠοδά. ἽΡ δοοοτάϊηρ τὸ ὅθη. χχχί. 

48 -- 3, ἈΠ] οΥ̓ τεϑπιοπυ, ροτῆαρθ σαῖθοῦ δἢ 
Ρε ]δνο ἴοσ μαγά, σουρῖι τορίοη, 88 (ἀθβθῃϊιβ 

(ἢηκα, τ ϊο ΠΒοΟΥΟΓ ἀοοδ ηος δβυὶ τὶ ΝΠ). 
ΧΧΧΙΙ ἢ] ; Φ06Γ. νἱϊ!. 92; χὶνὶ. 11; ]. 190; Οδηΐῖ. ἱν. 
1: τί. 4. Ῥιοροῦὶν τἴἴ6 ψογὰ ἀθηοῖθϑ ἃ πηουηίδϊίη 
οὔ {π6 δοῦτἢ φᾷ οὔ τἴ6 Δα ῦδοκ (ὅση. χχχὶ. 21-- 
48; δηϊ. ἴν. 1), 1 ὁ ΟἷΤΥ ΟΥ̓ (ἢ6 θδ1η6 ΠδΣΊΘ, 
ΠΟΥ Δεῦο] Πβοποϊαδά, τη πὸ Ἰπητηθάϊαϊο υἱοΐηϊξ 
οὗ (μἷἰς πιοαπίαίη (Νιπι. χχχὶϊ. 1; οι, ἱΐ. 37), 
δηὰ ἤηΑ}}γ, ἴπ6 σοὶ τιοπηϊαίη Γορίοη Ὀδίνθθη 
ἴδ6 ἀσῆοη δά τ86 ΨαῦθοΟΚ, ποὺ σα] ]οὰ ΒοΙκα. [ἰ 
πῆ ὑοπηάεὰ οὐ τῆοε ποτ ὉΥ ΒΑβἤδη, οἢ ἴπ6 δου [ἢ 
Ὁγ Μοαῦ. ὙΠ ἀοεϊσηδίίοη “Ἰδηὰ οὗ ΟἸοδα ᾿ ἷβ 
ὑϑοὰ ἱπεχδοιὶγ, [ϑοαϊ. χχχῖν. 1, θθγο 10 ἱποὶυ 65 
8.20 Βαείδη, ᾿ἰκονθο ἴῃ 2 Κὶὶ χ. 833; 1 Καὶ, ἰν. 19, 
δῃὰ οἴεη. [Ι͂ἢ βθσῃ οΆ668, ὈΥῪ ΟἸ]οδὰ ἰβ πιοδῃὶ 186 
Ὑ0]6 Ἰαπὰ οϑ8ῖ οὗ τῃ8 Φογάδῃ, 50 δ. 88 11 Μγῶ8 Ροδ- 
δεδιοὰ Ὁγ {πὸ 5ΓΔΟ]106, οςἢ, χχίΐ. 9, 18, 15; δυάρ. 
γ. 17 (νοῦ Ἡδαπιοῦ, Ὁ. 229 ἢ.). 8.60 7πίγοά. Ὁ. 25. 
Ἐγοα τοῖο 186 Ὁτοοῖς σοῖς, ον δαγ 1οτκα, 

ἰδοη 73), ἔτοτι Ἴ 2329) ἴο ΡΟυΓ ουΐ, σπδἢ (τίν, τα 
ζυβθίηρσ-τοοῖ. ΤὍὙΠὸ νοτγὰ 18, δοοογάϊπρ ἴο 81- 
τοηὶς, ἴο ὙΠ οπὶ Οσβοηΐα8 δϑβοηΐδ, 6 (614. ἔοση 

Ὧν 3). [Ια αεη. Χχχίϊ. 2 τῆθτο ἰδ 8 ὈΙΑΥ ἀροη 

δ ποτὰ ϑιξε, τ πγοβιὶθ. Τῇ ΦΑΡΌΟΚ ᾽8 μοτὸ ἴὸ 
δ ντἱεοὰ δ ἃ ἱποίοϊὰ Ὀοππάδγυ, (1) ἴῃ 118. [ΟὟΤΘῸΡ 
οὐὕϊδο, ἃ Ὀοπηΐατυ ᾿οναγὰ ἐπ ποτῖδ, (2) ἴῃ [8 πρ- 
ΡΕΣ οσῦτεο (ΝΕ Απιπιο}}) 85 ἃ ῬΟΌΠΟΔΓΥ ἰοτγαγὰ 
ἴδο εδδὶ δραίπβι τμ6 οἀῥάγεπ οΥ̓ Απιπιοθ. Αἱ ρἾδῃοθ 
δὲ {π᾿ Ττὴδρ ὙΠ] δί ΟὔοΘ Β[ΟΥ ἴΠ6 οί] το] ΔΉ 8. 
ες. 8. νοὸς ἰδο γυἱδῖυ (186 ΑΥδΌ8}}) ἴο [89 

866 οἵ Οἰπηρτοί οἱ [86 Θθϑδῦ, ἱ. 6. ΟΥ̓́ΘΡ (Π)6 ΘΑ5:- 
αἴ μαζὶ οὗ {μ6 Φοτάδῃ υδι]ϑυ, 88 ἴδ δϑ ἴΠ6 868 οἵ 

Οἴἰπποτοι. Μετ ΓΤ, οἰδονιετο δἱδὸ ΓΞ, 
αὐ [25 (ρετῖιαρα οχυίναϊοπε ἰο ὙἿΣ9, οἰἴμεγα), 
80 οΑἰϊοὰ δνεν 116 οὐτγ οὗὨ (πὲδ παπιὸ (οἷ. χί. 3; χίχ, 
85); ἴῃ (δ ΝΤ',, τ16 868 οἵ Ο4}1166 (Μαις. ἱν. 18 ; χυ. 
39; Μαῖκ 1. 16; τίΐ. 31), 868 οὗ ἀοπποβαγοιῖ (1.ὰ. 
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Τιθοτγίδδ ; ΠΟῪ Βδὴγ Ταδογίοῖ. ΤΟ 868 15 " δδϑοαυῖ 
τη ϊγίθθη σοορτϑρ ἶς8] παΐϊο5 Ἰοηρ πὰ βἰχ Ὀγοδά." 
ΤῊ οἰ πηδαῖθ 18 τγορίςοδὶ, βίῃηοθ ἔπ θυ οὶ 8 ἔγοπι βὶχ 
μαηάγοα δηά τποηϊγ-ῆνο ἴο βδενθη παυπάτγοάα [Βονίη- 
580ῃ, βδανθῃ πυηάτοα] δος Ὀοΐονν {πᾶὲ οἵὗἉ τπ6 ΜραϊτοΣ- 
γϑποϑη {Ἐλυϑορου, "1..218; Ἐοδίπδοη, 111. 264, 818 

[τ Ὀαδιν 15 νγγο}} Κπόνῃ (ϑβϑοίζεῃ, Ρ. 348), διὰ 
[48 Ὀθοῃ ἀδβογ δοὰ ὉΥ ἔθηδη, ἰπ εἶδ “ [,ἰ1{6 οὗἩ 6882, 
ἴπ 186 ποδὶ ρ]ονίης οοἷοτε. ΠΟ ίβοη Ἔχργθββοῦ 
᾿πιρϑ ἢ τῆογο τηοάεγϑίοὶν (ἰ1], 255) ; ““ΤῊΘ ΙΑἸκθ 
ΓΟΒΘΏ δ, ἰηἀοοά, ἃ θοϑυζ αὶ διιοϑὶ οὗἉ 1 περὶ ἃ νγϑῖοσ, 

1 ἃ ἀθορ, ἀοργοβϑθθα δϑοΐὶη... .. ΤΙ 1118 δῖ 
τοιηἀοὰ δηά ἴδπιο, ὙΠῈ 11{|10 ΟΥ̓ [Π6 Ῥἱ οἰ ΓΒΑ 6 ἴῃ 
(ΠΟ ΙΣ ἰόντ. ὙΒοονον Ἰοοκι ἤοῦο ἴογ [0 
τηλρηἰῆσοποθ οὗ [π6 ϑδυν7ίθβ [6 Κοδ, οὐ τῆο βοῖῦῖογ 
Ὀοϑαῖν οὗἉὩ ἴΠ086 οὗ. Ἐπρίαπά πὰ [πὸ {Πη|16 ϑιαῦοδ, 
Ὑ}} ἀἰβαρροϊπιοά." [Ια τὴ0 Ο. ῬΤ΄. ἰτ 8. τηϑθῆ- 
Ποηθά, Βοσ ἀ68 [Π}}8 . Οηἷγ Ναπι. χχχίν. 11; 
δας. ἱ.. 17. [Δ΄ Βπατἢ᾽ 6 Θιδία ϊοὶ., τι. “ ἀ6η- 
ποϑαγοῖ, [8Κοὸ οὐ," 

Απάα υηΐο ἴδ6 668 οὗ ἴδ ὑἱδίη (ΑΥ̓ΔΌΔΕ), [9 
Β81 δοῦ οὐ ἴδ ϑαδί, [89 ὙΔΥ ἴο Β6ΙὮ «16 6}}- 
ταοῖῃ. ὙΏ]6 [8 Θαβίογῃ οὗ τῆε Φοτγάδῃ νὰ]- 
16γ 19 δοπηάδά θη τῃ6 ποῖ ὃν [Π}6 ἴ6Κ6 οἵ (ἀδηῃ63» 
δτοῖ, τ 15 ἰπ Πἶκ6 πιδῆποῦ θουπάρα οἡ {τὸ βου τῇ ὃν 
ἴπ6 8411: 568, ἡ. 6. τΠ6 1)εδα 868, ποδὺ τις (Ν μι. 
χχχὶϊ. 48) Βοιἢ - ̓οβῃϊ ποῖ ἰᾶγ. Τὸ τπδιὲ ρμοΐηξ 
16 16γα 6} 16 ΘΑΙΡ τοβοῃοαὰ ἴτοπὶ ἢ πὶ. [τ Ὀ6- 
Ἰοημοά ἴἸο Πουδεη (εἶ, χὶϊδ, 20), δῖον τὸ Μοδὺ 
ἀσαΐη, ΕΖοκ. χχυ. 9. 
Απὰ ἐπ ἴδ δου! υηᾶον ἴμὸ ἴοοϊ - 1116 οὗ 

[} Φ 

Ῥίοφαμβ. ὧἡ 5 ἰπλμ. ςΟΠΡ. οὔ. χ. 406. Μουῃὶι 
Ρίβυδῃ, “ 8 μαζί οὔ [86 τηοιπηῖπίη οὗἨ Αὐδτῖπ,,᾽ 1168, 
ἴο ΟἿΘ Ἰοοϊκιηρ ἔγοπὶ Ψογίοπο, Ὀογοηὰ 6 1}- 65 ὲ- 
τοοίῃι, ἱπ ἃ δου ΠΟ ΑΒΙΟΓΙΥ αἰγοοῖίοι, δὲ ΤΠ 6 πογίθοτη 
6ηἀ οὗ 1Π6 Ὠεδὰ 364. [8 Ἰιχ δδὲ ρμοΐπὶ 18 Νϑδο, 
ὙὨΐΟ 8 βοιῃθίϊηοθ (810 “Μουηῖς Αὐὐαγίπι ᾿ 
(Ὠθαῖ. χχχὶϊ, 49), 85 ἐμποιῇ 8 δαπιηΐ, δᾶ 
δοαίη, ““1ῃ0 ἴον οὔ Ρίδχαι " (Παῖς. 1. 27, 84), 
οοΡ. Κποθοὶ οὐ Να. χχὶ. 11. ὍΤΒο γοϊδιίοη ὈῸ- 
ἔνθ Αδατγίπι, Ρίϑρδῆ, δπὰ Νοῦο ἴ8, συ Ιζηοῦεϊ, 
ἴο Ὀ6 Ἄοοποοϊνοα οἵ 85 ἰζ Αδδγὶπλ γογο {6 ὙΓΠΟ]Θ 
τιουῃ δίῃ γϑηρο ἱγίηρ εαϑὲ οὗ τ1Π0 Πεοδά 868, "]89- 
βαὶι ἃ ρματὶ οἵ ἴΐ, Παπιοῖγ, [Ὧ6 Πογιποδϑίογῃ, δα 
Νοῦο 16 πἰχμοϑὶ ροϊηϊ οὗ Ρίϑραι. ὙΤἢΐβ8 566 Π|5 ἴὸ 
Τὴ6 ΠΊΟΓΘ Β᾽ Πρ 16 [ἤδη τε ὐοη ἢδαπιοῦ (ρ. 72), το. 
βορδγδῖδ Αὐδγπὶ δα ῬΙβρδι, δπηἃ τΠὸπ δββιιπηθ Πᾶς 
Νοῦο Ὀοΐοη ἴο Αὐατῖπη 83 ἰϊ6 (ΠΟΥ[}}} νγοϑίογη 
Ρογιίοῃ, δηά ἴο Μοιυηὶ Ρίνσϑἢ 85. [18 δαϑίογη πἰσἢ- 
[1] ἘΣ ΊΤΈΠΗΙΤ: ΤῊ τορίοπ τς ἢ δ᾽ορθά αἱοπς 
186 ἴοοὶ οἵ Μοιππὶ Ῥίϑα ἢ ἰοτγπιοὰ τὸ δου γΏ 
ὈΟυΠάδΔΙΥ οὗ πὰ Κίηράαοπι οἵ δίμοῃ. 

γέ ετβ. 4-06, ον τὸ Ὀογάοτε οὐὗἉ ἐλα ζίπχάοηι οὗ 
Οσ, Κίης οἵ Βαβῆδῃ. Ἅἀελιαγοιλ, ἀπὰ Αβῃίαγοιϊ- 

Καγπαίπι (2.2), θοη. χίν. 5, γγβθγα γογο ρίδης ; 
δοοογάϊηρ ἴο εἷϊ. ἶχ. 10, 1ὴ6 τοβίἀθηοθ οὗ Ορ ; ΠΟῪ 
Το] Αδρίδγοῃ. Το ἢ}}} (Το) τίβοβ, βοοογάΐηρ ἴὸ 
γοη Εδυινηοῦ (Ὁ. 343), ἴο ἃ ποῖρῃι οὗ ἔτοπι ἥξειν ἴὸ 8 
παπάτοα ἔθος δῦονυο τ6 μ͵ἱαίη, ἴῃ ὙΠΟ Το Π 5. 116 
βοδίίογοά. Αἱ τῃ6 ἴοοϊ οἵ 1Π)8 ἢ1}] ἂτὸ δπείθηϊ νγ8}}- 
[ουπάδιίοηϑ δπὰ οορίοιι8 ϑρτίπρ8. 

Ἐᾶγχοὶ. στο Ομ γδϑ βἰαίη, Νυπι. χχί. 883-35; 
Ῥδαι. 1|}.1-8. Βγ το ατοοκϑ ἐν νγ85 ο δα Αὐἀγδδ; 
ὃν τη6 Οτυκαάογβ, Αὐἀταΐαπι, 8,30 Οἰν [88 Βογπδγαὶ 
ἀθ ϑιδιηρίβ; ὉΥ Αδυράα, Αἀδγαδῖ; πον [χγϑα, ἃ 
ἀδοοσὲ Ὀδεδ]: ΟἿ πἰτπουῖ ᾿ΠΠΔὈΪ ΔΗ 8, οὐ ἃ ποίσῃς 
(του Βδαπιοῦ, ἢ. 247). 

Ψεν. ὅ. Βιαίοδιι, οοπαυοτϑὰ ὈΥ̓͂ [Π0 [δγϑοϊϊυθδ, 
Όσϑαις. εἱϊ.10. ΝΟῊῪ Θαδιιβαι, σὰ εἶχ πυπάγοὰ 

1 [Τυϊϑίσαπι᾽ 6 κἰονίης δεοναης οὗὨ ἐδ πιρρτιβοοηῖ, δ υμοδὶ 

γ, 1, ἀεγίνοά ποτα Εἰππογοῖῆ οὐ ΕἸ ΠΠΔτΟΙΝ) ; ἴῃ ! Ὀσποάϊοδο νον ἴτοπι οὔθ οἵ ἔπ ποίη οἵ Αὐατίσι, νυ Ὡ! ἢ 
δοίη, μεὰ οἵ Τί υεγίαδ (Υ]. 1, χχί. 1), ἔγοτῃ τὴ οεἷτν οὗ 

8 

, ΤΏΔΥ Ὠδγο Ὀοθη ἐπ φ δοοίϑης Νοῦο, ἐμ ὁχοοϊϊθηξ, Ρ. δὲῦ 6] 



11: ΤῊΕΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΖΟΞΗΥΑ. 

ς“Β. χυ. 85, ἑοτι θὰ Ὁγ Πεμουοδπι (2 ΟἿ. χὶ. 7); ἕν: 
ἸΏΟΌ5 [Ὁγ [18 οᾶνο, λιν 8 τοῆιρο (1 ὅδπι. χχίϊΐ ἃ ; 
2 ὅδπι. χχὶὶ, 183.:}1 ΟἼγ. χίϊ. 15). [ἢ Α. "ἢ. 1188, ἴΠ6 
ἱη ὨΔΡ δὴ ΟΥ̓ ΤΟΚΟΔΒ τοοῖκ τοῆιρα τἤθγο ἐγότα 186 
δαγαοοηβ, 7]. Ὑγτ, χν. 6 (νοῦ Ἀξδυπιογ, ὑ. 169). 
ΨΥ. 16. Μακκοάδῃ, οἰ. χ. 10, 16, 17,21. Βοίδο), 

οατ ον μας (52), δαβηοίε πεν ἵπονσα ; ὅο 188 τίσει 
οὗ τ|9 τοδὰ ἔγοῃ Φεγιιβαίοπι ἴο 5 ἢθοθθπὰ ; ἴῃ ρ]αοα 
ΠΟΓΘ Φθσοῦ ΒΔῊῪ ἰῃ ἢιἰ8 ἀτγοᾶπὶ [Π6 Δ οΓ ἔγοσῃ 
οαγῖῖ τὸ ποανθὴ (θη. χχνυίϊ!. 111-19; χχχὶ, 18: 
Ηοϑ3. χὶϊ. 5); τοπάογοα ἱπίμπηουβ 81ι 9ΘΟΠΘΠΕΥ ὉΥ͂ 
16 τΟΤΒΙΪΡ οὗ {πιὸ σα]νο8 (1 Κὶ χίϊ. 28, 83; χὶδ. 1}, 
ἤδθπος ςαἰ]οὰ Βοιῃτδνοη (ἀἰβότοπι ἤοπὶ Βοι“ἀτοὴ 
ἴῃ οἰ. νἱὶ. 2; χν δ. 12), Ὁ τη ῥγορποῖβ (Α πὰ. τ. 
5; Ηοϑ. ἵν. 156, διὰ οἴξη). ὉΠ πὶ ββίομαΓῪ Νίοο- 
ἰδύβοῃ αἀἰδοονεγοὰ Βοιμοὶ, 1886. Ασοοτάϊηρ ἴο ΗοὈ- 
ἰηϑοη (1. 127) ἴδ 18. ΠΟῪ Τα] εὰ Βοἰείη, ᾿ αηὰ 
τΠγΘο- 4 ΥΡΓ Βοιιγα ΠῸΙΩ Φογιβ8)] 6. 60 ΙΏΟΓῸ ἴῃ 
ἘοὈίπϑοπ υδὲ διρ., σου Βδαπιοσ, ρΡρ. 178, 179 [Τ τὺῖδ- 
ἴγαπι, δ᾽ Δ}]6υ]. 

γεν. 17. Ῥρνρυδῆ, σοιῃρ. οἷ. χν. 84, 58 ; χνυΐϊ. 7. 
ΗΟΡΒοσ, ἰῃ τῇς ρῥἱδίπ οὔ ψΦεζγοοὶ ἰῃ 1ρβαςσθαγ, χὶχ. 

Ἰιουβ868 δῃᾷ ἃ Ἵβδϑίϊα ὁπ θ488]11 τοοῖβ, οἡ ἴ6 δοιὶ- 
αὐτὶ ὈογῸΥ οἵ Ηδιτγδῃ ; πη παδὶτοὶ, κὸ Εάτγοί. 
ῬοΥΙοΓ βᾶνν του [πὸ Ταβῖῖς οὗὨ βδὶςδ ἰουγίοθη 
[“ὑρναγὰβ οὗὨἉ εἱπἰτιγ,᾿" Οἰππί ΟἿ". οΥ᾽ Βαελ. ν. 16) 
ὙΠ] ανοβ, ἱπ ραγὺ Δρρδδτίηρ ἴ0 6 ΠΕΎ]Υ Ὀαΐ]ε, θὲ 
ΘΠΟΓΟΙΥ ἀδδβογίοα (11. 188, αρ. νοῦ Εδαπιοι). 

ΟΥϑὲσ Δ}1} Βδδῆλδι ὑπο ἴδ θοζᾶοσ οὔ [89 Θ98Ἐ- 
ὈΣὶο5 διὰ {μὴὸῸὸ Μαδομοιηϊίθοι 'ΓΠῸ Μαβοδδ- 
Φμιῖτ65 ἀσσοὶς οὐ [Π6 δου Πυγοϑι δορα οὗἨἉ Πογπιοη, δὲ 
8Π0 δοῦτοοβ οὗ ἴ᾿ὸ Φογάδῃ. ““Μῶααολαϊὲἑ μεὐὸς Δπιοτ- 
τυσογωπι διρεν «οτάαπειη (περὶ τὺν ᾿Ιορδάνην, Ἐπι56Ὁ.) 
7υχία Ἰποηΐδς ἤετποπ." ΤΟ Οὀβδαυγίυοθ 8180 ἃγὰ 
ἴο ὕὉ6 ϑουρῃὲ οἡ Μουπὲ Ηογπιοπ, ἤθαγ ἴπ6 ῥγθβοηὶ 
Φοάμπτ, οὐ τπ6 οϑβίογῃ [Ἀ]] οὐ 11|ὸ πιοππιαίΐη. 866 
γοη Βδαυϊηογ, Ὁ. 227, δὰ Μοηκοβ Διδείαίίαε, 
Ἐπ 8. Ηθγδ Μὰ8 86 ποῦ! Ὀουπάδγυ οἵἩ Βαβἤῆδη. 
[6 δαβὲ Ὀογάογ ἰ8 ἀδηοϊοα (866 ἀῦονθ) ὉΥ͂ δοθῇ, 

1π0 δουτ Ὀγ [86 μα! αΟἰϊοδά, ὙΠ ογο) [80 Ὀογάᾶοσ 
αν οὗ Βίβοι χίης οὗ ἩθδηΡοΣ, ἱ. 6. ΌὉγ τ 
ἉΌΌΟΚ (νος. 23). Τοναγὰ τῆ νοὶ ἱξ οχιθη ἀρὰ ἴο 

1π6 608 οἵ ΤΊθοτίαβ; 800 σοῦ Ἐδαπιοτ, Ρ. 226 ἢ 
Βαβῆδῃ δηὰ Βαϊδηβοδ ατὸ ΌΥ ὯΟ Πη6 88 Μη το], 88 
τη ΔΙ ΠΙΟΥ ΠΔ5 5Βῃονῃ (δὲ 2ιΡ.). Βαβῆδη νγᾶ8 
ἕατηοιιβ [0Γ [18 οὐαὶ ΤὈγοβίθ (15. ἰΪ. 18; Εζεϊκς. χχνὶϊ. [19 (Κποθεὶ). πὸ 
6), δη ὅκτ σατο ; Βοποθ [π6 ὈΏΠ]ΟοῖΚκΒ, τη γαπη8 οὐΪ 8. 18. ΑΚΡΒοῖκ, οἷν. χὶϊ. 4. Τιβδβαγοσι, τρδη- 
ΒΑβμδη (θαι. χχχίϊ. 14; ΑἸ. ἷν. 1; 8. χχίϊ, ἰ Ποπϑὰ ΟἿἹ]Υ ἴῃ 8 ῥἷδοο ΤῊ τ ἢ88 ποῖ θθθῃ 
18). ΤΠΘ6 ναΐογε ἀοβοοηάδϊηρ ἤοπι τπ6 Ηδύτγδη | ἀἰβοονογοί. τ 
ἔχ. ΖΘ τ6 Ἰονοὶ ἰαπά ἱπ 118 πουιμοδβίογη ραγὶ,} Υοῦ. 19. Μδάοι, οἰ. χί. 1. Παξοτ, εἶ. χὶ. 1-10; 
ΜΠσἢ 88 δον δγὰβ ἱπμδθίιθα ὉῪ τμ6 ετῖρο οἵ | χίχ. 87. ᾿ 
Μαπαδςβοὶ. γεν. 20. ΒΒίταρου-τάθσοιι, οἷ. χὶ. 1; χὶχ. 87. 

γε. 6. Οορ. Ναη). χχχὶϊ. ἈΟΒΔΒΑΡΒ, οι. χὶ. 1; χίχ 5. ἐπι Ἐπ 
2. (αἰαίοχιε οΥ ἰλε Κίησε ταπσιϊαλοά ἐπ ἰλ6 Οὐμηῖγψ}] Υοτ. 3]. ΤΔδΏΔΟΙ ἰπ Βαιλδυδ, νἱ τίη ΤΠ 0 ας 

ἤει ΟΥ̓ (λ6 ὕζογάαη (νετβ. 1-24). Μοτβοβ 7 δηὰ ἃ, [οὗ ᾿βββοθδγ, δας νεϊοηρίπρ 10 Μαπαββθὴ (ει. χνίϊ. 
οοἰποίαἱπρ τ οἷ, χί. 16 διά χ. 40-42, ἱπιτοάιςοε [11}, Δ Βουρἢ ποῖ οοπαπογοά ὈΥ δπι (πάρ. ἱ. 27). 

; ς Α αἷἷγ οὔ 1π6 [νουΐτοϑ, οἷν. χχὶ. 25. Ηροτο Βατγαῖς οοη- 
186 παττγαῖνο 18 ΡΙδίη (ΓἸ 3 ὝΣ) ἰβ τπ6 υγοβίθστι τ (δυάρ. ν. 19). Βουίπϑοη (ἰ}. 156, 157), ἀπὰ δὸς ι 
δὶ οὗἉ τπ6 Ο,ιογ ((ἀεπ. χιϊΐ. 10); 0 τ] ἄθσειθβα φομαθον (1. 164), βανγ ᾿'ΓΆΔπδοΝ (πον Τ 'ΔΠη0Κ) 
(ἼΞ ΤΩ) Ἰἴοβ ἐπ τῇς ρτονίποο οὔ Φπάδῃ, πὰ Βϑη)α- Ἰοὺ 186 ΠΕ ΠΡΟ μοΘα οἵ Φοπηΐη (αἰππᾶβ), νὸπ 

ἰη ἰᾧ .« χυὶϊ 11’ ἰϊ. 8: ἷν. 1 χί. ὉΠΊΕΓ, Ρ. 16. : ᾿ 
το οὐ. τ ΠΝ ΝΕ ἢ) ἘΘΙΒΑ ΣΡ ΕΡαΙ »αοκίἀἀο, ἸἰΚονῖϑο ἴῃ ϑδτπιδγῖα, Βϑοπσίηρ ἴὸ 
εν. 9. ΤῊΣ Κίπρϑ δγὸ δῃηππιδγαίθα ροηογα ν ἴῃ ΜδηδββοΒ δαϊς Ὀογοπὰ ἰδ ὈΟΓΩΟΤ (οἢ. ΧΥΪ. 11), 

(6 ογῖδγ ἴῃ ΒΟ ἢ ΤΟΥ ὙΓΈΓΟ οὐπαπεγοά. Εἶναι, [8πᾶ ἸΠΚεννῖβο πποοπαιογοὰ ΌῪ τῆδὲ {τῖθο (ὑπάρ. "" 
ἱ ι- ὶ δοςοογαϊησίγν, ἴ[Π6 Κίηρδ οἵ Φοτγίσιο, Αἱ, “6 γι βα]οπι, 27). Βετθ Αδιασίδῃ ἀϊοά ἵπ ἰ8. ἢϊρῃς πὶ 

ἘΠ τοῦ, Πτπίστὴ. ΤωΒ οἴ 8ἢ, Ἐρίοη, δὰ 6εζογ, ἱπ (2 Καὶ. ἰχ. 27), διιὰ ἤογθ 9οβίδ νγᾶβ ἈΠ} πουηδοα 

Τοσαιὰ τὸ Ὑὶο ἢ οἷ. νἱ. 2 ΗἾ ; υἱῖϊ. 29; χ. 1-, ἷἵπ {86 Ὀδῖ1|6 αραῖϊπδι Νθοθο Κὶπρ οἵ Ἐφγριὶ (3 
838 πιᾶγ δ6 οοπρατοά. ὙΒοῖ ἐΌ]]οννΒ νοῦ. 13, τι] ΟἸτοη. χχχν. 20, 25; χχὶ!, 29, 80). , 
κίηρ οἷ Ιοθίτ, οἷν, χ. 89, δἴεσ Ἀἰπι 81}}} ἴῃ τπ6 βαπιοΪ, ογ. 22, Ἐϑάθβ οπ {16 πιουπίαίη οὗ ΝΑρμι δ}: 

9686] ς|- 8404), οἢ. χὶχ. 37, ἐπ Ο411166. Α ὄεἰτγ οὗ 
γογρο 16 Κίηρ οἵ Οδάει. ὝΠ κα εὐἰδὰ αν τς ΘΒ ηὸ Ἵ τοῆιρε, οἢ. χχ. 7, οὗ 186 1ονῖνε8, οἢ. χχὶ. 82. Βιγ- 
ΤΥ, δοά θεϊοηρεὰ το (86 Ἰονϊδπὰ οἵ δαάδῃ. Ρΐδες οἵ Βαγακ (Δυάρ. ἵν. 6), ἀἰϑοεονογοά ὈΥ ὅτ ἢ 
Νοὶ ἡπηοδ ἱκοὰ οπ ἃ ἢ]]}, τ το θα τορίοπ (Δίοίθα οὐ ιδί. 

ΓΕΘΟΡΠΊΣΘΕΣ «σὴ | ὕεορ. ἴῃ διδίϊοιλ. ϑας., ΜΑΥ, 1849, Ρ. 37.4, αρ. νοῦ. 
Ἑ Ἵν ἣἸς. Εν τ ΠΕ ΚΝ ἐπ π06ῈῈ 17): Παάπι, Ρ. 132); ΒΥ Βοδίπβοῃ ου ἢΐ8 βθοοιμὶ 7οῦ ΓΙΟΥ͂, 
ἐγαονυος τι ἜΝ } ἐπ ΡΥ ΦΝ ἡ ἐς ΡῈ: ποὶ “ νἹδὶτοὰ "᾿ ᾿πάήροά, 88 το ΕἰβΌ ΠΟΥ διδῖθβ, δι 

ΒΕ ΘΙ οπν. ὙΌΣ ἀγα 0} τη ἐδ, ΦΔΟΓΡ {πὸ ρος βθοη ἤγοῖα ἃ δμοῦὶ ἀϊβίδῃοα δηὰ ἀοβοτί δε (2 αίοτ ]ϑγδο ] 1065 γοτ ἀοίοαϊοα Ὀγ ἀν πτν δ δυΣ: ̓ Αϑλνι ἀβ,ν,. [ἐε6. Ῥ. 366 5.) 
χὶν. 44, 45; Ὠοειῖ. ἱ. 44), πὰ δυθβοηιοητν τῃ6 εἰς Δ ΕΣ αὶ ὙΠ ᾿ 

Ὀκοφααῆ ἦν εἰς Ἰοπμαῖηκι (απ καὶ 1 8} γάρ. ἡ “οκαϑαα οι Οατπαὶ.  ἘαΙοηεῖαα τὸ Ζαλα, 
117). ΌΓΔΑΡΘ [ὲ δίοοα, 85 γοῦ Τξαατμοῦ θαδρθοῖβ, ας ὁ Ῥς τ ἀρ, ΤῸ] Καϊπιὸπ (Βονίπεοη, ζαίογ ΒΙδὲ, οη ἴδ δαἰλοὺπὶ Μοῦπὲ Μδπγβῃ, οὗἁὨ νυν μῖςἢ τῃὸ βαγ- δα. Ρ. 115). ὙΠῸ Ρίδοϑ ἰβ δα]]οά, ἰῃ 1 Κ. ἵν. 19, 
ἱηρ ρΌθ8, ἴπδὲ ἃ Οἰ(Υ δβίοοκὶ προ ἰξ δὲ ψῇῃΐοῖ αοα ᾿ ἐνὸν 
ὈΟΟΆΠΙΘ ΔΉΣΤΥ 80 ἴπαὶ Ηδ ἀεϑίτογοὰ ἰς. Τὸ τιΐ8 ἐς} ΘΝ 91)» οἂϊ οὗ τρὶς Καϊπιδη Δρρεδῦβ ἴὸ δῶν 
Βυ 5 ἴπ8ς τὴ0 οἷν οὗ ΖΕρμδι Ὑγὰ8 ἰδίθγ 981164 | φρττιπρ (ΟΡ. ΠΟΡΙΠ ΟΠ ΕΝ πη} Ἐν ρον δΡ- 

ὃ : ᾿ ΓΒ Οἰθον ΠΟΤῈ ἰῃ ΟἿΓ ΟΠΪΥ εἷι. χῖχ, 96, ἴο 
ΠΟΗΒΑΝ ΤῸ ἼΓΠ  Ἐ αοΥσ ΑΙ τὸ ΔΝ δθῆ; οοδ: ἘΠ ποτ οο πο οτΣς 
παῖθ σῖτα ΓΤ). ἘΠ ΒΗ͂ν ἀοθ5 [Π9 πιοαῃ ἰδίῃ Ὀ6αΥ [8 ΠΆπιο “οὐ αγὰ ἢ 

Ασϑδᾶ, παιηθά α͵βδο Ναὶ. χχὶ. 1-8, δπὰ Ψηάρ. ἱ.  (οοπρ. [8. χ. 8; χνΐ. 10 δῃὰ οἴϊθῃ), ὑαΐῃρ' σονεγοά 
16, 17, ΠΟΑΓ 1Π0 ] ἀογποιβ οὗ Καάοθιι, πνοπὶν Ἐο- θοὸν ὙΠ ἰδ τ6}8 δοὰ οἸϊνο-ἴγθο8, δὔῦονς νη} Ρἷπὸβ 
Τῇ πιΐΐο8 βου οὗὁ Ηοῦτοπ. Βονΐπϑοη (ἰΐ, 478) δῃὰ οὐκϑ8 (ἤθη [86 σοτηραυίβοῃ Οδηϊ. υἱΐῖ. 6), διὰ 
ΒΆΝ ἴτΟΠὶ ἃ ἀἰδίδῃοθ {Π6 ἢ1}} Ατλά. Ης 4180 τίρ μεν ] {π|} οὗἨ 1Π6 πιοβὲ δα αι! ἤονγετβ ὙΉΘ86 Ατὸ [86 
Τοίοτβ οἰ. χ. 41 τὸ ἔπ δαδ) αραίίοη οὗ Ατδὰ, νγβοϑϑὶ βίογυ οὗ (ὐδυτῃθὶ ὑνΒΙοἢ 58}4}} 6 φίνεη ἴο {16 σῇ] άθε. 
ἱῃ παρ υλπῖ8 πὰ ργονίουβὶγ (Νυπι. χχὶ. 1-), 1Κ6] η688 (18. χχχνυ. 3). ΤΗΟ ΥἹΟῪΣ ΟΥ̓ΘΥ 16 δ68, 88 γγ6}} 
ἴἴοβο οὗ Ηοτγδῇ, ἀτίνρη Ὅδοϊ τῆ 15 Γ8ο] ἴ66. 88 ΟὗἨ 116 οοϑδῖ ἰδ ἰβοοηξ. Οοπιραῖο ἴδ ἀΐ. 

γεῦ. 15. Σὰ ΔΒ, εἷϊ. χ. 29,80; χυ. 42. Αάυμασα,  ἔδγοης ἀοϑογί ριοη8 οἵ ἸΣΔΥΘΙ]6ΓΒ, το ΕΔΌΠΊΟΙ, Ρ. 
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43 (11 Βίηοα 1180 (ΠοῖῸ 848 βίοοὰ οἡ Οδγτηθὶ, αἱ- } δ ζαῖα, πο ἘαδοὈΐ5 δηὰ ΨΦοτοπιθ ρ͵δοθ εἰχ 
βου ΟὨ]Υ͂ δἱ 6 πεῖσαι οὗ 578 ἔξεῖ, ἀπά τπεγεΐοτο [ Ἰλοσηδῃ τοΐ]ε8 ποτὲ οὗὁἨ Απίραιτῖ8. ῬΓΟΌΔΟΙΥ [89 
ΔΓ ὑεῖονν τ[ἢ6 δυτΩσηῖΐ, ἃ ο]οϊβίου ἴὸ οΟΙΙΘηοΓαῖο  (Ἰ].4] οὗὨ ΝΟ ἢ, χὶϊ. 29 δὴ 1 Ἀΐδοο. ἱχ 2 νπιϑ, 88 ἢθ 
ΕἸΐδα (1 Κα. χνῖϊ. 17-39.; 42--.5) ἀπὰ Ὀεαγέηρ᾽ Εἷδ᾽ ΒΌρροβεβ, {π6 βδιίῃ6. ἘΔ (}ιῖ5 4118. ἱπ [6 ῥγοχ- 
Ὠδίηα ; τοῦαϊ πῃ 1833, ὙΤΠ6 τιοππίδίη σοϑο 68 δὴ | ἰκηγ οὗ ΝΑΡΠοΙ μ-ἀοΥ. 
αἰταο οὗ 1700 ἔδει. ΕΙ. 234. ΤΊΣΣΔΩ ἴῃ 'διγδγία, ἴγθο στη 1168 ἔΤΌΤΩ 

γετα. 33. Ναρμοίλ-ἀο., οἰ. χὶ. 2; χυΐϊὶ 1]. ΤΟ [Π6 Οἱ οἵὗἨ δαιηδγία, ου [86 οαβδῖ. Ηδθῖθ αἵ ἃ ἰδ 
κίσπς οὗ [16 πδέίοι οὗ ΟἿχα], α5 οη. χίν, 1, ΤΊἀ ΔΑ] ἀφο εὐ δαοε εἶ ̓δτϑοὶ ἜΝΕΙΣῚ τὰ ϑνραὴρ Ι,, 

. Ἔ ΜΝ ᾿ ΔΑΆΒὮΒ, , 8ηα θ᾽ πηΓ,, ἀη ἃ Ὠ6γο [ἢ Ἰαϑυ-παιῃρὰ 
Παρ δὲ 156. ΠΒΈΘΠΒΙ; ἸΒΕΘΉΒΗΣ, σϑ ηχ δ, Ὡ τε Ὀυγηοὰ Μαἰπηβ6}7 ἴῃ ἢἷ5 μαΐδοο, 1 Καὶ. χίν. 17; χυ. 
ὉΠ. ΟἿχαὶ, ποῖ οὐ ἴ.6 Φογάδῃ, Βαϊ, δοοοτάϊηρ 33; χνὶ, 8-18. Ἑοθίπβοη (ζαίεν Β᾽δί. [κε6. Ῥ. 802, 
τὸ Κοδίπϑου 1], 47, ἴῃ τ86 ῥ]αἰπ δίους [80 Μοάϊιος- 8.) ἰδ κοβ ΤΌ] σι ἴον Τίγσδῃη, δοΐπρ' θαυ ΠΥ δἱτ- 
τδθδδι δ6Ά, ποῦν 1) Ὁ] οδ, οοττοδρουάϊηρ το 80 ο]ὰ | πδίθα |1Κ6 186 δηςίθηϊ οἰ (Οδηῖ Ὑὲ 4). ΤῊΘ πδπιθ 
ε δρεθα οο, Βέλεου, Δ. δ᾽ Ρ. ν. δὲ (., τείοίσασι, [ δἰστιΐδοα ἀορις, ἔτοτα ΤῊ 

ΡΑΒΗΤ ΒΕΟΟΝΏΩ. 

Το Ὀϊνίβίου οὗ ἰδ6 1, οὗ Οδῃδδῃ, 

ΟΠΗΑΡΤΕΕΒ ΧΠΙῚ.-ΧΧΙΓΤΥ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΕἸΒΦΤ. ' 

ΟοΡρΒ ΟΟΥΜΑΝ ΤῸ ὕοόοβηῦα ΤῸ ὈΙΒΤΕΙΒΌΤΕ ΤῊΞ ΓΑΝῸ ΙΝ ΈΒΊ ῬΑΙΝΒΤΙΝΕ. ἘΕΈΤΕΟΒΡΕΟΤΙΥ͂Β 

ΟἸΑΝΟΒ ΑἹ ΤῊΗΕ ΤΕΒΕΙΤΟΕΥ ΑἸΒΕΑΘῪ ΑΒΒΙΟΝΕΡ ΤῸ ΤΏ 7γ7ῸὸῊὸ ΑΧΡ Α ΗᾺΛΙΡ ΤΕΙΒΕΒ 

ἘΛΛΒῚ ΟΡ ΤῊΒ Φ9ΌΒΡΑΝ. ΒΕΟΙΝΝΙΝΟ ΟΝ ΤΠῈ ὨὈΙΥΙΒΙΟΝ. ΟΔΙ,Β᾽Β ΡΟΒΤΙΟΧΝ. 

ΟΕΠΑΡΤΕΝΒ ΧΙΠ,, ΧΤΥΥ͂. 

1. αοαῦε Οὐπιηιαπα ἰο ὕοελια ἰο αἰείγίδωξε ἐλ 7, ἀπά, 

Ομάρστεε ΧΙΠῚ. 1.7. 

1 ΜΝον [Απάὰ] Φοβῆπδ νγγὰ8 οἱ απα βύγίοκοα ἴῃ Ὑϑαῦβ [ΠᾺΡ ρΡΌΠΘΟ ἰῃ γοϑγα; ΕὩΥ: 
οὐπι6 ἰηΐο {π6 ἄδγβ; [6 Ῥίνθ : οοῦῦῆθ ἱπίο [ἢ6 Ὑ688]; δηῃὰ (9 Τογὰ [Φοῃονδὶ] 
δα: ἃ πηΐο πἶτη, Του τὺ ο]Ϊα απηά βιγϊοίκοη [ἰἈτ- ροη 6} ἴῃ γϑᾶγβ, δηᾶ [Ποῦ σϑιχδί πίῃ 

2 γαῖ γϑΓῪ τηῦοῖ Δα ἴο Ὀ6 ροββοββϑᾶ. Τὴ} ἐξ (Π9 Ἰαπᾶ (Πδι γοῖ γοιηδί οί : 411 ἐπ 
δ᾽ Ὀοτάεγα [αἰΓ6]68]} οὗὨ (86 ῬἢΠΠ δ μ68, δπα 411] Οὐθβγὶ, ΕἼοτὰ Κ' μον, πιο ἐδ Ὀοίογο 

Ἐργρῖ, ὁνθῃ ππίο 16 Ὀογάθγβ οὗ ΕΚγοι, ποσί πγαγὰ, τσλίοὐ 18 [884]} 10 Ὀ67 οσουπίρα ἴο 
[6 δπαϑηϊί : ἦνο Ἰοτάβ οὗ π6 Ῥ. θη 68, [πὸ ΘΟ Ζαίῃιῖοβ.} δὰ (ἢ 6 Αβδμαοίϊῦθα, [6 
ἘΔΆΚΑΙοπΙΐθβ, [μ6 Οἰεἰο8. [ΘΔ 16], δηὰ (86 ΕἸΚτοπίίοβ ; [47] δ15ο [4η4] (μ6 Αυἱέαβ ; 

4 [,] Ετοιι [᾿π] [86 βοαίὰ [:] 811 {π6 Ἰαπᾶ οὗἩ [9 Οδηδδηϊίθ, αηὰ Μϑδγδῃ (μα ἐξ θϑβὶἀθ 
τ οἢ ὈΘ]ΟΏ ΡΒ [0] (86 διάοπίαπβ, απο Αρδοῖ,, ὑο (06 Ὀογάθγβ [Ὀογάοῦ] οὗ (6 ΑἸτοο- 

ὅ τθϑ; Απάὰ {π6 Ἰαπά οὗ ἐπ ΟἹ 1168, ἀπα 411 1 θάποπ, ἰονγασὰ [π6 βυηγίβίησ, ἔγοτῃ 
6 Βααὶ-σαᾶ υπάδσ ταουπὶ Ἡθγιηοῃ ππίο [ἢ 6 Θηίθείηρ ᾿ηΐο Ηδπδίῃ. Α]} [86 ᾿πῃδὈϊδηίβ 

οὔ τ 8}}} οομπέγῳ [[Π6 πιουπίδίη ] ἔγοτῃ ᾿θδποι ἀπο ΜΊΒΥ ΠΟΙ -τηδίπλ, ἀπά 811 (ἢ 6 
διάοιίδηβ, [Π6πὶ Ὑ71}} 1 ἀγίνθ οἂλ ἔγτοτα Ὀθίολο {π6 Ομ] άγθη [8018 ΟΥ̓ [5γ86] : ΟὨ]Υ ἀϊ- 
γἱ ὁ του ᾿ὑ Ὀγ ἰοῦ πηίο (Π6 18γ86} 168 ἴὉΓ δὴ ἱπβογίίδποο [[ῸΓ ἃ ροββθββίοῃ "͵, 88 1 αν 

1 οοἴμπαπᾶσρα [Π66. Νον Ἐπογοίοσο [Απᾶά πον] ἀϊνίἀθ (16 Ἰαπὰ [ὉΓ 8ὴ ἱπμοσίϊδῃοθ 
[8 νοββαββίοῃ ) πηίο [86 πἰπθ ὑγῖθοβ, δῃὰ (π6 μα] ύγῖθο οὗ ΜαμδβθΘΆ. 

ἸΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 Υὲὃ:. 8. ΤΏ] διὰ δο [0] οτος Θο,Ε9 ποι ἴω ἰἶν9 γϑτϑο ΔὲῸ 411} ἱηκυον ἰὴ ἐπο Ἠοῦτον δᾶ τοϊχῶςξ Ὀοὶίοτ ὍΘ 80 
ατδετοίοοά ἕο ἰδ Βαρὶϊοδ. -- Δ.) 
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2. 7λὲ Τογγίίοτῳ οὗ ἐδ6 Τισο απά α Ηαϊ Ττῖδοε αδὲ ὁ ἐδ6 ῳοτγάαη, ας αἰτοαάψ 
φταηπίεα ἐο ἐλοηι ὃψ «Μοδ6ε. 

Ομάρτεε ΧΙΠῚ. 8--.38. 

α. ἴὰ Βουπάατίοθ. Τμὸ Τυο οὗ [υΐ. 

ΟΕΑΡΤΕΕ ΧΙ. 585-14. 

8. ὙΠῸ υΒοὰ [πΐμ]} (89 Ἐθαρθηΐΐθ8 δηᾶ {πὸ ἀδάϊίθβ βανθ σϑοοῖγοᾶ ὑποὶγ ἱπῆϑτὶ- 
ἰδποθ [Ῥοβββββίοῃ ), νγιΐον Μίοβθϑ σᾶνθ ἴμθῃι, θογοπα [{Π6] Φογάδῃ ϑαδύναγα, δυθπ 

9 88 Μοϑ68 186 βοσυδηΐ οὗ (89 1υοτὰ [Φοθουδ] σάγθ ἴμϑτα ; ΕἼΟΤὰ Αὐτοῦ {πδῦ 18 ρου [ἢ 6 
ΔΩ οὗ {Π6 τῖνοσ [δῦθυ -ΟΟΌ 86} ΑΥΠΟΙ, δπά (6 οἱδγ (μαύ ἐξ ἰῃ [ἢ6 τηϊαβί οὗὨ {Π90 ΣἾΥΘΓ 

10 [τγαΐϑσ-οοῦΓΒ9], δῃηᾶ 4}1} (86 ρῥ]αίπ [{8016-ἰ4π4] οὗ Μίοαϑθρα υπίο Ὀΐῖροι ; Απά 83}}1 {6 
οἰ68 οὗ δίποῃ Κὶπρ οὗἨ [86 Απλοσῖθ8, νι ϊοἢ [πὰ] τοϊρσηϑα ἱπ Ἠδβῃῦομ, απο {86 

11 Ὀογάοδσ οὗ (π6 οἰ] άγθη οὗ Αὐϊλοη ; δηα (1684, δῃὰ 86 Ὀογάοσ οὗ ἴμ6 (ὐθβυσὶῦθβ 
12 δῃηᾶ Μαβοβδίμιῖθβ, δμα 411 ωουσπί Ηρδσιηοη, δηᾶ 411 ΒΑβ ἤδη υπίο ϑ'ϑ]οδὰ; 411} (86 

Κίηράοιι οὗ Οκ πῃ Βδβῆδῃ, ΒΟ ἢ [πο το ῆθα π Αββίδγοίῃ δῃὰ Ἐσγοῖ, ἢ 
τοιηδί θα οὗἁἨ [86 τοιηπϑῃῦ οὗ [86 σίαηίβ. ΕὌν {Π686 αἰὰ ΜοΒ68 βιγϊὺθ δπα οϑϑὺ ἔμ ϑῖὰ 

18 οαὐἕ. Νονθγί 6 1688 {86 ΟΣ] άσθα [8008] οὗὨἨ 18Γ86] ὀχρβὶ]ϑᾶ ποὺ {π6 (ἀϑϑβασῦθϑ, ΠΟΡ 
1806 Μαδομδιΐοθ; Ὀὰΐ (16 (ἀθϑιυσίθθ δηα ἰμ9 Μδδομαίμιΐθα αἀγ6}} διηοησ (86 
1θγ86] 1068 ἘΠῚ] (818 ἄγ. ᾿ 

14 οἱγν υπηίο {μ6᾽ (δθ οὗ 1,6υἱ Ἀ6 σᾷγθ ποῃ6 ἱπῆθσ 8 ποθ [ΠΟ Ροβϑϑββίου ] ;; (δ ββοσ- 
βο68 οὗ [86 Τωοτὰ [ϑοθονδὴ] αοά οὗἉ 18Γ86] τλδάθ ὈΥ ὅτϑ [ΕΔΥῪ δῃὰ Ὁ Ὑϑίίθ : οδσ- 
ἱῃρ οὗ ϑεβονδὴ; Βυμβοη, δῆ (89 βεγίεδιιγο Βὲδοῖ: θτο- οἴ ΠΡ 8)] αγό {ποὶσ 
ἱῃοΓ Δ} 06, 88 ἢ6 βαϊὰ υηΐο ἰδ οι. 

ΤΉΧΤΌΔΙ ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 ἴῃ νοσα. 12, 13, τοδᾶ : ΑἹ] ἐδο κίηκάοιι οἵ Οκς ἴῃ Βαδδο, Ἠδο τυϊοὰ ἴω Αδδίδγοίδ, δηὰ ἴῃ Εάᾶγοὶ : ὃθ πδϑ ἰαἢ οἵ (89 
11 τοισδβης οἵ ἴμο κἰδηίβ, διὰ Μοϑβδ αστοοίο ἐδϑαι, αϑὰ ἄσονθ ἰμεῖη οὐξ. Απὰ ἰδο δοῃ8 οἵ [δγδοὶ ἀγοῦϑ ποῖ οἂὔϊ ἔμο Θεεὶ- 

Ὁσῖϊο, δηὰ ἰὴ9 Μοδομδιμίίο ; χὰ Θϑδῖυς δὰ Μδδοιδίδ ἅπνοὶὶ 1 ἐδο τοϊὰσὶ οὗ Ιατϑοὶ ἰο ἐιἰ6 ἀΔγ.) 

ὃ. ΤῊ 6 Ῥοπϑοβδίοη οὗ ἴδ6 Τυύϊρο οὗ Βοιθδοῃ. 

ΟΕΑΡΤΕΕ ΧΠῚ. 15-33. 

15 Απᾶ Μόοβϑβ ψαγθ ὑπίο (89 ἰτῖρ6 οὗὨ (Π6 οἰ] ἄσθῃ [8018] οὗ Εϑυροη ἐπλογέίαποθ 
16 [οχμιϊῦ:: ἱπηο [806] δΔοοοταϊηρ (0 {πο ἷγ ἔΆγα11168. Απᾶ {πο ὶν οοαδὲ [Ὀογ6Γ] τῦ88 ἔγοτωῃ 

Ατοθῦ ἰμδύ 1Β ὁπ (86 Ῥδηκ οὗ [Π6 σἶνοῦ [γαύου-οοῦγβο οὗ 7 Αστποῖ, πᾶ (86 ΟἿ ἰδὲ 
ἐδ ἴῃ (86 πιϊάβί οὗ [Π90 τῖνϑ [γαίθσ- ΘΟΌΣΒΘ] δηά 8]] [Π|6 ρ]αἰπ [{840]6-]Δη} Ὁ Μοάϑθα ; 

17 [:] Ηδββροῃ, δῃά 411 Βοὺ οἰἄθβ ἐμ αγϑ ἴῃ {86 ρ]δίπ [{8016-14η4], Ὠίθοη, ἀπά Βδιηοί- 
18 19 ὈὉδ81, δὰ Βφί}-841-ταθου, πα ὅδμαζα, δπα οραθιιοίῃ, δὰ Μορμδδίῃ, Απα 
20 Ἐν Παῖπι, δηὰ ίρτωδῃ, δμα Ζαγοί- βη αν ἴῃ [86 πχουπῦ οὗὁὨ {86 γ8]16γ, Απὰ Βοιὰ- 
21 ΡΘΟΡ, 8π4 Αββαοίἢ- ίβρϑαιῃ [86 Τοοὐ- 1118 οὗ Ῥίβρϑῃ Ἴ]ὔ, ἀπά Βϑίἢ-) βἰπιοί, πᾶ 8}1 6 

οἰθ8 οὗ {86 ρ]αῖη [{40]6-]4π4}, δῃά 41 (89 Κίπράοτῃ οὗ ϑίμποη Κίπρ' οὐ (86 Ατροσίΐθϑ 
ἡ ὨΙΟἢ [γῆ] τοὶρηθα 1 ΗΘΒΏΡον, βοτὶ Μίοβθθ βυηοίθ ὙΠῸ {86 ῥγίποθβ οὗ Μὶάΐδῃ, 
Ἐν], δὰ Πθθμι, δᾶ Ζυσ, δηα Ητγ, απὰ ἔθρα, τιολίσλ σοῦ ἀΪκ6Β [ΕΔΥ : [86 διοϊπίθα] 

22 οὗ Β΄Ίμοη, ἀνθ] ηρ ἴῃ [89 ΘουπίΓΥ. Βαΐδϑπι αἷδο [πᾶ Βδ]βδδπ] [6 βοὴ οἵ Βϑοσ, [10 
Βοοίμβαγογ, αἰ {86 ΟὨΠάγθη [8018] οὗἨ 1βγϑ6] 8] νὰ 086 βυγογά, διηοηρ ἰμθ6πὶ {π8ὲ 

28 “66 58]αἷπ ὉΥ ἰβϑῖὰ [᾿ἰπ δἀάϊ!οπ ἰο (μοἷγ 58]41 5}. Απᾶ (86 θογάθσ οὗ ἰμ6 ομ]άγθη 
[8018] οὗ ρυρθη γᾶ [16] Φογάδῃ, δπὰ [86 Ὀογᾶδν ἐλογθοῦ [6 γῇ οίΐο, ΕᾺΥ : διὰ 
(δύ τ οι Ὀογάογθα ἰξ ; Βάπβθῃ : (πδαὺ ἰβ, 118 τηδυρῖη]. Τὶθ τσαδ (Π9 ᾿ΠΠ ΘΥϑη 08 
[ῬΡοββοββίοῃ οὗ ἐμ6 οἰ] ᾶσγθη [8018] οὗ ΕθΌΡδα, δου (μοῖν ἔΆγα 1168, (86 οἰ68. Ἀπὰ 
186 ὙἹ]Παρθ8 ᾿ ἐμβοσοοῖ. 

1 βοῖωο Οοδὰ. τορᾶ μετ δ8 ἴω γασ. 20, ὩΓΤΥὙΣΓΊ, ἀοτθεϊοαϑ ἐο τοῖο τος, 28 οουιδοστταα δὶ ν]ὰ νος. 38. ΓΟ δἰίᾶε 
Υ ἐδο τεράϊηκς Ἰ9ΓῚ. 



ΟΗΑΡΤΈΕΗ ΧΙΠ. 111 

ς. Το Ῥοεβοβείοῃ οὔ ἰδ Ττο οὗἨἩὨ αδά. 

ΟΠΆΡΤΕΕ ΧΙΠΠ. 94-28, 

24 ΑΑπᾶ Μοβοβ ρᾶνθ ἐπλογίίαποο [οτηϊξ : ἱπ μου [806] ἀμὺ (86 ἐσῖθο οὗ (δα, εὐέη 
2 [οχὔλτῦ : θυ π} ππίο [6 Ομ] άγθῃ [8088] οὗ (δα δοοογάϊηρ ἰοὸ ἱμοῖὶνς ἔλα 166. Απάὰ 

ἰδεῖν οοδβί [Ὀογᾶάθγ] γγὰβ δ ζϑι, δπά 411 [86 οἰὧθ8 οὗ ΟἸ]6Δ4, δά μ4} (86 Ἰᾳαπά οὗ (6 
20 ΤΠ] άγ ι οὗ Ατώτηοῦ, υπΐο ΑΤΟΘΡ (Πα ἐξ Ὀοΐοσο ΒαΌΡΔῃ ; δῃᾶὰ ἔγοῃῃ Ηθβ ρου υὑπίο 

Βαδιδίῃ- ΜΊΖζροη, ἀπ Βοίοηϊμι ; δπὰ ἔγοη Μαμαπαΐὶπη ἀπίο (6 Ὀογᾶδν οὐ Ὠθθὶν ; 
27 Απὰά ἰῃ [86 ν8]16υ, Βϑί ἢ -ἄγϑπ), πὰ ΒΘ ἢ -Πἰτάγ ἢ, δπα ϑυοοοίι, δπὰ Ζδρθοη, (π6 γϑϑί 

οὗ [6 Κίησάοπι οὗ δίποη Κίηρ οὗ Ηδβροπ, [[Π6] δοτάδῃ δπὰ ἀὲὲὲ [118] θοσάθσ, δυέπ 
ὑηΐο [Π6 ϑάρα οὗ {86 864 οὗ ΟἸπηθγοίἢ, οα [86 οΟἷδοὺ βἰὰθ τ [86] Φογάδῃ οαβίναγα. 

28 ΤῊΒ ἴβ (86 Ἰπμοσίίδποο [}βοβββββίοῃ ] οὗ (6 ομ]άγθη [8088] οὗ α δὰ δϑδσ ἐμοῖσ ἔδιηι- 
1168, (86 οἰξθ8, δπὰ ὑμοὶγ νη ]αρθ8. 

ἀ. Το Ῥοβθοδββίοῃ οὗ ἴμε Ηδὶἢ Ὑγῖρο οἵ Μδηδδβεῆ. Α Ὑογὰ Ἴοοποογηΐηρ 86 Τυΐδο οὗ Ιωνἱΐ. 

ΟΑΡΤΕΕ ΧΙΠ. 249-33. 

29 Αμᾶ Μοβαβ ρᾷνε ἐπλογίζαηοα [ ογαϊί : ἱπῃου 8 Π067 πηίο (μ6 ΒΑ] Εἰσὶ οὐὗἩ Μαπαββθῇ : 
δπὰ ἐλὲδ ψγὰ8 ἐδε ροδεβεδείοπ οὗ ἰῃ6 ΒΑ] ΟΓΙθΘ6 [ΡΓΟΡΘΙΪΥ : δηᾶ 1 τγχὰβ ἴον ἰῃ6 Β6}- 

80 τἴῦ68] οὗὨ (π6 οἰ]άγθη [80Π8] οὗ Μαδαμδββοῃ ὈΥ {Ποὶγ ἔἈπ}] 1686. Αμπᾶ {μοὶν οοδβὲ 
ος [Ὀθογά6γ] ψ88 ἔγοῃῃ Μαμδηδίπι, 411 Βδβῆδβη, 411 {π6 κίπράοτῃ οὗ Ορ Κίηρ οὗ Βδβῆβδη, 
81 δηὰ 411 1π6 ὕοννῃβ [ὙἹ]]ᾶρσθ8]} οὗὨ «“4]γ, ΒΟ ἢ αγὰ ἴῃ ΒΑβηδη, {Πγθθβοοσα οἰθ8. Απᾶ 

41 ΟἸ]ο6α, δπὰ Αδβμίαγοίδ, δὰ Εαγθὶ, οἰθβ [ θ Ὑ οἰΐβ, ΕἊΥ : (86 οἱ.68] οὗ 186 
Κιησάοτῃ οὗ Οσ ἴῃ Βδβἤῆδῃ, ἰσεγ ρογίαϊπῖης ἀπίο {86 ΟΠ ]άγοη οὗ Μδομῖν [6 βοὴ οὗ 

82 Μδῃδββεῇ, ἐυθη ἰο 036 οη6 [4] οὗὨ {π6 Ομ] άσθη οὔ Μϑομΐν Υ ὑποῖν Δ π}11165. ΤΉΘ80 
ατε ἰδε σομπέγίδε τ ἰΙΘἢ [ἀγὸ 88] Μοβϑϑ ἀϊὰ ἀἰδβίσ θυῦθ ον ἱπμογίδησο [ ροξβαββίοῃ] 

88 
ἴη 106 ρ]αἰπΒ οὗ Μοδῦ, οἡ (86 Οὔ6ὺ βἰάθ [οὔ 116] ϑογάδῃ ὈῪ Ψοσίοιο θαβιναγά. 

Βαϊ ὑπο {86 ἰγθ6 οὗ 1ενὶ Μόοβοβ σᾷνθ ποὶ σπῷ ἱπμογιίαποθ [ροββϑββϑῖομ] : (ἢ6 
Ιοτᾷ [ϑθβονδ] Οοά οὗὨ [δ8γ86] ισαδ [18] {μοὶγ ἱπηδγίδησθ, ΔΒ 6 β8α ὑπίο {μθιη. 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΙΝ (8 ταὶ γύδεπ ἢ ομδρίοῦ θορίηθ Ῥαγὶ δοοουὰ 
οἵ τς Ὀοοῖς. ΤᾺ ΙΪΒ ἀθβογ 68 [86 αἰν᾽βίοη οὗ 186 
Ἰδπὰ, πὰ γοϑῖβ πὸ ἀοιιὺξ οπ ἀφοῆπῖϊο γτοοοτὰθ ψ ῃϊςἢ 
ἰδν ὑὈείοτο ἴῃ6 δπίμοῦ. ὅϑυοἢ τϑοογὰβ πηπβὶ δυο 
Βοῦη ρτεραγοὰ οὐ ἱδκίηρ οβϑίοῃ οὗ 1π6 ᾿Ιδηά, 
διὰ δυςἣ δὰ ἰπ ἴδει τοίοιτοὰ ἴο, οἢ. χυϑ. 8, 9. 
“ὙΠ ποὺς τῆοπλ 8 βἰηρίο Ηδεῦτγονν Ὑτοῦ σοῦ] Ἱα 
᾿δγὰ]γ αν μδὰ 80 δοουγαῖθ ἃ Κπον]οᾶρο οἵ [πὸ 
Ἰδπὰ 86 [18 δυϊμοῦ αἰβρΊ αΥ8, ΡΡΡΟΙΔΙΣ ἰη τοραγὰ 
Ὁ ἴ!ε Ὀουηάατίοβ "᾿ (Κποθοὶ). Ποη {Π686 τορ8- 
'ΕτῸ ἬΟΓΟ 65 8156, ΠΟΙΟΥ͂ ΔΙγοδαυ ἰῃ Ψοβι8᾽ 8 
ὕπιο,1 ογ, 85 Κποροὶ, ἔγοιῃ οογίδιη οἰγοι πηδίληοο 8 
[οἷα οὐϊροὰ το ἱπίδυ, “ δὲ ἃ βουβῦ,δὶ ἰδίου ρογοά," 
Ἄοδηποὶ ὃ ηδάς ουὖἱ ΓΒ Τογαπῖγ. Ὧ᾽ 6 ἤδΥο, δὲ 
41] ἐνοπῖβ, ἴο ἀδδὶ δμοῖο, ἴοῦ ἴπ6 τηοϑὲ ραγῖ, ἢ 
ΤΕΥ δηςίοπὶ τ ηρσβ, τοιιϊπἀϊηρ τ οἱ ἔχ. χχ., 
Νυ. χχχὶϊὶ. 

Ἰ. “ελουιιλ᾽ ες Οπιπιαπά ἰο ὕοελια ἰο αἰνίαο (δά ζαπα, 
εἶ. χὶϊ!. 1-ῦ., Φοφῆσα 88 Ὀοοοτηδ οἱά, πιποΐ ἰαπὰ 
ἷδ γεῖ ἴο δ6 οοπαιοτοά, ἀπ πὸ ῥγοβρϑοὶ οὗ ῃΐβ σοτὰ- 
εἴπρ ἴδ οοπαποδϑὶ οὗ ἴδ; τπογοίοτο αοὰ γρῖνοδ 
τῷ ἴῃ ΤΟΙ ΔΠα ἴ0 νγαἰΐδ πὸ ἰοηχοῦ, Ὀαϊ τὸ πηάοτγ- 

1Δκε (6 ἀϊν᾽δίοη. ὙΠδὶ γοῦ τε ΑΙ 8 ͵8 δοσαγδιοὶ 
πιο Ποηρά, το. 3--ὅ, ἀπὰ 1ῃ γοσ. 7 ἰΐ 18 βαϊα, τμδὲ 1ι 
δ.1Ὰ}} Ὀ6 χίνοη ἴο ἴΠ6 ηἷπ0 δηὰ ἃ δ] {τὶ θ68. 
γε. 1. Ὑ 611-αἰσίοκϑη [ΤᾺΡ σοχθ] 1 ὙΘΔΣα, 88 

εἰ. χχὶΐ, 1, 23: ὅοη. χχίν. 1 ; ΧΥΙΪ. 1]. 
γες. 93-6. Το Ἰαπὰ {δαὶ τοτηδὶπβ ἴὸ "6 οοουρίοά. 

' (80 οἷοας δπὰ ροαϊεῖνο δἰδιοσοθηί τηδάθ ἴῃ οἷ. χυῖ!. 4- 
9 σουκί δου ἰοὸ ἰεανο {116 σοοῦι ἴοξ ἀουσδὲ οἱ {μπἰ6 μοίοῖ, 

Ις 1ἴο8 μὴν ἴη 1[Π6 δου (γεσ. 8, 4), δηὰ ραγὶ ἰη 
[6 ποτ (τοῦ. δ, 6). 

γεν. 2. ΑἹ ἐδ οἰτοῖοα οὗ [8:9 ῬΒϊδιΐηθ5, διὰ 

81} αϑεβυσί. ΓΟ ἈΦ, Ι,ΧΧ. τίσμεγ : ὅρια, 
ΨΏΪ]ρ. : Ο4}}154, δῃα Βοποὸ 1πίθοῦ : ΟΔ]]66 οὗ [86 
ῬΒΝΒεῖπθ8. Οοβ τὶ 18 ποῖ ἴο Ὀ6 οοπίουμπἀοα τ᾿} 
[Π6 ΦΟΠΙΣΥ ΟΥ̓ 186 Οαδβυγίοβ οἡ ᾿δυϑηοῃ, πη 6ῃ- 
ιἰοηρα οἷ. χίϊ. 5; χὶϊ!. 18, θα ἰδ ἰο Ὀ6 Ἰοοϊκοὰ ἔοΥ 
ἴῃ [86 δοιιτ οὗ Ῥαϊοδῦπο ποῦ ΡΣ δια. 

ψετ. 8. ΕΊοτα ΒίμοΣ. ΓΙ ἤοτα ὝΕΣ, ἰὸ 
6 ὈΪδοκ, ΦΤΟΡΘΣΙΥ, διδοῖς δίσγοδια ; δι ἢοΐ Ποῖρ, 88 
ἴη ἴ8. χχι!. 8; Φ96Γ. 1. 18, [86 ΝΙϊ6, νοῦ Ὠο 
γΥεῖῖο ἡυάροβ ἴξ ἴο θ6, Ὀαξ, δοοοταϊΐϊπρ ἴο [86 ὁοῃ- 

Υἱποίηρ δηδίορυ οὗ 1 Οἤτοη. χίϊὶ. δ, [86 ΤΩ 

ὩΣ Ὁ, (86 Ὁτοοῖς οὐὗὁἨ Επγρὲ, ἘΜ ποίκοϊ σα, ΟΣ 

ΒΕΪποκοταγα, ὙΠΊΟΝ δοίπδιν ἥοτγθ δεύονε, ἱ. 6. 
ΘΑΒΌΑΓΑΙΥ (πλοῖα ΔΟΟΊΓΒΙΟΙΥ ΠΟΓΓΒΟΑ ΒΕ ΓαΪγ) ἴγοτῃ 
Ἐρνρί, Ὑπὸ 186 ΝΙΙ6 ἴ14Κ68 ἰζ5 Θοῦτβο Τπγουσῆ [86 
πιΐάαϊο οὗ 1πᾶῦ σουμῖτγ. δου ΒΔυΠΊΟΣΥ Μ06}} τὸ- 
ΤΥ Κ5 ἴῃ ἢΪΐβ ΧΟ ΤΒαΒ ΟἹ [Πὶδ ῬΑΒΒΑΡῸ (Ρ. 58): 
“Τηδι ἀπάδγ [Π6 πᾶπῖθ ΘῃΐμοΣ {πΠ6 ΝἸ]6 νγ88 ὈΥ͂ ὯῸ 
ΤΊΘΔΠΒ δΙοῃς ἱπιθηάοά, 18 ονϊἀθηῖς ἔγοπι 116 βίῃ ρὶο 
ἔασι ταὶ Φ088. χῖχ. 26 τείεγβ ἴὸ ἃ Ὀογάϑγ βίγοεαπι οὗ 
Αβῆογ οὔ [86 βϑῖηθ ἤδπιθ. 1 1:6 Ν᾽] γγδϑ οδι]ϑὰ 
ϑΒΙΠΟΥ, ηἶρσοτ, φυία πίέστιπι ἱμίμτῃ ἀευελὶί, ΜὮΥ 5Βου ἃ 
Ὡοῖ ΟἾἾἿΟΥ ΒίΓΕΒΠΙ8 γϑοεῖνο [ἢ6 88 116 ὩΔΙῺΘ ἴθ [80 
8816 ΙΌΔΘ0Ώ. Ηδυθ Ὑ6. ποῖ ἰῃ  ΘΙΤΩΘΩΥ δηὰ 

ἴο οὯ6 ΜὮὯο δάιοϊδα ἔδιο Ηἰδίοσῖοδὶ ογοὰ  Ὁ1}}Υ οὗὁἨ ἴδ Ὀοοῖ. --- 

Τι.) 
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Ατμοσῖοα βίγθδπὶδ ἡγὨ ο ἢ τὸ ΠἈ]]οα 5. ἢ ψΔΓΙΖΌΒΟΝ, 
ΒΊΔοΚ ΟἸοοῖ, ΒΙβοῖς Εἴνον, ασοοη Εἴνον, οἷς, 1 
ἸΏΔΥ Ὀ6 δαἀἀοὰ {πᾶὺ ΠΙΔΗΥ͂ Πδπιο8 ΟὗὨ εἴγεβηιβ δηὰ 
ΒΙΓΘΑ ΠΙ]Ἰοῖβ ὨΔΥῪ Ὀ6 τηθῦ ὙΠῚ ὈΘΆΓΙΏΡ {Π|Ὸ 5816 ΟΥ̓ 
οἰοβοὶν γοϊαϊθὰ παπΊθϑ, ἔσο ἴπ6 τεροοῃ οὗ Ππ6 
δ81η0 [δαί ΓΕ 5 ἰῃ ΑἸ Γοπὶ Ρ]4068. 

Ἑσνϑὰ πΐο [86 ὈοσχάΟΣ οὗἩὨ ΕἸΚτου, ΕΚτομ, ᾿Ακά- 
ρων, ᾿Ακκάρων ἴῃ ἴ!6 υὺχΧ., Ὀεΐνοοη Αβημάοά δηὰ 
Ψψαιηηΐα, οὔ οὗ ἴδ ἢνο οἱἰτἰοβ οὗ ἴπ0 ῬΒ11811 68, 
τλοητοηοά 6ἰϑον μογο ἴῃ τ Βοοῖς οἵ Φοβῃπδ, 8δν- 
ΘΓΔῚ 1η68, οἢ. χν. 11, 45, 46; χὶχ. 48; δοοοχά- 
ἱπρ ἴο δαάρ. ἰ. 18 οοπαιοτοὰ Ὀγ ΨΔαάαῖι, αἴογτσασὰ 
Ἰοβὺ δραΐη, ἴΐοη δραΐη σοπαπογρᾶ, ππάοῦ β'ιδιηθοὶ 
(1 ὅδ. υἱὶ. 14). [0 τῶ 1π6 οὐ οὗὁὨ ἴδ ἢγ- 
ΒΔΑ], Β881-Ζοθιιῦ, ἩΏΟϑ6 ἐσές δἵὸ 511}} τὸ ὃὉ6 
[απ τμοτὰ ἰη στοαὶ πυτηῦοτθ. Αἱ Ἰεαβὲ ἴδῃ ἀθ 
Ὑ εάς οοπιρ  αἰη5 (ἰϊ. 178 αρμά νοη Ἰἐδυπιογ, 
186) γ ΓῪ Ὀϊτοτν οὐ [πΠ6πΔ. Φογοπιΐδἢῃ! (χχνυ. 20) ; 
Ατοοϑ8 (ἰ. 8) ; Ζερῃδηΐϊδὰ (11. 4) ; Ζεοοματίδ (ἰχ. 5, 7) 
Ῥτορμοβίοα ἀραϊηϑὲ ΕΚτοΏ. ὈΙΏΒοη (111, 39--25) 
τη Κ8 ἢ6 ἀϊδοονογοά ἰδ ἰῃ ΑὨὶτγ, ργοποιιποοᾶ Αρἢ- 
ΓΌΠΙ, Βοςογαϊηρ ἴο ΕἾΤΤΟΓ, Ὁ. 185, ἃ Βπη8}} υ}]]αρὸ 
Ὀπΐ! πε οὗἨ υπϑυγὴῦ ὈγοΚ8 ΟΥ οἶαγ. ““Ἴμὸ τγϑαϊοδὶ] 
Ἰϑυΐοῦβ οὐἩ [0 Αὐβδθϊς ΠδΠῚΘ δΓΘ {6 Β8Π16 85 1086 
οὗ {πὸ Ηθῦτεν, δπὰ 16 ροβιτἷοημ ἴοοὺ σουτοβροπαδ 
ψχί ἢ} 4} 6 Κηοῦ οὗ ΕΚτΌη,᾽" {Π|81 18, ἢ [ἢ 8186- 
τηοηΐϊ οὗ Επβουυ8 δηὰ θτΌτηο, ἴπδὲὶ ἰῦὺ Βῃου] ἃ ἢ6 
οί Αϑβϑιάοα δηὰ “διηΐᾷ ; [ῸΓ “δυοὴ 8 {6 
δεοῖυ 8] μοεϊ(ἰοη οὗ ΑἸΩ͂Σ τοϊδεῖινο τὸ Εβαυπὰ δηὰ 
αϑθπα αἱ {πΠ6 ργθϑϑηΐ ἀδυ. 
ΒΔ:1 ἰδ 6 οουσιϊϑα ἴο ὑπὸ Οδιδδυῖίθα. ΤῊ 8 

Ἰδηὰ 5}8}} Ὀ6 τεσαυ θα 88 Οῃδδη εἰβἢ, δηα 80 8Ὁ- 
"ἈΝ ἴο οσοπαιαβῖ, που ρἢ [πὸ ῬῈἢΠ8ι} 68 Τ ΓΟ ποὶ 
ΔΏΒΔΗΪΐ68, ὈὰΣ δοοογάϊηρ ἴο θη. χ. 13 ϑργδηρ 

ἔτοια Μιζγαῖπι. 80. αδἷ8ὸ ζποθεὶ: “ΤῊΘ σου ΠΙΓΥ 
ἤἄτοτῃ [6 Ὀτοοῖκ οὗ Εργρὶ, που ναγὰ, 18 γϑοϊκοηθα 
ἴο ἴῃ6 Οκπδδηΐΐο, ἱ. 6. ἴὸ Ομ, δηὰ γγὙγὰλβ8 ὕΠ6τῸ- 
ἴοτο ἴὸ 6 ἰΔκοη πο δοοουπῃὶ 6150, βίποθ 5γβ 6} τγ88 
Ὧο τοοοῖγο τμ6 1016 οὗ Οδηδδη." 

ἘΠνὸ ἰοσὰδ οὗ [29 ῬΒΙΠδἰΐη68: [86 αδξαιηΐϑ 
(6 6πἰ6), ἴ[ηὩ9 Αδηδοϊῃίζο, [89 ΑδηἸκοϊοηΐΐθ, [μι 6 
αἰταὶθ (Θδ.μ ) δηὰ 1.6 Ἐκτουΐθ. Το Ἰογὰβ 
ΟΥ οἰϊοῖβ διὸ παπιοὰ ἰηδίθδα οὐὗἩ 186 οἰεβ. Τῃθ 

Οακῖϊα, ταῖον οἵ α628, ΤΙΣ 9, Γάζα, ἤται τηδπτϊοηϑά, 
6δη. χ. 19, 88 ἃ Ὀογάοσ ἴόσῃ οὗ τῃ6 Οαπδδηΐϊτα 
ῬΘΟΡΪα8 ; 'ἴπ ΟἿἿ ὈΟΟΚ, χ. 41; χὶ. 22; χν. 47, οοῃ- 
ΔΠΈη: ὈΥ͂ ὐπάδι, δπαν. ἱ. 18, ἀτογναγὰ Ἰοβῖ δξρῖη, 
υὰρ. 1. 8, δεαιῆδοι οαιτίϑα [9 μδαῖθ οὗ (ὑδζὰ 

ἴο ἃ δ}}} (υάγ. χνὶ. 21-30) τοὶ 15. πον Βογη 
056 ι4}]ὃ που ἔγοπι [6 εἰἴγ. Α8 αραϊηδὶ ΕἸΚῦοπ, 
ΤὴΡ ΒΌΓΠΟΣ ῬΙΟΡἢοβιθα 4190 δραΐῃϑι ἀδζα, .616- 
Τα (ΧΧΥ. 20; ΧΙ. 5), Απλοβ (ἰ. 6, 7) ΖΘρΡἘ- 
ΔΏΪΔὮ (11. 4), ΖοοΠατδἢ (1Χ. 5). Οἡ [86 τοδὰ ἔγΌτα 
ΦοταβδαίθπΊ ἴο ὅδσα, ῬὮ1Ρ Ὀαριϊχοά [16 ΘΌΠΠΟΝ 
(Αοῖβ νἱϊ. 80). [ἐ 1165 ἰῃ 8 ἔγιυ] τορίομ, τ ἢ ἴῃ 

1π|8 δηῃὰ οἱ νϑ.ῖγοθθ, οἡ 8 δ: 8}} 81] δνουΐ δὴ 
Ὁ ἴγοπι [Π6 8608; 16 δῖ ῬὈτθϑϑηὶ ἰδύροῦ ἴμδὴ ὅογα- 

δαίουαῃ (ἘΠ οδίπβοῃ, ἰϊ. 872), ἃ οἰΐοῦ οι ροτγίαπι ὃ6- 
ἡπόθη Εγρὶ δηὰ ϑγτία, ᾿Ἰγίης οὐ ἴδ στοδῖ οδγδ" 
τὴ τοιΐθ, δῃὰ ἀἰϑιεὶπρυϊθηθὰ ὉΥ ροοά βρυγίῃρδ. 
ΤῸ Ρορυ]δίίζοη ΤΠΔΥῪ Ὀ6 δροιις ἤθοῃ οἵ βἰχίθοῃ 
ΓΒβουδαηά. Ἐοδϊπβοη (δὲ δὼωρ.) αἷνοϑθ ἃ ὙΘΥῪ ἰῃ- 
διγιιοιίνο βκοῖο); οὐὗὁἩ [86 Πἰδύοτγ οὗ [Π6 οὐγ, τ οἢ 
88 βυογοιὶ το}. ἰπ [6 ταὶ ΠΠΑΥῪ οαπιρδίρτῃβ οὗ 
1ου58η5 οὗ γϑγθ. Α ΥὙΟΣΥ μἱθαϑδης ἀθϑου ριίοη 
8 ἰουης ἰὴ ΕἜττοῦ (Ρ. 119-122), ΤῊΘ «2λαοιλί(ε. 

Αϑβμιάοὰ, ΤΥΤΦΕΝ, "Αζωτος, οἷ. χὶ. 22; χυ. 46, 47. 
Ἡστο Ῥάροη [6]] θοίοτα ἔπ δὐῖκ οὗ ἀοὰ (1 ὅδῃι. τ. 
1-7; τἱ. 17); δηῃᾷὰ (8 Οἱ ΕΥ̓͂ 4130 Βῃατοὰ ἴῃ [116 Τλ8]6- 
ἀϊοιοη8 οὗἁὨ 116 Ῥτορῇοίβ πιθητποηθά ἄρον, ἴῃ (ἢΘ 
ΒΆΤΏ6 Ῥδββα 68 ὙΓΠΊΟΝ ὑγοτο ποτ απο. [τ |1κ6- 
ὙἶδῈ 186 ΠΔΙηθα ἴῃ ἴπ0 Δοοουπΐ οὗἩ ἴΠ6 θα π06ἢ ἔγυτῃ 

ἑ 
ΤῊΝ ΒΟΟΙΚ ΟΕ 9Ο0Β5Η0Α. 

ἃ Ὑ]Π]αρο οὗ ἃ Ὠυπάγοά οΥ ἃ υπάγοά δηὰ ΠᾺΥ τηΐδ- 
ΟΥΔὉΪΘ Ὠονο]8, ᾿γίπρ οα ἃ “ἸΟῪ τοιυπὰ δα ποῃ 06," 
πὰ ϑυττοιπάοά ὈΥ δῃ οχύθηβὶνθ ὅτου οὗ οἱϊνο 
ἴγθο8 (ΕὭττον, Ρ. 133, ΕοὈΐπβοπ, ἰϊ. 868). ΟΥ̓ δῃ- 
ιἰχαϊοϑ ΕἼΓΙΟΓ Ἰουπὰ ἴῃ [86 Υἱ Πα ρῸ, ποῖ 8 δἰ ηρ]θ 
ὁπ6. “ΟΥ̓Δ δηοϊοηϊ οἰ οὗἩ 6 ΤΠ 8165 νυ ΠΙ ἢ 
οποῦ βιοοὰ δδγο," 86 βᾶυβ, “δὶ Αδμάοά δρους 
ὙΠΟἢ τῃ0 Αββυτίδη (18. χχ. 1) δῃὰ Εσγρύδῃ 
ΑΙτηὶο8 οἴδθηῃ Θησδιηρθά, οὐθυγτηρ Ὀὰϊ [Π6 πδπθ 
888 ὉΓΌΓΙΥ νϑηϊβῃοα."" Τὴ 4 6. ΑΔΆΚΟΙΟΙ 

(απὰ Αδκοίοη), 1 δ δ, τοθπθοποά πονεβεγα εἶϑο 
ἴῃ ΟὟἿ ὈΟΟΚ, οοπαθοτγοὶ Ὁγ Φυάδῃ (ἀρ... 18}, ας 
ἸΟΐ Πδιμο διθοπρ ἴ86 εἰτ168 οὗ υάδϊι (“3 ο58}1. χγ. 
45--47), ---- ἃ οἰγτοπτηβίδηοθ ΜΙΟΝ ἔδγοτθ {Π6 ορίηΐοι 
[πδὲ [Π6 1181 88 σοπηροϑοὰ ἴῃ {πὸ {πιὸ οὗ Φοβῆπα, 
δηὰ ποῖ ἰαῖοτ --- γὙ85, ποχὶ ἴ0 (ὑᾶΣα, ῬτΌΡΔΌΪΥ (ἢ6 
ταοδὺ ἱτηρογίδηϊ ΟΥ̓ οὗ 16 ῬἘ] πεῖ π68, αὲ γο80 
βαῖθβ αν ἃ πτουἹὰ ποῖ μανὸ (6 ἐαΐηρβ οὗἁὨ ἐῃ6 
ἀδδῖ οὗ 88:1} δὰ Φοηδίμβη ρὑτγοοϊαϊτηϑὰ (2 ὅ81}. ἱ. 
20), Ιοδὲ τ1Π6 ἀδηρηθετβ οὐ τθ6 ῬἘ δ 66 βῃου]ά 
το)οῖοθ. [1κὸ τὴ6 οἴμοῦ ΡῈ: βηο οἰτ65, ΑΒ  ΚΟΙοη 
838 Τῃπγοδίοποα ὈΥ [Π6 ργόορμοῖβ ΣΤ αἰνίπα ρα 8ἢ- 
Ἰηθηΐ. ΘΔ ΒΟῊ δον ὨΘΙῸ (ἰγὶγ Ῥ]]} 1 8τη68. 9 0Π8- 
τη ἴῃ6 Μδοοδθεθλη οουαπογοὰ [}|6 ΟἸΤΥ̓͂ ἡτῖοο (] 
Με. χ. 86; χὶ. 60): Ηετοά τῆς Οτοδὶ 88 θΟΓῺ 
Βοτο, δοοογάϊηρ ἴο Εἰπδβουὶυβ (ΠΠἐςέ. ΤΕ οοί, ἷ. 6), γα 
οδ]]οὰ Αβοδλϊοπίια, δπὰ δαοσηοὰ [56 Ὀἷδοὸ σἱτὶ 
θϑιῆ δηαὰ ουπιίδῖπθ. [11 νγὰ8 αἰϑ{Πρτιϊδηρα οΥἹρίη- 
ΔΙῪ ἴον δδίτοα δραϊηϑὺ τὸ 7θ 8, ἰδῖο ΤΥ ΘΉΣΩ Υ 
τοναγὰ [86 ΟΠ τ βιδη8. ατίηρ 116 ΟΥδα 4685 ἸΏΔΏΥ 
οοηβίο8 ἴοοῖς ρίδοθ 606. [18 ἀδβιγυοίοη ὈΥ͂ 5818- 
αἀΐη (1191) τοττηϊπαῦρά 105 Βρίοπάου [ΌΓΕΥΟΥ ; ἀπά 
[α΄ Ἠδβῖον ϑδίδημορο, 88 ΕΠ ΟΥ τοῖο δὲ ἰαγρο, 
(χυ!. 70 δὲ ως λῶν Ττρ 8). 11. 218 8.1), οδαδξοιὶ ἐξ 
τ ἢΒ ἴ0 Ὁ6 ὀχρίοτοά ψπποαῦὶ Βηάΐηρ᾽ ΒΙΥΟΓ ΟΥ̓ σο]ά. 
ΤὨ6 τυ ΐῃβ αἴ οὗἁἨὨ ναδῖ ρσχοροσομβ. Τὸ ΥἱΠδσς οὗ 
Νονν Αβῃκοίοη ᾿γἱη ΠΟΥ {ΠῸ 808. 8 δαυττουηἀοά 
ἢ στεοη. “ἜΜ υ8 ΑΒΒΚοίοη, ἢ [86 δά)δοοπὶ 
ὙΠ Παρ, ἰουτηθᾶ δῇ ΟΧισθι οἷν ἔδυ] Οδδὶβ ἴῃ 116 
τηϊάβι οὗ ἃ ρουΐδοῦυ ἀοϑοσὶ ταρίου ; δἰ ΒβουρῈ, 
τὨγουρἢ [06 ΠαΙηθτουβ ΡᾺΡ8 δηά τϑηΐϑ ἰῇ [86 ρμ]- 
ϑαπῶς βἴοπθ Μ8}}, [6 ψὶηὰ .849 δὶ οογίαῖῃ Ῥοϊπῖδ 
βχορῦ ὅπ βαηὰ οὗἩὨ 106 ἀθβοσίὶ ἱπίο {116 ΘΓ δὶϊε οὗ 
(Πὸ οἰτγ" (Εαυττογ, Ρ. 128). 76 Οἰμίί6 ((ἀαῖ 106), 

σδΐῖι, πιοπιϊοηοα αἰγοδάγ, οἢ. χί. 922; [3, Γίστα, 
(Φοβορ.), Γεθ (Χ Χ.), να8 ἴ06 Βοπλθ οἵ Οο] δι 
1 ϑδιῃ. χυϊἹ. 4); σοπηθοῖθα Ὑ1ὴ ΑΒῃκοίο ἴῃ 
αν 5 Ἰαπιοπίδιίοι (2 ὅ8πι. ἱ. 20), οοπαποσοά ὈΥ͂ 
αν (1 ΟἌτοι. χὶχ. 1). Μίςοδα (1. 10) ἀπὰ Ατιοϑ 
ΕῚ 2) τπᾶκο πιοηοη οὗ (μϊ8 εἰἴγ, τ οϑ6 σαὶ 8 

Ὀἱηβοη (ἰϊ. 220) δουρὶ ἴοσ ἰὰ νδῖῃ. Οη Μϑηϊθ᾿ κα 
Δῖ148, τ) 11}., 118 πδῖηθ 4 Ὀγουμιις ἴῃ πὶϊποῦι [ἢ6 
βίζη οὗ ἃ ἴοσγῃ, ου ἴμ6 ὈΟΓΩΘΓ οἵ ἴΠι᾿ δοοομα »ΤΟῸΡ 
οὔ Ἰονν ἰδηὰ εἰτ168 ὈοΙοηρίης ἴο ἴΠ6 ἐτῖῦς οὗ πάαῃ. 
Καοθοὶ (Ὁ 17} δἴῖογ [06 οχϑιιρίο οὗ Ηἰσὶς ( ὕτρε- 
δολίολια ἀδν Ῥλιϊξδίετ, Ρ. 1.54), σοη)θοϊογοβ [Πδὶ Βαετ- 

ἷἰῃ ῬιοΙοπι. ὅ, 16, 6, Βορδῦσ ἰῃ 7αδ. 
δησ. ἷχ. 6, ΕἸΘΙ ΒΟΓΟΡΟ 8 οὗ [6 ΕΔΙΠαΓθ, [ΠῸ 
τοϑοηὶ Βοῖν Ζι τίη, 18 τη6 βϑὴθ 85 διῇ. ---- 716 
ἀτοηῖδο, 566 αὔονθ Υ6Γ. 8. --- Τὰε Αυΐίες, “βου ἢ οὗ 

ας," οι. 1]. 23. 
έν. 4. Τῃ ἴ)ο δουίῃ. ΤῊΘ Μαδοσοιίς ἀἰνί βίου 

οὗἨ ἴὸ γοῦβθ Μγὸ πιυϑὲ 6 ΓῈ ψχὶνο Ρ,8ὲ Ηδνογηὶςκ, 
Καὶ], ἀπὰ Κποῦοὶ πδνὸ ἀοηρ, βίποϑ 116 βρϑοϊβδοδιείοι 

---ἸΏΣΣΘ, εἰαπάΐησ ππαποθοπ ΌΪ ἰπῃ οοῃίγαβὲ 

σὰ ΤΙΝΌΣ (νοτ. 8), 8:18 ὙΟΥΥ 6} τε 186 
Ῥτοοοάϊπρ, Ὀαὶ ποῖ δὖ 4}1 σῖτ τῆδῖ ΠὉ]]ονγα. Ἐ ΔΊΟΥ 
1ηΠ6 Δ ΠΟΥ ΤΠ5 ἤΟΙΌ, ΤΟΥ. 4, ἴ0 8η ΘΗΘΠΙΘΓΔΏΟΣ 
οὔ Πα μοτγοηβ οὐὨἨ [6 ΘΟΌΠΙΤΥ ᾿γίπρ ἰῃ 186 ΒΟΥ Ν 
ὙΠἰσὴ τοααΐτο γοῦ τὸ ὃ6 ΠΥ βυ ραῦδά. 

Ετπϊορία (ΔΑοῖδβ νἱϊ. 40). [Ὁ 18 ΠΟΥ οΔ|16 Ἑφάυά, ΑΙ ἐλ Ἰαμὰ οὗ [86 Οδιδδηϊοβ. Ῥμωηϊςία ἰδ 
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ἰαϊεηἀοά, δηὰ ἴπ Ῥαγίσα!αγ, τὸ Ἰον] απ ἃ τῆ ογο 68 ] Βιἀοηίδηα, ἱ, 6. 41} τ[Π6 Πολίμθη ὑτδο8 ἀνγο!]]} ην 
ὙΓ611 85. τὴς ““τηοιιητδὶη σΟμ ΙΓ 
ἢ 186 ὈΟΓΙΘΓ οὗ [0 Απιογί:ο 8" (Κποθε!). 

Μδατδῃ. δίποο ΓΙ ῥτοροσῖγ βἰρηΐβοῖ ἃ 
σδυο, [ἢ 6 ΠΟΠ] οἴ ΓΟ ΡῬτοροβοὰ ὃὉγ Ἰζοποητηὔ ον (Διί. 
Οεογ. ἴ1. 1, Ρρ. 839,40), ΑΙ πουκὰ ζονήπϑοη ({ἰϊ. 412) 
τεραγὰς ἴξ “88 ΟὗὨ ΟΥΥ ΟἸΘΘ ΟΠ ΔΡΙ6 γΔ]Ὲ6,᾽ ΠΙΔῪ 
δλίο! Υ 6 ἀρριονεα, σίτ Εἰϊτίοῦ (χυιὶ. 99) πὰ Κηο- 
ὈΕ], πδιιοῖν, τπδὲνγῸῈ οτο ἤαγνὸ ἃ γοΐίργοησο ἴο [ἢ 6 
εασεα ἀε 7 γεο ταδπδοποὰ ὃγ 111. Τγτ. (χίχ. 11), 
ΨΔΙΟὮ Π6 ἀσβοῦῖθο8 85. ἃ δρείμποα ἱπεσρισηπαδι ες, δῃ 
οἷά Ὀπτα]-ρίδος οὔ [ἢς Θ᾽ ΟΠ ΔΒ ; δὲ ργοβοιῖ, ΜΌΜἪΓΣ 
Ψεσσίη, ἐ. 6. (ανὸ οἵ ΨΔεζζίη, οὐ [δϑῦϑϑηοη, οδδὶ οὗ δ8,.- 
ἄοη, Εἰτίοτ, εὐὡξ σμρ. 

ΑΡΒοῖκ, ον ἌΠκ (Πονήπβοη, ζαίον Βιδί. ἴδ ες. Ὁ. 
603 4), ποτγίποδδῖ οὔ Βοίσυϊ; ποῖ ἴο Ὀ6 οοηϊοιπάοά 
ἈΠῸ τ6 Ὀοῖοῦ Κπονῃ Αρδοκ, ἔπ τπ6 τπὺς οὗ 

ΔΓ, ὙὮΘγΘ [Π6 σϑρ οὗ 6 ΕΒ εἶ πη6 8. τνδ8 
Ῥ᾽μοὰ Ροίυγο {ΠΕΣ ΥἹΟΙΟΥΥ οὐοὸῦ ὅδ] (1 ὅδῃ). 
χχῖχ. 1-1), δηὰ ποτ Βοπλδα νγ88 80 ὈΒοα ΠΟ. ΤΥ 
εδρίυγοῦ (1 Καὶ. χχ. 26-80). ΤΠ ΑΡδοκ Βοίοτο υ8, 
«δ]εὰ Ὀγ τΓμς ατγθοκβ ἔΆφακα, ποϊοὰ ἴον [6 ἴριηρὶο 
οὔ νεηαβ, ἀδδίσογοιὶ ὃν (οπείαπίηο [06 ατοδῖ, [δ 
Ἰοηφοί, 8.5 νῦρ 566 ἔγοιῃ οἷ. χὶχ. 80, ἴο Α8ῃ6Γ. Α ὕτιϊγὰ 
Αγρδεοκ (νου ἔδλαμπι. Ρ. 242), πονν Εοἰκ, ὁ νἱ δ ρο οἔ 
900 ἔδι 1} 165, 1168 Οἡ 16 6851 546 οὗἁὨ [6 868 οἵ ΤΊ- 
Βοτίδεο, οὰ ἴῃ τοδὰ ἔτοπλ Ηδυγαη ἰὼ ἴἢ6 “Ψοτάδῃη. 
ΤΙ ῥἴδοο ἰβ ἱπαϊςαῦρὰ πὶ τπ6 Οποπι. ἃ8 ἃ σαξίοίἑιεπι 

ε. ὝΒΕΓΕ γγ͵λΑ8 8160 ἃ (Ὁ γ ἢ ρΪδοα οὗ [86 ὨΔΠ6 
οἢ. χγ. 53) ου [6 τπηοπηϊδὶῃ οὗ πάδῇ. 
Το 1} Ῥογάοσαε οὗ ἴ[8)ο Αὐηοσίϊϑδ, ἱ. 6. ἴο ἴῃ 

ἰδηὰ οὔοδ ἱπῃδυϊοά ὃν τὴῆ6 ΑἸῃογῖο8, ψῃϊσ ἢ Ὀ6- 
Ιο το Ου, Κίης οὗ Βαββδη (Μίςι., 1 ογοθϑου, 
Ἐοβοππ ]  εσ, Καὶ εἰ]). 

γετ.5. Τπο Ἰδμ οὗὁἩ [πὴ9 ΟΙἸ ἴ65. ΤὨΘ Ἰδπά 
οἵ ΟἸΌΙ:, ἡ. 6. οὗ τῃ6 τδοο οἵ σοθκ4] (1 Κι. νυ. 82 (18); 
Ἐς. χχυῖϊ. 9), ἃ ἀϊξιτίοῖ που οὗ Βογγίαβ, ὁπ (Π6 
868, 51] οΑ11. Φοῦδαὶ,, ΌΥ τὴ56 Ατγαῦβ, Ὀὰ: ἴῃ τἢ6 
οἰδββῖοβ “" Βγὺ]π8᾽" (Κπαοῦοῖ). ΒΥ π8 [050 ]δν οὐ [86 
δε (ΕΣ. χχνῖϊ. 9), 35 8 δοαὶ οὔ ἴπ6 Αὐἀοη8- ΜΟΥ- 
δβιὶρ (ΥΥ̓Τηοτ, '. 206), “ οπης οὗ [πὸ ῬΒορηϊοίδη δγῇ- 
888 (41οὐ Ὀγ δοϊοπιοη ἴὸ (Π6 ἀπο θμς ΟΥ̓ΊΠὸ ἴδπη- 
Ρὶς (1 Κ. ν. 832 (18). πο ἐοππίγν θοϊοηρίηρ ἴὸ ἴξ 
ῬιοθδΌΙν 16 ν οδϑὶ οἵ (᾿ς οἶτΥ ᾿ (νου διιπι. Ρ. 236,28). 
.Α}} Τιοῦδηου ὑονσασὰδ ἰὴ δυη-Σἰδίηρ, ἱ. 6. [6 

Απι-1 Δ Ώοη. . 
Βδ8Δ1-86 ἃ, ποῖ Βδδλιῦος, 85 ποθεὶ ἤδγο δρζδῖῃ 

Τηδϊ δ΄ η5, Ὀπΐ, 835 γὙγ͵Ὃδβ πουσῃ Οἡ σἷ. χὶ. 17, (885- 
δια ῬΠΠρΡρΙ. 80 αἰθϑο Μοηΐο οὐ Μδρ {ϊϊ., γῆο 
ΒΙΓΒΏΡΟΙΥ Ὑγτῖτο5 ΒΔ 4}- Δ ἰπδίοδὰ οὗἩ Βδαὶ- δὰ -- 
ῬΕΓΠΔΡ6 ἃ ἴπογὸ ονογϑίρῃϊ. 

Ἡδιθδίμ. Α πογίβετῃ ὈΟυΠάΑΤΥ Ροἰπί οὗἁὨ Ῥα]68- 
εἶπε, πιοπτίοποὰ Ναπι. χχχῖν. 8, 'ῃ οἷιγ Ὀοοΐκ ΠΟΤ 
δηά ἴῃ οἷ. χὶκ. 38, ἀπά τηδῃγ {{π|68 τὨτουρθους [ἢ 
Ο. 1., ρμαγιϊευ ασὶν ἀπγίηρς τὰς ρμεγοὰ οἵ ρτθαῖοδῖ 
τοῦόνῃ οὗ τὸ ον 8) ἀοιϊπίοι ππᾶάογ ανίὰ δηὰ 
δοϊοπιοη. 1 πὸ ἴῃ6 Κίπχάοπι δεῖυδ!ν οχιοπἀοά 
τὸ τὰπι ρμοΐπι (δθ6 106 βἰἀθιηαρ Ὁ Μαρ {ἰΐ. ἴῃ 
Μρηϊκο Β Αἰἰαπ), ἃ απ. Υἱῖΐί. 3--12.:1 (Ὦγοη. χνῖὶ. 
8-11;.1 Οἤγοη, χἰὶϊὶ. 5; 1 Κὶ. νι]. 65; 2 Οπτοη. 
υἱ. 8:ἕ ἅ Κ. χίῖν. Αἰ ρΩδ. 80 [ἊΓ πα [Π6 80 168 
οΥρίπ4}} οἰταίοα (Να. χὶϊ. 21). Ασοογάϊη 
Ὁ 180 Ὅλων. ἩκηνμΝ ΞξΞ ΕΡῚ Ρἤαπῖδ οὴ [ἢ 6 ὑτόπιν, 
δὲ [6 ργοβοηῖ τπ|0, Ηδιηδῆι. κοδὶ οὗ δ τοοὶς ὈίϑῃοΡ 
(Βουΐπτοπ, 1|1}. 456 [566 4180  αίεν Βιδί. δε. ν. 
568]). οι ὐδοοῦτο8 418δὸ ἀν 6}} ἔθοτο δ᾽ θα ἴο 1Π6 
Φαοοῦϊυο ῥδετγίατον τὸ τοβὶοβ ἰῃ Μοβοροίϊαγηΐα 
(Βοδίηβοπ, ἰ1ϊ. 4601). ΤὙῆθ οἷν 8. ὙΘΥΥ͂ ἰδύζχο, 
διὰ πιηιῦοτα 00,000 ἰμμδὈϊϊδηῖ (ὉΥ̓ΠΘΡ, 1. 
458). , 

Ψοετ. 6. ΤΊ οτο τοπηιαΐη Ὀοδίἀοβ, η ἃ ἄγὸ ἴο Ὁδ οοη- 
ηποτρά, 411 186 ἱῃμδοϊδηΐθ οὗ ἴὍ: τηοιῖδίυ5 
ἔἕγοτη ΤΌ ΟΣ υτἔἴο ΜΠ κτρουμοΙ ἢ -τηδίτη, 8411 [ἢ 

ἔτοπη δέου ἢ θνοι [5οῖ1}} ΟΥἨ (6 1ΘΌΒΠΟΙ 88 ἔμ 88 ἴοὸ 106 Ῥτόβοπι ΓοΟπι- 
ΟΠΙΟΓΥ 48 6ὁη- Νακαυγὰ (866 οἢ οἰ. χὶ. 8). ποθοὶ 
ΠΟΓῸ ΧΡ] αἷπΒ ΜΊΒγορἝοΙ -τηδὲ πὶ δἰ ΠῚ ΡΥ ἃ 8 ““ Ῥγοϊω- 
ΟΠΙΟΥΥ οὗ Νακυτνα,᾿" νν 8116, δοοοταΐην ἴο 1Ππ6 σοπι- 
ΤῊ 618 ΟἹ (ἢ. χί. 8, εἷ8 ορἱπίοπ, ἴποτοὸ οοπιτογογίρα ὈΥ͂ 
5, ΔΡΡΘΑΓβ ἴο ἰποϊἀθ ἀπάογ ἴθ0 διπὸ [6 ΟΠΘΓ 
ΡΓΟΠΙΟΠΙΌΤΥ 880, 48 ο]- Αὐϊμά, 

Οοϊν ἀϊνϊὰθ ἴδου ἐΐ ὉΥ Ἰοῦ υὔῖο 15.786] ΤῸὉΓ ἃ ῬὈΟδ6- 
δβοδδοίοῃ. "Γ]οϑ τογὰ8 σοπηροῖ πο 86 ν98 
γοῦ, 1, δηὰ φαγί! αυ]Υ (μ6 οοποϊιπίοπ οὗ [δπδὶὲ 
γΟΓΒ6, 84 οὶ] ἢ48 ννο]]} οὐβογνθά. ΑΔ 1 βδνθ ὀοζω- 
ταϑδηαϑα ἔδ66, σοπρ. οἢ. ἱ. 6. 

γεν. 7. Μοῖθ ἀοῆπιϊο βιἰδιοπιθηὶ 88 10 ὙΠΟΠῚ 
16 ᾿απά 8βἰιοι]ά δ6 αἰνἀοὰ διἴῆοης. Ασοογάϊηρ ἴο 
οἰ. χίν, 1, Φοβίνιιδ ἀἰὰ ποῖ ρογίογιῃ [18 βουνίοθ δομὸ, 
Ὀπῖ ἴῃ οΘοπποοίίοη 1 τὴ6 δἰ υγίοβιὶ ΕἸθδΖοῦ, δά 
[Π6 οἰ 6 γ8 οὗ 1Π16 ροορῖίθ. 

ῶ. Τὰς ΖΤετγτίίογῃ οΥ ἰλὲ Τιυο απᾶ α Πα ΤΥϊδ68 
ἕαεὶ ΟΥ̓ ἐλ “ογάαμη, ας λουβε5 ἱμιά αἰγοαάν ὀεείοισεα 
 προὴ ἰλεηι, νοτβ. 8-33. πα. 1.8 ]δογάοτα, γϑγδ. 
8-138. Τὸ (δῖ ἰ8 αὐ ἀ6ἀ ἃ ποιίςς οὔ ἴπ6 αἰ το οὗ 
1.6 {τῖρα οὗ [μονὶ ἰο τοοεῖνα 8 ροβϑοββίοῃ, υϑῖβ. 14. 

γεν. 8. νι δίχα, τ. 6. Μαπαδιβοῦ, δαὶ 100 
οΟἵποῦ Πα] ἢ οὗ Μαῃαββοῇ. 

νετ3. 9-12. ὙὝό586 βιδίθπηθηῖβ ἀγθ, τῖτἢ ΘΠ σῆς 
ναγὶαιίοη, ἴΠ6 δ8126 88 οἷ. χὶὶ. 1- 6. ΤὮιϊ8 ᾿πβίοδα 
οὔτι ἢ4}} ΟἸολὰ ἰη χὶϊ. 2, γα άυύὸ Ποιὸ ΑἹ] 89 
1Δ016-ἰδη ἃ οὔ ΜΜοᾶδθρα υηο Ὁϊρου. Οἵ Μεάρθα 
γγῈ 8}}4}] βρθαῖ οἡ συγ. 16, οἵ 1)θοπ, οὐ νϑὺ. 17. 

Ιη νοῦ, 18 ἴν ἰδ 5 σπὶ ἤσβη γ δἰδιρὰ {πδῦ {π6 (165}}.- 
ατο8 δηὰ Μαδοηδιηϊιοθ σοτο ποῖ αἀγίνεη οι. 
ἜΡΉΠΕΣ ΤΟΙΔΆΓΚΒ ΟοὐΌΓ οὗ. χΥ. 68; χυὶ. 10; χυὶΐ. 
12 ἢ. 

γεν. 14. '5 τοροαιθα ἴῃ ὑοῦ. 33, γεῖ ποῖ ἰη ῬΓθ- 
οἴδοὶγ τ6 βδῖπιο Ἔχριθαδίοη. Τπι8, ὙΠ 116 ἰς ἐδ βαϊὶ 

ποτα ἐπα δ ΟΝ ἡ 6. 1Π6 οὔοτίπρβ οὗἨ Φοπονδ, 
Βπουἰ Ὀ6 ἴπ6 ρμοτιίοη οὗ (πὸ {Πῦ6 οὗἩ [φνὶ, Ψ6)ο- 
γ8}} ΗΪ πι56} Ὁ ἴθ το γο σδ]]6 τΠοἷγ ροβϑοββίοῃ. [Ὁ ἰδ 
[Π6 δ8π|0 ἰῃ δθῆη86; ἩΠΠοιιϊζ ΘΑΓΓΕΪΥ ἱπῃοΓ Δ Π 09 
ζοῆονα! δηὰ ἢἷ8 ψοΥΒΐρ Βῃου]ὰ Ὀ6 τἴῃ6 ΟἾἿ]Υ 
βοϑϑίοη οὔ ἐπο ττῖῦ6 οὔ ον. ὍΤὴθ αϊτοςι!οη8 οἱ τῃ9 
ΙαῪ Ναηι. ΧΥΪ., ΤΥ 6 ΘΟΙΏΡΑΓΘΑ ν} [Π18, ΓΤῸΠλ 
νοι ἴα ῬΘΆΓΒ ἱπ ΨΠδὲ τ πηογ, τγουρὴ τπὸ αἰ- 
νἱῦο ὙΟΥΒΠΙΡ ᾿56 1}, [Π6 ὈΟάΙΥ δ θ᾽ πἴοηοο οὗὨ [86 
Ρηοδίδ ἀπά ὑμεὶν δι οπδη 8 Ἰνὰ8 ργον 64 ἴογ. 

Ὁ. 7Τλε Ροδδοββίοη οὔ ἰλα 7τιδε οΥ Ζειιδεη, Ὑοῦϑ. 
15-23. ΤΊ ογο (]]ονν, πον ον! ἀθη}Υ ὁπ ἴπ6 σ»τουπά 
οὗ οἷά τορίδῖοτα, [Π6 βουοσδὶ Ὀοι πη δυοβ οὗἉ [6 {{1069 
οαϑὶ οὔ 6 ΦΔΨογάδῃ ; οὗ τ ΐϊοῖ δι θη σοπηθ8 ἢγαξ. 
ΤΉΘΥ δῖ ἰυπά ἧἰπ Βμογίοῦ οοὐμραβθ, Νυπι. χχχὶίϊ, 
391-42. 

γον. 16. Μοᾶορα, ον Μοάδυθβθ, πιοπιϊοηοα ἰη 
8 δοηρ οἵ {τἰππιρ, Ναπι. χχὶ. 80; δοοογάϊῃρ' ἴὸ ν6Υ. 
9, δηὰ τΠΐβ8 ραβδαρθ, Ὀθοηρίης ἴὸ ἢσαθθη ; ̓δῖδσ ἴῸ 
Μοδθῦ, 8. χν. 3. ΤΏ γαϊη 8, Οὐ ἃ 81}, αν ἃ σοι 885 
οὔ 4} δὴ πουσ, δῦουτ γγο μουτΐβ ΠΌΤ ἩΘΑΒΡΟΩ, 

ΤΊ νἱδία (97) Ὁγ Μοάϑρα. Τθὸ ρἰαίσδα 
οαδὶ οὐ Αδτίτη ΟΥὐὁἩ τωουηῦ Ῥίβρ ἢ 8 πηοδηϊ (ΟΟΙΡ. 
ςΒ. χίϊ, 8), σοπιρ. α'5ο ποθεὶ οη Ναπι. χχὶ. 10,11. 

γοῦν. 17. Ηδδηῦοι,, δ[80, 1168, ἴκὸ Μοάςνβ, οὔ 
ΚΠἷ6. 140]6-ἰ|δηἃ, οομρ. χὶϊ. 3. -- οι, πιοηιοηοϑά 
Ναπι, χχί. 30, κὸ Μοάδθθα : πον Ὠΐῦδη [{Π6 βἰῦ 
ΟΥ͂ 16 τοσοηον ἀϊβοονογοά τη 6 ηι81] 8:0η6 
(Μοαθίϊε δετπῴι: σοπίδίηἷπρ ἃ νυ Ὁ]6 ᾿πδοτροη 
οΟΥ̓Ὅ στοδῦ δπιίαυϊγ. - ΤῊᾺ.], δὴ ποῦν ποτὰ οἵ ἐδ 
Ατῆοη. Το τοῦ ποῦ ἔνὸ Ὠίθοηκ, 88 [ἢ6 Ονοπι. 
δϑδβιιπλθ8, Ὀυύ1ι 6 οπθ Ὠίθοπ [5 δοοτὶ θὰ, Ναυη. ΧΧΧΙΪ. 
8, 84, ἴο (πὰ, ποτ ἴο Εδαῦθη, ΘοΟΠΊΡ. δἰδο, γϑγ. 9. 

1 [Απιοῦκ τρόθηὶ ἐγαυϑιϊογθ, [πὸ δεοοοὰπὲ βμίνοη ὉὈΥ Τνῖα- 
ἴγϑιῃ ἴῃ πἰ6 πα ο7 γαεί, νὶ}} Ὀ6 Τουμὰ χταρο διά ἰἢ- 
δίγυσινο. -- 18.] 
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Βδιοοίῃ - Βδ8], Νυ πη. χχὶν. 20, 8 βίορρίηρ- ᾽δος 
ΟΥ̓ΤΠ6 [βγη 6} 1168. 

Βοί;-Ὅ881-τϑου, ς8]1ο ὦ Α͵ϑο, Ὀτογ Β84]-Ππηθοῃ 
(Ν πι. χχχὶ!. 38), πον Μαοίῃ, δ τη6 ἰοοῖ οὗ {πὸ 
Ατίατας, τὶς} ταΐβο8. 186] ΕΚ κ΄ (Π6 δβϑὶ οὗ [6 
πουίδόγῃ πὰ οὔ τ[πῃ6 Ποδή 868 ᾿ (νοπ Ἰέδαπι. Ρ. 7], 
72). 

γεν. 18. Φδῆαζα. Ἡροσοὸ ϑίῃοη νγὰβ8 εἰαίη, Νυπι. 
χχὶ. 28; οι. 11,32; πάρ. χὶ. 206. Ασοογάϊηρ ἢ 
οἷ. χχὶ. 86, ἃ [ον τ ςαὶ] οἴἵγ, οἷ, αἶδο 1 ΟἼἌτοη. νΥἱΐ. 28. 
[τ γγὰβ ἰδίου τοῖα κοη Ὁγ ΜΟΔΌ, [8. χυ. 4, 96γΓ. χ νη. 
2]. Νοῖ ρίνοῃ οὐ Μοηκοβ τμΔΡ, οὐ γσοῇ διι- 
τ ΟΕ ΔοςοΙ ρδηϊοὶ ψὶτἢ δὴ ἱπιογτορίίοη ροΐηϊ. 

Ἰζϑάδιωοίῃ, δῃοῖδοῦ οἶτν οὗὨ εἶἰϊο ἰ,ονΐϊο8, οἢ. χχίὶ. 
87:1 Ομιοη. νὶ. 79. 
ΜοΡμδδίη, α͵80 ἃ ἴϑνῖτο οεἰτγ, (ἢ. χχὶ. 87;} 

ΟἼτοη. νἱ. 79, Ἰαἴοσ οὔ ἴη6 Μοαι)ῖτοβ. 1η Ψψοσζοπὶς 
Ὦπη6 Πεγὸ γχὰ8 ἃ Ποιηδῃ ἰξοπ ἴὉΓ ἃ ργοϊδετίοη 
δραΐηβι ἴΠ6 ἀγα] ]6γβ ἴῃ 116 ἡ] Δοσηοδ8 (σου δα. 

. 265). 
᾿ γεν. 19. ἘΓν͵]αιϊμαίσω. [ὑ ἷ8 τοϊατοά, θη. χίν. δ, 
ἴμδὲ ΟΠποάουϊδοτηον ἢεγθ βιοῖθ ἴΏ0 Επαΐὶπι. ΕἼΟΌΠῚ 
ἴΠ6 ῬγΓδδθηΐϊ ρϑβϑαρθ, δπῃὰ Ναπὶ. χχχιὶϊ. 87, ᾿ς ὑ6- 
Ἰοηρεοά ἴο βδυθοη; ἰδῖοσ ἰοὸ Μοδρ, Δεγ. χὶν! 1, 
5; ΕΖ. χχυ. 9. [πὶ [Π6 {ἰπ|6 ΟΥὗὁἨ ΨδΓΟΠΙΘ ΥΟΥΥῪ ΤΠΔΏΥ 
Ομ βδηβ ᾿ἱνοὰ μογὸ (σοὴ Εϑαμμοῦ, ῥ. 2363). 

ΒΙΡΤΩΔΗ, γΟΓῪ ΠΟΑΥ Ἠδβηδοῃ. 
ΦΑΣΙ ΔΠΑΡ ΟἹ [80 τηουτ οὗ [86 νΔ]|6γ. 

ΤΏ6 πϑηιὸ βίρῃϊῆθβ ““ ΒρΙθθοΥ οὗ (86 ἄαντι,᾽ 

(ΠΣ δοοοτάϊπρ ἴο Θοβοπίαβ ρεῦμδρβ --ς ΓΤ, 
1 του. ἰν. 7). οη Εδυτηοῦ πη8 ΚΟ8 ΠΟ τηθη το 
οὗ ἱ. Υποῦ δηὰ [Κεῖ]. οοπ͵οοῖατο [μδὺ ΖογοΙῃ- 
ΒΌΔΙΑ, ὙΔΙοΝ 8 ΠΟ ΠΟΤῸ 6186 Ὡδηηθα (ποιηθη ἰοοὶ 
)γεαπ ἴθ ἀρτίοο οοἰΐδ δἰ (ἰ, σι) ἈμαμοΝ αἰα5 Λὶ 
“μοπίϊο, ᾿λοβοηπ). Οἡ (ἢ 8 0]406), πιΔ ῦ πᾶνο ἰδ ΠΘᾺΓ 
Νεῦο οὐ Ῥίβρβ, “ ποῖ (δὺ ἔτοπι Ἠθβῆθοη οἡ ἴΠ0 
Ὑοαῖ,᾽" ὑπ 61} Μοηκο μ88 ἱπίτοἀιιςοά [Π6 ὩδΠὶ6 
τοδί οὗ Μουῃηὶ Ῥίδβρδῃ, ἰοναγὰ ἴῃς Ἰ)εδὰ ὅδ, δηὰ 
δοιηθυνν αὶ βοῦτἢ οὗἩ Ζογκα-πηδῖπη, ρου πδρ8 Ὀδοδα 86 
ΖΘΙΘΙΠ-ΒΠΆΠασ ἰδ ἰπαϊοδιθα 858 βἰἐδῦθά οα ἃ ᾿πουη- 
ἰδίῃ οὗἩ {Π6 γ]]6γ. 

Ψψεγ. 20. Βοίὶ- 
τηουηϊδίη οὗ θοῦ ; ὁρροβῖῦο Ψοσίοδο, δοοογάϊης ἴὸ 
[86 Οποιη. 
ἐς ζοοῦ- 1118 οὗ Ια ΘὮ, δ ΒοΙ ἢ 9 τ οἰ, 

οἢ. χὶ!. 8. 
ον. 21. ΑΙ [6 οἰῶθα οὗ [86 ἰΔ0]16-:δῃἃ διὰ 

811 [6 κίησάοτῃ οὗἩ Βίοις κίης, οἰἴςσ. Μοδηΐηρ: 
“4}} τῆ οἵποῦ οἰῶθβ οὔ τῃ6 Ἰθνοὶ (16 Ρ]41) ἀπά 
[06 τι ο]ς Κἰηράοιῃ οὗ ΒίΠποη, 48 ἴδ 85 ἰΐ οχιοη ἀρὰ 
οη ἴπ9 ρῥίαἰη." ὅὃο Καὶ], τί ΠΥ τακίηρ ἰηΐο 86- 
οουπῦ ἴπ6 Ββιαϊοπχθηΐ Οὗὁ νοῦ, 272. Τῇ υἱοῦ οὗ 
Μόοδ68 οὐ ϑίμποπ 18 ΠΟΤ γο]αιθα τῆογο {}}Ὺ [8 
ἦῃ υϑσῦ. 12. ὍΠοτο τὸ Ὀοβίάθ πἰπιβοὶ ἔνα Μ|αΐδη- 
6 Ῥγίησοβ παπιοὰ, Ενὶ, δκο, Ζυγ, ιν, δπὰ 
δα, δὰ ἰπ 106 βαλο ογάοσ δ Νύμι. χχχσὶ. 8, 

ὙΠΟΓΟ, ΒΟΥΤΘΥ͂ΘΥ, (ΒΟΥ ΔΙῸ ς6]]1οὰ Ὃ Ὁ Ό, ΠΣ Ὴ 
[} Φ 

Β6ΙΘ ΠΟῪ δ. βίγεὰ Ὁ ἘΝ 2953, ὑιδὶ 88 ἐπ αδπ, χυἱϊ. 
20 116 ῥγίποοβ οὗἩ [Π6 18} π|86]1768, ἀπ ἰῃ Ναπι. ἷν. 
84 88 Μ06]}} 88 οἷ). ἶχ. 18 οὗἁ οὔτ θοοΪς, (86 ῥτίποββ οὗ 

(6 οοπρτερδίίοη οὗἩ Ιδγϑεὶ, ΓΤ 3, τὰς 
τἱηοοΣ ΟὗὁἨ {πο ῖγ τ 068 ἀγ6 τηοη πο (Νά. Υἱῖ. 1] 
᾿; χχχῖν. 18, δῃὰ οὗβη). ΤΟΥ δΓῸ δὶ ἴ80 Βα Π|6 

εἶπιο ἀοεϊρπδίοά 88. 186 δποίτιθὰ οὗὨ Βίμοιῃ (3 Ὁ 3 

Ὅ,, ἵ. 6. Ηἶθ ν688418β. ἴπ [18 βοῆξθ οὗ δηοϊηϊοί, 

Ῥυΐποο --- ΓΙ Ὦ, “186 οστὰ βίϑη 8. ΟὨ]Υ ἴῃ (ἢς 
ῬΙυΓΑΙ, ἀπά δἰ ναυβ, 88 νοῦ ἃ βθοῦ, οὗ παϑιῖνο, α]- 
τηουρ ἢ ἀσοροπάρην ἀπ, 88 ἢ Φοβῆ. χὶϊ!. 21, .δμό- 
)ισαίοα, γτῖποοβ, διά ποῖ οὗὨ ἰηϑίδ 16, οτάΐϊηατν οἵ- 
δαϊο᾽" (6 686η.). Ιζοἷ] που]ά, πῖτι ΗἨοηρ βίο οτς 

» ῬΓΟΌΔΌΪΥ ποῖ (ΔΓ οπὶ ἴ80 

ΟΕ 9ΟΒ5ΗΌΑ. 

(ὁπ Ῥ5. ἰϊ. 6), τραπϑῖδίο Ὡ ΘΝ ὉΥ ““Ρουγοὰ οὐ" 

[[ὑππάοά οτ ο481], θοολαδο Βα τη κα 2 σδπποῖ 
υβ ῥγονβὰ ἴο πᾶν Ὀθθπ τπϑοὰ ἴῃ ἴπ6 Β6η86 οἵἉ “ἴο 

δοίης, Ηἱισὶςς "ἰΚοννῖβα οοπίοπάβ ἴμας 92 οδη- 

ποῖ τηθδῃ “ δποίπι," ἴον π ἰοῦ γδίδοῦ ΓΙῸ βίδιι 8, 
ΡΒ. 1, 6, "»αὶ νν}}} ΠΟΔΓ ποιπΐηρ οὗὨ “Ροιγοὰ οί." 
ΗΘ τόδομο8 Ὀμοῖκ αοσ δὴ Αταδὶς σοοῖ νυ οι δῃου]ὰ 
β ΣὩΣὙ ρυτν, τοῆηθ, οοηβοογαίο ἰὸ αοά, 80 ἰδὲ 

ἴῃ τ86 ρμαββαρα δῦονυο ΠΩ 9 πουἹὰ νὰ δρουΐς 186 

δΆΤη0 δὲ ΠῚ). ΤΙ {8 νίενν ὮΝ ΘΝ που]ὰ 
ῬΌΡΟΣῪ Ἰηθη “ σοηῃδοογαιοὰ " (0 Οοά) ; οοπιρ. 
{πἰὶρ, Ῥβ4] πη ἷ. Ῥ. 9. 
γ ει. 92. Βαΐβδαση, Νατα. χχίϊ. 5 δ᾽, ἷς ἤδγθ ομαγ- 

δοιογίχοὰ 68 0, Βοοῖθβαγοῦ, κ6 [η6 ρτορμοῖβ οὐὗἁ 
τῇς ἘΠ βιίηθ8, 1 ὅδηι. νἱ. ῶ, Δη ἃ [πὸ ΠΟΟΓΟΙΏΒΠΟΟΥΒ 

ι ὅτι. χχυΐὶ. 8, ἀἰδόγοας ἄοπι τι δ", τη τγὰθ 

Ρτορποῖ, νἢο ἐπ αἃ]6δο οδ]]οᾶ τ (1 βδ. ἰχ. 9), οὐ 

ΓΗΓΙ (1 ἤτοι. χχὶ. 9; χχυ. δ; χχίχ. 29). Τὴ 

ὨΔΘ ἀϊνῖποβ ργορδυΪγ τπτουρὰ ἰηβουθοά Ἰοῖ (βελ- 
ομαντία). ; 

γεν. 23. Αῃπὰ ἴ΄ἈὯο Ῥοχᾶοῦ..... νγὯϑ [89 901- 
ἄδῃ διὰ ἐμ θογσχᾶου. Ηουδίγχαηϊ δπὰ (]οτίου δ, Ὀ6- 
οΔ86 ἴΠ6 Ῥαδδαρο 18 ΟὈβοιτο, ἡγοῦ] τηρπὰ τΠ6 ἴοχὲ 
Πότ δηὰ Νιυμπι. χχχῖὶν. 6; [)οαῖ. ἢ. 16, 4180 205}. 
ΧΙ, 27; χν. 12, 47. Οδβοηίαβ (Γμ68. ἱ. 894 81) 

τ Κο8 ἢ τα βὐπε, εἰἴαπι, τὴ πΒ : Χογάαπεδ φιιὶ δἰπιμὶ ἰδτ- 
᾿"ἶπιι8 ἐογαί. ἸΚΌΟΡοΪ (οη Ναμῃ. χχχὶν. 6) δπὰ Κε] 
(αν τ 189 ρἶ8.6) δχρίδιη: “Τὴ 864 (Ναπι. ΧχΧχῖγν. 
6), [6 Φογάδη, τυῖτῃ 18. ἰουτιτΟτΥ, τυ 5. ὈΔΏ ΚΒ, 
8.4} ὕὉκσ τΓὸ Ὀουσπάδυγ." ὙΤῊ8 β6η86 15 Ἰησϊοαιθα 
Ὀγ ὃς δια αἾ8ο ἴῃ ἷ8 ὑτδῃ 8] δον, τ ἢ ἢ 6 πᾶνθ 
δαοριοα [ἀδν «]ονίαπ πὰ ἀαδ Αηστεπζεπάε, τλὸ δ οΥ- 
ἄδῃ ἀπὰ ψμδῦ Ὀοτάρθτβ 10]. ΒΌΠΒΘΩ ΔΡΡΘΟΆΣΒ ἴ0 ἴθ 

Ἷ δβ δρθχαρείίοδὶ, ἰγδηϑιδιΐηρ: “τῆδὲ ἰ5, [05 τρδτ- 
σἰι,᾽" οοτμΐηρ οἷοβο τποτγεΐοτο ἴο (ὐδβοηΐαδ. 
ΤΟΙΣ ἢ] ῷθ85, σΟΡ. γογ. 28, χυ. 32, 86, 41,47, 

Ν 

48, δῃὰ οἥδη, ΣΙ, 4 ἴδττη, υἱ]αρο, ἔκαυλες 
(ΠΧ Χ κώμη), ΜΕϊοἢ γ88’ ποῖ ἱποϊοβοά, {1|κ ἃ οἰξν, 
αὶ (ἢ γν4}}5, {Κὶ1.) Βγ 186 Οιιοαβίαηβ βιιοῖ 8 ν]}- 
Ἰαρὸ ἷ5 σ8|16ὰ δὴ Δ], γοπι ἡ παϊηρ ὰ8 οὗἁ ἔπαυλις [ἀηὰ 
αὐλή]. 

ς. ον. 34-28. Τλε Τοκϑεδοῖίοη οὔ (λὲ Ττίδε ὁ Οαά. 
Ψοσ. 25. ὕδσοσς, βηδιοῃβοὰ ἔοπη ἴἴ6 Απιουῖδβ, 

Ναπι. χχὶ. 8323, Ὀεϊοηρίης ἴὸ Οδὰ, Νυ). χχχῖϊ 835, 
88 ὮδΙΟ, 8 ονϊΐο οἰγ, οἢ. χχὶ. 89; 1 ΟἼτοη. νυἱῖ. 
8]. Ταῖοτ, ἰκκὰ τϑηυ ΟἰΠ6Γ οὗὁὨ (πὸ οἱ68 ΔΙ Γοδαῦ 
τηθῃἰοποῦ, ἢν Ὀο]οπσεά δραὶπ ἴο [86 Μοδθῖθβ (18. 
χΥὶ. 8, 9; Φεῦ. ΧΙΝ. 82); οοπαπογοὰ ὉΥῚ Φυάκαα 
Μαοοδῦθοιβ, 1 Μδο.ν. 8. Βατοκπαγαϊ (Ρ. 609) πο] 
1π6 ργοϑοηῖ Αἰη Ηατῖν ἴἰοὸ ὕὰ Δαζοσῦ (αρια νου δυ- 
ΠΊΘΓ, Ρ. 262), δηὰ ψ{ΠῺ (Πἰ8 γοη Δι ΠΊΟΓ αὐλρυκὸ 
ϑαοίζοῃ σοπ᾽θοϊαγοα [Ππαὺ ΘΖΥΤ ΟΥ ὅδ ὶγ γἃ8 ἴο Ὅδ ΤῸ- 
κατάρα 88 {Π|8 ρίασο, πῖτἢ ῆοτῃ, Ὀθοίάς αὶ], δῇ 
ἀ6 Μ᾽ οΙάς, πὰ Μοηκο (ΔΜ δρ 11]. οοπιραγοὰ ἱἢ δῖαρ 
ΥἹ}1.} σοἰποὶά6. 
ΑἹ 106 αἰῶίδα οΥὗἩὨ Οἰ]684, ἱ. 6. οὗ [6 ϑου 6 τη 

Ῥατί οὔ ΟἹ οδά, τὸ τι6 ΦηΌθοκ, ἴῸΓ 186 οἴου μι] 
ψ ].ἢ). θοΪοηροὰ ποῖ ἴο {πῸ κΚίηρνάοπι οὗ δίβοῃ, Ὀπὲ 
ἴο τιδὲ οἵ Ορ Κίηρ οἵ Βαβῆδπ, [6}], 88 νγὸ θδ στη 
ἔγοιῃι τϑσ. 81, ἴο [6 ἢ] ἰτῖδα οἵὁἨ Μαπα586 8. ἘῸΓ 
(6 τοϑὲ σοι. οἡ οἷι. ΧΙΪ. 2. 
ΤΟ 4} οὗἩ [89 Ἰδῃὰ οὗὅὨ ἴδ δοῦδβ οὗ Ασζσχοοῃ 

ὑτῦο ΑΣΟΘΣ ἰδιδί ἐπ Ὀϑίοσο ἘδΡΌΔΏ. Τῆΐβ ΑΤΟΟΓ 
ἷν ποῖ ἴο Ὀ6 σοηίουπιηἀοα νυ Ατοοῦ οὗ οι θη οἱ 
1Π6 πολίμοῦπ Ὀδηκ οὗ ἴπ6 Αὐποη, οἷ. χὶΐ. 2: χὶδ!. 
9,16. [13 Ατοοῦ οὗ ἀδά, ψ] οι 16 Ὀοίοτο δῦΌῦα, 
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. ἴδδι 5 Βαῦδα οὐ Ἐδθῦδι οἵ ἴπ6 ΑἸαπιοηΐῖοβ (Ὠϑαϊ. 
ἴμ.. 11], ψ]ιῖς ἢ, αμδίη, ἰ6 αἰογοπὶ ἔγοαι Εδοδα οὗ 
με Μολδίϊου (νοῦ δϑαπιοσ, Ὁ. 271). Αὐόϑνῦ οὗ 
ἀπά, ἔτοπι Ν᾽ απι. ΧΧΧΙΪ, 84, 88 δ0}}} ὈΥ͂ ἴῃ6 ΟδᾺά- 
με. Ετοτα ἤέεῆοθ ἴὸ ΑΌδὶ - Κογαπιίπη, Ψορθῦδ8 
δηιοῖδ [86 ΑἸηπ)οηἶτ68 (πᾶς. χὶ. 833) ἰη ἴπδὶ νἱς- 
ἼΌΓΥ 80 Ροτίοδπίουβ ἴὸ {πΠ6 [16 οἵ [ιἷ6 ἀδιι  ΓΟΥ. 
ΤΒετα Φοδὺ ἐποδιη ρα οὐ [Π6 οσσαβίοη οἴ (παῖ σ6ῃ- 
80. οὗἩἨ 186 ΡθΟΡ]6 80 μογίθηϊουϑβ ἴο αν ὰ (2 ὅδιῃ. 
χχὶν. 5). “ῬΥΟΌΔΟΪΥ Αγγα, κου νοβιὶ οὗ 668-541} 
(τοῦ διαπιογ, 259). “Εν “ ὑεΐοτο,᾽ σδηποί 
δογο,᾿ δ ὑπ ᾿ΔΌΠΙΟΥ ΘΟΥΤΟΟΙΥ ΒΑ ΥΒ, ““ ΡΟΒΕΙΌΪΥ 
ΒΙΡΉΠΥ “το 106 εαϑὶ οὔ᾽ ἘαΌΌΔὮἢ, δίηοθ ΑΥΌΟΓ, 88 ἃ 
αἱγ οἵ ἴδ6 τπὺδ οὗ δά, τηῦδὲὶ ἤαᾶνα Ἰδΐῃ νγοδὶ οὗ 
Βδῦδδῆ. Ἥ“Βείογθ᾽ βἰρτ ῆθβ, ργοῦδθὶΥ, ταῦ ἱἶ ὁπ 6 
Ν ἔτοτα τποιψοτάδη ἴον Ἐδῦῦδι, Αὐοον 1168 

ἴογο δ ΌθΔ ἢ." 80 Πκουσίπο Βυτοκῃαγάι (ρ. 609). 
γεν. 36. τοσα Ηθδῆρου ἐοὸ ἘΔΙΗΔΟ ΤΩΙ ΣΡΘἊ 

δικὶ Βοίομίπι. 5 [Π6 Θχὑοπϑίοη πο νγαγὰ οὗ 
ἴδε τοττίΟΥΥ ΟΥ̓́ΔΠ6 ττὐθὸ [9 Θχργοβκδοα, δγῳν ΜΠ εδὴ- 
ὅοη. 6 πορὰ ποῖ βῃρροδο νυνὶ ΚΧ0}} τηδὲ Ηδβἢ- 
ὕοη, Ὀεϊοησὶπρ τὸ ἰξοαῦοη (νοῦ. 17), ΔΚ ΘΧΘΟΙΥ οἱ 

θοπίοσῦ μεϊσόοη Βοαῦθοη δηά (σι, Ὀιιϊ “ ΠῸΠι 
Ἠεβδθοη " Ξ “»“)οπι ἰλα τεσίοπ οὐ {] εἰ υη." Το 
Μαιιαιμ-παϊερελ απ Βείοηἑα. Αγραΐη, αἷϑο, “ἴηῖο 
ἴῃς τερίοη οὔ᾽ ἔπεδ6 εἰεβ, διπδιἢ-Τ ΖΡ ἢ, ἐ. 6. 
Ηείσιν οΥ̓ [6 ΤΥ αἰςῆ, δϑ νοὴ Ἐβδύμπηοῦ τΓ ἢ δἰδἴθδ. 
ἮΝ 6 δανὸ δἰγοδάγ, ἌἿἢ. χί. 8, τη τ 8 να! ον οὗ 
Μέχρεδ, οοποοχηΐηρ; ὙΠ ἢ δὸ0 ἴ86 ἜΧρίδηβίίοη 

ὕμετε. Τρ ὶβ ΠΑτΆΘΊἢ-τοϊζροι 15 ο8]10 4150 ΓΘ Ἢ 

ὙΞ, ςἢ. χχ. 8; ἃ Οἶγ οὗ ἴι6 1ν 68, οἷ. χχὶ. 
88;1 ΟἸτοη. υἱ. 80 ; ἃ ΟἰΥ̓ οὗ γοΐαρο, δοοογάϊησ 
ἴο εἷ.. χχ. 8, δὰ Ὠδῶὲ. ἱν. 43 : ἰῃ δοίοπιοπ᾿ Β [16 
1.6 τεϑίάσποθ οὗ οπς οὗὨ [ἷἰ8 ῥτγοίδοιβ (1 Κὶ. ἵν. 18 
(Φος το εἰὰθ πιδρ οὔ Μοηκεβ᾽ Μίαρ 111.)). Ηδγε 
ΑΙΔῸ νελβ τη γίδ! νῦν ποὺπηάοά, ἃ5 Μίομα δὰ ῥτορῆ- 
ἐδίϑὶ τὸ δὲιη (1 Εὰ. χχὶ!. 1-37; 2 (Ἄγοη. χυἹἕὶ.), 
᾿ΐ5. βοὴ Φόγαπι δἰ βίη ὃν Ηδζβοὶ Κίηρ οὔ τΠ6 δ γτίδῃβ, 
(2 Κὶ, νἱϊ, 28), ἀῃὰ οι δβδηοίηιϊοὶ (2 Κὶ. ἰχ. 1-6). 
ῬΤΟΡΘΒΙΥ ἰτ τϑδ (Π6 ῥγεβθηΐ 8411 οἡ τῇς γοβή ἔγοτπι 
Φεηίοδο ἴὸ Ἰ)αηδεειβ. Ὑπὸ τοδὰ ἤτοπὶ ΝΑΌΪ8 
ΒΟ 6πι) δ'ϑδοὸ ἤθγα ᾿οἶπϑ [86 ΖΌΓΠΊΟΓ, 88 Κη (6 
εἰάδ᾽ 5 τ αἀἰπηποῖν δον. ποῦς ἀουδι 

τις 88 Ὀδθῆ 80 [Ὁ ᾿ῃουδαπὰδ οὗὁἨ γοδῦβ, βπἃ ἤθηοΘ 
186 τοροαϊθα Το] Ἰδίοη οὐἁἨ 1Ξγϑ.} 8} δηὰ ϑγγίδῃ 
ΔΙτηΐο8 αἱ 115 ροΪπὲ 88 ὙΘΓῪ ποῖα. --- Βείοπίμι. 
ἶξ 56}} εχ βίθά ἴῃ Φογοπηθ᾽ Β τίμιο (ποπι. 8. ν. “ Βοιὶ- 
πἷδ᾽"), γαῖ ἢ6 σ8ῃ δϑΎύ ποιδίηρς οὗ ἰ(Β εἰῖ6. 

Ετοτὰα Μδμδυλίτη Ὁηΐο [86 ῬΟΣΩ͂ΟΥ οὗ ὉΘΌΪΡ. 
ἴῃ τδΐϑ ἱπηρσταψο τΠ6 ὀχιῖοπβίοη οὗ [6 σοπηῖτν οὗ 
ἀδὰ (το οδεῖ ἴο θεῖ 18 ἰπαϊοαῖρα, δήαλαπαέιπ, ἱ. ὁ. 
ἀουδὶς οδηηρ, οὐ ἀοαῦ]ο δἴτὰν (οὗ [ΠῸ δηροίβ), πχουῖ 
[τα ἢ τ Ὀοτἢ ἔγοτη ἴδ6 παγγϑνο οὐὗἨ «δοοῦ᾿Β γοϊα Γῃ 
δοιμονναγ (ἀτη. χχχὶϊ. 2), δηὰ ἔοι ἴΠ6 ᾿ιἰβίΟΥΥ 
οἵ ᾿)ανὰ πο δοα τ ποῦ ἔομπλ ΑὈβδίοσ (2 ὅδπι. 
ΧΥΪ,, 24,27. 1 Καὶ. ἰ,. 8). Ηδτγο αἰ8ὸ 15} ΟΠ 6. ἢ γ᾽ 88 
δυιηπηοηοὶ ὉΥ Αὐποῦ τὸ "6 Κίηρ. Α [“νἱ᾽ ρα! οἶς, 
ἐδ. χχὶ. 89: 1 (ἤγοη. νυἱΐ, 80 ; τ[ῃ6 τοβίἀθησθ οὗ ἃ ῥτὸ- 
ἴκοϊ ἴῃ ϑοϊοϊοπ δ ττης (1 Κα. ἰν. 16). ΠΟ δἰίθ οδῃ- 
ποὶ Ὀ6 δοσαγαῖον ρσίνοη. Ἄοη δυο. ἸΟΟΚΚ8 (Ὸγ τ ἴῃ 
[6 Φογάδη τηθδάον (Ρ. 253), Ὀδόδαδα 'ὲ ᾿δῪ ποτίῃ 
οἵ τ86 δαυδοκ, δπὰ γοῖ δεϊοηροὰ το Ο Βιιιῖ 
ΒΟΙΙΏ οὗἩ τῆς ψΔΌΡ0Κ Οαά᾽ 8 Ὀοτάοῦ (Ὁ. 281) οη] 
ἴοοῖκ ἰῃ τὰς Φογάδη πιοδάον, 88 9 ἐδ. 70 1818 
δαξυτηρίίου Καὶ! στρ ἈΠΥ τορ οι: “Βαϊ, βῖποθ Μα- 
μιδηδῖπι, δοοοτάϊηρ ἴο νϑγ. 80, Ια οἡ ἴπ6 Ὀογάογν οὗ 
Μαπ βϑοῖ, απὰ δγοδὰν Ὀοϊοηροά ἴο Βαβῆδῃ, ᾿ἴ ΠΥ 
δἰ'δὸ ἤανο ἰαῖῃ οἢ 186 ρ᾽αἴοδια ΟΣ οὗἩ ΤΠ ΦΔΌΡΟΚ, 
ῬΕΤΏΔΡΒ ΠΕΆΓ ἃ (ογὰ οἵὗἉ ἴδδῖ βίτθλ (θη. χχχίϊ. 
292), δἴποθ ΠΟ ΠΟΤα ἰπ πο Ο. Τὶ, ἰ» τ ΦδΌθοΪκς βροίκθη 
οὗ δαί πογίμοση Ὀογάον οὗ [ῃ6 ἰοΥτί ΟΥῪ οὗ Ξῷ 
Τὶ νἱονν ἰν δἀοριοὰ 4160 ὈΥ̓͂ Μοκο ἴῃ [8 ΑἸ168. 

σπίο ἴδ6 Ὀοκάοσ οὔ Ὁϑοὶν (317. Βίἴηςθ ν 
Δ8 ἃ εἰζγῃ οὗἉ [6 ϑιδῖ. ΘΟΠ ΒΕΓ. ΘΟ αΥΒ ΠΟΥ ΠΘΓΟ 6͵56 ἴῃ 
ουὖγ ΒΟΟΚ, Ψ. Ὁ. Μίομδὗ δ, Ἀρρθαϊηρ το 2 ὅδ. ἶχ. 

4 δπὰ χυΐϊ. 27, ργοροδβοὰ ἴὸ τεδὰ "1 Ὁ, πίοι ἴθ 
ἴανοτοα ὈΥ τπ6 οἰτουτηβίδησο παῖ ἴῃ 2 ὅ'δπι. χυ]ὶ. 

27, ΦῚ ΝΣ 2. ὁὀσοιιτϑ ἴα οοπποοίοη τεῖτ Μαμδηδίπι. 
Ηἰιχὶς (Βεν. ἀ. τι. νυ. 187, αρμὰ Ἰζο1], Ρ. 341) οοη- 

θοῖατοα {παὶ ἴ[Π6 “9 γγδϑ ΟΠΙῪ ΔῊ ΟΥ̓ΤῸΓ ἰπ ΠΟΡΥΪηρ, 

ἔτοτα [86 τεροϊοη οὗ 18 ν ἴῃ Δ. Καὶ! ταΐη Κα 

ξ Ῥοββί 16 πὲ ιπὸ ΤΊΔΥ ἰδνο ὈΟΪοηροά τὸ 16 
Ὡδῆῖο, Ἡδὶοἢ τουἹὰ {πη Ὀ6 δουηδοὶ {1 ΠὈὶγ. 
δίησο ἴΠ6 υχ Χ, τεδὰ Δεβίρ, να ἀθοϊάθ ἴογ τῃ6 νἱϑὺν 
οὗ Ηἰ είν, τοϊοοῖηςς τΠ6 τυ δς ὀλανν οὗ ΜιΙοβδο 8 
πὰ Κοὶϊ!. ογο τη1ῖ8 ΠΟΥ ἰΔῪ ({π6 τηἱγὰ, ΓῸΓ 
ἴθογ ογο πὸ ἴῃ 6558, γοπ ϑυμΊοΥ, Ρ. 184) ἰδ 
ποῖ πηΔάθ οὔϊ. Ενεη Εὐτιδο 8 σου] δα Υ ποίην 
οὗ ἐξ ὀἐχορρὶ [παῖ ἰζ ψγ88 πολὶς τῶν ᾿Αμοῤῥαίων. Ῥετ- 
Πδρ8, οὐ ἴῃ Βοϊσ ἴθ ἢ οἢ Ὀογάογ (ἢ9 Φογάδη, δῃὰ 
πόηςς πϑιηρὰ 88 ΕΠἸοἷγ υγθϑίογη ὈΟΠπΏΔΑΓΥ ρΡοϊηι1 

νεῦ. 27. Τὰ [Βὸ νδὶ]ογ. Τμε ΨΦοτάδῃ γυδ]] θοῦ 
ἷ8 Ἰηρδηΐ, δὲ ἰπ «οἷ. χυὶϊ!, 16, οἰβονίιοσο οδ]]ο 

ΣΝ. 
Βούδαρασηῃ, δἰγο ὦ Ναπι. χχχὶὶ. 36 Ὀοϊοπσ- 

ἷῃγσ ἴο δέ, δὲ τα ίοοι οἵ Μουπὶ οοῦτ, δἴογνεγα 
ς81οὰ δ υ] 5 οὐ ἡνία, Ὀὰϊ ποῖ ἴο ὕὸ ἰἀδηἰΠρὰ 
ἢ τῆο Οδυϊδηϊπὶς «1188 (νοῦ ἘΔαΠΊοΓ, Ρ. 260). 
ΒΟΙῈ - ἰτησα, αἷδο Νά. χχχὶὶ. 836, γτοίοστοὰ ἴο 
Οδὰ ; πον ἴΠ6 τιΐη ΟΥ̓ ΒΟΙΓίπι. 

Βυοοοῦί διὰ ὥΖδρθου, [ἰϊκονν βο ἰῃ τἴἢ6 Φοτάδλῃ 
γΑ]]ΟΥ. [Ιἢ τοραγὰ ἴο δυιςοοίν, οἷ. οϑροοία ἢ γ Ἐοδίη- 
δοη (ζΖαίεν Μδιδί. ἴκδε., Ρῃ. 811,12) δῃὰ νοὴ Ἐδιιπ). 
(Ρ. 256, Βειμδτκ 847). Ἑνϑα πο [86 οπὰ οὗ [89 
868 οὗ ΟἸΠΏΘΥΘΙΆ, οἷ. οἷι. χὶ!. 8. 

γεγ. 28. Τ π8 τ[Π6 σΟΥ ΠΊΓΥ οὗἩ [Π6 80η8 οὗὁἩὨ δαυ- 
Ὀοη δηὰ (δὰ ἐοσείλεγ οονογβ ἴπ6 Κἰησάοι οἵ ϑίδοη. 
ΓΟ οἷ. χὶ!. 2, 8. Ἶ 

ἁ. 7:ε οδδβεδβίοπ οὔ ἰλα Πα] Ττίδε ο Μαπαβεεῆ, 
γον. 29-32, “ΓἢΪ8Β ΘΙ ΌΓΑσο8 ἴῃ6 Κιηρσάοτῃ οὗὨἩ Οκ, 
“ἢ. χὶ!, 4, 56. ἘΎοΙα Μαμδιηδίτη.Ό. 10 ὕο υὑπάοτ- 
δῖοοα 88 νγὰς “ ἤοῸπι Ηοπηοη,᾽᾿ νογ, 26. 

ΨΏΠδΩοα οἵ σαἰν. ΓΤΝΤΤ --- ΓΙΊΣΓΙ 116, τ[Π6 ΠΑπιδ οὗ 
ἴΠ6 ἢγβι ΟΠΊΔη Δ8 ἴΠ6 τοῖο Υ οἵἁ 41] 1ἰνίηρν, σεοη! 
1. 20; ἷν. 1; ποῖ 88 Νιι. χχχὶϊ 4]; ὕθυϊ. 

11, 14. τὸ σϑίῃρ, θην  !]ασο. “ὙΤῊΘ παπιο ΤΙΝ 
ΟὐσΌΓΒ ΟὨ]Υ οὗἉ τῆς ν Πρὸ οἵἉ 7681Ὁ, αη ἃ ᾿γοῦ Δ] ἀθ- 
ὨΟῖ65 8 ραγ σου] αν Κἰπά οὐἩἨ ᾿ονγῃδ; δι ἰξ 8 γοῖ ΟὈ- 
δοῦτο ᾿ (Κποθ0}). οὶ! {τϑη53]δῖοϑ [Π6 πᾶπ)6ὸ «[4]Ὁ- 
᾿ἴ [Φ4]γ]Θῦθη}, ἘὈ᾽ κΚίηρ ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ οὗ πδπιθ8 οὗἉ 
ἴον Δ ΟΠ 8, ᾿Κ6 Εἰ] Όθη, Αϑοθογβίοθθη. Κπηο- 
θ6] βαγ5 ἔστι ποτ, οα Ναπι. χχχὶϊ. 41, σοποογηΐῃς 
ἴ656 νὴ Πᾶρο8 οὗὨ Ζ4ῖγ: “ὙΠΘ αϊνδίοη οὗ «41Ὁ σοῃ- 
αυεγοὰ {ΠΗ οἰ[168 οὗὨ {ΠπῸ ΑἸηοττο8 ἀπ παπιοὰ {Π6πὶ 
ΔΊΟΥ τΠποηβοῖνοθ. ΤὭοσβο «(6ἱγ- ΟὟ Π8, ΒΟΙΠ ΘΙ 68 
ἰνοη 48 23, βοιηθίίπηο8 80, δηὰ δρδὶῃ δὲ 60 ἴῃ 
ΠΠΙΠΌΟΓ, 86 τὴ Μεπδβδῖῖο οσσαρδοῃ οὗ ἴ[Π6 σου - 

οἰ δηκοα ἱπ {Π|6 οουγβ86. ΟΥ̓ τἰπιο, χοῦ σίνθῃ ὉΡ, 
το οῖποῦ τ Κοπδίη δηά “ ἤογ ἀλιρ οΓδ,᾽" ἴο 1ῃ6 
Αὐϑιηϑθδῃβ πὰ θα πατίοβ (1 ΟἼγοη. ἰϊ. 23). ΤΟΥ 
Ια ἴῃ Βαβῆδη (9 8}. χὶϊ!, 80) οὐ ἰπ Αὐροῦ, τϑϑον 
ἱηρ 88 ἴαυ 88 ἴῃ6 Ὀογάον οὗ Μδϑβοδα δηὰ (οδῃΓ 
[)6αῖ. 1.14}; πδῆσα πὶ ἴπ6 υἱδίη οὗ Ζ8ι1}4Π δηὰ 
ΔΌΓΘΏ, Ὀαϊ ΑΓΘ 4180 ρμἰδερά ἴῃ (Π6 Ἰαπὰ οὗ Οἰ!εδὰ 

(πάν. χ. 4; 1 ΟἼτοη. ἰϊ. 22), δηὰ διὸ τηοητοηοά 
ὙΠ ΑΥΡῸΝ ἱπ Βαββδῃ (1 Κὶ. ἰν. 18). Ὑ 18. ΠΙΔΥ͂ 
6 Θχρίδιπϑὰ ἴῃ {18 αν. ὙΠῸ δου! ρᾶτὶ οἵ 
Ἡδατϑη 1168 οαβὶ οὐὁἨ πογίθογη Οἰϊοθᾷ, το [Ο]] ον 8, 
ἔτοτα δὐουΐὶ Εοπιῆα, τῆ αἰβίτίος 62-Ζυοὶς ΟἿ 88 ἈΆΓ 
88 {πὸ Ζογκα (δυο, τ ϊοἢ ρΌ68 πρ ἴὯΓ ἴο [Π6 ὀδϑὲ 
οἵ Οἰ]ο8α), δῃά ἰβ ἔοσ τὴ6 πιοϑὶ ρϑσγῖ, ἃ δὶ σοῦ} 
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ὙΠ ΠΙΔΗΥ υὑπἰπ]Πδυϊμοὰ ρ]6οεβ (βατοκ. ὅϑυγία, 
ρ. 395, 3597, 45: ἰ ϑοοίζΖοῃ, ἱ. Ρ. 888). {τ οϊοη κοι 

7οἴπεν το Μίαπμδβιοι. Αςεογάϊΐηρς ἴὸ Ατγαθδίλη 8α- 
{Πποτῖτἶο5 τποτα πχαβι ἴα ᾽πὶ ολςἢ οἵ [Π6 τ γθο ἀἰβεγοῖς 
Ζυοῖϊ, δαι] απ, δυά 1.4, 566 τυϊποὰ τον 5 Δηὰ ν]}- 
Ἰᾶαροῦ (Βιυιεκίησαπι, ὄγγία, ᾿᾿. ΡΡ. 118, 142, 434}; 
δὰ ὈΠδθοΥ δρολκβ ΟΥ̓ τ 48. 8 σοπηπ0 Ογρἰηΐοῦ 
{παι 'π Ηδυγβη τΠ0Γ6 τὸ τοῦτο ἔπδη 8 τπουβδηά 
Ρἰάοοα (Τλοβοηϊη ον, “παίεοία Ανανίσα, ἰἰλ. 22).᾿ 

γοΥῦ. 81, οοιηρ. οἰ. χὶὶ. 4. “ΤΠ ὶδ πογίλοττι ΟΠ] ολά 
οοἰοη χοά ἴο 4} οὗ 116 οἰ! άτοη οὐὗἔἁἨὨ Μαοδὶγ (1 ΟἾγ. 
γ. 24). ΤΊ οἴδότη τοςοῖνρα τΠσῖς ρογιοη νγοδῖ οὗἁ 
(6 Φογάδῃ, οἰ. χνὶ!. 2 ΠΕ 

γεν. 32. Αὄτοροκτίοη οὗ [ΠΦ Βιἰδίθπιθηϊ τ᾿ 
Μοεθβ μεαὰ αἰγοδὰν ογάἀογοὰ εἰ αἰ νίοΐου οὗ [16 
ἰγδπϑ ογδηὶς σου ΠΙΓΥ. 

γεν. 88, σοπιρ. ν. 14. --- Οὐ νοὴ Ἐδυπιοτ᾿β Ὦγ- 
Ῥοιποϑῖβ σοποογηΐης τἢ6 Ψαϊγ-ἴονγη8, δοὸ (ἢ6 οχρὶδ- 
πϑίίοη οἵ εἰν. χῖχ. 34, [δοιῃρ. δίδο, δ η]ου, δίη. 4’ 
Ραί, ΔΡρ. 86, ἀτονο, ἱπ δ οί. ὁ ἐδί., ατῖ. 
“κα γ.᾿ Β.] 

ὃ 
Ῥ 

ΗΟΜΙΜΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

[Μῆλττ. Ηενβυ: Νοῖς, ἰδ 'ἴ8 βοοά ἴον ἔμοϑθ 

ΤῊΕΝ ΒΟΟΚ ΟΕ 9Ο0Β5Η0Α. 

ὙὙ}Ο Τὰ οἰα αν εἰτίοξεη ἐπ γεαγε, τ’ Ὅο Ῥαξ 'π χθ-- 
ἹΠΟΠΊ γαπος ΟΥ̓ τ[ΠοῖΓ Ὀοΐησ 80. ϑοπθ πᾶν σγαν 
λαϊγε ἦετε απαὶ λεγα ρον ἰδοπε ἀπά μεγγεῖνο ἱἐ{ ποί. 
Ηυ8. νἱϊ. 9; 1ὉΠῸΥ ἀο Ὠοΐ οδγθ ἴο {πὶπκ οἵ ἴΐ, δὰ 
1πογοΐογο ποοὰ το ὃ6 το]ὰ οὗὨ ἰδ, ἴπᾶὶ ΠΟΥ τλΥ Ὀ6 
αυϊςκοποά ἴο ἀο πὸ σοτκ οὔ ΠΠἶ, ἀπ ὰ τηλῖκο ργερᾶγα- 
ΟῚ ὉΓ ἀραῖῃ ὙὨἰς ἢ 8 ΘΟμχΐπρ οα [Π6πὶ ἀρὰςα. ---ς 
ΑΙἸΊ ρῬοορίθν θα Ὁ ΘβροοῖΔ}}ν οἱὰ 6, 5ῃου]ά 56ῖ 
{ΠΟ πιϑοῖνοβ ἴὸ ἀο 4 ςΚΙΥ τἢδὲ Δ ΜῚ τπαυδῖ θ6 ἀοῃθ 
δείογο πον αἶο, Ἰὸ5ὴ ἀοατῖν ργένοηξ τΠοιη. 

ΤῊΕΝ ΒΑΕ, οὐ 1) οαῖ. χυὶ . 2: Οὐγο 185 ἴΔΚοὴ 
ἴ8δῖ τἰ6 ργοπ9. δηλ ρα ποῖ {ποπηβοῖνοβ ἢ 186 
αἰϊαῖγβ οὐἨ [ῃἷ5 6, ἢογ οητ ἢ τΠοιηβοῖνοβ ἢ 186 
ΜΘ Π ἢ ΟΥ̓ τ} 9 που] ; ἐἴου πᾶν Ὀοῖῦοῦ τῆΐϊηχβ ἴοὸ 
ταὶ, -- Νοῖο, ἴἴοθ6 ἴπ8ὲ ἴάνα αοἀ ἰὸν {ποῖν ἰπ]χοτὶ- 
ἴδποο, δοοογάϊηρ ἴὸ ἴΠ6 πον Ἴσονοηδδε, Βῃου]ὰ πος 
ὑὕ6 στοοὰγ οὗ ρσγοδῖ {πΐηρ8 ἱπ τπ6 νου], ποῖτμοῦ 
στῖρο ν δὲ {ΠΟΥ͂ ἢᾶγθ, ΠΟΥ ΓΤΆΒΡ δἵ πηοτο, Ὀπτ ΙΟΘΚ 
ἄροη 81} (πη 8 ργοϑοης Ὑ τῆ τΠ 6 πα θγοησο τ ῃϊοὶι 
ὈδοοπιθΒ 080 παι Ὀοϊΐενο (ἀοα ἴο ὑθ 4}1-8]οΐϊοπε. 
-- Ολγὸ ἰ5 ᾿ἰΚουνίϑα ἰδίκοη ἵπιῖ (ΠΟΥ νηΐ Ὡοϊ ΔΗΥ͂ 
ΟΥ̓ (πὸ οοτηίοτί8 δηὰ σοῃνοπίοιιοοϑ ΟΥ̓ 1} 18. 116. 
ῬΠουρὰ αὐὰ, τῆ ἰδ 4. ϑρί τι, 18. {πεῖν ἱπ μου Δ ποο, 
ἴς ἀοο8 ποῖ ᾿πογοίοτθ (ὉΠΟῪ τὲ {ΠΟῪ τλαϑὲ ᾿νε ΟἹ 
[86 δἱγ. - ΓΕ.) 

ὃ. Βεσίπηΐησ ο7 ἐδ6 ιεἰγίδιτοΉ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙΨΥ. 1-. 

1 Ααᾶ 686 αγ ἔδλε οοιιπίγίδς ΜὨϊοδ (ἢ6 σὨΠ]Πάγθη οὗ 15γ86] ἱπῃογι θα ἴῃ (86 Ἰδμὰ οὗἁ 
Οδηδαι, νυ οι ΕἸ] ΘΑ ΖαΡ (ἢ 6 ργὶθϑί, δπαᾶ ΨΦοβϑῆυβ (ἢ6 βοὴ οὗ ΝΌΠ, δπα {Π6 μϑδᾶβ οὐ {Πθ 
ἔμ μότβ οὗὨ (8μ6 ὑγἰδε8 οὗ [π6 ομ]άγθῃ [8ο0π8] οὗ Ιβγ8ὶ αἰβιγ αϊθα ἔον ἱπμουϊδιιοθ [8 

2 ροββθββίοῃ]) ἴο {μϑ. [9] 
ΒΙ0η]}, ἃ8 (ῃ6 Τιογά 

ὃ διηὰ 707 ἴπ μα] ἰγιῦ6. 

ΒΥ Ιοΐ τσαϑ8 {πϑὶῦ πῃ θυ 806 
ΠΠΡΆΡΥΔΗΙ οοτητηδη 64 ΠΥ [10 Παπᾶ ο 

Εον Μοβεβ δὰ σίνθη [Π6 ἱπθγιϊδηοθ [ροββϑβϑϑίοῃ]) οὗ [{}|6] 

μγ (86 οί οὗὨ {᾿ιοῖγ μοββθϑ- 
οβαβ, ἴον (ὴ6 ηἷπο {γῦθ8, 

ἔνγο ὑγῖθ68 δηα δὴ μα] ὐγὶ 06 οὐ {π6 οἴποῦ 846 [οὗ 1167 ογάδῃ : Ὀὰὺ ππίο {π6 ΤΠϑνθ8 
4 ἢδ σάν ποῃθ [0] ἱπμιογδηοθ διμοησ ὑμοπι. ΕΓ (Π6 ΟΠ] ἄγθη [80}5 οἵ 7086 ρἢ γγϑῦθ 

ὑνχο ὑγῖρθβ, Μδῃδββϑῃ δὰ ΕρὨῃσαίτα : ὑμογϑίοσθ [ἀπά 
ΤΠιονὶϊθϑ ἴῃ ἴΠ6 ἰΔηά, βᾶνθ οἰἰΐθ8 ἰο ἄνγθὶ! ἐπ, ἢ 

[Π6Υ σάγθ πὸ ρα υηΐο {86 
804] 1ὉΠ6 }Γ βυαθυγὺβ [ραβίυγο- 

ὅ. φστουπαθ] ἴον ὑπο ὶγ σαῦι]θ, ἀπά ἔον {Π61Ὁ βιιδδίδποθ ΑΒ [Π6 1,ογὰ [96 βουδ 7 οοτητηδηεοα 
0868, 80 [86 ΟὨΠ]Πάτγθη οὗ [8γ86] αἰά, ἀπὰ [Ποὺ αἰν!ἀ6α 186 Ἰ4ηα. 

ἸΕΧΤΌΑΙ, ΑΝΌ ΟΚΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

[1 ον. 1. -- Απὰ ἐδοδο δσὸ σἢδὲ (δ9 608 οὗἉ [ἀγροὶ σοοοϊγοὰ δ ἃ ρμοδϑοδδίοῃ ἴῃ ἴπο ἰδὰ οὐ ὕδπδδο, τδδὲ ἘΊϑδσεν ἐδ 0 
Ῥτίοοί, οἷο. -- ΤΚ.} 

4, Τὴ οεεεξεῖοη 077 Οαϊοδ. 

Ομβαάρτεβ ΧΙ͂Υ. 6-]1ὅ. 

6 ὌΤμοα [Ἀπᾶ] ἴ86 οἰ] άγϑηῃ [8οη8] οὗ δυδδῇ οαπιθ υηΐο Φοβῆαα ἴῃ ΕἸ ΖΑ] : ἀπ Ο΄8- 
160 {π6 βοῃ οὗ Φϑρῃυπηθῆ ὑπ6 Κοποζίίβ, β11 αηΐο Εἶπα, Του Κηονθβί (86 {βίης 
[νογὰ] ὑπαὶ ἐπ6 1,ογὰ [96 ονδ ἢ] 8814 αηῦο Δῖοβθβ [π6 τηϑδὴ οὗ (οα δοποογπίῃρ τὰ 

7 δηά (ἢθ6 ἰη ᾿ζαάοϑῃ-θάγηθα. ΕὈΓΙΥ γοδᾶγβ οἷά τσας 1 ἤθη Μοβοβ {Π6 βογνυδηίΐ οὗ (ἢθ 
Ιοτὰ [96 μόον8}}} βοπῦ πιὸ ἔγομι Κβαθβ-θάγηθα (0 ΘΒΡΥ ουὖ [πὸ Ἰαπά ; ἀπᾶ 1 γουρβὶ 

8 Μίπι ογὰ ἀσαΐῃ 88 ἐΐ τἸσαδ ἴῃ ΤΥ ᾿ϑαγί. Νανθγί 6 1688 [Δ Πα] τὰ Υ Ὀγθίγοπ ἰπδὲ τυρηΐ 
αρ ὙΠ τὴ πιδάθ ὑῃ6 μοαγὶ οὗ (16 ρθορὶθ τροὶῦ; μυῦὺ 1 τ᾿ ΠΟΥ Ὁ] οα {π6 [οτὰ 
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9 [{96Βόονδ}} ᾿γ Οοἂ. Αμπᾶ Μοβοβ δβύγαγθ οἱ ἴπδὶ ἀδυ, βαγίῃρ: ΘΌΓΟΙΥ (Π6 ἰληὰ 
ΜΓ ΠΘΓ ΟῚ ἴθ γ θοῦ μανθ [ΤΥ ἴοοι Βδ(}}] ἰγοάάθῃ 8141} Ὀ6 λῖμ6 που Άποθ {{Π} }] ΡΟΒ- 
βθϑβίοῃ], πὰ {ΠΥ ΟἸΙ] ΓΘ μ᾿ Β [ῸΓ ΘΥΘΡ ; θθοδιβθ ἴμοὺ δ αβί Ἧ ΒΟΥ ΦΟ]οννθὰ τμ6 Ἰογὰ 

10 [ΨΦοβονδὰ]} τῶν ἀοά, Απά ποῦ, Ὀ6ῇῃο]ά, 
88 6 βεϊα, [Π696 ΤΟΓΥ δπὰ ἔνθ γϑϑγϑ, θύθῃ 
ΒΡΆΚΘ {18 ποτὰ ὑπίο Δῖοβθβ, 8116 ἐῤθ 

ἋἪ6 1,οτὰ [96 πονδὰ] μαίμ κορὶ πιὸ δἰΐνθ, 
ΠΌΡΕ: 6617 βῖποθ [86 υογσὰ [Φομονδὰ]) 

οὐτίάγον ὁ [οταὶῃ : (86 οἰ] άγθη οὗὨ ] 1βγ86ὶ 
ψαπάογοα [τγ8|Κ64] ἴῃ {16 ὙΥ] ΔΘ ΓΏ688 ; δὰ πον, ἰο [Ὀ6}0]417, 1 πὶ (18 ἀΔΥ ἔΟΌΓΒΟΟΥΘ 

11 δηά ἔνθ γϑᾶγβ οἱά. Αβ γϑῖ 1 απὶ αδ βίγσομρ (λ[8 ἀλν, ἃ8 1 τσαϑ 'ἰῃ [16 ἀΔγΥ 1μαὺ Μίοβθβ 
Β6ῃῦ 116; 88 ΙΩΥ͂ ΒύΓθηρσίν σα [Π6η, θυ [οπιἱ : ΘΥΘἢ7 80 ἐξ ΤΩῪ βίγθηρί ΠΟΥ͂, ὉΓ 

12 νχᾶγ, Ὀοΐὰ [8π47 ἰο γὸ ουὔῦ, δπὰ ἴο οοῖηὴθ ἴῃ. Νοῖνν ἱβογοίοσθ [τα ΠΟ] φσὶνθ τὴ 8 
(18 τηουπίαϊη, ψ μογθοῦ ἴπ0 1,ογὰ [Φθῃονδ ἢ} Βρακο πὰ μαΐ ἀΔΥ ; ἴοὸσ ποὺ Ὠρθαγάοβὲ 
ἴῃ ἰμαὺ ἀΔΥ ΠΟῪ ἴπῸ Απακίπηβ τσογθ {Π6Γ6, δὰ ἐμαὶ [86 οἰθ8θ τσογ6 ατοαῖ ἀπά 
ἔοπορᾶ [πὰ στοδῦ δῃὰ ἐοτεῆθα ο11168] : 17 80 θ6 [ροῦθΑρ8] (86 1ογτὰ [Φδβονδὰ 
Ὀ6 τι ταθ, [θὰ 1 88}4}} Ὀ6 840]6 ἰο ἀγίνθ ἴῃθτὰ ουΐ, 485 (80 Τωογὰ [Φοιονδὴῃ 

Απαὰ Ψοβίυα Ὀ]Θ88θα Εἶτα, δπᾶὰ σάν ὑπίο (4160 (τὸ βοὴ οὗ Φορβυημθα, ἨθΌγοΣ 18 

ν}}} 
βαϊὰ. 

14 [ὉΓ δὴ ἱπῃογίϊδποθ [ἃ ροββϑβϑίοπ ]. Ηθῦσγοι ἐπογοίοσγο Ὀθοᾶτὰθ (86 ἱπμογιίαηοθ [Ρο8- 
Β68810η] οὗ (]9Ὁ0 ἴΐθ βοῇ οὗ Φθρβυππθὶ {π6 Κδηθζίῦθ υηΐο {πἰ|8 ἀΔΥ ; Ὀθόδυδβο [Πδὲ 

1ὅ 6 ΠΟΙ [ΟἸ]ονοὰ (π6 1,ογὰ [Ψ6ῃονδ}} (ὐοοά οὗ [85γ16]1. Απὰάᾶ (6 βδῖὴθ οὗ Ηθῦσος 
βμεΐογο τσαϑ Καὶ ̓γ)Α ἢ -ἀγθά : τσλέολ Ατγδα ισαϑ8 ἃ ρστοδῦ ταδὴ διηοης [86 Απακίμηβ. Απὰ 
1806 Ἰαπά δᾶ γχοϑί ἔγοιλ γγαῦ. 

ἘΧΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΡΊΟΑΙ, 

ὙΠΟ ΟΠΔΡΙΊΘΥ σΟΠ δῖ η8, ῬΑΓΓΎ, γ6γ8. 1--5, [Ππ|6 ἰῃ- 
οἀιοοη το 86 αἰνίβίοη οὗἨ [06 σου ΙΓ τνθοὶ οὗ 
τὸ Φογάδη διηοηρ ἴΠ6 πὶῃθ δπὰ 8 ΠΑ] τοπγαϊηΐης 
1 065, ἀπ ἃ ῬΑΓΟΠΥ δὴ δρίϑοάς Ὀτοδκίηρ [Π6 Θοπησο- 
ἤοη ἱεΐῖννοοη οἢ. χὶν. 1.--5 δηὰ χυ. ἱ 8΄., σοηςογῃ- 
ἵηρ [ὃς {πε θοῦ οὗ Οα]οῦ. τ 118, οἢ, χν. 
135-19 δὰ “πέρ. 1. 10-15, ψ ϊο ἢ ἀστοο χε ἢ ὁδοἢ 
ΟἸΒΟΓ, δΓῸ ἴο Ὀ6 σοῃρατγοά. 

α. (3) εν. 1-56. 7πιγοαμοιίίοῃ ἰο (λ6 ϊσίξίοη ὁ 
ἰδὲ [κιπά Ἡγεβι οὗ ιἰλε ψοτάαη. Μετ. 1. Α.8 ἀϊβιγίθα- 
ἰογ ΕἸΘΆΖΑΥ δηὰ «ο58π08Α ΒΙῸ ἡδηγρα Ποτο, 88 ἰῃ 
Νιμ. χχχῖν. 17, Π116 ᾿π οἢ, ΧΙ. 6, 7; χυῖὶ. 6, 8, 10, 
Φοραδ αἱοπο οδϑὶδ [86 ἰοῦ οὗ σγαῃ δ 86 Ἰαπὰ 88 ἴῃ 

γῈ5 13; χυϊ!. 15,18. ΕἸΟΑΖΩΓ, ἜΣΝΝ (σβοπὶ αοὰ 
μεῖρβ, Οσμλὰ 7}, “ τ88 ΑΔγοη 8. χὰ βοὴ δπὰ 880- 
ΠΌΘΟΥ ἴῃ ἴπ6 Πρ ἢ -ῬΥ]οβΠοοί, Εχ. Υἱ. 23, 25; Νιιπι. 
ἰ. 2. Αἴος τπὸ ἀδδϑῖῆῃ οὗἉ ἢἷ8 ἔδίπου ἢ6 [Ὁ] ον ρα 
μῖπη ἰῃ 186 ἀϊρσπλν οἵ τ[π6 Πρ -ρυθϑιποοὰ ; Ναπι. 
χχ. 95 ΕΥ̓: [)6ιι. χ. 6, αηὰ ννῦβ8 δεϑοσϊαῖϊοα {Πι18 ἴοῦ 
α ἴτηο ἢ Μοϑοβ, τπ6 τ Φοβῆπα, οἰ. χὶν.  ; 
χνυῖ!. 4 5. ΗΪ5 ἀφδίδ ἰ8 γοϊαϊὰ οἰ. χχίν. 88." 
(ὑϑΊπον, 1. 814). 
οσ. 2. ἘἸΘΑΖΑΡ δηά Ψοβῆπδ αἰβι υϊοῦ (6 

ἰδὰ σου [89 Ἰοὺ οὗὨἩἨ [861 φῬοδδϑϑδίοιῃ ; ἱ, 6. 
[ἀτουσ τπ6 ἰοῦ ὈΥ ψ ΐοῖ τπ6 ματί οὕ ἰδὲ ἰαπα ὙγᾺ8 
ἰο Ὀ6 ἀοιογηηϊηοά δοοογάϊΐηρ ἴο Νυμλ. χχνυὶ. δὅ, 
πΠοῖΠοΓ ἴῃ τὴ6 ΠΟΥ͂ ΟΥ ἰπ ἴδοὸ δουΐδ, ὙΒοΙΠοΡ ἷπ 
[6 οαϑὶ οὐ ἴῃ [ἢ νγϑϑῖ, ὙΠ ΘΓΘΔΒ ἴΠ6 πιασηϊίμα οἵ [86 
ρΡογοῃ νγ8ὰ8 ἴο θ6 ἥχοᾶ (Νυλ. χχνὶ. 56) δοοοτάϊηρ 
ἴο 6 Ρορυ]αίίοη οὔ τ1Π6 τηῖθο, ὈῪ Μοβα8 ογ [ιΐ8 80- 
οεβῶοσ. “ὟὙΠΟΙΠΟΥ 4180 [6 ῬΓΟΥΪΏΟΟΒ οὗἁὨ τ βου- 
δγα (ἈτῃἸ] 15 οὗὨ το {τῖθα8 Ὁ͵Θ δϑδοιηϑὰ ὉΥ Ἰοῖ, οὐ 
ποῖον τΐθ 85. Ἰοῦς ἴὸ [ὴ6 Ποβάβ οὔ [Π6 {Ὑ}Ό68, 
γεδβρϑοιϊίνοϊυ, ἰ5 ποῖ ἴο ὃὸ ἀϊδοονογοά ᾿᾽ (Κποθο)}). 
Ἦμὸ ἀϊβισί θυ οπ ὉΥ οὶ οὗ οοηᾳπογοά οουη Γ68 Δ Ρ- 

ΡδΑτδ 8160 ἰῃ Οἶδοῦ ἰἰβίοτίεβ. ὙΤΠυ8 ἱξ ψψὰ8 “8 
δίδπάϊηρ οὐϑίοτῃ τ ἡ ἢ τῃ6 ΑἸ ΐΔη8, τὸ ἀϊνίά6 {16 
Ἰαπὰ οἵὗἨ οοπαιιοτοὰ δπριηΐθθ ἴο οο]οηἰθίβ ΟΥ̓ ἰοῦ, 
(Ὀϊοά. χν. 28, 29). ΤΟΥ ῥτοοδϑάρα ἰὴ {Π||8 ΤΊΔΉΠΟΥ 
ἰη Επθαι (Ηρτοά. ν. 77; 6, 100), δπά ἴῃ 1,08008 
(ΤΊ μας. 111. 50). Απιοηρ [Π6 ΒοΙηΔΠΒ, 8190 γγὸ Τυδὰ οὗ 
ϑυγίε ἀφο ἰοσίοπίδιι ἀαδίσπαγε (Οἷς. ΕΡρ. αὐσά. ίου., 
χὶ. 20, σοταρ. ΔρΡρίϑῃ, δε, Οἵο., ν. 14) (Κποδο!). 
Ηον τὸ ἰοὶ Ὑαϑ ᾿ΑΚοὴ ὙΠῸ ἅσγὸ ποῖ ἱπίογιηθῆ, 

δἴοσε ργοῦαῦν, α5 τ ΕΔΌΐΠ8. Ὦδνθ οοπ)θοιιγοά. 

ἐΠ6 6 ΘΙ ἔνγῸ ὩΓΏ5. [ἴπ οπ6 Βεδᾷὰ θδθῃ ρἰδοθὰ 11Ὁ- 
116 τ 6 (Κεὶ] : ὥς κοί) Ἴ [ΠῸ Ππδπλοβ οὔ 186 {Γἴῦ0, 
δηὰ ἰπ τἴ6 ΟΥΠΟΥ β᾽ σα αν τΔὉ]οῖ8 ἢ [Π6 ΠδΙη68 
οὗ τ6 ἀϊδιγίοῖβ,; δηὰ οηθ οἵ ϑδοῖ ν8 ἀγα δὲ 
016 ΒΗΤῚΘ [ἴπ|6. 1 γγ6 τοὐθοῖ [86 δι ρροβίτοη οὗ ὕνοὸ 
ἘΓΏ8, Ὑὁ ΤΏΔῪ {ΠῚΠΚ οὗ Οη6 οΟὨΙΔΙ Πρ [Π6 [ΔΌΪΟΙδ 
ἀοοϊμπιδιίης ἐπα ρογΠΟ ἢ 8 οὗ σοσῃ ΤΥ, ὙΥΒΙοἢ 186 ἢθδα 5 
Οὗ τῆ ΒΟΥΘΓΔΙ ΠῚ 68 ἸΏΔΥ πᾶγο ἀγάγῃ, 4.2 σον ἢ 
Ἀδὰ οοσηχωδη θα ὉΥ Μὸουθα, Νιιπι. χαυὶ. 52 ἐξ 

γεν.4. ΤΒ δρροϊππηθης οοποογηΐῃρ ἴπὸ 1.- 
Υἱ τ 4] οἰ68 186 ἰουπὰ Ναπι. χχχνυ. ] ἶ, μοτὸ ἰΐ 
6 βἰαίρα 8180 ΠΟῪ ἰδῦρὸ (ποῦ ρδϑίπγθτουπαβ 

Βμουά 6. 525 ἕοῃ 75,8 ἰο ἀγίυε, ἀγῖνε 7οτιὰ 
βί στ ῆδθ ἃ Ῥ]δοθ Ὑ ΠΙΠΘΥ οΔ1116 ἀγὸ ἀγίνοη (Ὁογηι. 

τίεῦ, ΤΥ, [οοπιρ. Εν. : ἀτονο, “8 τοδὰ ἴογ 
ἀτγινίρ σδιι]6, Ὑγοροιοτ δηἃ ἀἰοποῖθβ ἤοὰ [Π16 
ϑΡ8(6 δτουπὰ [86 ΟὟ ἩΠΙοἢ ΒΠο0]ἃ βοῦν (ῸΣ 1Π|6 
αἀτϊνίης οὗἨ δογὰβ᾽" (ἱζποῦοὶ οη Νυ. χχχν. 23). 
Α ἀϊαρσταπλ ὈΥ νοΐ [6 αἰπιθηβίοη8 ῃ ΝΠ). 
ΧΧΧΥ. 5 ΠΊΑΥ Ὀ6 ΟἸΘΑΙΪΥ αὐ ἀὐβολονοα 8 σίνοηῃ ἴῃ 
Κοὶ οὐ π8 ρμαβϑαρο "“ΓΠ656 ῬαβίαΓο- ρου 8 
(Βαπβοη : Οοσῃοηβ) ; ἰῃ δ ἐςΖου]αη οα]]οἀ Α]}- 
πο ἀθη), 86 ΤΟρΡΟΔΙΟΑΪΥ τηθητοποά εἰ. χχ. 
ΓΆΛΠΟΓ ἰϊιο Ἐπ. νϑυβίοη 4150] ὑγδηϑ᾽ῖοϑ, ἱποϑυ- 
ΤΘΟΙΥ : ΒαθυΣθΒ, 16 ον] ἀΘΠΕῪ Ὀγ 1.6 Ὑυϊς., μοὶ 

Γοπάθσβ ὯὮ ϑδωυδιιγδαηα. 
ὃ. (4) οῖβ. 6-15. Οἷαἰεδ᾽ 8 οεδεββίοη, Οἰπ]οῦ, 

[0 ῬΔΙΓΙΔΤΟΝ οὗ [06 8οη8 οὗ δυάδῃ (Νὰ πη. χχχὶν. 
19), δοοοιῃρδηϊθα ὉΥ [ἢ6 τχθῃ οὗ ᾿ι15 (γῦο (νοῦ. 6), 
ἜΡΡΓΟΔΕ 65 Φοβδπδ, δηᾶ ἀρδῖγοθ, τη ἢ Δἢ ΔΡΡΘᾺ] ἴο 
16 Ῥτοχηΐδο οἵ Μοβαβ (νοῦ. 9), δπὰ υἱτἢ) ἃ ἀὐο] γα- 
τἴοη οὗ ἷ8 δ[}}} ὈΠΌΓΟΚΘΙ ΟΔΡΘΟΙΥ [ῸΓ τῶῦ (Υ6Γ. 
11), ἴπδὲ το τηοπηιαίη οὗ ἩΘΌτο τηδν ὑὕ6 ρἴνοειι ἴ0 
πὸ, οὐδ οἵ νϊοῦ ὨΘ ῬΌΓΡΟΒΟΒ ἴο οχεγραῖο ἴδ6 

1 {1π|6 [6 Κα} ἤκῶτγο : -- ἴπ.]} 
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Απδκίνοβ (νοῦ. 12). Φοβῆπδ ῬΓΟΙΏΡΟΥ δηὰ ρ]δάϊν 
μταπ ἴΠ6 γϑαυοϑὲ οὗ [86 τεβρεοῖθα, ργονυθά, δῃὰ 
ὑὕγανα οἷά πη, ψο παι οποα νεῖ ὨδιΏ 5.0} Ἔρὶοα 
οὖ τὴ8 ἰαπὰ ότι Καδαάοβ-θάγποα (Ναπι. χὶῖ. 7 9; 
χὶν. 6). Ἴ6 ρίδοα οὐ τῆς τγδηβαοϊίίοη 18 ΟἸραὶ, 
διὰ τμδῖ, 85 Ππὰ8 Ὀοίογα ὕδοη δῆονῃ, ἰη ἴπ6 Φογάδῃ- 
γΔ]]ῈΥ. [Ιαἴογ, οἷ. χν δ. 1, νψ πὰ [86 Ἵδρ 
τηονοὰ ἴο ΠΟ, - 

γεν. 6. Οα]οΡ, [86 δοὺ οὔὐ Φορβυθηθη, [86 

Ἐϑμοσίζο. Οα]οῦ, Ὁ (ΡΠ ρ8, βεϊσίπο νοῖιο- 

πι ΠΥ, ἔγοτὰ 529, (6δεη.1), δοπ οἴοπϑ ϑθρβαπποι, 
οὗ πὸ ἐγῖδο οὗ υἀὐδῃ (Ναὶ. ΧΙ, 6), οπο οὗἉ τῇς 
»"νἷου (Νά πηι. ΧΙ. 7), δὰ ἴῃ ναῖῃ δησουγανεά τῃς 
᾿θγϑο 1658 ἴ0 νη ΓΘ 8ῃ διδοῖς ἀπά ἴδ Κα ρμοβϑοββίοῃ 
ΟΥὔΠΟ ρΡγοπιὶβοὰ Ἰαπὰ (Νιιπὶ χὶϊὶ. 31). Ῥαϊποά δἵ τπ6 
οονδγαΐος οὗἉ ἔπ ρϑορίθ, ἰ6 πὰ ΨΦοβπδ της ΤΠ εὶγ 
ΑΙ ηΐβ δηᾶ δ81}}} αὐροὰ [Π6 ΡΘΟρΪΘ ἴο ἃ ὑοϊά δπὰ 
γοβο ῖο ἀθοα, τ ἢ ἢ 50 πρῶτα ν Ἰαϊῖοσ ἐπαῖ ΠΟΥ 
ὙΟΓΟ ΓΕΔΟῪ τ0 βίωπϑ ἴδοτα ὑοῖ (Ναπι. χῖν. 10). Οη 
δοοουηὺ οὗ τ1ποῖγ Πα 6] }ν, Οὐ]οὉ δπὰ ΔΦοβίδ δίοῃθ 
ἼΘΙ ἀδοιηθα ἸΝΟΣΓΠΥ ἴο ΘὨΟΥ ἱπο {Π6 απ οὗ (ἀ- 
παδῇ (χὶν. 24, 380, 38; χχνΐὶ, 65; 1 Μίδος. ἰϊ. 56; 
δίγδο χὶνὶ. 11,12). Ηδ 18 Ποῖθ, 48 ἰῇ υϑζ. 14 δηὰ 

αἰϑο ἱπ Νιιπι. χχχὶϊ. 19, οα θὰ ΝΞ 2), ἱ. 6. ἃ ἀεβοοπά- 
δηΐ οὗ ΚοπδΖ, ὙΠ ἢ παηθ Οὐδυῦβ γοῦ δοδίη, 88 
ΨΔυάρ. ἱ. 12, ἴπ τῆς ΓἈπ}}}ν οὗ Οδ]οῦ. Υ76 ἀσγοῦ ψ 1 1ἢ 
ὙΥποΡ (ἰ. 654) ἰπ εἰπ Κίης ἴὲ αὐ ΠΏΪΙΚΟΙΥ (Πα 
τθογα 15. Πότ ΔΠῪ σοηπθοῖίοη ψἱτἢ τῆο ΘΙ ΖΖΙ το 5 
τηοητοποὰ ὕφῃ. χνυ. 19, 85. Βογίποαα δπὰ Εν] ὰ 
δΌρροβο. [{Βἴ β06 δι ἢ 8 Ζ οί. οΥ ἰλὲ Βιδίε, ατιὶ- 
9168 “Οα]οῦ " δηὰ “ Κεποχίιθβ ᾽᾽]. 

ὟΥ6 ποχὶ Βανα ἴπ6 δρόθε οὗ (ὑδ]οῦ, ψῃοβα πιαΐη 
τποῦρσῃς ΠᾺ8. Ὀδοη αἰτοσῖῖν ρίνοη αῦονθ. Ηδ ἤγσπι 
(8118 ἴο τιϊπὰ τὸ ποτγὰ νι Ὠἰεῖι Φθῃονδὴ ἴῃ δά ς5}- 
ὈΔΓΠ α Βρόκε ἴο λήοβεβ, ἴῃς πιαῃ οὗὨἨ Οοά, οοποογη- 
ἰπ πὶ ἀπα Φοβῆαα. [ὲ 15 (υτἱἱπὰ πη Να. χὶν. 24, 
80, θὰῦ ραγροτῖβ οπ]ν, λ8 Καὶ! δρε!ν ΤΟΙ ΆΓΚΒ, {Ππᾶΐ 
ἴὴ6 Ιψογὰ Μ1}} Ὀνῖπρ Ολ]οῦ ἴπῖο τπ ἰαπὰ τ ἰοῦ ἢ6 
᾿ιδά ροπο, δπὰ κῖνὰ ἰς ἴ0 ἢΐ5 βοϑά [ὉΥ ἃ ροββοββίοῃ. 
Κδάοθἢ-Ὀάγηοα νὰ ἤᾶνθ δἰ ΓΟΔΑΥ͂ ἰου πᾶ τηοπιοποά 
ἴῃ οἷι. χ. 41, )π4 5}}4}} πὰ 1ΐ ἀραΐη οἷ. χν. 8, 23. 

ΤῊ6 πᾶπιθ βουπὰβ δἰ τμετ 88 μέγα, οὐ τρογοὶν Ὁ) 

(αεη. χίν. 7; χυΐὶ. 14; Ναπι. χχ. 16), οὐ 15.1 
(ες. χν. 23). [1 ΔΥ δὲ τῃ6 ἴοοἵ οὗ [ἢς τηοπηΐϊαίη οὗ 
[86 ΑπιοΙῖαβ (1)οιῖ. ᾿. 19--Ξ2}}, σ'ὰ8 τολοῃτ ἃ ὈΥῪ τῃ6 
1βΥγδ 168. ἴῃ οἷονοπ ἀδγβ ΠῸπι Ηοτγοῦ, απ νγὰ8 1ῃ6 
Ῥτίηςῖ ρα] βοοῆο οὗἉὨ {πε ὶγ βύπ ΓΙ 688 πὰ ᾿πβαθοτ- 
αἰηδίοη (Ναπι. χὶν.; χχ. 1-8), δηὰ ψγοτο ΠΟΥ 
ἀρεϊάοἀ {ποὶγ αἴθ ἰοτ πο Ἰοησ Ῥογτοὰ οὗἁ ἔΌΓΓΥ γϑϑγβ. 
Ἐοδίπδοη, σοτη Ηἰίσ ((ὐεδοῖ. ἀ. νυ. ]εταεῖς, 1, 
89) ΠΟ 5: 01] [Ὁ]]οἾν8, τορατὰβ Δ8 δαοβῃ, Αἰῃ 
οἰ-Ὑ οἱ θο ἢ, ψν ἰςἢ 1165 πογννοϑί οὗ Ῥοῖγα, δπὰ αἱ- 
τηοβὶ βοιῖῃ οὗ τς Ἰ)εδὰ ὅς. δου Εδαπηοῦ Ηἶχοβ 
ΡΟ ἴπ6 ἸΏΟΤΘ ΠΟΥΓΒΟΥΥ Αἷῃῇ Ηλβὺ (ρ. 209, 88 
ὙΠ} δροοΐαὶ ραγί οι Αγ, Ρ. 488 δ), ἰγίπσ, αϑ τοοὶ] 
αΒ (ἦε “ωγπιον μίαςο, ἐπ ἰδ Αγαδαλ. ΜοηΪϊκο 48 (0]- 
Ἰοννεὰ οἱ ἢἷ8 πιᾶρ (Π6 ορὶπίοη οὗ ον]απά, οοπίτο- 
γογίοα Ὀγ ΟΓ Ποῦίπβου δηὰ Εἰδιπιογ, δοςογαϊης 
ἴο ΠΟ Καάθθῃ τησϑὺ θ6 δουρῃ ἰδὺ νοϑῖ ΟΥ̓ [Π6 
Ατδθαῆ. ΤὨΠοΓ Μοηζκο ἰταπδίοσα Μοιιηῖ δοίγ, 
αἶβο, δῃηὰ {πὸ νι ἄογηοθ8 οὗ Ζίῃ. Βαϊ ον {Π6ῃ 
βιοιϊά Νιιπι. χχί. 4 Ὀ6 πηἀογβίοοὰα ἰπ σοτπηρατίϑδοῃ 
τῇ Ἰ)ουξ. ᾿ἷ. 1212 

νεγ.7. Αὖὐ ἔ6 {ἰπ|ὸ ΘΠ ἢ 6 γ)85 βοηΐ ἰογί ἢ ἴγοπὶ 
δά 658} - Ὀδιτοα Οα]. 0 τγδϑ ἐδ γοαΓ8 οἷά. Ης 
Ὀγουχῆΐς ὉΔ0Κ ἃ Ταροσῖ, δῃὰ 88 ἢ6 βχργοβδοβδ ἰΐ, 80 

1 [Θεϑϑπίῃδ: ἀρογθαρο, ἄος, Ὧν Ὡ 22 ἤοα 523 το 
Ῥατὰ, ἴο γ61]Ρ." Βαί Ηὑὔτεϊ κηὰ Ὀϊοίσίο (ἢ Βῖ6 φἀϊίου οἵ 

ΤῊΕΒ ΒΟΟΚ ΟΕ 9008Ηῃ.Ἁ. 

Δ8 1ἢ ψντῶῦ ἰὼ [11τ. τ ῖ1}}] τὴν μποασὲ. Ηρῦτγ. ἽΗΞ 

2 ΤΌ. Τμαῖμοῦ ἱταπείδίοβ 332 Ποῖ δὲ ἵπ 
Φοὺ χχνὶϊ. 6, ὈΥ ““φοπβείοποθ. 76 δὲ ποῖ ἴ 
της οὗ σοῃϑείοποο, πόονανοῦ, Ὀαῖ Γϑίποῦ οὐὁὨἩὨ [ἢ 6 
Ὀοϊὰ οοηδάρηι βρίτίςξ οὗἨ (δϊοῦ, νῆΐοῖ ἢ6 Βροκθ ουὖϊ 
7πδὲ 85 ἢς ἅ| ἰ. Ηδ ν88 ἃ δριγι δα ταδὶ ἀπὰ ποῖ 
αἀἰβοοιγαροά {ὸ τ1Π6 τοδὶ. Οπ || ναγίδηϊ τοδαϊηρ 

οἵ τὲ Τ,ΧΧ. (αὐτοῦ) το ἢ ῬΥΘΒΌΡΡΟΞΒβ6β ἾΔΞ, 
858 ΟΠη6 (οἶοχ οἵ Κοπηϊοοῖῖ ΠΔ8 ἰϊ, δο6. Καὶ], ἰῃ Ἰος. 

γον. 8. Νοῖ 50 6 18 ὑσχοῖθγοη ΠΟ τοπῦ ὑὉ 

τὴ πὶ; [ΠῸΥ ταίθογ ἀἰδοοιγαφρεά (ὙΟΩΓΤ ἰὸς 

ἸΘΌΓΙ, Ἐνδ]ὰ, δεῆγα. 8142, 4; ἀεβθῃ. 8 75. Εοπι. 
17) ἐδ λεαγί οἵ ἴμ6 Ρϑορίθ; ῥσορ. {ποὺ πιδὰς ἴῃ 6 
Ἰιοαγὲ οὐἨ 16 Ρθορὶθ ἴο πιεὶῖ, 88 ἴῃ Επρ. συδγα. 
Οομρ. οἰ. ἱϊ. 11; ν. ὶ, θὲ ἜΡΟΝ Υἱ. δ6. Βν 
δαὶ Οδ᾽οῦ τγᾶβ ποῖ ττουδ]οὰ, δας εσλοίϊψ γι ἰοιοοὰ 
(οοπΡ. Ναιπι. χὶν. 234) Φοβονδῖ, ἱ. 6. ΘΟΙΏΡΙΟΙΘΙΥ͂ 

(ΒΠοὰ ΙΝ) τιμαὶ δεμιοναῖν τοηυίτοά, --- τϑα- 
ἀοτοὰ Ὠἷπιὶ υποοηάϊίοπαὶ, οποογίῃ] οἰ ἀΐδηςο. 

γεν. 9. [ῃ οοπϑοαιοηοβ οὗ [Π]86 Μίοβοϑ δισοσγε ἴὸ 
σῖνα ἶπι ἴπ6 απ οπ νυ ἢΐς ἢ ἷβ ἕοοῖ Ὠδὰ ττοὰ, 76 
ἢπὰ πο ἀ:Βῆςα] εν ἴῃ τπηϑοῖηρ ὙΠ [818 οατἢ ἴῃ Ὠααῖ. 
ῖ. 84. Β΄. ὙΠΕΡ νογ, 86 ἀρτοοβ, ἰῃ Ῥδγί ΤΟ τ}}Υ, ἢ 
[Π6 νϑῦγβα Ὀοίοσο υ8. ἀπά δ ποι Ὦ ἰζ 18 τῃογο βαϊὰ 
πδῖ (ἀοά ΕΝ ΌΓΟ, Πσογο τῆλ Μο5868 αἰά, νγ6 δι6, σοίοτὲβ 
Ῥαγίδια, ὯἢῸ ἱγτθοοης 80] ἀἰθογθυδηοΥ. Μοβδεδ, 
τ πι8ὴῃ οἵ ἀαοὰ (γογ. 6), βύνοατβ ἴῃ ἴΠ6 ἤδιης δηὰ 
δῖ 16 οοιμμηδηὰ οὗ ἀοά. Κποθοὶ᾿Β οὐκογνδίοη : 
“ὁ ΤΠΟΤΌΟΟΥ͂ΟΣ 6 τοϑα, ἴῃ ὙΠδὲ 1Π6 Φομον δὶ πα8 σίνθη 
ΟΥ̓͂ 180 τεροτὶ οὗ ἴΠ6 δι! ΠΟΥ, οὗὨ δὴ οδίῇ οὗ ψθθονδ, 
Νυπι. χὶν. 21, 24,᾽ ποοᾶβ σοττοςῖίοῃ, δίηςα ἴΠ6 οδί ἢ 
ἴῃ φαρβιίοι, ἡ ἰςἢ 185 ἰἀοη τ 8] 118 τΠδὴ ἰπ ΤΠ οαϊ. 1. 
84, ἴ5 τ[ὴ6 ὁπ6 τηρηἸοποα Νοι. χῖν. 21], 94. 

Φοβονδὴ σῦν αοά. [ἐ ἰ5. 1658 ΘΆΞῪ ἴ0 ΓΟΟΟΏΟΙΪ6 
188 Θχργοβδδίοῃ Υὐ ἢ ΔῺΥ ΤΌΤ οὗὨ τἴῃ6 Οὐ 85 18 Κθὴ 
ὉΥ Φοθοναῆ. ΜΩΥ ΜῸ ποῖ βδβϑηθ ἴῃδὶ ΟΔ]οὉ 
ηιιοῦο8. βοῖι6 δχργθβδίοῃ οὔ Μόοβοβ ποῖ εἰβο ΒΘ ΓΘ 
ργϑβογνθὰ ἴο 5, θαϊ ΔΙ ΣΥ τ ἢ ἴο Φοδῖθα 1 --- 
Γκ 
γε. 10. αοἀ 88 δι] ]]οὰ ἰδ ῥτοπιῖβα δὰ κορὲ 

Ηὖτα δἶνθ, αἃ5 ἢ6 Βρόῖθ, ἀπά [δὶ ἴογ ἔμιοδο οσυ 
διὰ ἔνθ γϑᾶσβ. . .. 160 Ταγαθὶ Ὑνοϊκοὰ ἰἢ 

186 ψι]άθσηθαβ. ὍΝ 88. Βοτο {μ6 εἰ στ δοκύοη 
«ἴῃ απίομ᾽ {τ26}, “ ΤΉΝ,’ Ἑπαϊὰ, ζδῖγσ. 8.391, 
ς. ὈΟὐοποοχπίηρ ἴΠ6 ἐογίγ-νθ γοδτθ 8560 ἴπ6 Ιηϊτοὰ. 

4. 
γα. 11. ΤὨοτίρηϊ οὗ (ἢ ΠΟΙῸ 18 51}}} πη τοΐς 

ΔΙΓΒουσἢ Βα ἴβ ΠΟῪ εἰ» γ-ἤνα γοδγβ οἱἁ. Α αἰ] 8 Γ 
βἰδιοιηοηΐ ἰκ της οὔ δίοβοβ, 1)θπϊ. χχχῖν. 7. 

νον. 12. 0π τδο στουηά οἴ 811] {Ππεβε ἔδεϊβ Ο]6 Ὁ 
ΠΟῪ 85Κ8 ἔογ πιοπηΐ Ηροῦτομ, ΔἸ μοι ρἢ Βα Πα, δο- 
οοτάϊηρ ἴο Νυπι. χῖϊΐ. 21, σοῆθ πιο ἢ ἔπ ΓΒΟΓ ἰηἴο 
186 σου ΠΙΓΥ, ασθη ἰπῖο [6 πογίῃ οὗὨἩ Ῥϑ]οβηθ, τ }}16 
ςογΆη]ν, δοοοτάϊηρ ἴο Ναπι. χῆΐ. 22, 23, ἢς δὰ 
κρίοα ουκῖ ἴῃ απ οη]Υ ἰπῖο τῃ6 τορίοῃ οἵ Ἡθδτγοῃ. 

8 ἴποΙο γοῦβ, 92, 233 ἃτὸ ἱπεογῖοᾷ ἰηἴο 6 οσοῃῖοχξ 
80 ἰ8 ἢ Ποῖὸ ψΠῺ τ 8 πο] ράββασα, νογβ. 6--1 5, 
ΨΠἰσ ἢ ΡΓΟΌΔΟΙΥ οομ68 ἔγοπι ἴΠ6 βδῖὴβ απ. [0 18 
Του ΔΓ ΚΑΌ]6 αἷδο, ἴπαὐ δ οῦ ΠΟΙ 58 γ8 ἴο Φοβῇπδ: 
τῆου λεαγαάεεὶ ἰπ 1ῃ8δὲ ἀΔγ, ὨΟῪ τἢ6 ΑΠΑἰκὶπὶ ΤῸ ΓΘ 
ἴδοτο, δίηος Φοβῆπα (Νυτ. χ δὶ. 8) 4130 γγδὲ ὁπ6 οὗὮ 
186 Βρίοβ ; οἷ. θοβ 468 ποθ! οὔ {Π|8 Ῥβδεαρθ, 8]50 
ΒΙδΕΙ, Ἰπιτοάυσίοπ, ἱ. Ρ. 816. Α8 Απακὶπὶ 810 
τηοπποηοῶ, Νύτη. χὶϊ!. 92; δυαρ. 1. 10, ἀπά πὶ ι}γ18 
ὈΟΟΚ, οι. χνυ. 14, δ ῃεβμαὶ, ΑΒ πιδη, Δηὰ Τα] παῖ. 

Θοδθ 8) κἶνο ἰδο δῦονθ οχρίδηδίου. 860 ϑ:ι ᾽ς Φίεέ. 

αὐτὶ. "" σα! οῦὺ,"" σὰ. Ἑάϊίοῦ. --- ΤᾺ. 
4 [ΤῊ εἰϊο οὗ μβάθβ [8 ΖᾺΪ ἀϊδουαοοὰ ἴῃ ἔδο Φίεί. 7 

ἐλε ιδίε, 8. Υ.] 



ΟΗΑΡΤΈΕΒ ΧΙ͂Γ. 

ῬΆΔΡα ΦΒΟΥ ἢ ὙΠῚ 6 τὶ τὴ ΓΔΕ 1 ΔΥ 
ἀείνο ἐμοί οὔ, δὲ ϑοβονυδὴ δδίἃ. Ἀοοοσάΐηρ 
Ὁ εἰ. χὶ. 91, ]οδίιυβ ᾿δὰ δἰ σου γίνε τμοτὴ ουϊ, 

(ΠΡ). --- ἢ οσ ΙΝ Οαθοη. 8 103,1, θιη. 
Ἐπαὶὰ, . 8. 364, 8. 

γεν. 18. δοθῆ σΠΘΟΓΠῚΥ ρταηίοα [6 τοηυοδὶ 
οἵ ΟαἰοὉ. Ηο ἐϑεβδοαί Ὠἶπι, 1, 6. “)οἰποὰ τι 19 
εδῦμιάα ἴοσς [ὴ6 σουΓΑροουΒ ἀθοϊδγαϊίοη, δὴ οχ- 
μιοδίοη οὗ ἰ8 ροο Μ|5068 Δηὰ ὈΓΑΥ͂ΟΓ ἴοῦ [Π6 
εὐοοοῦς οὗὨ ἷ98 ἀπάοτιακίηρ ; οοτὴρ. θη. χίν. 19 ; 
χχγίὶ, 23; Εχ. χχχίχ. 48; 2) ὅδιη. χὶν. 22" (Κπο- 
νε}). δοδῆπα ᾿ἰπηβοὶ , 88 πα οἢ. χυϊὶ. 14 Εἰ, θΟΔΙΟΥ 5 
οἢ ηΐἶπι τ[Π|6 ἸΔηᾶ. 
ει. 14. Τυς Ηρῦτομ μα5δο8 Οὐοσ ἱπίο [ἢ 

᾿δηὰς οὗ Οδἱοῦ. ΑσοοἊοοταάϊηρ ἴο εἰ. χχὶ. 11, ἢθ 
ποδὶ δγο γὶεἀοα {6 οἰ ἢ (86 1,ΕΥ]068, τ 116 ἢ 
ἰκὶ ἃ τῆς Ἰαπὰ ἴον Ὠΐπλ861. 

Υε;. 15. Α ὄὔποξεο ἐδδὲ ἴῃ δδυ]οσ ὕΤΏ68 (3) 
δδτου δὰ Ὀδδη οΔ]]οὰ “ οἱἴγ οὗ Ατϑδ,᾿" ὙΠῸ γγὰ8 
ἃ δτοδὲ δ) ΔΙΔΟΏρ ἴπ6 Απαδίκῖπι. ΤῊΘ β8π|6 το- 
τοδὶ 6 τοροδιοὰ οἢ. χυ. 18; χχὶ, 11, δηὰ δὰ α]- 
τοδὶ οὐζαστοὰ Οεη. χχὶϊ. 3, ΑΔΟΙΒΘΓ ρΡΐθοο οὗ 
ἰαοπηδίίοη 806 ΝῸ Πι. ΧΙ, 22. 
Δυὰ ([Ὡ0 ἰδαῃὰ πδὰ σχϑαῖ ἔζοσχῃ ὙΓΔΣ ; σορϑδιθα 

δεῖ οπιὶ οἷ. χὶ. 23. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

1. ΤῊο τηδπηοτ οἵ ἘΡΡΙΟΥ πε ἴδε Ἰοξ ΠΟΙῸ ἰ8 ἀἰΐ- 
Κτοῦς ἔτοτλ [15 Ὧ86 ἷἱπ οἢ. νἱΐ. 14, ἰπαϑιλας 88 Ὑὸ 
δεῖ Βατὰ ἴο ἀθϑὶ, ποῖ ν{ΠΔ| 8. ΟΥ̓ ΠῚ] 8] ργόοθβ8, Ὀυϊ 
ουἷγ πἰιὴ [86 ἔδίγοβι 1016 ρογίοστηδποο οὗἉ δῇ δα- 
πηϊηἰδίγα να ΤΑ Π58ο το, παιροῖν, [ἢ (ἢ6 αἱνἰβίοη 
οἵ ἴδε Ἰαπά. [πῃ τΠ|18 σ886 αἶ80 Εἰση δα] ἢ δῃοιυ 
γα τῆς ἀδοϊξίοη, δηὰ τμογοίοτο γοϑοκὶ 15 δὰ ἴο 16 
᾿ 80 κραδίῃ δῆοσ ἴπ0 τοΐασῃ σα ἴἢ6 6Χ1]6 {Π|6 

τεϑο Ποηοης ΟΥὮὨ 186 σΔΡῚ18] τγὰ5 εἴἴεοϊοα ὈΥ͂ οσαβιϊηρ 
ἰο (Νοἷι. χὶ. 1), σορ. ὙΠΟ, ἰἱ. 61. 

3. ΤΠιλῖ ἴὴ6 [οὐΐῖοϑ τεοοϊνεὰ ὯῸ ῬΧΟΥΠΟΘ 88 ἃ 
{πδς, Ὁπι ΤΑΊ ΠΟΥ οἰτῖ65 ἴον {πεῖν Βα ἰδτίοη, δηἀ Ρ88- 
ΓΕΒ ογ τῃοῖγ ΠΕΓάβ, }18ὺ 580 τηυοὶ,, [ΠΟΓΟΙΌΓΘ, 88, 
ἐπα ἴο (π ροσγίοῃ οὗ ἴ86 οβοτηρ8 τηρητοποά 
πὰ. ΧΥΣΐ., 88 ἢ ἴογ τηοῖν βιυι δ εὶδίδησο, 
1μΐ8 τὮ8 ΔΙ ΟροῖμοΣ δαϊτοά τἴῸ ζθορ ἴμθῖι ἴπ νον 
τοῖο ΓΑ ο6 ἐμπδὶ 9 ΠΟΥ Δἢ Ὑγ88 ἐξεἰς ̓ ῃ ΠΟΥ Δ ΏςΘ. 
ΟἸγίος Ἔχργοββϑοβ ἴΠ6 βᾶτηθ ῥγίποῖρὶα ἴῃ τορασγὰ ἴο 
μἷᾳ ἀϊδεῖρ]65, Μαιῖ. χ. 9, 10; Μαγῖ νἱ. 8,9; ΓΚε 
ἶχ 8; χι 4,7. Ῥδὺ] δρ}Ρ6819 ἀΐγεςιν ἴο τ1π6 Ο. Τ'. 
διτδηρσειαθηῖ, 1 (ον. ἰχ, 18, δι βου ἢ ΤῸ Ὠἰτβο 
ΙΒ πιδκοβ πὸ οἷαΐπι ἴο {π8 τίρδι, 1 ΟοΥ. ἰχ. 18. 
ΝΟΥ 4180 686 ᾿τϊ ποῖ ρ]68 ουρῆϊ ἴο ρῖνε [Π6 βίβηᾶ- 
ἃΙ4 ἴο ΤΟ στο Οἢ8 ἀπά σΠ ΤΟἢ δαί ποτὶ ἴο ἱπ ἢχ- 
ἴηρ 116 56] ατίθϑ οὗἩ βρί τα] οἶοοβ. Εδὶ θοποῆοθα 
ΜΠῚ ἸΑτρὲ Ἰαηἀοα ροθϑοδϑίοη8 οἵσ οχίγδυδρδηῦ τὸν- 
ἐπΌ68 Οὗ ΙΠΟΠΘῪ ΔΙῸ ὙΤΟΠΩ ; θυ Θ΄ ῸΔΙ]Υ ττοης 13 
ἷξ πθὲπ σδτθ ῸΓ δῃθδἰδίθηοθ Οἱ ΟΡΡγθββοβ ἐπ 6 
ἌΣ πὰ τοῦβ πὶπὶ οἵ ἴδ6 ΟΥ̓ οὗἁ κιἰ8 68]}[{ηρ΄. 

(δἷ8 πιδίῖζοσ [ΠΟΤῸ 18 811}} του ΤΌΟΣ [ῸΓ ἱπ)- 
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Ρτονθτηθηῖ. ἘΙΧΒΕγ, τπογοίοσθ, ἄοθβ βϑίασϊκο βαύ: 
“ΤΊ [μου ϊοβ σοῦ ΟΥ̓ 1Π|8 Ὑῖϑ0 ΔΙΓΔΉΘΙΏΘηϊ 80 
το ἢ} 1Π6 ΠΟΤῈ δδβηγοὰ οὐἉ {ποὶγ θαυ] ΒΌρροτῖ, 
δπὰ σου 80 τῦοὶ [6 τηοτο αἰ] ροῃΥ δηὰ ψ 11}}- 
ουξ οἸθαττ βδπιθηΐ ρογίοττω τῃοῖγ ἀαῖγ. Ὑ ΠΟΥ͂ ΔΥῸ 
ἃ Ραϊογῃ ἴου 81} ΟΠ γι δείδηβ, Ὑῖιο ουρϑῖ ἴο τοχαγὰ 
81} νυ ἢ ΠΟΥ͂ Πάν 88 ἃ γἱῆ οὗ : 

8. Τηδ γουτῃ αι! ἔγοδμθδβ πὶ τοῦ ΟΔ]6 Ὁ 
ΘΟΙΏ6Β ἔΌΓΜΗΓα, [85 ἰῃ ἰδ δοιῃοίῃϊην "πη τα ΠΟ 
σμοοσίηρ, δηα βῆοννβ ΠΟῪ δ ρίουιβ ὑγαὶκ Ἰοϊηθα νἱ 
8η Εἰοϊοηξ δοοοια ρ ἰϑῃπηοηξ οὗὨ 1π6 Ὀπδῖ Π688 οὗὨ 118, 
ΚΘΟΡ8Θ ἃ τλδῃ ΟΥὐθὴ ρἢν δίς δ ]γ δοθπὰ δηά υἱζόγουβ 
ὉΡ ἴο δάνεποορα ἴς τγὰϑ δ0 αἷδο ντἢ ΜΟβοβ8, 
δηά θυθῃ ἰῃ οὖν {ἰπ|6 [86 ΓῸ "σεῦ δη ἃ ΔΘ τηθῇ 0 
δύ βιασοὰ 106 δᾶπὶ6 θεδατα] οι. ΟΥ̓ οὔθ δἷ 
Ιοαϑὲ Ἰοξ ;8 ΠΟΙ ταδίζθ τηθηϊίοῃ, [Π6 ΓΟΟΘΏΤΥ ἀθ- 
Ρατίοα ΝΙΖβο ἢ. ΟΟΠΊΡΘᾺΡ αἷδοὸ ἱπ 8] οἰ θστδ πο τ᾿ Β 
Δοποίορεπ 106 ἀϊδοοῦγβο οοποεσγηΐηνς “ Ὑουτ δπὰ 
Αρθο. 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

(4168 ἀοτηδπὰ. (1) Οἡ ἷβ8 ραγὲ τὸ] στουῃάοα, 
ἐδογοίοτο : (2) δὰ γ σταπιθά Ὀγ Φοβῆπα. --- Πδὶ ἰ8 
τρις δηά [δὲ ΟΠ6 ΙΏΔῪ γγ06}} ἀδιηδηά. --- Ηον αοἀ 
Βυ δία! 8 [ἢοδ86 ὙΠῸ ΔΙῸ [ιἷ8 ΟΥ̓ ἴο οἱ 8ρ90, δπὰ 
ἘΠῚ] {ΠΟΥ ΔΙῸ ΕΤᾺΥ (18. χὶνὶ. 4), βΒῆοση ἰῃ [6 
ς486 οὗἩ Οδ]οὍ. --- ΤΠ Ὀἰοαβίπρ οὗἁ ἃ ΑἸ {Π|{{ {|6}}- 
τηθηΐ οὗἨ [Π6 ΘΟΙΏΤη8Πη48 οὗἉ Οοά. --- Τὸ Ιαπὰ δὰ 
οολϑοὰ ἴομὰ νᾶ (Ῥοδοα ϑϑοΓΙ0}). 
5ΤΑΞΚΕ : ΟἿ]Υ Βὸ Ὑἢὸ ἰδ ὁ οἰ ἱ]ὰ οὗ αοά δπὰ 

θ6]οηρΒ ἴἢο [86 ΡΘΟΌΪ ΔΓ ρϑορὶϑ οὗ ἀοά, ὁδῃ ρδγίδκο 
οὗἩἨ 1π6 ΠΘΆΝΘΗΪΥ ἱῃου δηοθ, δ]. ἷν. 7; 11]. 29 ; 
Βοτη. Υἱϊ. 17, “τη τ[Π6 τοοορίοη οὗὨ φαγῇ] 
6 τηυβὲ ΤΟΙ Υ νου ΐηρ ἴο 1Π6 ἀϊνὶ πα ὈΪΟΒ5:ηρ. -- 
Ο, ΠΟΥ͂ ργοβίδθϊο 18 ρσοά 6881 [Ὁ 8 ῥγο  180]6 
απο 411} τἰΐηρθ δηὰ [88 [Π6 Ῥγοπηΐβα οὗ (6 {Ὁ 
ὙΠΟ ΠΟῪ 18 δηἀ οὗἩ {π80 τυ ἢ 14 ἴο οοτηθ, 1 Τί. 
ἷν. 8; Μαεῖϊι. νἱ. 33. ΑἸτπουρ αοἀ ἀοοβ ροοὰ ἴο 
ιὖὲθ ΠΝ] άγθ δηὰ Ὀ]65865 ἴΠθπὶ, γοῖ τὶτϊ [Π6 δυγοοῖ 
Ης αἰνναγδ δῆουγ ἱἤοτὰ [Π6 το 8180, Μ4]. 1}. 16-- 
18. ---ἴπ ἴΠ6 νου] 8 τνδῦ δηὰ δϑίτγὶίο. Ὀπὶ ἰῃ ποδυθῆ, 
Ρέδοο, Τοδῖ, δπὰ δ] ββοάποββ, οὐ Υἱΐ. 1. 
ΟΈΆΜΚΕ: [ἐν αἴης δὴ ἰῃ που! ἴη06 Δηὰ 411] Ὀιι81- 

088 ΤΥΒΏΒΔΟΙΟΠδ δη ἃ ἀθΑ] 8 8ΓΘ πηδίϊοτβ οὗ 00ῃ- 
βοίΐοηοο, 1 ΤΏ68. ἰν. 6. -- ΝῸ ὁπ σδὴ οὗ ἈΪἰπι86] 
1Α Κ6 [ῸΓ Ἡΐπγ86 1 δηγ τ Ὠηρ οὔτΠ6 Κίπραοιῃ οὗ μβοδνϑῃ, 
δηὰ οὔ οἴδγη Δ] [1 6, ὁχοορὲ ἰδ Ὀ6 χίνοῃ ἴὸ πη ἔγοϊωῃ 
αὔῦογο, Φοϊιη 11}. 27. --- Τ παῖ ἴὸ τ Ποἢ ἃ τη [88 ἃ 
τίσις Π6 τᾶν αὐθη ἀοιηδηά οὗὁἨ [8 τηλρὶβίταϊο, ἴοτ 
ἴο τ ἷθ δηἃ ατὸ υάρσοβ δρροϊηϊοά, Ὠϑαϊ. χνιὶ. 18. -- 
ΟἿ ροἴουυ δηὰ Ὀὑοδϑὶ βῃου]ὰ 6 [86 τ63 ΕἸ ΠΠΟΗΥ͂ οὗ 
ἃ ποοὐ οοηῃπείοθησο, 2 Ο(ὐοτ, ἱ. 12, Αοἱ8 χχίὶν. 16. -- 
(οάϊηοββ ἷ8 τοαγάοὰ 6180 ὙΠ} ἰοὴρ "Ὁ δπὰ 
Βοβ ἢ, Ρβ. χοΐ. 16; Ῥτυου. ἰἰΐ. 2. 

ΟΒΙΑΧΡΕΕ: ΑἸεβοιρὶ νγ6 σογίδί ΠΥ σαπηοὶ δῖ- 
ἰδη ὈΙοββοάηθϑββ [τους ἢ ΟἿἿΤ ΟὟ ΤΟΥ Κα ἀπα το τ 8, 
8:}}} αοἀ οὐ ἢἰ8 στοδὲ σοοάποϑβ 8 όοηϊ ἴ0 τον σὰ 
σῃδὶ γγὸ 40 ἤῸπι| τΠ|6 Βρίτὶϊ οὗἉἩ δα Ὀπιβδῖνο οὐδαΐοποθ 
ὙΠῸ ὈΘΙΏΊΡΟΓΑΙ δηὰ δρὶ γί] Ὀθηοβίδ. 



196 ΤῊΕΒ ΒΟΟΚ ΟΕ 9Ο05Ηῃ0Α. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΡῬΕΟΟΝΏΌ. 

ΔΊΥΊΒΙΟΝ ΟΥ εβτ ΡΑΙΕΒΤΙΝΕ ΑΜΟΧΟ ΤῊΗΒ ΝΊΧΚΕ ΑΝ ἃ ΗΛΙ» ΤΕΙΒΕΒ ΒΕΜΑΙΝΙΝα. ΑΡΡΟΙΧτ- 
ΜΕΧΊ ΟΥ ΤῊΚ ΟἸΤΙΚΕΒ ΟΡ! ΒΕΥΌΟΕ, ΑΝ ΤΗῈΞ ΟἸΤΙΣΒ ΟΥ ΤῊΞ [ΥΙΤΕΔ. 

Ομαρτεε ΧΥ͂.-Χ ΧΙ, 

1. 7οντίίοτῳ οΥ ἐλ 7γῖδε 9 ὑμααῆ. 

Οβάρτεε ΧΥ. 

α. 1 Βουηάδχίοβ. 

Ομάρτκε ΧΥ͂. 1-12. 

1 ὌΠΗΙΒ θη γγ8ἃ8 {86 Ἰοΐ οὗἩ (π6 ἰσἶδα οὗ (6 Ομ] άσθη οὗ Φυᾶδῃ ἘΥ͂ {πο ῖτ ΤΆΓΩΠΙ168 : 
εἐὐόπ ἴο ἰῃ6 Ῥογάδὺ οὗ Εάοιι, {Π6 τ ΘΓ 6885 οὗ Ζιη βουϊηπαγαὰ τσας {π6 υἱἱοτλοσὶ 

2 ραγί οὗ {Π6 βου οοαϑίέ. ἊΑμα {πθὶνῦ βουϊῃ ὈΟΓΩΘΣ γγαβ ἔγοτα [06 βῆογθ [6η4] οὗ {86 
8 8410 868, ἔτοτῃ ἴθ θΔῪ [ΗδθὉ. ἰοῃριθ] ἰμδὲ Ἰοοκοίι βου ιγαγα : Απα 1 ψϑαῦ ουξ ἴο 

86 βου εἴ4θ ἰο [οὔ] Μβδίϑῃ [6 ἀϑοϑηΐ 91] Αογαθθῖμι, πα ραβ8864 δἱοὴρ (ὁ Ζίῃ, 
δια Δϑοθῃαθα ὉΡ οὐ {86 βου βἰάθ υπίο [οὗ  Εβαάδθβῃ- 68, δηα ρϑββθα δ᾽ οῃρ' ἰο 

4 Ἡδσγοη, πὰ σϑηὺ ὑρ ἴο Αἀδγ, δπὰ ἔδίομθὰ ἃ οοΐηρϑββ ἰοὸ Καγίδα: ἤγοπι ἰλέπος Ἰὸ 
[4π4] ραββρα ὑοτγασαᾷ Αζιίθοῃ, δπα πϑηὶ ουὔὐ απο (86 τῖνοσ [γί -οῦτβ6} οὗ Εργρί; 
δπᾶ (Π6 σοϊηρβ οιίἵ οὗ (παὺ [(Δ]6] οοαϑὲ [θογάθ.} τοτρ ὅ αἱ (16 868 ; {118 8Π4}} 06 γοῦΓ 
βοιι οοαεὺ [ὈοτγάστΓ]. 

δ Αμπὰ {6 Θαϑὺ ὈΟγαοΣ γγ͵ὰ8 {Π6 86]ζ β68, ευδη υπίο ἔΐο δᾶ οὗ [86 Φοτάδῃ : δηᾷ ἐλεὲγ 
[186] Ὀοτάον ἴῃ [Π6 ποσί χυλγίον γγαὰβ ἔγοιαι [6 ὈΔῪ [τοῃρσιιθ] οὗὨ {Π6 868, δὖ [π6 υἱίογ- 

6 πιοεὺ αγί [[Π6 6η4] οὗ [λ6 Ψογάδῃ : Απὰ (0 θοσάϑν ψϑηΐ υρ ἰο ΒοίΒ-ορα, δα ραβϑοᾶ 
δἰοησ ὈΥ ἰδ πουῖῃ οἵ ΒΒ ιγαῦ ἢ ; ἀπά ἴῃ ὈοσὰθΡ σθηῦ ἊρΡ ἰο (06 βίοῃϑ οὗ 

7 Βυβδῃ ἴδΠ6 βοῃ οὗ Ἐδβυῦθη : Απα 186 θοσοΣ τϑαΐ ὑρ ἰοναγὰ ὈΘΌΣ ἔγοσα {Π 6 νδ]] 9 Ύ 
οὗ Αὐοδογ, δῃὰ 80 που ιν α Ἰοοϊκϊησ [ἂπᾶ ἰπτηθα που πναγὰ) ἰοναγὰ Ο1]σα], ἰμδὲ 
ἐς Ὀοίοσο (6 ροΐηρ' ὉΡ ἴο Αἀυχτηπιῖηι, τ εἰσὶ ἐς οἢ (86 δου δβἰα6 οἵ Π6 γῖν [πδίογ- 
ΘΟΙΓ86] : 8πα (86 θοτάδν ραβ8θα ἑονγαγὰ {88 τγαίθγβ οὗ Εἢ-δὨΘμΘ8ἢ} [δ η-Βρυϊηρ], δὰ 

8 (16 σοϊηρβ ουἱ ἱπογϑοῦ γγϑῦθ δὖ Εη-τορσοὶ [ΕὉ]]Θγβ-δρυῖηρ] : Απα {86 θοΟΓάΘῚ υϑεΐ ὰρ 
ὈΥ [᾿η00] 6 νϑ]6 γ οὗ (μ6 βοὴ οὗ Ηΐπῃοῖα, ὑπο {Π6 βου βἰ46 οὗ {86 ΦΘὈαδιίδ ; (86 
ΒΆΙΩΘ ἐς ΦοΓιβδ θη : 8πα [πΠ6 ὈΟΓΩΟΣ σοῦ τρ (ο 1Π6 ἴορ οὗ [86 τπιοππίδϊη ἰμδί ἐΐσίβ 
Ὀδέοτο (86 νοῦ οὗ Ηϊΐπποῖη νϑδίναγα, ὙΒιοῖ ἐς αὖ 86 δηὰᾶ οὗ ὑμ6 υδ]]οὺ οὗ (86 

9 ρἰαπία [ΕΘρΒδίπι] ποσί να : Απὰ (μ6 θογάοΓ νγὰβ ἄγανγῃ ἦ ἔγοτα {Π6 ἰορ οὗἨ [Π6 ἈΠ] 
ἱ πιοαπίαίη ] απο {86 Τουπίαϊη οὗ [Π6 γγαῖϑσ οὔ Νϑρβίοδῃ, δπᾶ νγϑηὺ ουἱ (0 {6 οἰ[168 
οὗ πιουηΐ ΕρΏτΟΩΣ ; δπᾶ (Π6 ΒΟΣΩΘΥ νγὰ8 ἄσγανγῃ ἰο Βδαδϊδῃ, ψ βοὴ ἐς ΚΓ 1γ]4{}}- ΘΑ Υῖτα : 

10 Αυά (μ6 Ὀογάθγ οοπῃραβϑϑα [ἰοοὶς ἃ σοι ρΆ88] ἔγοια ΒδΆ] Δ} νγοδίνγαγα υὑπίο τποὰπὶ 
δον, δΔπα ραββθα δ᾽οὴρ υπίο ἴμ6 5146 οὗ πιουηὶ οαγὶπι (16 ἐ5 (ἸἾΘΒ4]0Π) ὁ 186 
ΠΟΥ 816 [ ΕΔΥ, ΠΟΥΘΘΧΔΟΙΥ : (0 ἐπ6 8146 πογίμυγασὰ οὗ Ηδγ-)θαγὶπι, (Πδὺ 18 ΟἿ 68- 

11 8]οη], )ᾶπὰ ψϑηῦ ἀονγῃ ἰο Β6. ΘΠ ΘΙ 68ῃ, πᾶ ραββϑα οἢ (0 Τἰμπδῃ : Αμπά ἼΠ6 Ῥοσά 8 σ 
τγοηΐ οοἱ πηΐο {86 Β᾽46 οὗ ΕΚΤΟΝ που ψαγὰ : δα ἴῃ)6 ὈΟΓΩΟΥ τνᾶϑ ἀγάγῃ ἰο Θ,ϊοτοῆ, 
δη4 ραδβθα δίοησ ἰο πηουηΐ Βδδίδη, δπᾶ νγϑηΐ οὐ πίο 94 0166] ; ἀπὰ {πΠ6 σοϊῃ 8 ου΄ 
οὗ (86 θΟΓΑΘΙ 676 δὖ (}6 868. 

12 Απά (δ6 νγϑϑὲ [ῬγΓῸΡ. 868] ὈΟΓΩ͂ΟΣ γγὰϑ 0 [οΥΓ 40} 86 ργϑδί βθ8, δπὰ (Π6 ουβδϑὲ 
ἐλογοοῦ. ΤῊΐ8 ἰ8 [6 οοαβὲ [Ὀογά6Σ] οὗ {16 οἰ] άγθη οὗ Φυάδῃ τουπᾶ δϑοαί, Δοοογάϊησ 
ἰο {ποὶν Ἀπ 1}168. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝ ΘΟΠΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

. [1 Υος. 1.--- [δ νότϑὸ πουϊὰ τοϑᾶ πιοῖθ ΘΥΔΟΟΥ 85 (Ὁ]Ὁν8: Απὰ ὑπο ῖθ ταᾶδ ἔἶπιο 1οῖ ἴον (ἢ Φ (τἶρο οἵ ἔδ:ο δου οὗ ϑυάλῃ, 

δοοοτάϊης ἰο ἰδεῖν ΖὉΣ ]ἴοο : ἰοπνατὰ ἴπο Ὀογάον οὗ Κάοαι, 6 πθογηοδο οἵ Ζίη δου ἢ ναγά, [ἢ ἴδ 9 ΟΧΙΤΕΣΩΘ δου. -- ΤῈ.] 

[ἐ γον. 9..--Οεεοηΐυδ ᾿ποϊπθα ὑο ἔμ 6 τποδηΐηρ "' δἰτεϊεμοὰ " “ οχίεη ἀοὰ.,᾽ 90᾽ ..10 ἐῃ ἐο Καὶ δυὰ Ρίοὶ ; πὰ δο ἢθ Ῥϊοξϊο, 

ἘΑΥ͵ δὰ οἴποσα ἰσγδηδίδιο ; Ὀυϊ 85 Εὐτει δινὰ ῬῬ ἼΌοσ (ϑἰσαο δ) ΔΡρτονο ἴῃ ἴμοδ0 οοηὐυκαίίοτιϑ ἴΠ9 ἀσβη[ίου δ τπδικ οὔ᾽," σο. 

πῖσχο, ἩΆΙΟΒ Δ}} δάπηῖς ἴοὸ ὈῸ ἔπ βϑῆδο οὗ ἴδιο Ρ΄οὶ, [ΤῈ δοοῖ8 Ὁ ὍΘ ΠΟ ὨΘΟΟΟΣΙ ἴοΣ οἰδηκίηρ ἔπ 9 Επκὶ δ γοταίος. --- 1. 

« Τὴο Κοίδ!ῦ ΓΙΝΓΤῚ, δι ἐμοαρι πὸ σδαποῖ ΔἸ] ΟΜΘΒΙΥ Φχ- [{μὲ ἰοχὲ ταίδοσ ἔπη (δ ποϑή!εδα Κατὶ ΣΤ ὀοκιρ. οἱ, 
ῬΓΟαΣ ἰὺ 886 εἰς. ἰῃ ἐὰφ τγβυκιαἰίοω, 16 ἴο 6 τοϑαϊπφὰ ἴω Ϊ χί. 2. Ἐπα) ἀν ΖΣράγε. ἃ 806, ἃ. ᾿ 
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ὃ. Οαἰοδ᾽5 Ῥοββοββίοῃ. Ηἰδ δα ΠΟΥ Αομβαῃ. ΟὈπο]αδβίομ ἴο γοΓ8. 1-- 12. 

Οβάρτεε ΧΥ͂. 135-906. Οὐ. οδ. χὶν. 6-15; Φυάσ., ἱ. 10-15. 

182: Απᾶ πηίο (ἰΑ]θὉ ἴδ6 βοὴ οὗ Φϑρβυμπθῆ ἢ6 σὰνθ ἃ ρᾶγὺ διηοηρ [ῃ6 ΟὨΙάσοη οὗ 78- 
ἀδἢ,, δοοογαϊηνς ἴο (86 οοπτηδηαἀμπιρηὶ οὗἉ (Π6 1ογὰ [Φομονδὴ] (ο ψοβίιυα, ουδη [Π6 οἰ 

ι4 οὗ Ατϑα [Εν] ἢ -ἀγθα, οἢ. χὶν. 16] [86 ἔδθμοὺ οἵ Αμδκ, νυ ϊοἢ οὐέν ἐδ Πθῦτομ. Απὰ 
Οδ]1ὸ Ὁ ἄγονο ἱβόποθ {π6 [ὮΓΘ6 βοὴ οὗ Απακ, Θ΄ βἢδὶ, δηὰ Αἢίτηδι, πα Τα]τηδὶ, 1Π6 

1ὅ οἰ] άγϑη [8088] οὗ παῖ. ἀπά 6 πϑηΐ ἂρ {μθηοθ ἰο ἐπ 6 ἱπῃδὈυϊδηῖβ οὗ ὈΘΌΡ : δηὰ 
16 [6 πᾶπηθ οὗ θῖν Ὀοΐοτθ ισας Κα Ἰγ] αἰ Β-βορθοῦ [Βοο]κ-οἰἴγ, Θομιρ. νϑγ. 49]. Απάᾶ Οδ- 

Ἰοὺ βαἰ4, Ηθ ὑπαὺ βυιϊίοι ΚΕἸ γ᾽ ἢ -βαρθθγ, ἀπα ἐβκϑί 10, ὑο ἷπὶ Μ}}}} 1 σῖνο Αομβδἢ 
17 ΤΥ ἀδυρηίοῦ ἰο νὴ. Απὰ Οἰμηΐθὶ, 186 βοὴ οὗ θηδζ, (6 Ὀγοῖμοῦ οὗ (δῦ, ἰοοκ 
18 1ὃ: δηὰ Βα γᾶν δΐπη Ασἤβδι 818 ἀδυρίον ἰο 6. Απὰ ἰὺ σάπλ6 [0 ρ888. ἃ8 Β[)}0 ΘᾺ Π16 

μαΐο ἀΐπι [οδπ6 ἴῃ], μα 816 πχονϑα Εἰπι ἴο δϑὶς οὗ 6 ὺ δύο Σ ἃ ἢ6]ἃ : ἀπά βῃ6 Ἰρθα 
19 οἱἵ᾽Υ, ἀδν [{}}6] 8458; διὰ Οὐδ] ὺ βαϊὰ υηῦο μοσ, ΤΥ αῦ νου]άθβὶ που ἢ ΥΟ δηβν γοὰ 

[Απὰ 586 5414], αἴνθ τὴϑ ἃ δ] ββδίηρ ; ἴοσ ἔοι Παβϑῦ σίνϑῃ τὴ ὦ ἃ βου ἢ Ἰαπά [ρΓῸΡ. 8 
ἰλπὰ οὗἉ (86 βουϊ-ΘουπίΓΥ] ; σῖνθ πη 8180 ΒρτΪηρΒ οὗἁἩ νγδίθυ : δῃηα ἢ6 ζᾶνϑ 6 γ [6 ὑρ- 

20 ΡῈ Βργίηρβ, δῃα (86 ποῖον βργίΐηρβ. ΤῊβ ἴβ 1ὴῃ6 ἱπμουϊδπο8 [ροββθββίοῃ] οὗ {86 
ἰτῖθ6 οὗ 186 οἰ] άγϑῃ [8018] οὗ Φυσδὶ δοοοσάϊηρσ' ἴο (μοὶν ἔδπι}}168. 

ΤΕΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

[Π Τας. 19... 272. Βίποθ ἴδο δαΐ, ὃ Ἄδηπος Μ16}} 6 ἐβκϑῃ δὲ ἃ ἀδί. ὑτιὲ ΟὨ]Υ 88 δ 800.) ΣΙΔΏΥ Βδ ́Ὸ πηἀοτβιοοιὶ 
! . 

μι “4... δάνοσ ὈΐΔ}}γ, “ πο ἃ ἰδπᾶ,᾽" οἷο. 80 ΚᾺΥ, [ο]ονίης Καυοροὶ: Ναολ ἀεὶ Μωαφείαπάς ἀαδὶ ἀπ πιΐολ καβεδει. 

80 εἰδο 9 ΕΧΧ. : ὅτι εἰς γῆν Νάγεβ δεδωκάς με; θα (δφΦ γυ χδθ πθοσο δίπι ΡΙΥ τορδσὰδ (ἢ δ ἃ 0880 ἩΏΟΣΘ ἴπὸ γοσὺ οὗ 

εἰνίης φονοτηδ ἔῊῸ ΔΟΟΌΞΔΟ ΟΣ ; ἐεγγαῦη αἰδίναϊειγι εἰ ἐογγεπίεηι ἀεσί με πιλί. Οφϑῃ. [2Χ. 3. υ. Ἰζῷ ν. 108, 1. γιὰ 
ἰδ ῷτοο ῃῸ Ἰοξίο, λίδυτος, οὶ], ζυῃΣ. -- ἴὰ.] 

6. Οδίδϊορος οἵ [πὸ Οἰτῖ69 οὗ ἐι6 Ττῖῦο οἵ δυαάδῇ. 

Οἤλρσεε ΧΥΎ. 921-68. 

«. ΟΜε6 ἐπ ἰδλε βϑυωίλ. 

ΟΆΡΤΚΕ ΧΥ. 91-82, 

21 Ἀπὰ [86 αἰὐογηηοϑύ οἰ168} οὗ {86 ὑγῖθθ οὗἨΓμ6 ΟὨΠ]Πά Λα [80η87 οΥἹ 7088} ἰοτνατγῆ 
22 δ6 ςοαϑῦ [Ὀοτγάεγ] οὗ Εάοπι βου γαγὰ σσοτο ΚᾺΌΖΘΘ], δηὰ Εάογ, ἀπ 9α σὰν, Απὰ 
29 24 Κίπδη, δπὰ Ὁ πποπδῃ, δηὰ Αἀδάδῃ, πὰ θάθβῃ, ἀπά Ηδζοσ, ἀπά ΤΠ πδη, ΖΙΡΆ, 
29 δηά Τοϊθη, δπά Ββαϊοίῃ, Απὰ Ηλδζογ, Ηϑδαδιίίδῃ [ΗδΖοῦ- δἀδιίλ ἢ], δα Κι δγίοι, 
20 27 απά ἤοζτου [ΠΚουο μ-ἤθΖγοη ] συ πϊοἢ ἐς ΗλΖοῦ, Απλδη, απ ϑὅῃθιηδ, δηὰ Μοϊδάδῃ, 
2 Αιυάᾶ Ἠαζαι-σἠάδῃ, απ Ηδβῆμιοη, δὰ Βοι-ρα]οῖ, Απᾷ ΗδΖαγ-βῃυδὶ, δηθὰ Βθον- 
29 80 5βμοῦα, δηᾷ Β12)ο 1 Π- ἢ, Βδαῖαῃ, δὰ 11πὰ, ἀπ ΑΖοι, Απηὰ ΕἸιοΪδα, δα ΟΠ 681}, 
ὃ] δ2 διὰ Ηογιωδῇ, Απὰ Ζίκ]αρ, δπὰ Μβαμαδηπδῃ, δπα Θαηβαηηδῆ, Απά 1, Ὀδοίἢ, δηᾷ 

δ Βῖπν, δα Αἴη; δῃὰ Εἰμλμηοι : 41} [πθ οἰτί68 αγθ ἔνθ δηᾶ πἶπθ, τὴ [8η4] 
(86 ῖγ ὙΠ] ρ΄ 68. 

[1 Υα 11... Αὄνὰ (6 εἰτἰο5 πότο. ἰὼ [οὐ Ὅπι] (6 οχίγοι Ὁ οὗ (86 ἐχϊθ6 οὗὨ ἐδ δοδ οὔ Φυάδεϊ, ἑοπαζὰ ἰ8ο Ὀοσάοσς οὗ 
Βάοτα, ἴα ἴδ ϑοιΒ-οουμσυ : δῦ ροὶ, 6:6. -- Τ.] 

β. Οἰϊίοο ἱπ (δε Ζιοιοία πα, 

ΟἬΛΡΤΕΚΝ ΧΥ͂. 833-47. 

ΤΕΈΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

5) δ͵ά4ά Απά ἴῃ [86 νἈ]Π1δὺ [Ἰον]δηα], Εβλΐλο], ἀπᾶὰ Ζογθδῆ, πᾶ Αβἤηδῖ, Απᾶ Ζαπολι, 
δδ πδιᾷ Επ-ρδηπῖτα, Ταρρύδῃ, δηθὰ Εὔπϑῃι, ϑαγιηυίῃ, ἀπ ΑΑ.]] πὶ, ϑόοοο, ἀπὰ Α.Ζ6- 
880 Καῇ, Απὰ ϑῃαγαῖη, Δα μαῖα, δθὰ ἀθάδγαν, δὰ Οδβαογοιμαίηι ; Τουγίθϑῃ οἰ οβ 

γι ἢ} [884 ὑπο ῖσ νι] Πα σαβ : 
1 88 Ζοηδῃ, δμᾶ Ηδήίδβμαι, δὐὰ ΜΙρσαλ]ραᾶ, Απαὰ Ὀ]]θαη. ἀπ ἈΠ ΖΡ, ἀπᾷ .10Κ- 
99 40 (δθο], 1,Δομ Ἴδῃ, αμὰ ΒοζΖίζαί, ἀπὰ ᾿σοπ, Απὰ Οαθῦοπ, πὰ 1 αἰνιιπδτ," ἀπά ΚΚΊΠ]}- 

α ΝυτιοτοῦΣ Οοἀή, δηὰ Βάϊίουν τοοὰ ὈΏΓΡ (διπι86) Ἰβίϑυ ἡ οὗ ωριὶ μὴ . 
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41 116, Απὰ ϑάδγοίμ, Βοὶμῃ-ἀάροη, απᾶὰ Νϑλτθδη, ἀπὰ Μδκοάδῃ ; βἰχίθοῃ οἰθ8 
ψ ἢ [8547 ΓΠ οἷν νι Παρ : 

42 48 44 1 ὈηδΔῃ, δπὰ Εἰμοσ, δὰ Αβἤῆδη, Απα Ζρμίδη, δηὰ Αβῆπδῃ, ἀπὰ Νοζίῦ, πὰ 
ἘΚ 6 ]αἢ, δῃᾷ ΑσἢζΖὶρ, δηὰ ΜΑγοβηδἢ ; πἷπα οἰ1168 τ τ [8η4] [Ποὲγ νυνὶ Παρ : 

45 46 Ἐκγοπ, πιὰ [4π4} μοῦ ὕονγῃβ [Ηθὺ. ἀδυρῃίθτ8}, δηθὰ ἤθὺ υἱ]αρθβ: ΕἼΟΙΩ 
ΕΚτοὴ θνθῃ ὑπο [ῃ6 868 [0Γ, Δπα νγοβίνγαγα , 811 [Πδὶ ἰαψ πϑὰγ [ὉΥ [86 εἰάθ οὗ ] 

4 Αβμαοᾶ, ἢ [64π4] ὑπ οἷν υἹ]αρθβ : Αϑμηάοά τῖϊι [οπα : τ 10}}} ΒῈΣ ἴονγπβ δὰ 
ΒΟΥ νΠ]αᾶσθ5; (ἀᾶΖϑ, τ} ΒΓ ἤογ 8 [ἀδυρῃ θγ8] δπα ΠῈΡ Ὑ]]ᾶρθ8, αηΐο (}6 ΣΙΥΟΣ 
[τγδύθγ-οου 89] οὗ Εργρί, ἀῃά (86 στοδὶ 868 5 δπά ἰλ6 θογάδν ἐῤογθο. 

γ. Οἰὲεα ὁπ ἐλ6 Μοωυπίαῖπ. 

ΟἾἜΑΡΤΕΕ ΧΥ. 48-60. 

48 Ἀπᾷ ἰπ ἴδ6 ταουηίδίῃβ [ρτγορ. οἢ [16 πιουηίαίη], ΘΒ Αμαν, πᾶ Φα ΕΓ, δᾶ ΘΟΘΟΉ, 
49 δ0 Απὰ ΠΔπηδἢ, απὰ ΕΚ ἰν) Δ. -δδ μηδ ἢ, τ ἢ ἢ ἐῈ ΠΘ θῖν, Απὰ Αμδῦ, δμὰ Ἐβ  θ 9, 
δ1 δα Απίπι, Απὰ αἀοόβμθῃ, δὰ Ηοϊοη, δα ΟἼΟᾺ ; οἰθνθῃ οἰάθϑ τ [ἀπηα} {ποὶγ 

ὙἹ]ΠΔρ68: 
δ2 ὅ8ϑ8ϑι Ατλῦ, δηᾶ Ὀυϊηδῃ, δπὰ Ἐβῆθδη, πὰ ὅδησπι, απα ΒΘ -ἰἈρρυλῃ, δηὰ ἀρδο- 
δ4 Καὶ, Απὰ Ηυμπδῃ, δηὰ Καὶ ἱγ)]αι ῃ-αῦῦα (το ἐδ ΗΠ ΘΌΤΟΙ) δῃὰ ΖΙοΟΣ ; πἷπθ οἰκ168 

νη [4π4} {πο ἷν νη ]αρθ8 : 
δδ ὅῦδ Μλοη. (Αγπ}6], ἀπά Ζίρῃ, δῃὰ Δυϊίαιι, Απὰ “62Γ66], δῃα Φοϊκάθαπι, αηὰ ΖαΑηοδ, 
57 Οαΐπ, ΟἸθοδη, δὰ Τἰπιηδὴ ; ἴδῃ οἰτ68 τ] [8π4} ὑπο Ὁ νἹ]}]αρ68. 
δ8 88 Ηδ]μυ), 6 ἢ-Ζυγ, απὰ ἀδάοσ, πὰ Μδαγαίμ, δῃὰ Βοι} -ὅποίι, δὰ Ε]ΊΘ ΚΟ : 

βὶχ οἰ[[68 ψ ἢ [8π4} {πο ν]]Αρ6Β : 
60 ἘΠῚ ΡΑ0}.- 881 (ΒΟ ἐς Κα Ἰν) αι} -)θατῖπα) δπᾶὰ ἘΔΌΡΔΕ; ἔντο οἰὧθβ τὶ [884] 

(μοῖν νἱ]αραβ. 

ἃ. ΟἸιίοα ἐπ ἰλε ἩἐϊἀετΉεξ:. 

ΟἤλΡρτκΕ ΧΥ. 61--63. 

61 6) [1ἢ [16 νι] άογηθββ, ΒοΠ-ἀγάθδῖι, Μ|Ιἀάϊη, δα ϑϑοδοδῆ, Απᾶ ΝΙΌΒΗΔη, δηὰ [ἢ6 
οἰἐγ οὗ ϑα]ῖ, δβὰ Επ- σαὶ ; βὶχ οἰθβ τι [Δη4] {μ6ὲὶν ψΊ]αρ68. 

68 ΑΒ ἴοσ ἴδια Φθθυβιῦθβ [π8 ἱπμδοϊδηΐθ οὗ “ογβα θη), (μ6 ομ] ἄτϑη [80η87 οὗ ὅα-. 
ἄλῃ οου]ὰ ποὺ ἀγῖνα {μ6λ ουἵῦ; Ὀαῦ {ῃ6 ΦοὈθυδβίῦθθ ανγ6}} 10 {Π6 ΟΕ] άσθῃ [808] 
οἵ Φυάδῃ δὖ ΨΦογαβαθτα πηΐο τ18 ἀΔγ. 

ΕΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. «τῖρθ οὗ Ζαάδῃ, (α) 5 θουπηᾶβ {γετβ. 1--12) ; (δ) 
Οὐδ] θ᾿ 8 μοββεββίοπ (γϑγϑ. 18-- 19); (6) 8 Ἰδὲ οὗ 1}6 

ΤῊΣ δορὶπηΐηρ οὗ ἴππ6 δοοουπὲ οοηςοτηίπρ' ἴΠπ6 ἀϊ- ΟἿ0168 (γγβ. 230-68). ᾿ 

υἱκίοη οἵ Ῥαϊθειΐπο μβανίπρ Ὀδδῃ ψίνομ ἰπ τοτβ. 1- 8. α. γετ. 1-12. 1 Βοιηάατίεδ, γατ. 1. Απᾶ [Β6τ9 
οὔ τς ρτεοθάϊηρ᾽ οπαρίον, γα ἤπὰ τ1πὸ οοππαδθομ Ὑγ88 18 Ἰοῦ οὗἩ ἴ8λ6 ὑτίδο οὗ [89 δβοὩδ οὗ ϑυάδῃ, δο- 
οὔ ἰς ἰπ ςἢ. ἦς Ι δῃ δυνλόμὸρ ΠΕ ἘΠΒΤΠΕΓΆΟΝ ᾿ οοτάϊης ἐο ἐχοὶν ζασα θα: ἑονασὰ (ὧΝ ποι 9) 

οὗ πδπῖοβ τ ποῦ ποῦν ἕο ον 8, ΘΠ  ὈγΆΟΙρ ἤγο οΠδΡ- » 

τοῦβ π᾿ 4}}, τ ΟἿ] ἴἤγθο ἱπίθγγυ ρτοπ8. (οἢΔΡ8. ἴδιο Ῥοσάοσ οὔ Βάοι;, [ς[υνγαγά) ὑδι ὙΠ ΘΓΆΒθΗ5 οὔ 

χνυ. 8-19; χνυὶϊ. 3--18.; χνῖϊ. 1-10) δπὰ τποθὲ 1η- Ζίτι, βου πνσασγά, ἴῃ (ἿΘ 69. ἀεη. ἱἱ. 8; χὶ. 3) 

διστιοιϊἦνο, 18 ΘΧΈΓΟΠΙΘΙΥ γ᾽ 08 0]6 ΤὉΓ [ἢ 6 ΒΘΟΒΤΑΡΗΥ͂ "86 οχύσϑιωθ δουϊῃ ; ἵ. 6. ἴΠ6 ΤΟΥΤΊΤΟΥΥ οὗ {Π6 ττῖῦ6 
οὗ Ῥαϊεβίῖπο. [τ βιρροβίδ ἃ οοηρδηβοη ὙΠ ] οὗ 7 .ἀ8ὴ ΘΠ γδοθά [Π6 πιοϑὲ βου πετη ματὶ οὗἉ {ἢ 6 
Ηοτιοτγ᾽ οδἰδίορταο οἵ 5}1056, 1). ἰ. 484 Ε΄. τ [Π6 []δπὰ, 8ο {πδΐ, 85 αἱ] τὶ βαρροβοϑ, ἵς τουοποὰ 

ΘΑΥΟρτΆρἷς ργοβοπιδίίοη οὗ [86 ρ]αοοϑ παιροᾶ ἴμο  Εάοπι ἰπ της δαϑὲ δπὰ ἴῃ τῃ6 βου τη πδὰ [π6 σ]] οτ- 
ΠΔΡ8 οἵ Κίερετῖ, ὕδη ἀθ γε άθ, δῃὰ Μϑῆκὸ ΠΙΑῪ ᾿ πεβ8 οὗ Ζ'π δ 118 θογάογ. ὙΤΠ6 ροβίεοπ οὗἨ τΠΐ8 
ὕῈ οοῃϑυ] θὰ. [Οπεθοτσπθ᾿ 8 ἀὐοι τατὶν αἶδο, δηὰ τΠ6 } τυ] Δ τηθεα 18 ἀοίοττηϊποα, ἤγοπι Νιιπὶ. χχ.ῖ; χχυϊϊ. 
Τ.8}8 βοσοπιρϑη γίπρ Εἰ πϑοη 8 8]. [π|14; χχχὶϊ!. 36, ὉῚ ἴπδῖ οἵ Κδάρειι- δαγῆθα οοποοτη- 
οἰ. χυ. γὙὸ ᾿βὲν εἰνοη 8 [86 Ῥγουΐηοθ οὗ {πο ἴῃ τ ποῖ τὸ παν δἰ γον βροξθῃ, οἡ οἷ. ΧΙγν. 6. 

α 80 κοοοτάϊης ο ἐμο Καὶ ΟΊ ΤΣΓΊ, πο (80 ΚοΙΔΙΡ ποῦ!α Βατὸ 1: πτίείσι [ΠΙΩΣΤΊ, ὁπ ἐδο τοδάϊηξ οἵ μὸ 
ΚοιΌΙΌ, οοαιρ. τοῦ. 12. “ 

δ 80 ἐδο Κοτὶ ὩΣ . ἴδο Κοιδ!Ό τοδᾶε ὩΣ, ἤόποο Βαῦϑοα : σδοῖα. ἵνο βίδῃὰ ὉΥ ἰδς τοβάϊης οἵ ἴμ9 Μαροτοῦος 
σὶϊῃ ἐθο ΧΧ. (Ἰανούμ), αϊα. δοῦπι), μαἰθον, δὰ Ὧο οι. 

ας Βοίπορῃ σεγϑε ὅθ δηὰ 60 ἔπ ΟΕΧΧ. μδγτο (Α Β Β Χ) ἰ8ο δἀάϊξίου : Θεκὼ καὶ "Εφρατα (αὕτη ἐστί Βεθλεέμ) καὶ φαγὼρ, 
και ᾿Αιτὰμ (Αἰτάν ἴα Οοά. αὶ.) και Κονλὸν καὶ Ταταμὶ (Τατάμ ἴῃ οοἂ, αι.) καὶ Σωρὴς (Θωβής ἴη Οοά. 741.) καὶ Καρὲμ καὶ 

Ῥαλλὴὶμ καὶ Βαιθὴρ (Θεθήρ ἴῃ ὑοἀ. αὶ.) καὶ Μανοχώ" πόλεις ἕνδεκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.) 866 ἤωτῖμον οὐ ἴμ|8 ἴῃ ἴμ6 Ἐξχ- 
οξοιῖὶοαὶ ποῖα. 
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Αοουγάϊηρ ἢ τι 5 νίονν, [86 ὙΠ] ΟΠ 689 οἵ Ζ[η 4150 (νοσ. 61) ἰῃ τὸ ὙΠ ἀογ 6865 δὲ {π6 ποτ οῃά οΥἨ [δ6 
πιϑῖ ὃδ6 δοῦρς ἴῃ [86 ΑΥ̓ΔΌΔΗ, δηὰ δοοογάϊηρ ἴὸ 
Ναπι, χἰϊ!. 26 δου ἃ δανο ἑογιημαὰ ἴδ πογίλογη ρατί 
οἴ ἰδὲ τὴ] ογποβ5 οὗ Ῥαγαη. Οἵ, [η6 Ατιὶο!]εβ Ζὶη απὰ 
Ῥάγδπ ἴῃ ὙΥΪΏΟΓ, 11. 135 δηά 192 [δῃὰ ἴῃ 186 Ζ) οἱ. οΥ᾽ 
(δε Βιδίε]. ---- ΤΊ ρθπογαὶ βοοοῦης οΟὔτἢ 6 ρνοβί θη οὗ 
186 ἰαπὰ οὗ πᾶ δ} 186 [Ὁ] οοά (νογβ. 2-- 2} ὉΥ τῆς 
ΠΌΤ ρατισυ αν ἀοβοτὶ ρτοη οὗ [86 ὈΟπη Δ Υ168; δηὰ 
ἄγει, τ 8081} ὈΟΓΩΘΓ 18 ἄγαν (νοΓ8. 2--4) 80 88 ἴὺ 
υοἰηομὶς ἰῃ σόπογαὶ ἢ Ναπι. χχχίν. 8--ῦ, 
γε. 2. 19 βἰαγηρ-ροῖπι ἰ6 [86 ϑῃὰ οὗὨ 186 841. 

868, ἸΠΟΓ ἜΧΑΟΙΥ͂ 851}, ἴὍΆ86 τἸοχυο ἩῚΟῺ τυσῖδ 
δουϊπασᾶ. “ΓΗΐ τοηρσῦθ 18. [86 δοῦτἢ (ΠΠΟΓῈ 
ΔΟΓΌΓΒΙΕΙ Υ 500 ΠΟΥ ΠιῃΟβ1) ρασὶ οὗ 1η6 Ἰ)εδὰ 868, ὃ6- 
ἴον τ6 ῬΓΟΠΙΟΠΙΟΤΥ͂ ἩΠίοΝ Βίγοῖο 8 ΓᾺΡ ἰηῖο [ῃ6 
ἐ6Ά ποδὶ οἵ Κουγδὴ (οδίπϑοη, 11. 23]--234), δηὰ 6χ- 
πεηάϊηρ᾽ ααΐτα ἴο [6 Βου ΠΟΤ ροὶπὲ δὲ [Π6 80-04}16ὰ 
δ ἰπουπίαὶπ, απὰ δα] ἸΠΟΤΆ595 ἔτοπὶ ηΪο ἢ [Π6 
Ὀοπίος οὗ δυάδἢ π᾽᾽ (Κεῖ). πὸ δα] ποῦη- 
εἶπ {Καξοῦπη [56 1}, δηὰ 841 ΒΎΔΙΩΡ ΔΙῸ 80- 
σατατοὶγ γίνε οἡ Κἰορογ β Μδρ. 

Ετοῖὶ 15 ροΐπὶ τῃ6 ὈΟΓΔΘΓ ΓΒ ἴῃ ἃ ΤΟΪΟΓΘΌΪ 
ἀἶγοοι οοῦγεο τ᾿ΟὟαγὰ ἴΠ6 βουίῃ, 88 τὸ ἰθάση ΤΟΙ 
τοῦ, 8 πο ἢ ΒΑΥΒ: Σῦ ποῦ οαὐ ἑἱονσαρὰ [89 δου 
εἰὰο οὔ 80 δοοοιὲ οὔὐ ΔοσδοθίωΩ. πη ΑὐγδΌΙ πὶ 
πρ. “ἢ. χὶ. 17. 1 τῆθ πιοπηϊαίῃ ΔΟΓΑΌὶ πὶ ἷ8 
(86 Ξ81η6 845 [6 Β.4]4 τηοπηϊδίη, πιοποποα οἰ. χὶ. 
11; χὶ!. 7, 88 δϑοι ἢ ὈΟΘΠΑΤΥ, [ἢἷ8 μοίσ ες (Κποθεὶ : 
δόζεηῖ) οὗ Ασγαθθΐπὶ νου] ὰ ὕὃδ 8 Ρ688 ἴῃ [13 Βα] ά 
πιοαηαῖη. Κποροὶ τ ῆο τοὐοοῖδ (πΠῸ ἰάοπηΥ οὗἁὨ τς 
Βα]ὰ απὰ Αεγαθυϊπι τηοπηταίπβ, ὑθ᾽ἰανοβ ἴπδὲ τῆς 
ἸΔΙΌΓ τΔΒ ἴΠ6 Βἴθαερ 0888 68- ϑυίαῃ, ὃ, Υ. οἵ τῇς 
Ἰ)εδά ὅεβ, πηϊςἢ νἱενν 15 ̓ παἰσδῖθα Ὁ ΜθηκΚΘ οὐ ἢ 5 
80, ἩΠ|1ΩῸ Κορε Β 5Κοῖο ἢ ΠΡΟ Πε ουγ ορὶπίοῃ. 
Ἐτοὰ τη 8. «οὐτΠ- 8146 ΟΥ̓ τῃ6 11} οΥ̓ Αογδῦδιηι, “Π6 
Ὀογίεῦ ΡΌΕΒ οὐῈΥ ἰοὐνατὰ Ζίῃ, ἱ. ΕἸ ΡΕΓΝ 8 ἀοῇ- 
ἢ οἰδοθ (Κα}}} οὐ πιοπηιαὶπ (Κποῖς}) ἴῃ 116 
πὶ οΓΠ6585 οὗ Ζίη δηὰ ἀοτγίνιην [18 παπι6 τΠΟΓΟΠΌΠι. 
Τόπος ἰὸ τϑὰΐλ ὩὉρ ἴο [86 αἰάο οὗ Ἐζδάϑβϑῃ- 
ὈαΣΏδΔ, δη ἃ ρνϑδδοα δου ἴο Ηδυῦοῦ, . . . - 
δυὰ πο οὖ [89 ᾿δίθσ οοῦσδο οὗ Βσγρί, 
δοὰ [ῃ6 ζοίηρα οὧἭξ οὗὁἩἨ [86 ὈοΤὰοΣ ΓΟΙῸ δὖὺ [89 

ἴῃ οἵδμοσ πογάϑ: 16 ὈΟΓάΟΥ τνδηϊ οοπβίβηι) 
εουϊϊπατὰ ἴοὸ Κϑ οϑἢ-Ὀαγπθα (ΝΠ. χχχίν. 8). 
δου οἵ Κδάσδιι ἴτ τυγοά ἰονναγὰ [Π6 τγοδῖ, βίης θ 
ἴτ πιο ουϊ ΔΏΔΙΙΥ αἱ 1Π6 τογτοηὶ οὗἨ Εργρὶ (ςοπιρ. 
εἰ, χιῖ!. 8) δὰ δὲ [6 δβδθοὰ. ΣΟ (νοῦ. 35 τὶ τἢ 
ἰδὲ δαἀϊοη “ τηδὶ 15 Ηδλζοσ ̓) Δ'άδιὺ, ἵζασκδ, Α2- 
ΤΊΟΙ, Δτὰ ἰὼ ὯΒ ΠΚΠΟΜΉ γ]δοοθ. ΤΠ6 τογγοηϊ οἵ 
ἔχῃκ παβ βρόοῖοϑῃ οἵ οἰ. χὶϊ". 38. ὙΠ6 568 δ ον Δ6 ΠΕ} 
τὰς Με τοτταηθδη βεα. Εαΐπδ οὗ σοηβί ΘΓ Ὁ]6 οἰ[1685 
ἃΓῸ 5[11}} τηοῖ ἢ ἴῃ Π0Ὲ6 Σορίομϑ ὕπθη Δ]] οτἱοα ἴο 
ἰὸς ττῖθο οἵ Τά δὴ (οὈΐπϑοη, ἱ. 290, 318 ; δὶ. 591 4). 
γα. 4. ΤῊ 8 5}41} Ὀ6 γουγ δουΐῃ Ὀοσάοζς. ΤῊ 

)πδεῖτε ἰ5 ἴο Ὀ6 ἀχρίαἰποα, 86 Μδεαῖυβ δηή Καὶ! οὐ- 
βόῖγε, ΌὉγ τοίογοποθ ἴὸ Νυμ. χχχίϊ. 2. 
Νεχι, ἴῃ τοῦ. 5 ἃ, [Π6 δαδὲ Ὀουάου ἱξ σίνοῃ : ἴΠ60 

8811 βο8 ἰὴ 411 115 οχίοηϊ ΠῸπι βουτῃ [9 ΠΟΙΊΉ, ἴῸ 
[06 δῃὰ οὗὨ 186 Φογάδῃ, ἱ. 6. ἴο [ἴ8 οι θουσῆ το δἱ 
ἴθκ Ἰ)εβδ 868. 

γες. 5. 0-11, Δοσίλ Βονάονυ. Τηΐθ νοπὶ ἕογίῃ 
Ποπι ἴΠ6 ποτίθοτη τοηροθ οὗὨ 186 568 δ΄ τΠ6 τιοῦτἢ 
οἵ τς ψογάβῃ, δπὰ 8 σίνϑη 8 βοοοηὰ τἴτηο, οἷ. χν]ὶ). 
156-19, 85. τὴ6 δου ἢ [ἰπ6 οὗ Βοηὐδιηίη. 

γεν. 6. [τ τοηξ ἂρ τονγαγὰ Βοιμ- Βοσῖδ, α Ὀυππά- 
ΔΙ Ῥοΐης δεϊνεο ὁπάδῃ δηὰ Βοη͵απιΐη, Ὀοϊοην- 
Ἰηρ ἴὸ ἴ86 ἸΔῖίογ, ρουθπδρδ [Π6 8816 88 [86 [ἢ τοβἢ- 
Ἰὴρ ἤοογ οὗ α δηἀ Αδο]-τηϊζταῖση (πιουγπίης 
οἵ τὸ [4η8) ὅσσ. 1. 10, θοΐνοοη Δογίοῃο 
δηὰ [π60 Φογάδη, ἀἰδοονεγοὰ δραΐῃ Ὁγ Βοδίῃεοη, ἰἰ. 
268 ἴα Αἴη Ηδάξοῃ]α, (εὖ το Πδαπιοῦ, ἡ. 177). 
Ετοι ΒΟ Ἡοκία ἰτ ραδοϑὰ οἱ ποσί υσασάϊγ ἴο 
ΒΟ ΟΑΥΔΌΔΗ, ν ἢΐϊοῖ 8. αϑουϊ θὰ ποῖν ἴὸ Ζ(ἰ4}} 
{τεγ. 61), που ἴο Βοηϊδηιΐη (π᾿. χνὶϊ). 22), ἀπά 1ὰν 

9 

δοδ; δπηὰ τοῦ ὑν ἴο (δα δΐοσιο οὔ ΒοΒδυι, 
186 δοῃῃ! οὕ Βϑουθθ. ΤῊ δίοπο οὗ Βοῆδῃ “ τησδῖ 

ἴγοπι ἴἢ8 τὸν δὰ Ὑ, οἷν. χυιΐ. 17, ανθ Ἰαΐῃ 
ὨΟΔΙΘΥ τὴ6 πιουηϊδίη, παι ἰδ, Τοτο ἴὸ ἴπ τοδὶ Οὗ 
βου τῆνος " (Κποθ6}). Κεῖ! βϑοῖζβ 0 οὔ ἴπ6 5816 
στοινπάϑ “ ὭραΓΟΡ τ6 τηοθηςδἰη,᾽" δὰ ἀθο] 1 Π 68 ΔΏΥ 
ἸΏΟΓΘ δχϑοῖ ἀοιογτηϊπδίίοη. ΕἾἼΓΓΠΟΥ ΘΟὨ] ΘΟ ΓΟΒ 
806 ἴῃ ΚηΟθεΙΪ, Ρ. 415. 

γεν. 7. Ετοπι ἴδ βίοπο οὗ Βοῆδῃ ἰξ ποπὶ ἃ 
ἰονατὰ ον ὙΠΟ δ ἴπ {86 νἱοϊηἰῖν οὗ ΟἸρΡ αὶ, 
ἴ0 Ὀ6 ἀἰδεϊηρι θα ον θη }}γ ἔγομι [6 ΟΑΠΑΔη 88 
ΤΟΥ͂ΔΙ ΟἸΕΥ ΘΟπηποΓοα ὉΥ Φοδῆια ποῦ Ἡοθιοπ (αἢ.. 
χ. 29,88; χὶ!. 18; χΥ. 15,49; χχὶ. δ; 1 Ο(ἤτγοη. νἱϊ. 
58), -- οΧΩ [Ὧ6 νΔ]107 οὗ ΑΟΒὮΟΣ, οἷϊ. Υἱἱ. 326. Νοῦν 
δ τυγηοα ὩοΥΒασὰ ἰοσαζὰ Οὐαὶ, [δὲ 6 ὍὈ6- 
ἴοτο ἴ8ὁ χοίηξ ΌὉΡ ἴο Αἀὐπτηταίτηι, τυ ίο ἢ ἐδ οἱ [9 
βουΐῃ αἰὰθ οὗὨ [89 ᾿νδῖϑσυοοῦσθο. ΚΚοὶ] βιιρροθοδ 
τι ῖθ Οζα] ποῖ ἴο Ὀ6 106 ρῥίδοθ οἵ Ἵποδπιριβθηὶ 
τηοπιὶοποα οἷ. ἱν. 19, βϑοδθθ μοσὸ “ ἰἴ8 ροβίτοη ἰδ 
ἀεἰοττηϊποὰ τ ἢ ΓΟίδγθ ἢ Θ [0 δηοῖθοῦ Ρ]866 (ΠΔῃ 
ϑοτίοιο." ὙΤ δ τθοϑβθοη πουἹὰ πᾶν ἴογοθ ΟἿΪγυ ἰξ 
“16 οΟἴΠοΥ ρἰδος, τΠ6 δβοοηῖ οὔ Αὐἀππιηηΐτ, οουϊὰ 
ποῖ Ὀ6 ΒΟ ἴ0 πᾶνὰ Ὀδοη ἴῃ [ἢ β881Π16 ΤΟΩΊΟΏ. 
Βαϊ 80 ἰοης δρὸ 88 ἴδπο τἰπιθ οὗ “οτΌπιο, 6 οὔ» 
ΒΟΙΥ͂ΘΒ ἴῃδὺ ἴ[Π6 δασοπὶ οὗ Αἀαππμΐπι (πον (ἀΑἰ8δὲ 
6] θδπιπι) (ΕἸ ον, χυ. 498 [Ἕδρο᾿  ἰγαπεί. 1]. 10], 
ΤΟΌΪΟΓ, ισῃγαϊσκαϊίοη, Ρ. 698), ἰΔΥ οὐ ἴπ τοδά 
ἔγοτῃ Ψογβα] 6 πὶ: “ 6δί αἰμόηὶ σοηηἰμη ἰτιῦυς ὕυάα 
εἰ Βρη)απιπὶ, ἀοβοδηάοη δι δὺ 2Ε]ΐ6 δὲ οἱ οαδίείϊιπα 
τη μπι δίϊωπι ὁδί, οὐ αὐτχὶϊία υἱαίογπ.᾽ Ηδ ἢδ8 ἱπ 
τη, 88 γγὙ6 ΠΙΔΥ͂ ΒΏΌΡΡΟΒΕ, δίῃοα ἔγοπι [6 οοηΐοχὶ 
Ι͂μκὸ χ. δὺ 115 Ὀοΐογο ἢϊπι, ἴπ6 τοδὶ ἔγοπι “6 Γ- 
8816 πὶ ἴ0 οτοΠο. Βαῦ ΟἿ αὶ] ΙΔ Ὡθᾶν Ψογίςῆο, 86- 
οοτάϊηρ ἴο οἷ. ἦν. 19 Ὀεΐηρ [1567 ἢοῦ 8. οἰ Ὀαϊ ἃ 
ἰαῦσοῦ αἰγουϊ, πόποο, οἢ. χΥ] δ. 17, γὰ τοδὰ οὗ 

ΔἸ Δ. ὙῈΘ πδίιθτοοισεθ ἰ8 [ῃ6 Υδὰγ Κοὶῖξ, 
βου ἢ οἵ Εἶπα. ΕΠ ΓΙΠΟΥ ΑΓΕ ΘΌΪΑΤΒ 866 ἴῃ Καηοθοὶ, 
ΡῬΡ. 416, 417. ΜΙΝ τηἷ8 Υἱὸν τοῦ ΔΌΠΙΘΙ 8190 
δρτοοδ, ΘΟΤΏΡ. ΡΡ. 198 ννἱτἢ 169. 

Τηο Ὀογάδγ πον σοδδ ἴο ἴΠ6 δοΌΣ-δρτί 85 ἴῃ 
“ἢ. χυῖΐ. 17. “ὙΒδῖ ἴα ἴΠπ0 ργοβϑοηῦ Αἰἴη οἰ- Ηοάΐ, ΟΥ 
ΑΡοβε6β᾽ ϑργίηγ, τῆγοο- απ υῖοῦγβ οὗ δὴ ΠΟῸΓ ΠΟΓΙ»- 
εδ8ὶ οὗ ΨΦογιβαίοπι, [ἢ 6 ΟἾΪΥ͂ δργίηρς οα ἴδ τοδά ἴο 
ψεγίοιο. ϑοοίζοπ, ἰΐ. νυ. 273, Το] ογ, Τοροσγαρίμε, 
οἴς., ἰδ. Ρ. 398 ἰΚαοδοὶ). Ἐτοῖι ἴῃ6 δ -ΒρΓΩς 
ἴς ποηΐ (866 {Ππ6 5:46 πιᾶρ ἴο Μδρ ἰϊ!. ἱπ Μοη]6) ἰῃ 
ἃ Βουίανεδί αἰγοοῖοπ (ΠςΟΠΥΘΓΒΘΙΥ οἷ. χυ]ὶ, 7) ἴὸ 

16 ΕᾺ]Π]Ογβ’ βρυίης ὦ Ὁ», ϑρίοβ᾽ ϑρηίηρς νουἹὰ 

"0 2) 2 Ὁ, οἵ αδη. χΙϊ, 9. δ᾽ ; Ζοβῃ. υἱ. 23). 
ΤΠΐδ βρτίπρς 8 πιοπιϊοποά ἀρδίη, 2 84πι. χυ!!. 17; 
] Καὶ '. 9. [Ὁ 18 τπ6 ρτοβοηΐξ ἀθθρ δης οορίουϑ ὟΥ6}} 
οἵ 700 (νοπ ἤδππιοσ, Ρ. 307), οὐῦ οἵ Νοποπιίδῃ, οα 
[06 δου ἢ 5'ἀ6 οὗἉ Ψογιιβαίθιη, ποῦ [6 γ4]16 78 οὔ 
ΕΚιάτου δπὰ Ηΐπποπι υπηἷτὸ (οδίηδοη, ἱ. 354--49] ; 
ΤΟΌΪοΥ, 11. Ὁ. 50 (2) (Κποῦοὶ). ΕὭττοΥ (Ρ. 57) 
5Δ.Υ8 ΘΟΠΟΘΓΏΪηςς ἰΐ : ““ ϑοιῃοδι βοῦτῇ οὗ ἴΠ6 ρ87- 
ἀθηκ (Ρ. 56) νν»ῆϊςἢ βργϑιὰ {Πα πιβοῖνοβ ἴῃ 1Π6 πιοᾶ- 
ΟΥΒΙΟΙΥ͂ Ὀγοδα να] ον. ἴοστηϑα ὃν ἴ[Π6 πποῖίοπ οὗ [86 
τανυϊπθϑ. οἵ Ηἰΐηποῖῦ δπὰ ΕΚἸάτοη τοροῖποῦ σΐθι 
1πΠ0ὸ Τγτοραομη, τγ1ὸ σοηθ ἴο δῇ οἷά νι ]}, δ] δὰ 
Ἐπ Εοροὶ ἰπ τη Ο. Τ', δὲ τῆ ῥγοϑοηῖ τἶπιθ, ΦΟ0Ὁ᾽ 
Ὗ.]]. ΑἸΙΠουρῇ ἴξ 5 πιοτὸ [Π8η ὁπ ππάγοα ἵξος 
ἄθορ [Ἐοδίπβοη, οπθ πυπατοὰ δηὰ ΠδῪ ἴδοι), ἱς 
ονεγῆονβ, Πρὸ δ ἰοπρ οὐπῆήπυδηςε οὗ ΓΑΪΠΥ͂ 
ΘΙ ΠΟ, τ πίοι 8 τοραγάθα ἴῃ “6 Γυβ8] τ 85 ἃ 70γ- 
ἔχ] οσσῦττοποσ, ἱπα!ςατπς ἃ χοοὰ γοᾶγ. “ΓΘ οΥοσ- 
Βονν πιοδην ἢ} }6 8518 Ὀϊ 8 δἰιογῖ {π|6. 1 βδίγιος 
6 ὙΆΙΟΓ δῇ ἃ ἀορῖῃ οἵ τννοητν-οεἰρης ἴδοῖ. .... 
ΤΠ βοθηογν δῦουϊ ἴπ6 [οὐπιδΐη 18 νῸΓΥ διιγαςῖνο. 
6 1116 τῖδα δἰσἢ οὐ τ16Ὸ ὁαϑῖ δπὰ ννϑβῖ. [ΤῸ [10 



180 ΤῊΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ 908Η00Α. 

ΠΟΙΪΝ ΟἿ 8668 ἴΠ6 ΒΡ οὗἉ Ζίοη δπὰ Μοτγίδῃ, Ὀπ1) (Ὠ]οεοτίοὶ, ἐἐοὶ δον άεν, ἰὰ. ἡ. 9321 .; ΤΟ ΌΪον, 11. 258 Ε΄ 
᾿ἰπ16 οὗὅἁἨ [16 εἴν ννα}18. 
1η6 σουτθο οὗ [86 νι] οὐ [10 118 ἴαπτπι ἰοναγὰ [ἢ6 
ΒοιΠοα5ῖ. ὙΠοτο ἃ ἀθοὶ νίτγ οἵ τπ6 πιοασηϊδίη (ἢ 
118 οἰἶνα ἴγθοϑ δηὰ Ὀθδυι] Εταοα ἢο] 5 ἰογιηθά ἃ 
ΥΟΓΥῪ ΡΙοαβίῃρ ὑὈδοκ-ςτοιπά.᾽ 

γον. 8. Ετόσῃ Επ-τοροὶ ἴπ6 ὈοτάοΥ ϑαῦ ἂρ ᾿ηΐο 
1}6 ν Δ 1107 οὗὨ [89 δβοιχι οὕ Ηΐηποτα, ΟἹ 86 δουΐῃ 
αἰᾶὰθ οὗ ἴ᾽1η6 ΦοῦὈυκίϊο, ἰμ8ὲ ἰ5 Φογχιυβαίοτα. ΤΠο 
αἀϊτοσομ δοοογαϊηρὶΥ τη 8 βουνοῦ οἡ ἴπα βοι ἢ 
β'ά6 οὗ Φογαδα!θπι, νμογα τΠ6 ν ΑἸ] ν τηθηῃοποραὰ 1168. 
1 18. ποῖρα αἷ8ο, οἣ. χυ[. 16; Νοῆ. χὶ. 80, 88 ἃ 
Ὀθοτγάογ θοῦνθο πάλῃ δπὰ Βοπ)αιηΐη. [Ὁ νγᾶ8 [ἢ 8 
ῬΪΙδοῦ Ποῦ, δέου Αμαζ, 106 Βουτῦ]ο βδουῆςο οὗἁ 
ΟΠ] άτεπ ψγ88 οἴγοα (2 Κα. χχὶ. 10; 2 Οἤτοη. 
ΧΧΥΙ. 8; χχχῖϊ. 6; Ζ6γ. υἱῖ. 81; χῖὶχ. 3,86; χχχίῖϊ. 
85). ΤΊ πιδὴ ἵἴτοπὶ ποτὶ ἰδ ἀογῖνοι 1ῖ8 ΠΆΠΙΘ 15 
85 {{π||6 Κπον ἢ 48 Βοῆϑῃ [Π6 βοη οὗ δθυθοη (νοτ. 
6). Οπι δοοομπηὶ οὗ τῃ6 οἴδυίπρβ ἴὸ Μοϊίοοϊι, 16 
ΥᾺΠΠΟΥ ὈδοδπιΘ “8. ΒΥΠΏΡΟΙΪ οὗ ἴτε!!, 116 πδηιὸ οὗ 

νι ἰςι, γεέννα ((πα!ὰ. ὩΣ ΓΔ, ἴῃ πϊοὰ ὭΣΓΤᾺ 
8 ῬΟΓΟΟΡΓΙΥ δυάί]6) 186 τηθηςθ ἀογῖνϑα, οἵ. Μαῖι. 
Υ, 22, εἰς τὴν γέενναν τῶν πυρός. ΗἱϊιΖὶσ δηὰ Βοιι- 
ΘΠογ (αμαά Ὑ μον, 1. 492) ἀϊξραῖθ 1ἴὴ6 ΘΟπιπιοη 
ΥἹΟΝ τῃδὺ [Π6 ΥΔΙΟΥ νν 88 Ὠδτηθὰ δἱοΥ 8 ῬΘΓΒΟΠ, 

Ηΐπποιη, αῃὰ ἰακα ὩΞΓΙ͂ 45 δὴ δρροὶ !]δἴῖνο τὸ πβοδη- 
ἱπσ, ναὶ ηρ ; ΟΥΑΙ ΠΥ ἃ ὙΘΓΥ ΔρΡτορτίαῖθ ἀδβὶρ- 
Ὠδτίοη οἵ τὸ βοθπθ οὗὨ [Ππ βου ος οὗὁἨ 80 ΠΙΔΗΥ͂ ἰῃ- 
ποσθηΐ νἱση8. ᾿ΓἢΪ8 ΠγρΟΙΠο518 8116 ἴῃ ν6}} ἢ 

Κειμίρ, 2 Κ. χχιί. 10, ΓΙ ὯΞ 3. --- ὩΣ “ον 
186 σοπηρ εἴθ Ἔχργοββίοη ΩΝ ὝΨ,, συάρ. χίχ. 
11. Ψογυβαίοπὶ 18 ἰῃ [Π6 88π|6 σοπηροίίοῃ, οδ] ]ο ἃ 

480 ὉΝὩἽ, συάρ;. χίχ. 11; 1 ΟἼτοη. χὶ. 4" (Κπο- 
061). ΑἹ] ἱπ τῆ6 τἰπθ Βοίοτε ἢανίἃ. ὅο Βϑιποὶ 
ὙΓΆ5 ΘΑ] ΘΓ Π8}104 [,0.2 (ἀδη. χχνὶϊ!. 19), ΒοΙΆΪ6- 
δὸπὶ Ερῆγαιῃ, ἄοη. χχχυ. 16; Μίςϊ. ν.ὄ 1. Ουἱ 
οὗ 16 να] ον οὐὁἨ Ηΐπποπι τπ6 θοτάθι πον δβοοπάοά 
ἴο [86 ἴον οὗ [8ο σωουηϊαὶη ὑπαὶ ΘΓ Ὀοΐοσο 86 
ΨΆΟΥ οὐ ἩϊπηοΙ οοϊνψαγαά, ΙΟΒ 15 δ [89 
Θιαᾶ οὗ [9 σψδον οὗὨ κίδηΐα πονγίυγασᾶ. Τἢα 
τοουπίαίη ἡ ἩΠίοῆ τῃ6 ὈΟΓάΘΓ οηΐ τρ 1168. 86- 
οοταϊΐηρ ἴο τ 18 βἰαύοπιθηξ τγοϑΐ οὗ [ἢ6 ναὶς οὔ Ηϊη- 
ποπὶ δης αἵ ἴπ6 πογίϊ οπά οὗ ἴπΠ6 να]ὸ οὗ Εδρῃδὶπὶ 
ΤῊηΐθ νὰ]ς οὗ Πορηῃδαὶπι 8. οπα ννῆϊοῖι οχίθπαβ ἴῃ ἃ 
δου Πννοϑὶ ἀἰγοσ θη ἔγοπι ζογπβδίοιη τὸ Μᾶτν 1185, 
ΟὯ6 ΠουΓ ἰοῃρ, 8 ΠΑ] Γ ΒοὺΓ νὶάθ, ἔδγι6 (18. χνὶϊ. 

5), δηὰ 561}} νχ6}}] ου]εναιοά, ἃ νι !ον-ραῖπ (9 9) 

ποῖ Ῥγορουὶκ 4 γα] (ΠΡ 3, 12) “ βραοίουβ ἐπουσὶ 
[0 86Γν0 88 8 ΟΔΠῚΡ [ὉΓ δῇ ΒΓΙΗΥ (2 ὅ8πι.. νυν. 18,22 ; 
χχὶ. 18:1 (γοη. χὶ. 5),᾿ παπιρα αἴδογ τἴΠ6 οἱά 
εἰσαπιὶς τᾶοθ οἵ Οαπδδηΐίοβ, (6 Πδρθδίπι, ἔτῸπὶ 
σι ῃοηὶ ΒΡγΆπο Ορ Κίηρ, οἵ ΒΑβῆδη (εἶ. χίϊ. 4). “ἼἸς 
ἷ8δ Ὀοιιπιοὰ οη (6 ποίη ὈΥ 8 βἰϊζην γοοζογίσο, 
ὙΠΟ σοπϑε 65 ΤΠ 6 Ὀοτγάογ οὗἁ {ἰ6 νδ]]ον οἵ Ηΐηπ- 
ποι, Ἰ ̓μοτ, 11, 382.; Ἰξονίπδοη, ἱ. 824 ; “Γοῦ]οΥγ, ἰἷ. 
401 ΟἹ παῖ ἴθ 106 τιοππίδὶη πο ἰδ ΠΟΙ 
Ἰη6Δηϊ. 

ὝοΥ. 9. ΕτοΏ ἴπ6 βαιμἷς οὗὨἩ [8 τηοπηίαίη, 

{6 1ΐπ νγὰ8 ἄγαν (ἸΝΓῚ, τοιαὐοά τὸ ΓΙ, τὸ ρὸ 

ατοιπᾶ, ἔγοπι νης ΠΣ, ου τ] πο, ἔοττα, βαρα οἵ 
τῆς θοάγ, 1 ϑαπι. χχυ τ. 14) ἴο π6 Τουηϊδίπ οὐ ΓὃΡ 
[Ὧ6 ψαῖοσ οὗ Νουβίοδῃ, ΤΤιΐδ ἰοιιηαΐπ οὗ ἴα 
ΜΑΤΟΤ οὗὅἁἩ ΝΕΡΠΙΟΔῃ, ἐ, 6. ἐ ΠΔὮ, πὸ πουγ που νοεῖ 
οὗἉ “7 Ὀγαβδίοσῃ, ἰγγί  ῦο 8 8 βίτί οὔ πηι] ηρ παγάοῃϑ, 
δΔη 115 ΧΟ] οηΐ γδῖοῦ 18 οατ θὰ 4130 ἴὼ Φογυβα πὶ 

1 ΙΑ 1.1 δοοουοὶ οὗ (μ16 δργίης (ολ]]οὰ τοτο “" 7611 οἵ 
Π|0 Α’οσόοΏ 618} ἰ5 μχίτο ἴῃ Θαρο ΕἸ τῦϑν, ἰν. 146-148. --- 

ΤΑ] 

ϑοπίηναγὰ [Π6 ογο [Ὁ] 'ονν8 [ αρμὦ ζηο0 61) Υ᾽ ΔΙαπιίπογ, Ρ. 95, Οὔϑογνοβ: “δ 
ΠΟΠΙ ΡΟΥΘ 118 ἢν τἶπ τπὸπ ὉΥ͂ πυπάγθάβ, δηᾶ ῥτὸ- 
νἱ 68 Ψετιβα θη), αἰηοπρ ΟΤΠΘΥ ΤὨΐηρβ, τοί τραξοτ 
7 ομι τἰ6 οορίουκ γοιωμμαὶπ. ἘὙΥοτᾺ 115 ροβίτοη 11 18 
ἀουθῈ]685 τὸ Ὀ6 τοραγάθα ἃ58 ἴΠῸ Ἰϑυη δίῃ οὗἨὨ ΝΕορἢ- 
ἴο8}, ἴτοπι ψηϊοῖῆ ἔπ ἀϊν αἴ πρ' πὸ Ὀοίτσοοη σπ 88 
δηὰ Βοη)λιηΐη γα ΟΠ ἴῸ {πὸ εἰτ68 οὗ Μουπῖ Ἐρἢ- 
ἴοη. ΤΠ ΔΙῸ τηῦδὴ ποὶ Ὀ6 οοπίοιιμπαοαά σπτἢ 
Ερδιγαῖπι, ὙΠΟ ΙΔ δΙγῖποῦ ποτ, Φοβὰ. χνυ. 9 ; 
ΧΙ. 15. Ετοπῃ τἰΐ8. Τουπιδίη ἰξ ταπ 88 Ὗ δἱθῃ- 
τἷποτ, τ τοΐογοποο ἴὸ ΟἿΥ ,ν ΟΟΙΤΌον 
Βιδῖθϑ, ὮΡ ἴο ὑδο οἰἐὲ6δ5 οὗ ουηῦ ἘΡΏΣΟΙΣ, δια 
853 ἀγανσῃ ἴο ΒΘΔΊΔΉ, ἩΪΟΒ ἰα ΕΓ ν .σαγίχυ., 
ΤἸνβ πιουης ΕἸΡΏΤΟΙ 5 ποῖ οἰϑονῃογο πιοηοποά. 
[τ νγὰϑ σου ΠΥ Ὀοΐνοοη ΠΤ Δὴ δηὰ Κυτογοῖ ο]- 
Επδῦ, Ἐπογοίογα ργοῦδοϊν [Π6 ργοπιίποηϊ τά ρμθ, ὁπ 
ΜΠ ΐοἢ βιαπαὰ τδ6 ΡίΔοα8 δοῦε, Καγίαὶ, ἘΚ αϊ]οηίρ):, 
οἴς., δη ἃ δδὺ ὙΠΊΟΝ [6 τολαὰ [πῸΠπιὶ «}ΟΥ 58] 6 τ ἴο 
δορρα ταηβ, Εουΐηϑοη, ἰἱ. 828 δ΄. (πο 61}. ααία, 
ἰλαὶ ἴ6, Κἰτγαιλ-) γα, οὴ6 οὗ ὑπὸ οἰτἰ68 τιαυκοα ἴπ 
οἢ. ἴχ. 17; χυ , 25, 96; Ἐτ. ἰΐ. 35; ΝΟ. νυν}. 929, 
Αἃ8 Ὀεϊοησίηνς ἴὸ αἰἴυθοπ, “ πον Καυτογεῖ 61- ΕΔ, 
[το ΠΟΌΓΒ Ππογιηννοβῖ οὗ Φ6γ 88] 6 πὶ, 866 γοσ. 60, 
(Κποῦε]). ΤῬΤῆθ Ὀογάογ 81}}} 201] ονγθὰ ΘΟπδΙ ΠΥ ἃ 
ΠΟΙ νγοβὶ ΘΟΌΥΒΘ. 

γε. 10. Νον, Βονγθνογ, ἰδ Ἰοοῖς ἃ σοτηρδᾶβ (θο πὶ 

διουηά, 392) ἔγοτι Βδδ] υυϑϑύνγασα ὑπΐο τρουαν 
8οὶν. ΤΙ πιουηΐ δεῖν τηυβῖ ἢοΐ ὃ6 ταδί Κη ἴῸΥ 
τη Ἑάἀομιῖα πιουηϊδίη (ἀδη. χχχὶ!. 8; Ναυμ. 
χχὶν. 18; 1)6αῖ.11. 4, ὅ, 29 ; ΨΦο8ἢ. χχὶν. 4); γδβῖμποσ 
τὸ τηουπίδίη ταηρθ 18 ἰπτοηἀοά τίς τὰ ἴῃ ὦ 
βοιιτἄννοϑὲ αἰγοοῖίοη 88 [ὯΓ 88 16 ΥΥ̓́ΔαΥ ΘΌΓΕΓ. 
ΤῊΘ παῖ π88 Ῥοῦῇδρ8 Ὀθθη Ῥγεβογτοά ἴῃ ΙΒ ἢ, 
Ἑονίπβοη, ἱἱ. 868 ᾿" (ΥΥ̓ΤΏοτ, ἰἱ. 443). ΟἿ α'θδο Ηοῦ- 
ἴπβοῃ, ἤαίεν Βιδί. ἴδδ8., ». 155, Ὑἶο μῖνοβ (ἢ ποῖσῃης 
οὗ 16 τίάρβε δ οπὸ ἱπουϑαπὰ ἔἤνα δυπάγοα [τοὶ 
δῦονο ἴΠ6 ἰονοὶ οὗἨ [6 5688. 

Ῥαδβδοὰ δἱοηὴᾷ ἴο [860 αἰάθ οὗ τηουσιὺ Φ ΘΕΥΊΤΩ 
(τσ ἐᾷ ΟἸ 686] οὴ) οσατ δ (Ὧδ ποτ, ΟἋΟἾ658- 
ἴοῃ, ργοῦϑοιγ, που θυ (Βοδίηβοῃ, ἰΐ. 363, τχοτθ 
ἀοἤμητοῖν, ἤχείον 1. ἔδρα. ν. 154}, τγὰϑ Θβ]]6α 150 
Ηλὰν - Ἰρατίιη Ξξξ πιοιυιῖδῖη οἱ ἵογοβὶβ, δὲ Βλη]Ὰ οὐ 
Κ τ) - Ἰοανῖπε, Ξε ον οὗἁ ἰογοβίβ, οὐ ἕογοβῖ-ἴοννῃ. 
Τὸ γορίοπ ἀρροᾶτε ἐῃοτοίογο ἴο ᾶνο ὈσΘη ΟΑΓΙΪΟΥ 
{ΠῚ ΚΊΥ οονοτοὰ τυ ποο!. ὙΤΠδποο τη6 Ὀογάοτ 
γϑηῦ ἄονγῃ ἴο ΒΟ -δθση δ, δη ἃ ὑδεϑϑϑα οἱ ἴο 
ΤΔΉ. ΘΙ ἢ-Ξ ΠΟΙ 6 5}} τε ἤοι56 οὗἨ {Π6 511, ΠΟΙΟ 
ἀπάδτ (8 ΠΑΠῚ6 85 ἃ ὈοΙΓάὸγ ἴονῃ οὗ πάλῃ ; οἢ. 
χὶχ. 41, σα ]Π]οὰ [Ὁτ- ΠΟ ἢ δηὰ σοιϊηϊερα 88 8 ὈοΓγάοΓ 
ἴονγῃ οἵ ἴ2.8η ; δοοογτά πο ἴο οἷ. χχὶ. 9, 16:} 
ΟἸιγοπ, νἱῖ. 59, ἃ οἷτγ οὗ {πῸ ρυοβῖβ, Κποινῃ ὀβροςὶ- 
ΔΙν ἔοπι {6 παιταῦνα σΟΠΠΘΟΓς ἴῃ6 ἀτκ οἵ τἢ6 
οονοπαηῖ, 1 ὅδπ). νἱ. 9-.20. Ιζοι κοι (Π]. 17-90} 
(οιϊπὰ, “ ἴο τ1Π6 νγόβὲ οὗ τ|16ὲ ὙΠ] Αἷπ ϑοβοπβ, οἵ 
1Π6 ρμ]αῖοεδα οὗ ἃ ἰοῦ δνν6}} οὐ πιοπηΐ, δεΐνγθθη πὸ 
ϑαταν οἡ 416 ΠΟΥ δηὰ ἃ διπαι]οῦ Δαν ΟΠ τὴθ 
βοῇ, [116 πηδη δεῖ [ΓΆΘΟ8 οὗ 8Π δηοοηϊ 815. Βογο 
ΔΓ ἴῃ6 νοπιϊρο8 οὗ ἃ. ΌΓΙΠΟΓ ΟΧΤΟΠΕΙ͂ν ΟΥ̓ ΓΟΠ 5 δῦ 
ἴῃ οὔ πιλην ΟΠ ἀΔΊΊΟΠ8, δη ἃ 0Π0 Τοπηαἱ ἢ 8. Οὗ δΔη- 
οἰοηῦ ννΆ}}8. οὐ ἤονγῃ βίομα. . . ... 1βοῖῃ τῃ6 ἤδτὴδ 
δηὰ τΠ6 ροπίτοπ οὗ {18 βροῖ βϑότῃ ἴο ἱπαἰσαῖο τῃ6 
αἷτοὸ οὗ 1ὴ6 ἀποίοης ΒοΙ ἢ ΘΠ 68}} Οὗ τη6 ΟἹὰ Τοβῖα- 
πηθηϊ,᾽" σοπΡ. αίον ἐβιδὶ, Ζος., Ὁ. 153; ἃ]κο, ΕἼττου, 

. 187-21}, ΘΒΡΘΟΙΔΠν 198-201. Τἰπιηδῃ, οὐ Τίτη- 
πϑίδὰ (εἰν. χῖχ. 43) ὈΕΙΪοη αἴης τὸ ὥδη, πον ΤΊ ποῖ, 
νοϑὶ οὗ Βοιἢ-8Ποιηοϑῇ (ΕἜΥΓΟΓ, Ὁ. 200), ἴῃ 6 Ποπὶθ 
οἔἩ δαιῆκου (δυάς. χὶν. 1-4). [Ι͂ἢ [Π6 νυἱπουαγβ οὗ 
Τἰπηπαῖ, που απγεπὶπο ἱπ 18 παπὰ ἢ Κι! Ἰοὰ 
1π6 ᾿ΐοη (πᾶσ, χὶν. 5.-6). 

νον. 11. Νονν [πὸ θοιιηάατν, ἰΟ]]ονης ἃ ποῦ 
νοδῖ οοιγθο, τοῦ οὐδ υὐΐοόο 86 Βἰᾶθ οὗ Ἐτοσι 
ΔΟΣΙΥ 3Σά, ἰ. 6. ἴὸ ἃ μνοΐηϊ ἰγίησ ἴῃ τ Υἱοΐη 7 οὗἁ 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΧΥ͂. 

ἙΚτοῦ πογιὴ οὗἉ ι"ἷ5 ΡΏΈ]5ιπὸ εἶγ. ΤΉΘη ἴϊ τγδα 
ἄταν ἴο ϑμίοσου (ϑοοτγεῖγ, δημποῖν; Κποῦεὶ, Ρ. 
419), διὰ Ῥδδεϑὰ δουιρ ἴο σωοουτὶ Βδδῖα. ΤῊ 
ποῦπὶ Β8818 ἰ8 ργσγοῦδοὶυ, 89 ΚῪ ὶὶ δῃὰ Κῆοθε] 4180 
ΒΌρΡΡοΟΞ6, “16 βῆοτξς ᾿ἴπὸ οὐ ἢ1}}8 γτιιπηΐηρ δἰπιοβῖ 
ῬΑΓΑΙ]εἱ τ 1Π6 σοαβῖ, ποῖ Ἐοδίηδοη οὈδβεσνοὰ 
ποὸὶ οὔ ΕΚτοη (ΑΚίνγ), 111. 22, ῶ3. Εσοια ἰἢϊδ 
ποῦης ΒΔΆ]4 [6 Ὀογάοῦ τόσΐ ουξ υἱΐο Φ401|66], 
διά ἴδῃ ἴὸ [6 868, ΠΟΙ ἰΣ φοίησα ουῦ πΌΓΟ. 

Δεῦηθοὶ οὐ Φαῦποι (2 Οἤτοη. χχνὶ. 6, ΓΝ), ἀο- 
βιογοὰ ὃὉγ σία, [π6 διηηΐδ 80 οἥδη τιθηοποά 
ἴῃ ὈοΟΚΒ οἵ Μαδοοδῦθος (1 Μδος. ἱν. 15; νυν. 568; 
χ. 69: χν. 40; 2 Μδςς. χὶ! 9). Αδοῦ 9 ἀο- 
ἐἰτιςοη οὔ ογιβαίσθηι, πο γα νγα8 ΠΟΤ ἃ Ὠἰχἢ δε οο] 
οἴ 6 δεῖν δηά ἃ ϑδῃδβοάια (οΙαηά, Ὁ. 828, αἴϊου 
(9 Ταϊππᾶά; αρμά νοπ [ἰδιπιογ, Ὁ. 204). [0 ἴδ 
ΠΟῪ Ψ9οδη8, “8 ἰδῦζα ὙΠ] αχο ΟἿ δὴ ἰπεοϊ η! ἤσαδπι Ε}} 
σοῦ οὗ ΑΚκὶν (Κηοῦοὶ, δον ΤΟΌΪογ, ὕγίιε Ἡγαπά. 
ΥΩ, ᾿ 20 ἢ; ὙἩ εἰπδ πη 8 ἤείβεη, 11. ν.. 7). Αη- 
οἴδοῦ ἀδθηθεὶ, τ πὶς ἢ 18 τηοηὕὔοποα οἢ. χίκχ. 838,1 Ὺ 
οη ΙοὑὈδηοῃ. 
γε. 12. Οἶρος λα Ἡεεὶ Βοτάρνυ. ΤΏΘ στοδὺ 88, 

ἡ, 4., (|ὸ Μοδιἑοστάποαη. ΤῸ Ὀογάοσα ὑμποσϑοῦ 

(Ἴ2317), τς τὸ δ ἐχρίαἰποὰ δ ἱπι οἰ, χἱ!. 23,27, οἵ 
δ'ϑὸ Νπι. χχχίν. 6. 

ὁ. Ψετβ. 138-290 (ΘοτῃΡ. οἢ, χὶν. 6-.5; δυάρ. ἱ. 
10-15). Οἷαἰοδ᾽ 8 οδϑεδδιοη. Πὼ ἀαυσλίεν Δελδαλ. 
Οὐπείιβίοα ἰο 8. Νοιίηρ 18. βαϊὰ ἤθγο 88 ἴῃ ἴδ ὸ 

ἱποάς, οἰ. χῖν. 6-}5, οΥ̓́ΔΏΥ ἀοπιδηὰ οὗἁ (Α]οῦ, Ὀαϊ 
δι ΡΥ γοσ. 18 πδ΄ Φοθηια μάν ἩςΌτοη ἴὸ Οα] Ὁ, 
δοοογάϊησ ἰο πο σοτηπιδηά οἵ αοά. ὧδη ἴθ οΟἴΟΥ 
μιαπὰ πὸ δανὸ Πό6Γο, ἴῃ δ᾽ πιοδὶ 1116 ΓᾺ] δρτϑοπηθῃῦ νυ (ἢ 
186 ἀοροπηΐ ἰπ “πάρ. ἱ. 10-15, 1Π6 ΒΟΥ οὗ Αςἰ 58}, 
ποῖ ΟΑ]οῦ γψᾶνο 8 ἃ ΤΟ (ῸΓ ἴπ6 οοπαποβὲ οὗ 
Ὀεδῖτ, ποῖ 158 ποὶ δ υὐοὰ ἴο ἰη οἷ. χΙγ. 

γα. 18. ἴς ἴθ διδίθα [μδὶ “οβῆπβ, βοοογάϊπς ἴο 

ἰῆε οοππδηᾷ οὗἁἩ ομοναι (δ ΝΘ ΧΟ ΠοΓο δηὰ οἢ. 
χτί!. 83, τ ῖ ἢ τ Βῖσ ἢ (ἀσβοη 18 ΘΟΙΏρΡΘΓ68. ΡΒ. νυ. 1; 

Ιχχχ. 1, πιχΑΑ᾿ ΤΑ κχ,Σ δπὰ αἷβο 1 ὅδπι. χχνί. 4, 

Ρ» ον, σᾶνο (δ]οὺ [ε|8. ροτίίοη (ΝΠ) διηοης 
ἴἢε ΟΠ άτοη οὗ υάδῃ. ΤῊΪ8 δοπιμαπὰ τηῦϑὶ ἤανο 
Ῥρδεη ΘΟ ΠΟ ΧΙ ἴο Φοβίιαδ ἴπ6η, 88. ΤΠΘΥ ὙΟΓΟ 
αν ἀϊης τῆς Ἰαπὰ (ποῦθ]). Α οομηρ]οῖο βοσοπηῖ 
οὗ το ἴλεῖθ 18 απίπ, ἰὸν οἷν. χῖν. 9, πος Καὶ! 
ποῦ] ὰ ΔΡΡΙΥ͂ ΠΟΓΟ, ἐρεδκα ποῖ οὗὨ 8 σοπηπηδηα οὗ 
ἀοά τὸ Φοκῇπδ Ὀπΐ οἵ δὴ ολῖῆ οἵ Μοβϑοδ ἴο ( αἹἱοῦ, 
εἴ, στοῦ τΠ6 ἐχρδηδίοη οὗ οἰ. χίὶν. 9. Ηδφῦτοη 
Ῥ Βογο σβ]]οὰ Κι δι ἀγα 85 ἴῃ γέγ, δέ; χχ. 7; 
χχί. 11; ἀδη. χχὶ!!. 2; χχχν. 27 (Κποῦεὶ). 
ες. 14-19. ΤΒο Βίϑίογυ οὗ Αφηβδῃ, πὸ ἀλπο ΕΓ 

οἵ Οδϊοὺ, ᾽5 ἱπεγοάπυοοά πῇ τ6 γοιλτκ ἴΠδὲ (Ἀ]οὉ 
ἄτοναε οὖὲ οὗ Ἠδούτγοη πὸ {πγθθ 8008 οὐὁἩ Απαδκ, 
διοδηδὶ, Αἰίπιδη, δὰ παῖ, ἀοβοοηάδηβ 

ΟΥ̓ οἵ Απακ. 
γεν. 15. ΤΠοηοο 6 ρῥγοοθοάθαὰ δοαίπϑὶ (6 ἴη- 

δἰ ιδη οἵὗὁἩ Ποῦὶγ. Δεοογαΐηρ τὸ οἷ!. χὶ. 21, 7 Δ τα 
διδὶ οοαηπετεά αἀπὰ ἀδνοῖοά ᾿οῦῖγ. Οπ τ} ροβίτοη 
οἔἉ τ}}38 ΟΥ̓ 8666 οὐ εἶν. χὶ. 2]. ΘΘΌΪΣ Ὀθίογ νγϑϑ 
ΚΙ διΘορΒοσ. Μεγ. 49, [Πῃ6 Β8πι6 Οἷ(Υ 15. οαΠ θά 

ΠΡΟΣ). Οἷ 119 ἀἰνεγβιεΥ οὗὨἨἁ Ἡδτο8 οἴ. Κεὶ! 
οπ εἰ. χ. 38. ΤΠ6 (ποτὸ αυοϊοά οχρ᾽δηδίίοη οὗ 

Βοοδητε (ἀπ. ἴἰ. 17) οὐ Σ99 : “74 Ῥλαηϊοίδιιω 
Ἰάεια {μὶϊ ψιιοά Αταδίδιια διιππα, ἰδτ, ἀοοιτίπα, 7μ5 σαη- 

οπίσιαν," παΐϊϊ8 Βοτίος ἰοὸ Ἵ Φ ΓΊΣ Ἢ) τὔδη ἰΐ, 85 
1 (Ρυροϊπδιίοο ἴῃ ἘΩκὶ ἢ σα Ὀθὲ ἰσηροτνίβοι! Υ ϑόστθ ἐΐ6 

ῬΊΤΡΟΘΟ Βοτα οὗ (Ὧ6 ποπιϊηδενο ϑηάϊηρ 849 αἰδίίηοὶ ἴγζοπι 
[χδὲ οἵ ἐδ ζεοϊτε, ἰα Θεζπιδῦ, ἴο Ἰοὐϊσαῖο δὶ Ὀτγοῖδλοῦ ἰδ 
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Οοϑαηΐπβ βαρροθοβ, ΓΝ Ὁ - ΓΤ) 939, γαπις ραίπια, 

διὰ ΤΊΣ ΓΛ Ἢ) (ποτοίοτθ τ ρα]πὶ οἰ ἐγ. 
γ τ. 16. (ἰδ οῦ, ἐκὸ ὅδ], 1 ὅδπι. χυϊὶ, 25, ὑγοπ- 

805 ἢ15 ἀλυρηΟΣ ΑΘ 58 848 ἃ τ δ ἴο ἸΧΒΟΙΏΒΟΘνΟΓ 
ΜΟΠ]4 ΘΟΏΠΙΟΥ ἔπ οὐτγ, ΜΓ ΠΙΘῊ θΜγὰ8 Ἰοπηα αἰῆςι}ς 

ἴο ἴακο. ΠΤ ΟΞ εἰσυίοβ Ῥγορου ἴοου- 
Ἑοἢδίηδ, οἴ. 16. 11]. 18. 

γεν. 17. Απὰ Οἰὐδηϊοῖ, δορὰ οὗ Ἰζδηδξ, [89 
Ὁγοῦ 6} οὗἩἨ ΟΔ16}0, ἰοοῖ ἐξ. ὅο ψὸὸ ἰγδηβίδῖο,, 80- 
οογάϊΐϊηρ ἴο 1Π6 νον οὗἩ [Π6 Μαβοτζοῖοβ, τυ Κ αἱ], 
Βαπϑοη, δηὰ πον (ἰΐ, 185) ὙΠῸ Δρροδὶ ἴο πὰρ. 
ἷ, 18; 111. 9. Οπιϊεείηρς [Π6 σομηπδ δἴνου ζθπδ, 
πὰ τρρκίηρ “ [Π6 ὈτγοΟΙμοΡ᾿ ἱπ δρροπϊο τῖτἢ 
ΚόπαςΣ (ομαΣ τὰς Ὀτγοῖβοῦ) '8 στα πηπη δ. ἈΠ 4]1ονν- 
4010, θαξ 8 ποὶ τῃ6 τηοβὲ οὐνίοιδ, οἷ. Φυάρ,. ἱ. 13 
(Βαπβθη). Ψαϊς. βαίεν; ΧΧ. ἀδελφοῦ. Οτδηΐοὶ 

ὈΝΩΣ Ξε]ΐοπ οἵ 604) νγᾶ8, δοσοτγάϊπρ ἴο Φαάρ. 
ἵ1, 9, τὴ6 ἢἤτϑι Φυαάρε οὗἉὨ 15Γ86], σῆο ἀε]νογοὰ ἢἰδ 
ΡΘΟρΪα ἔτοπι πὸ ἰγτϑθηΥ οἵ [πὸ Μοβοροίαπιίλῃ Κίηρ - 
ΟΠ  ῃδη-Γ δ δι μαῖαι. Οὐ ἴδ Δ] οὐ Ὀΐοπ 58 οὗ ἢΐ8 
ΤΔΙΤΪΑΡῸ, δο6 ΜΙς 6115, δλεσεδείξε λίοεία, ἃ 82, 
ἔχαισε 9. λῖοδεδ, δ 117. 

γεν. 18, Ασμβαἢ Πδὰ ποῖ ρῸὸ7π σι τ τπῸ τοδὶ ἰπῖο 
τπ6 ψγᾶγ, θαϊ δά τοπηδίηϑὰ τ ΠΟΓ (ΔΊΠΟΥ ῥτοῦ- 
ΔΌΪΥ ἰη Ηοῦτοη. ΑΒ ποῦν 86 οϑύῶθ ἴο Ὠϑὺθὶγ ἴο ὃὉ6- 

οοπιθ ΟΥ̓ ΒΗ 615 τῖΐε, 889 χωονϑὰ μία (ΓΙ Ὁ] 
ἔτοπι ἐἸΠῸ οὐ ΓΛ Ὁ τοὶ ιιδοὰ ἰπ Καὶ, ρεῦμαρβ “ ἴο 
06 οχοί(οἄ, τηδ ἴῃ ΗΪΡΗΪ, “ τὸ ἱποῖϊα ; "" 80 ΠθΓΘ 
δηά Διά. ἰ. 14; 2 Οἤτοι. χυνὶ 2; ἴῃ ρδγιϊσυ!αγ, 
“τὸ τοπιρῖῦ ἴ0 βοιποίἢ προ ψτοηρ,᾿" Παπῖ. χὶ!. 7; 18. 
χχχνῖ. 8; δ6γ, χχχυῆ. 22, αῃὰ οὔοη) ἤο δαὶς οὗὨ 
ἈΘΣ ΓΑῦΒΟΣ 8 Βο]ἃ (πᾶσ. ἱ. 14 πιοτὸ ἀεῇπιιε!ν ἐλδ 
ἢοϊὰ νυ μίο Ὀοϊοησοὰ τὸ 1) τ), ἀιὰ "απ θά οἵ 

(ΓΞ ΙΔ ἔτοπι τὸ τατὸ ΓΝ οορπαῖο τῆ 99 Ὁ, 
ὙΠΠῈ. ἷ. 14; ἱν. 2] -Ξῷ [ὸ δβὶπὶς ἀονῃ, ἴοὸ ρὸ υπάογ; 
ΤΧᾺ; καὶ ἐβόησεν ἐκ τῦυ ὄνου; ΝΡ. : “ διερῖτα- 
υἱίσιμα οἱ ἐπ αδίπο.᾽ “8 ἐταπβι διίοη οἵ [86 
ΠΧ. [ΟἹ] οννοὰ Ὀγ τ1μ6 α]ρ., ταῖβθ8 [6 οοπ) θεῖα ΓΟ 

ἴδαὲ 180 ΧΧ',, ἰπβιοδὰ οἵ 1π6 ππυβυλὶ ΓΙ, 

τολὰ ὨΥ͂ΞΙ) Δοσα [89 δδ5. “ἸΒείμογ Οἰμηίοὶ 
[ΟΠ] ονγοὰ ΠΟΥ 8 ποῖ βαϊἱ. 56 μογβοὶ ργοσοοάθὰ 
Γαγίμοτ, δα ΘΟ ΔΡργοδοῆΐηρ Πογ ΔΓ ΠΟΥ 5ἢ6 ἐβιβηρ 
ἴγοπι ἴΠ6 888 δπὰ δυο α Ποτβοὶ Ὀοίοτο Ὠΐτη 
{{ποῦο]). ὅο αἱὰ Ποῦθοσδ α]8ὸ δὶ ποὺ ἢγβί τηροῖ- 
ἱπρ ΜΠ [Ιδδες ((6η. χχῖν. 64). Οδ]οὺ ροτγοοϊνοά 
τπ δὲ 886 δα 5βοιποιμίπο ἀπαβὰ4] ἴ0 ργθϑοηῖ ἴ0 ΠΪπι, 
Ἀπ δεκοὰ : Ὅν μδὲ ἐα ἴο ἴθ} λαὶ κοι αἰο5, 
ἰλοι οἵ Ὑδδὺ ἀοθῖ Ποὺ τ δὶ 1 

γοΣ. 19. Απὰ 5890 δαί: αἷνο σῶϑ ἃ Ὀϊοβαδίης, 

ΓΞ, ὦ δ., δ6 ἴῃ αδῃ. χχχίϊ. 11, 6 αἰδο, αὶ ῥτοϑ- 
Θηΐ, 88 ὅεπ. χχχίϊ, 10, ΓΙΊΓΙἾΘ ἴ6 πδοά ἱπβιθαὰ οὗ 
ἷἵ. ΤΒῖ8 ρἱῆ βιιου]ὰ σοηῃβὶδε ἰπ σρσίηβδε οὗ νναῖογ, 
δἰποθ δ] Ὁ δὰ ψίνοη ποῦ Τουσασὰ ἴ86 δου οομη- 

ἐγ (3), δοπιρ. χ. 40). [618 το δ6 ποιοά, 3γεί, ταὶ 
Ποτο Π) οἷν 18 τοοκοποά 85 Ὀοοηρίηρ ἴο ἴπ0 Νόροῦ, 
Μ}}16 τπ6 οἷδν ἴῃ γον. 49 ἰβΒ σουπητοά (0 τῆ6 πιοιιη- 
ταί ; Ρτοδαυΐγ, ὧδ Κποθοὶ βυροοδίβ, θοσδακα {10 
τοσίουῃ ψ͵αὰϑ ἴκὸ 1η6 Νορθοῦ. 8]4ς9, [ηὴ0 Νερεοῦ 

Ῥορίπβ, δὲ ἰοδϑῖ, ἴῃ τὲ βεςοπ. δεοοπάϊῃ, ΓΛ 98 

ὩΣ οὐδῦτβ ΟΠΪῪ Παγο δηὰ Ψυάρ. ἱ. 15, απὰ ἷἰβ ὁχ- 
Ρἰαἰηοά εἶτ πον “ αῖθν βρυῖπσβ᾿" (Βαπβοη : ἢ αβ8ον- 
δἰγιάεί, Ἡ αἰγὶ ροο] οὐ οὐ ἀγ), ἃ8 ἀδβοηΐι8 ἀπά [ζο] 

πῃ δρροαϊοη υἱίὰ ΟἰΒηἶοὶ, ἐπ πϑ πιδικίης ἴΠ6 ἰδιίον δ᾽ 6 Ὁ Ὁ 
Ὁτοίθογ. -- ΤῈ.] 
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Ῥτοῖογ, οὔ, δοοοσάϊηρ ἴὸ Βογίμοδιε δηὰ Κπορεὶ, 
ὙΠῸ αποίο ΖδΟΉ. ἷν. 2, 8; Ἐσςς. χὶΐ, 6; 1 Κὶ. Υἱῖ. 41, 

“πρῖογ- ΠΟ] Δογβ,᾽ ἱποϊοθοὰ ἰοαπίδὶπβ, ποῖ Ὅ3, 
Οδηι. ἰν. 12, 83!ου)ὰ 4180 πιθῃ. ὯΝ νοπίατο ηοΐ 
ἴο ἀοεῖάο, Ὀπὶ σογίδ ἢν Βο]ὰ 116 ΓΙ ΔΈ ΟΠ “ΔΊΟΥ 
ΒΌΓΙΠΡ 8 "1 ἃ ῬοΘΙΟΔ]Υ οοἸοτοαᾶ » ἴ0 Ὀο ΠΟΥ 

ΔῊ ἴΠ6 ΥΔΏΒΊΟΓ ΟΥ̓ “ νύ Υ- ΠΟΙ ἀογ8.᾽ ΝΟΙΓΠΟΥΡ σδη 
ἯΘ ΘΧΘΟΙΥ͂ ΔΡΡΓΟΥ͂Θ Βα Βοπ᾿ 8 ““ ἢἤ7αβδ τὰ 
71 λίταϊν, τὸ ποῖος πῶῖ ΑΘ Β8} ΔΙ 65 ἴΠ16 Ξρτίηρβ 
1η8 οὗἩ ἴ6 δεῖ ψ ῃ] ἢ ΕΓ δίοσγοα ΟΥ̓ ΓΠΘΠῚ, 
ἴῃ οΥάδν ἀουθε} 6855 “" ἴ0 ΘΧΡΓΘΒΒ ἔπ ἀἰγοοὲ Δ Πο 818 

ἴο [116 329: ῬδγΔΡΒ 8180 ἔγοτι [δπηϊηΐηθ βηγονγά- 
Π688 δπὰ οτπηΐϊηρ, [δῖ 8[6 πιΐριξ ποὶ αἰγοοίῳ Ὀτιηρ, 
ουἱ ΠΟΥ ῬΓΟΡΟΓ 8. Τμδὲ ραγάθηκ δηὰ ἤοϊ 8 ἴῃ 
ῬΑ] ΒΠ6 8ΓῸ ἜὐΘἢ ἴο {Π6 ᾿γοϑοπὶ ἀδ  πψαϊοτοὰ ἔτοια 
ΒΌΓΪ (8 δηὰ ΟἸΒΙΟΓΤΒ 18. γ0.}} που, οὗ. δὶ νὰ 
Β8Ϊα δῦονϑ ΟἹ συδσ. 7, 6180 Οδηΐῖ. ἰΐ. 6; Ἐοδίηδοῃ, ἱ. 
541 ; ἰἰ. 285; ἰϊϊ. 95. 

ἈΑπὰ ἢ6 ζᾶνθ ΟΣ [19 ὌΡΡΟΣ δυσί δο δῃὰ [89 
ἸΟΥ͂ΤΟΣ δρσίῃψα. (Οα]Ἱοῦ γοβροηᾶβ ἴο ἢμ0 τ βὴ οὐὨ ἈΪ8 
ἀδυρπῖογ, δῃὰ ρῖνοβ Π6Γ πἰρῆθν δα ἰονγοῦ βρυίηρβ, 
[Πδι 18, μρῇοΓ δηα ἰοννοῦ 6148 τγδιογοὰ ὈΥ βρτγίῃρβ. 
Ηον Ἰαῦρὸ [ἢ}18 ϑΟ 8510} ἮΔΒ σϑηηοΐῖ ὃδ ἀδῖογ- 
τηϊποὰ. ΖΦ ἐπαίίψ Ἰδὰὰ 18 τοιηδγ, ἰῃ μαβϑίηρς, ἴμδὶ 
Ἠδηάεὶ, ἰῃ ἰ8 Οτγαϊογίο οὗ Φοβῆυδ, Ὀυγίηχβ ἰοσπαγὰ 
ΟἰΒηΐο] δπὰ ᾿ς βδὴ 88 οἰ ρογϑοπ,θδ. 

γε. 20 Βεϊουρβ 88 ἃ ςοπο]ιιδίομ ἴο νογϑ. 1- 12. 
118 ροβίὔοῃ βῆονβ {Πδὶ γϑῦβ. 18--19 αγο ἰπβογίιοά,. 
δ᾽ο 8180 Καὶ] : “116 201} νϑῦβα σοηϊδίηβ [86 βυὺ- 
ΒΟΙΓΓΡΟΟΠ ΟΥ σΟΠΟΙ βίο τὸ ἴΠὸ Αγδὲὶ αἀἰν]βίοπ οὗ Οὐ Γγ 
οΠδρίογ, ἢ ἢ 116 ἀοβογ ρου οὗ τπ6 Ὀουπα8 
οὔ τῆ ᾿ἱππογ δηοο οὗ δυάδι οἸο565.᾽ 

ς. ζεῖ οὔ ίλε Οἰίε8 οὔ λε Ἵ τιδε οΥ ]μάαλ. Ἑτοπι 
γοΥ. 2] οὐ [ΌΠ]ΟΥ τῃ6 Ὠδπιοδ ΟΥ̓ [Π6 οἰτ68 οὗἁὨ τῃ6 
εἷρδο οὐὗἩ ΨΦυάδῃ, δπὰ α. ἴπ6 οἰτἴ65 ἴῃ ἴπ6 βουτῃ 
ΘΟΠΏΕΎ (ν6Γ8. 231-32); β. 1Π0 οἰτίο5 ἰπ τη6 Ἰοτ]απὰ 
(νοτϑ. 833-47); γ. [6 οἰτ68 οη ἔπ τηοπηϊαίη {ν6Γ5. 
48--60) ; δ. [πὸ οἰτἰο8 ἴῃ ἴ86 ὙΠ|ΔΘΓΏ688 (νογα. ΟἹ, 
602). Τῆο ᾿ΠΟ]6 8 οοποϊιάρα ὙΠῸ 8. ποις (νου. 
68) οοποογηΐισ ἴΠ6 6 Ὀαδ᾽:68. 
α. 7 εῖβ. 31--82. Οἰδε ἰπ δα ϑοιαὴ Οομηίτῳ. τ. 1, 

ΤΙ, δἱ [8.6 ΟΧΙΤΟΓΩΣΥ οΓ ὁπὰ; ἿΣΩ, δ ἴῃ νοσ. 1. 

ἴω 16 δου τ οουπίτΥ, ΘΩΣΘ; οἵ, οἰ, χ. 40. ΤῊ 
οαμυπιογϑιίοπ Ὀορὶπδ τη [6 Νοροῦ δὲ 1Π6 οδϑῖ, 
δ ΥῸΓ. 2 Εἴ, ἴῃ αἰνίηρ [86 δοιπάαγίοβ. δ γε νὰ 
ἤαΥ6 πὲπε οἰτ[68 παιηθὰ δηὰ οοπποούδα ὈΥ [6 ὁ0 
αἷα, ψ Ὡς ἢ Τοῦ ἴῃ ἢΪ8 ἰγδη δ᾽ δἰίοη ομχἱί8, τυ 0 
180 ΧΧ. δὐὰ Ψυϊς. μανα 1. ἘΚΔΌΣΘοΙ οἵ 76 Καῦ- 

Φ 66] ΟΝ ΕΞ" Νοῖι. χὶ. 25 -- νυβίοι σα αι ΠΟ Γ8) 
Ὑ8438 [06 ὈΪΓΓΒ-ὈΪδοο οὗ Βεηδῖδι ὁ οὗ Τλανὶἀ 8. Πο- 
τοῦδ, 2 απ). χχὶ 80. ἘΟΡ, ὅδδτιν, οὶ ἴο Ὀ6 
τηϑὰς οὔϊ. 

ἘΊΏΔΗ, “ῬΕΥΝΔΡΘ [80 Ῥ]δοθ οἵ [86 γογ. 22. 
Κοπΐτο8  ΠῸ βοι]οα ἴῃ [ἢ 6 ̓ΘΥΓΙΟΥΥ οὗ Ατδά, Νά. 
χ. 82" (Κποθ6}). 

Τίταοτυια τ. Ὠϊθοπ, Νο,. χὶ. 95. ““ῬΙΟΒΔΌΪν τἢ6 
τυΐῃ5 οἀ- Ὠ Πα Ὁ, ποτιπϑαϑὲ οὔ Ατδὰ (δὴ ἀθ γο]άο, 
Μειι. 252), ον]. 

Αάδῆ. -- ϑδυάείά (ΕοὉ. ἰϊ. 424). ὙΠῸ σου πΙσΥ 
ΒΟΓΘ 18 ΒΠΠΥ δηὰ ουΐ υΡ ὈΥ 5:18} γαυΐπ68, Ὀὰ: Ὑ10}- 
ουαῦ δἴθορ ἄθεον 68, πὰ ΒραγβοΪν οονογοὰ τ ἃ 
Κυΐπ ἀπά ΠΟῪ ἀτὶοα ἃρΡ στόνι οὗ ζτδδϑ. (ΕΟὉ. ἰ. ς.) 

γον. 238. Ἰϑάϑβῃ, δσξσοσς, Ἐδάδδ -Ὀασιϑα δὰ 
Ἡσσοῖ (νογ. 3), ΣΆ Π ΔῈ --- ὈΠΚΠΟνη. 

γον. 34. ΑΑἍἕ δοουπά ατοῦρ οἵ 7υε οἰο5 [0] οὙὙ8, ἃ 
Ῥοπίδρο 8. Ζίρῃ, Ῥδγῖδρθ Ξ-- πδοίίϑ; (Ἰοὺ. ἰἱ. 
191, 195), βουτῃ εδὶ οὗ Αγδά. Αποῖμου Ζίρῃ 1165 
οη ἴα πιοππίδλίΐη, τοῦ. 55. -- ΤΌΘ Μὸ, δἴτου 16 
Θχδηρῖὶο οἵ Κίς δὶ, νυ ἱτἢ γο Εδύτστηον (Ρ. 222) δπὰ 

Κποῦεϊ, τογαγὰ - ΘΝ Ό, ὙΠΕΓΟ 5801 πιπείογοὰ 

ΟΕ 9ΟΒΗΑ. 

ὯΪ8 ΔΥΤΩΥ͂ ὈδΘίοτΘ ἢ6 τηονοϑᾶ δρδίπδὶ 106 ΑἸ Α] οἰκί το 5 
(1 δδπι. χυ. ὯΝ Τῆς ροκίου, ἴῃ τ6 ΝΈΡΟΌ, βαΐτδ 
1815 νἱονν. θῇ οἱ] ((με. οἡ «οεῖ. ἴῃ ἢ. 1.) οὔ- 

ἦοοῖδ ἴο (μΐ8 δοδυτηρὅύου ἴμδὶ [6 πογὰβ ὈΦΌ (ορ- 

Ργϑδδίοῃ) δῃὰ ΘῊΡ (γοπηρ Ἰδτα 6), οδῖηθ ἔγοπι 
ὕπο αυἱίο ἀΠΠοτοηΐ τοοίϑ; ἰΐ 18 8 βυ ἢ ςοπξ ΔΏΒΥΤΟΙ ἴῸ 
88Υ, ὙΠῚ (οδοηΐιδ, [πὲ ὁη6 οὗὨ [6 ὨδΙ68 ΤΩΔΥῪ δ 
ΑἸ ογοὰ (ρου μαρθ ὈΥ͂ οοτταρὶ Ῥτοπηποϊ 0), τ] ἢ 
8. ΘΑΒῚ]Υ ῬΟδδ1 016 τὴ ΠΔΙη68 οἵἉ ρ]δοθ8. δαρροδίης 

εἰΐα, ἴξ 18. τῶοτο ῥγοῦϑθίο ὑπαὶ ὩΣ ἰ5 ἀετίνοά 
ἔτοπι [8 ᾿ΟΠΡῸΓ ΝῸ 188 [ἢ ΤΟΥΘΓΒΘ. 
Βϑδιοὶὰ -- Βοδιοῖῃ-Ὀθοσ, δι δῖ -ποροῦ, Βαπλοῖ- 

ποροῦ (χίχ. 8), οὐ τὰ τοδὰ ἰοτασὰ Ηδύτγοῃ, πιασὶςοὰ 
οη Μρηκθ᾽ 8 ΙΔ ρ. 

γετ. 35. ἘΓασοσ- μοδδία, ΓΙ ΓΙ ΓῚ τὸ Νον Ηδ- 
τοῦτ, βίηςς ΥἽΓΤ -- Ὁ). Ῥεσμαρθ Ηυάδδίγἢ 
(Βοῦ. Αρρ. ν. 114). 

Ἑ ον  Β-Ἄθζσου, ἩΒΟῺ ἰ8 ἘΑσοσῦ. Αραϊηβὶ 6 
Μαβοσγοῖοθ, πὸ τὶ τΠ6 ΧΧ. δηὰ ὅϑγτ., ναὸ οἷ 

ΓῊ ἢ ἀπά ἸΥΣ ΓΤ ἵπ οπθ παπιο, δ5 Ἐεϊδηά, Μδα- 
το, Καὶ], δηὰ Κποῦεὶ αν ἄοπθ. 1η ἕδνογ οἵ 1ἢ18 
116 ΔΏΔΙΟΡΥ οὗ Εἰ γι -τδ (νον. 13) δηὰ Καὶ γι ἢ- 
)εατίπι {(ν6γ. 9) δηἀπορὰ Ὁ Μδυγοσ, ἰ8 οὗ ἀοςοϊεῖνθ 
νος. “ῬοΒβίὉΪΥ τ᾿ ρίδοο Κυγγαϊοῖπ ποῖ οὗ 
Ατδὰ (ΕΟ. 11. 472)." (Κα οΡο]). 

γεν. 326. 7ῆϊτα στουρ, οοῃβίδης δρδίμ, ἶκο τ. 
ἢγβῖ, οὗ πἰπθ οἰτ68, --- Ατώδτη, ὉΠ ΚΠΟΥΤΏ. 

ΒΒοσωδ, ἃ ῃἾδοθ οἵ ἴπ6 ϑἰτηθοιξίβ; οἷ. χίχ. 3 δ9- 

βοοίδιοά σι ΒΟΥ Θμδῦα δηὰ Μοϊδάδῃ; 99, 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ [Π6 8616 ὨΔΤΩΘ, ἃ8 Φ δπὰ Ὦ δῖὸ ΟἿ ἴἢ- 
το δηροά. 

ἹΜοϊδάδῃ, δοοογάϊηρ ἴὸ οἷ. χὶχ. 2 ᾿ἰκονβο 8. ὁ 
Ὀἶδοα θοϊοπρίηρ τὸ δίπιϑοι, ποὺ ΜΗῸ (Ἐοῦ. 1ϊ. ΡὈ. 
619, 621). ““Μοϊαάαῃ νγ88 δὶ ἃ Ἰ6ἴ6γ ρογοὰ ἵπῆδ 
ἰτοὰ ὈΥ τ 8Βοῃ8 οὗ πάῃ πὸ τεϊασηοθα ᾿ἔγοτα [88 
Ἔχ (Ν ἢ. χὶ. 25, 36). ῬσοῦδΌὶΥ ἰἀοποδὶ ἢ 
Μαϊδίμα, δῃ Ἰἀπτηθαη ἰογίγοββ (Φόβορῃ. «ἀπέ. χυὶδὶ. 
6. 2); οἴθῃ παιηϑὰ ἰπ ἴΠ6 Οποηι." (γοὰ Εδύτοοσ, Ρ. 
214). [1168 οἡ ἴδ τοδὰ ἴο Ἠδῦτοη, πογιμνγοδί οὗ 
Βδδὶ δίῃ θθοσ, Βοδίπδου ἴουπά ἰοῦ ἴνὸ νγ6}}8 
δθουζ [ὈΓΙΥ ἴδοι ἴῃ ἀοριι, δηὰ ψγΑ]] 6 δγουηὰ ἢ 
σοοᾶ τηϑϑοη-οῦκ, ὁπ6 οὗ ἴδ οπὶ βου ἀπὰ ἃ δ] 
ἴϑεῖ, δῃά (6 οἵδοῦ ἢἤνο ἴοι ἴῃ ἀϊδπηεῖεγ. Τὴθ 
ἩΘΙΘΙ Δρροδοὰ ἴο ὃὈε ποὶ ροοά, Ὀπὶ (86 ΑΥ̓ΔῸ5 οὗ 
[ἢ ΤίγΑμδΝ νναϊογοὰ Ἐπ ὶγ Δ πι8}8 ΠΟΙῈ 28 αἰὰ [Π6 
Κπάείτᾶι αἱ Βεοοτ- θα (ΕΟΌ. ἰ. 6. ποῖο). Οπ τῃ0 
Ῥ᾽ δίῃ Ἰνίηρ ποδὺ 116 ν»τ6}}5 ἴὸ {Π6Ὸ δοβίϊι, [Π0 βίου ϑϑ 
οἵ δ τιυϊηοὰ ἴον, ΟΥ Ά Ϊδγρθὸ νυ] ]δρο, δὰ βοδίφογοα 
ΟΥ̓Δ᾽ ἃ δρ806 Οὗ ΠΟΑΥΙΥ ΠΑ]Γ ἃ τη }]6 δαπδτο, 411 πη- 
ποσῃ. ὙΠ οδα νγ6}}8 δηὰ συΐπϑ ἴῃ 41} ργοῦΘ ΡΣ Υ 
τιδτὶς [6 5119 οΥ̓ Μοϊδάδῃ οἵ [Π6 0. Τ'., ἴὴο Μ6]Δ 18 
οὗ 6 Οτοοκβ δα Ἠοπιδὴ8 (Εοῦ. δὲ δ:}.). Οἡ 
16 οἰγπιοϊορίοαὶ ἀἰ ΒἸσΠ Ὑ ἰπ ἀοτνίπρ ΜΊ} ἔτγομλ 
Μοϊδάμῃ οσ ἔπαίδιμα, οὗ, τὴς [οὐ ῃοίο, ΕΟ" 

γεν. 27. Ἡδσεοσ- ούδῃ, Ηδδσζωοου, Βοῖμ-Ῥα]δῖ, 
ὉΠ ΚΏΟΤΏ. 

εν. 28. δσοσιϑμυδὶ (ΟΥ ὝΞΓΙ -- Ἐοχ- 
γατὰ ; [ἀδβοη. υἱ]Π]αρὸ οὔ 76. ΚΑ15], οὗ 186 1.6χΧ. πον 
ΞΕ ὸσ οἵδιοσ ἴκὸ σοπιρουπαβ), 8 ρῬ]δοα οὔ τῆ 5[π|- 
Θοπί 68, οἢ: χὶχ. 8:1 ΟἤἾτ. ᾿ν. 98, ποῖ εὰ, κὸ Μο- 
δα δἢ δπὰ ὅ'βοζηδα, δίνοσ [Π6 δχἱΐθ, ὉῪ τηϑῦ οἵ Φπά6ῃ, 
Νεἢ. χὶ. 27. Ῥοββίθ)γ ΤῊ ἱγ (ΕΟΌ. 11. ΑΡρΡ. 114). 

ΒΦΟΣ μόρα, ὩΣ ΕΔΗ, ἱ. 6. ““ττὸ]} οὗὨἨ δεν, 
τηοδηΐηρ [16 βουθῇ ᾿δι 8 το ΑΓΔ ΔΤῚ δδοτὶ- 
ἤεορὰ ὙΠ θη ἢ0 πηδάθ 8 σουθπδηῖ τὴ ΑἸ ΘΟ ἢ 
ἄδη. χχὶ. 238-32). β8ο νυοὴ Ἐδαπιοῦ, ἢ. 176. 
1ποτβ, 5. φ. α68., Ἔχ ῥ᾽ απ, τυ τοίογεπος τὸ ὅοῃ. 



ΓΒΠΑΡΤΕᾺ ΧΥ. 

χχνΐ, 80, ὈΥ Ῥμέειις 7μγ 8) αΥαηαϊ, Ὑ16}} ΟΥ̓ [86 οδιὶ, 

ποίην ΣΦ -- ΤΌΣ. Ηιισὶς ἀραία (υδὲ σε. 
Ρ. 36) ἰῃ ΔΟΙΒΟΥ ΨΥ; “"} τὴ6 Ὑ]]άογηθβα Ὁ6- 
τκέρῃ Ῥεϊπβίατη ἀηὰ (828 οχίθῃαβ [Ὁ [16 ἀἰβἴΔη 06 
οἵ φουθῃ ἀδυβ᾽ ἸΟΌΓΩΘΥ, ΒΘΟΥΒΒΔῸΘ ({ΡΓΟΡΟΥΙΥ, ΒΓ 
εἰ) εἰσι 65 “΄ νγ.}} οὗ [ῃ9 βουϑῃ ἀδὺ ολπλοῖ " (Ὑ 6 ἢ 
μδ6 ΟΓΠΘ [Π6 Βα το ἀλγ8᾽ [Πϊγ81) -- πὶ ἴΠ6 Αταδίς ; 
δ ΑΥΑΒΘ ἀξεῃ. χχχνυῖ. 25) ἱηῖο Εργρὶ, 
οα ἴδ ὑδεῖβ οἵ σ8Π16]58, [88 ΠΟΒΕ ῥτοάυςοη8 οὗ 
Οἰϊεαά. Ι[,δῆρὸ (πηι. οα στη. στὶ. 28 6.) ψνου]Ἱὰ 
ποῖ ρταδ5 [Π6 δῇ {Π|65]8 Ὀοίνσοο “86 6 η-76}} " δηὰ 
“ρα }}." “ὙὍμὸ ἴση ἀοδίσηαῖοδ ἰὸ 88 ἴῃ6 
ϑετεη γ6}18, Ὀαὶ 16 δεύθῃ ἀθείζηδῦοθ ᾽ξ 88 ἐπ )ααί 

ἰδ σε] οἵ τὰ οαιῃ.᾽ [ἡ ταῖς υἱὸν ὉΞῸ ἰς ἰδκϑη 
84 -- δούξῇ, Ὀπὶ δὲ {Π|Ὸ βατλθ ΠΤ ᾿ξ ΘΟΙΙ ΠῚ ΘΙΔΟΥΒΙΟΒ 

δε 93.793, τὸ διγθασ. μιθδηβ ὈΥΙΠΙ ΔΓ ἰο “ βούθῃ 
οὐ Β 8617 “τὸ οοπῆτπτηῃ ὉΥ͂ βεύθῃ." ΟΥἿὮ, Ηετοά. 11. 8, 
δι γϊπρ Ὁ ψῆοπὶ βόύθῃ ἰπϊηρβ ογο ΘΠ οδθῃ 
διθοησ ἴθ ΑγδΌΐϊδηϑ Τ0Γ ἰδ οοηῇτιηδιίοη οὗ δὴ 
οαἵ, Βϑεγ-ϑΒοῦδ 15 ΥΟΣῪ Οἴδη πιοητοποὰ ἰπ {Π6 
δίδῖοτν οὗ 16 ρδιγίδγοιθ (θη. χχὶ. 14, 28-.38; 
χχὶϊ, 19; χχυΐ. 23; χχυἹ[ἕ. 10; χὶνὶ. 1). Αἀςοοτά- 
ἱὰρ το 186 Ὀοίοτο τ8 ἰὲ ὈοΪοηροὰ ἴο Ζ0- 

-ἴτοι οἷ. χῖχ. 2, 1 ΟἾγ. ἱν. 28, ᾿ξ νγὰβ δδογί θὰ 
8.0 ἰο ϑίπηθοη. [ὑ 186 οἴδῃ παπγοὰ ἰπ [86 ἰυγτηυ]α 
“ταὶ ).8ῃ ἢ Βοογβῆθῦα" (πάρ. χχ. 1; 2 ὅδπηι. 
χτίϊ, 11; 3 ΟἾγ. χχχ. 5). Αἵ ρῥγοδβοηΐ ἰδ 18 οδ᾽]δὰ 
Βιτ δδοῦα, ου {Π6 ποσί! βά6 οἱ [Π6 Δὰν 689-568, 
εἰοῦθ ο ἰϊβ Ὀθη 8, ΠΟΥῸ ἐϊσο ΜΑ6118 ΠΟῪ ὈδδΥ Ἐπὶβ 
Ὧλη6 (Βοδίηδοι, ἱ. 800-303). ὙΠοδΟ ἴνγο ν160}}8 
[δ δὶ δοῖῶθ ἀϊδίδηοο ἔγοτῃ ϑδοῖ οἴου, ἃσὸ τουηᾶ δηὰ 
πΑ|]δ τι ἰἢ 8 ΥΟΙΥ͂ ἥττι δηὰ ροττηδηθηΐ ΠΏ ΒΠΠΘΥ, 
δηὰ [τη ἢ οἶοαῦ δῃ ἃ ἜΧΟΙ ]οηῦ αΐου ἢ ῥτοδῖ δθυη- 
ἄδηοο. Το Γυΐῃ8 ΟἹ ΒοπλῈ ἸΟῪ ἢ1}}8 πογίἢ οὗ ἰῃ6 
γεεὶ] ῬγΟΌΔΟΙΥ ἱπάϊοδῦθ ἴπ6 οχὶ βίθηοθ ΓΠΘΓΘ Ογιογ] 
οἵ ἃ πὸ.8}} δηὰ βιγαρριϊην εἰν (Βονίπδβοη, δὲ Ζμρ.). 
Ἐπβοῦ. : κώμη μεγίστη. Ἠΐετοη. : υἱομα σγαπάδ. 

ὶ --- υπαοίοττηϊ 8016. 
ες. 39. ΤῊ παᾶπιοδ οὗ 18 μἴδοθϑ δ.Ὸ δὰ οἷ, 

πδο ἸΔΥ τὸ ἴπ6 νγοδῖ δηὰ βου πνγοσῖ. Β84]6 - 
᾿γλεῖτ 6.-Βεῖδὰ (Εονίηδου, 11}. ΑΡΡ. Ρ. 118), βοπηθ 
ποῦτβ βου νοβὲ οὐὗὁἩ (ἀδΖὰ οὐ ἴἔδπθ ποῦ ὈογάοΥ οὗ 
186 Νεροῦ τι ἃ ἢ ογεβὶ οὗ ρδ11| ἴσϑοϑϑ, δηὰ 
ΓΕΙΒΏΔΗΪΔ ΟΥ̓ Τηϑγῦ]6 Ρ1Π1ὰγΒ (ἘΠ ΙΟΓ, χυΐ. 41, 42 
[Ὁδρο᾽5 Ττδηβ. ἱ, 80, 31}]). ΓΘ οοπϑίογὉ]6 μ]δη- 
ἰδοῃ οἵ ἀδίθ. ρ8]πὶ5 δἱ {π|8 ρίδοθ 8 ΤΟΙΛΒΥΚΔΌΪΘ 
ἕτοπι {πὸ δεῖ ταῦ ποτὰ δίομο ἰῃ Ῥα]θβίΐηο 1Π6 ἀδῖαβ 
811 ροη ; Βοτε, {ἘΠ ΓΟΌΤΟ, γ͵ὸ ρ885 ἴ86 Ποτι 1Ἰπ|}} 
οἵ ἀδῖε σα]ασε (Εἰτῖογ ἰ. ς.). 

Ηΐπι, “οὐ ΑΘ, 28 »χὸ ΤΑΥ͂ ᾿πᾶρο ἔοπι ᾿Ανείμ 
'π τὸ ΧΧ. Οοά. ΑἸοΧχ., 19 ραβδθὰ οὐδσ ἴῃ {πὸ 
ὀηππιετατίοη οἵ ϑπηροηῖϊε οἱτο8. οἰ. χίχ. 1 ΗΕ. δηά 
ΠΊΔΥ ἢδνα ὕδοη Ὡοῖϊ ΟΥὗἨ ΤΠ 6ἢ Σηρογίδησο " (Κηο06]). 
Ὑβο δἰ σβῆῃοῖ ΠΟῪ ὑδ ἀοιοττηϊηρά. 

ἙΣϑτα ἰθὺ πω; τὴ » {Κὸ Βδδὶα, ἴο πο δίτωηθοῃ- 
ἴας (εἰ. χῖχ. 3) ΞῈ ἢ, ἃ ῥἷδοθ οὗ ΥῈ ΣῪ Θομδβὶα- 
Ἔσϑθὶο σταΐῃς ΟἹ ἃ τί άζὸ οὗ στοοκβ, δῃα ὁποῦ βίσουρ, 

ὍΒΨ -- ἤἄττηηοδα, δίσεη ρίι (πο ε}). 
γεν. 80. ἘΠοΙδά, ἸΑΥ αίνοῃ [Πἰκοτνΐδ6 ἤο 81 π|- 

δοη, οἷ. χὶχ. 4. [π|1 ΟἾ τ. ἱν. 2911 ἰ8 οδ]]οὰ ΠΡῚΝ 
Ὑμοϊδὰ ([Κ6}}}. ΤΠ 8. αἷδοὸ τοπιδὶηβ ππαϊδοονοσοά. 

σμοεῖ, Ὁ ῸΞ. Αοοονάΐης ἰο Φοῦ ἰχ. 9; 

Χχχυὶ 21; Ατηοβ Υ. 8, 9 ἰδ ἃ ςοῃβίϑ]δὔοη ἴῃ 
ἴδε ΠΕΔΥΕΠ8, ῬΧΟΌΘΌΪΝ Οτίοη. ὅϑϑίποθ (Π6 Ὁ]δοθ 

δ παπηιοὰ οἷ. χῖχ. 4; 1 ΟἿ γ. ἷν. 80; Ὁ δηὰ 

ΝΑΣΘ, εἰποο ἤασῖμεσ 1 θ6πι. χχχ. 27, “ [80 88 π| 

Οἶδοε ἰ8 πηδηΐ [651]1γ " οΔ]]6ὰ ΧΌΣΝΒ, [ὲ ταπδὶ μανο 
θθδῶ τὰς βεδὶ οὗ ἃ Ββποί ΔΓ 85 Κποῦοὶ τἰρ ΠΥ οοη- 
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Ἰροῖυτοθ. ΜΑῪ ποῖ, 28 ἴη6 πδπιθ ᾿παϊοδῦθβ, ἔπδὶ 
ΥΟΣΥ͂ ἙΤΟηΒίΘΙἸδοη οὐ Οποη (( 6811} πανὸ Ὀθθὰ 
πΟΤΡ ἢ ρροα ΠΟΓΘ, ἐμέ μρέβης ἜΓΟΠΊΘ ΣΕΡΟΤΙΒ ( Κη. 
ἤΠ ἔἶἰαν, αρΡ. 25, ἀρ. Βοδίηβοῃ, ἱ. Ρ. 298) [παῖ 116 ἴῃ- 
ΠΔὈΪ Δη18 δὰ ψοτρρροά οπι8 δηὰ [Π6 Ἀογηὶ 
ϑίαγ 3 ΤὌπιο, [πὸ τηογηΐῃρ Βίδν 18 τηοποποά δ 
ποῖ Οτίοη, Ὀαὶ ΨΦότοπηθ ΠαΓΪΥ πδὰ 80 ἜἽχϑδοῖ ἱπίου- 
δου. Αἵ 4}1 δυθῃϊδ, ὑνογβηὶρ οὗ [06 δβίδγϑ π6ἢ 
οχίβῖθά, δηὰ ἰμδὲ 8 [ἢ6 πιαὶπ ἰππῷ. ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
ΟἸ 681} ἰ8 τ ΕἸ δα, Ὑβογ ἰῃ ῥγο- 18] απο Ἐπι68 ἃ 
ΒΒΠΟΙΌΘΤΥ οὗ Ατγδθῖς {τἶθ68 οχίβίβα (οοπιρ. ΤΌΘ, 
Ζο:ιδολτγὶὲ ἀδν ἀειμδολ-πιογσεηί, Οἷεε., 'λ. ἡ. 194 ἢ, ἀρ. 
Κηοῦοὶ). ΕἸπαβα 1168 ἄνο δηἀ 4 δ] ᾿ου ΓΒ βου ἢ 
οὗ Βοου 8 οῦδ (ΟΡ. ἘΟὈίπϑου, ἱ. ΡΡ. 296-298). 
Ἡοσταδ “οὐ Ζορ᾿δέ, ον ϑδορδαίβ, ἴγο δηὰ 8 ἢ] 
Ποῦσβ βουεμλνγοδι οὐὁἨἩ ΟἸδίδζα; 866 Νὰ. χὶν. 45" 
(Κηοθε!). 

γε ετ. 81. ΦΙκίας, Ἰαΐον Ὀοϊοηρίηρ ἰο δίπποομ, οἢ, 
χίχ. δ; 1 ΟἸγ. νυ. 80. ΕΠ ΔΥ ἔγοπι [6 ὨΙΒΌΟΙΥ 
οἵ Θανίᾳ (1 ὅδπι. χχυὶΐ. 6; χχχ. 1; 2 ὅδῃι. . 1; 
ἷν. 10; 1 ΟἾγ. χίϊ. 1). Ῥογιδρθ Τοὶ ο͵-Ηδδγ, 
πογίμοαϑί οὗ ὅἀζα (του δυπιοῦ, Ὁ. 225), ΠῸΠῚ 
ὙΠἰοἢ οὐ 848 8ῃ αχίθπείνο υἱοῖν, γοδίχαγὰ ἴο [Π6 
868, ἰῃ {6 ΘΑϑὲ ἰοτγαγὰ [06 Ἰηοῦη 18 οὗ Ηοῦτομ, 
τα μπὸν ἐν τουηῖ ΕΡὨ Γαΐ, δηὰ ἘΝ με μὸς ἴο 
[Π6 γμἰαΐηβ ὁ τ (Εἰτύοσ, χυΐ. 138 [δρο, 1}. 
γ48,.247]). ΚΡ δΝ Ἐφ ΖίΚΙαρ ἴο τ.6 βου τ νγοϑὶ 
οὔ ΜΙΠ, ποτ ἃ ρῥΐδοθ, δία, 1168. οὐ ἔπο τοδὰ 
το Ανάςϊι (Εουνϊηδοη, ἰϊ. 621), βοπιὸ πουΓβ οδϑὲ οὗ 

ϑεραῖα. ΤῈ οἰγτοϊον οὗ ΖΙΚΙασ ΟἿ Ξ, 25) 
ἰδ ἀουθιδι] ; ΡΟΣΠΔΡρ8, δ θϑθῃ. διρμοβϑδ, ἔΌΪΩ 

σιν ὟΣ, ν άογηοδ5 οὗ ἀοδτιο θη. 
Μεαάτηδημα -- ΜίηγαΥ οὐ Μίπηΐοδιι, δου οἵ 

ααζα (Βοδθίπδβοη, 11}. 287 [.), οὐ 186 τοῖο οἵ {80 ρ]]- 
ύπιβ ἀντ ἴΠ6 δθοπί δηὰ βἰχιίθθη τ οοπτυτΊθ8. 

βδ:δθηηδ --- ὈπΠΚηον. ΤῸ Π8ΠῚ6 βρη! ῆθα 
“φῬβ] πὰ-Ὀγδης ἢ." [Ιπβιορὰ οὗἩἯ Μδάπιδῃπα δηά ὅ8ῃ- 
58 ΠΠη8, οἰβϑουοσο ΒΟ -τηδυκαῦοι ἢ (“ ρου - 
᾿οῦ86,᾽ Κποῦοὶ, Καὶ]) δῃὰ Ηδζασ-ϑιιζα οὐ ὅϑ.81ηὶ 
(" Ηοτβογαγά," Κποθοὶ; “ Ἡουβου ]αρο," Καὶ) 
ΔΓῸ τηοηἰοποα (χῖχ. 8) 48 οἰτἴο8 οὗ [86 ϑ᾿᾽' ΠηΘΟΠΙΐθ8. 
Αἴ ΠΟΥ͂ ΡΟΒΒΙΌΙΥ βίδιοηβ οὗ ψᾶρῸΠ8 δ ὨΟΓΒΘΒ, 88 
Κποῦεὶ σοπ)οοΐαΓο8 1 

γεν. 82. 1 ϑδοίῃ οὐ Βοί-Ἰορδοίῃ, Ὀεϊοηρίης 
ἴο τὰς Βἰπηοοηΐνοβ, οἰ. χὶχ. 6; ἰῃ 1 ΟἾἶν. ἰν. 31, 186 
ὨδΠπι6 οὗὨ 16 Ρῥ]δόθ 8 Βοῖ Βίγοὶ. Ῥόοσῆδρδα [,.9Ὁ- 
μαπι, οἷσῃς ΒΟῸΓΒ ΒΟΌὮ οὗἁ : 

ΒΒΠΗ τ, οα]]οὰ, οἰ. χῖχ, 6, β'δθθοη (τη), 
ἃ Ῥίδοο οἵ ἔμ δἰπιοοηῃίίεβ, 1 Οἤτοη. ἷν. 31 -ξΞα.κ οἷ- 
δοδογίδι, ἀδουξ ταϊάνγαυ Ὀθσύτσοοη 828 δπὰ Βϑδγ- 
ΒΠ6Ό δ; 8 Β66Π6 οὗ τγυΐηβ (νη ἄς Ν οἷάς, Ναγτγαίῖυε, 
ἰϊ, ν. 144, ἀπὰ δΜέεπι. ὑ. 118, αρμά Ἰζποβε!). 

Αἰῃ, Βίγηγωοσι, ἰῃ οἰ. χίχ. 7; 1 Οἤγοη. ἷν. 82 : 
Ν ἢ. χί. 29, ἰγοδίοα 88 Ὅοὴθ ῃ]84.6. Εἰϊπηπιοη ἰβ ἀἷ8- 
οονογοὰ ἰη το ταΐπα πὸ οτ- ξαπιαμαὶπι, δου ῦ ἘΠΓΘΘ 
ΠΒΟῸΓΒ δου οὗἩἨἁ Βοοι-ἢοῦδ. ΟἾΪΥ δρουΐ {π|γ 
ταϊπαἴοβ. βου ἢ οὐὁἨ ἰτ 8 τῃ6 νοὶ] ε1- ΒΜ Ὁ 6}, 
τὑῖτἢ τοπηδίπϑ οὐ θα] ἀΐηρα (οὈίηϑοη, 11. 8), οἡ 186 
τοδὰ ἔγοῃῃ Ἡοῦτοη ἴὸ θ6ζαᾶ. ΟὐὈπιραῖθ, ἔυγίμοῦ, 
Κποθοὶ ὁπ 118 γ6Γ86. 

ΑΙ} [89 οἱτίοα ὑνγοαῖν-ἰτθ δρᾶ ὑποῖν νΠδρθα. 
ΤΉ ΘΟ δῖὸ ποῖ ἐὰν α πἷηο δαϊ τρανοῦ ἡ σααν, 
(1 Ρ ἤγεϊ, 9; (2) στοῖρ δβοζοῃά, ὅ ; (8) ῥτοῦρ 
Δ ΡΝ 4) τοῦ ἔουτι, 18 τεϑ6. 80 ἱπάοεά 180 

ϑγτίδο τοδάβ. δίποθ, ΒΟΥΘΥΘΓ, 8}} τ οἴποσ δποῖθηῖ 
γογβίοΩΒ ἤᾶνΘ ΕΥΤΘΠῚΥ - ηἷπο, [Π6 Β'γτίδο ῬΓΟΡΘΌΪΥ 
εἶνοβ ἃ “οὐ σαὶ οοττοοοη." Ὁὴθ τηδί[οΓ 18 σϑρ8- 
16 οἵ {6 δἰπιρὶ6 ὀχρίδπδίοη ἐπδὺ (π6 οτρίπαὶ δη- 
εἶοπι ᾿ἴδὲ μϑἃ ΟΠ]Υ ὕνθητγ-ἰπ6 ο᾽ 268, Ὀμϊ ἸΔίογ, 89 
δύθῃ Καὶ! οοῃοθάθβ, “ 8 ΒΌρρ)οτη θη ΑΓΥ μδηὰ δὰ ἀϑὰ 
811}} οἵἴιοσβ ὑτποῦῦ δἰ νοσίηρ [80 δαπι τοίΔ] ἴ0 001" 
Γεβρομα,᾽ 
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β. εν. 833-47. ΟἸἴξίος ἐῃ (δὲ ουϊναπαά. ὝὍΜετ. 88. Ψεγ, 86. Βμασαίτω, “ δοοογάΐηρ ἴο 1 ὅδ. χυϊὶ. 
Τρ ἴμ6 ἸΙονϊασιὰ. ὅ6 οἰ. χ. 40. [ὲ ΟΠΪΥ Ὠθοαδβ [0 52, ννοδίναγά οἵ ϑόοςοῃο δηὰ Αζοῖκα -- Τ οὶ ϑδϊζασί ἢ 

Β6 τοιρδυκοὰ μοῦὸ {παῖ [6 ἴοοί - {119 (ΤῈ 
ἹηοηΠοποα οἷ. χ. 40; χὶ. 16 γα ἤογὸ γϑοκοηῃθά ἴῃ 
ὙἿ ἢ (Π6 Ἰονίδηα, ΤΉΘΥ δΓὸ ἀεδιρτιδίοα 4180 89 
ἴΠο Ἰδληὰ οὗ ΟὐΒἤ6Ώ, 88 τγαὰϑ δχρὶδὶ πο, ἢ. χ. 40, 
(χϊὶ. 16), ἀπά ἴογττη 186 ϑαϑὲ Ὀοτγίογ οὗἩ τῃ6 ΘΠ ΕΡἢΟ- 
ΙΔ οἵ Φυάδι. ΤῈ ΡΙδοθβ τποη!οποά ὈΥ ἴμ6 
ΔΌΓΠΟΓ ΔΙῸ Δτγαηροα ἴῃ Τῃτοῦ στοῦρθ. Τὴ λγεὶ οὗ 
ἐμοῖο (νοσ, 838-36) 168 1ῃ τ(ἰἸ6 πογιθλϑ8ὺ ραγῦ οὗ [86 
Ἰον]δηά. 

ἘΞαἴδοϊ] δηὰ ὥογϑα το ΟΠ ἴῃ ΓΈΡΟΥΒΘ ΟΓΥΩΘΓΣ, 
οἰ. χῖχ. 41 ; Φυάρ. χὶϊ. 26; χυΐ 81... Ηδσγο δϑογδοα 
ἴ0 διιάαῃ, ΤΠ6γ6 τὸ )8ῃ. ἘΞΠΪΔ0] 18 [Π6 ῥγεβθηῖ 
ὕπι-Εβοδιοίγοι! (Εουϊπδοη, 11. 342). Ζοτθα νγϑϑ 
δ ΠΊ50} 8 ΠΟΠῚ6 ᾿ παρ΄. χὶϊ!. 9), νἱβῖνοά ἴῃ ταοάθγῃ 
ἄπη68 ὉΥ Βοδίηδβοη (ἐαίεν Βιδί. ἐἰε5. ν. 153), Τοῦ- 
Ἰὸγς (νυ απάεγαπσ, Ὁ. 150) τὰ, ΕὙγΓοΓ (Ρ. 
200). ΤΏ ρτοβροοῖ ἔγοηι ἴΠ6 βΒυπιταῖ οὗἉἨ ΖΟΓΕδ ἴ5, 
δεοοτάϊηρ τὸ ἘοὈ᾽ δοη 8 βιδίειηςηϊ, Ὀσδυ τ] δηὰ 
ὙΘΥῪ οχίθῃδῖνο, Θϑρθοὶδ! } του ἃ ΘΙ ἢ- 8] 8}. 
ΤῺ6 νψ6}}, 106 ΠΝ 
ὙΠῸ ὕόοτγὸ δου, 4}} ἰγβηβροσγῖθα 16 {ΥΆν 6] 16 Γ5 ὈΔοΚ 
ἰηῖο τΠ6 ΘΑ ] οϑὲ Εἰ πι68, τυ ἤθη ἱπ 8}} Ῥγοῦδ Ὁ Υ τἢ}6 
ΤΩΟΥΒΟΓ οὗ δδϊωϑοη ἰπ ἴπο 8816 ΤΒΏΠΟΙ ΠΆΠ16 ἴο 
Π6 νν6}}, δῃὰ ᾿δϑουϊουβιΥ σαγγίοὰ ΠΟΥ ᾿γϑίου - 78 
Βοηθ. Βοΐνοοη Ζούθδῃ δηὰ Ἐδβιιῖο] ϑδαπιβοη νγ88 
Ὀυτίοα ἔῃ ἢ18 Δ ΌΠῈΥ Μδηοδ ΙΒ τοπιῦ (πάρ; ΧΥἸ. 81.) 

Αδθτδ, ὑπκποόσνῃ. Κυοδοὶ τνου]ὰ τοαὰ ΓΤ ΕΝ 
δον ἴΑσσα οἵ ἴΠ6 ΓΧΧ. Οοά. ναι... 

γον. 84, βδῆοδῃ, ὩΟῪ ὥὅ'δῃπδα, ἢοΐ ΤᾺΣ {ῸΠ} 
Ζοτοα (Ποῦ! πβοη, ἰϊ. 348) τὸ [86 ϑοπῖθοαϑι. ““Τ]Ὸ 
Οἴδον, Ζβπόδῃ, Οἡ {πα τηουηίδίη, γοσ. 56, 88 ποῖ 
γοῖ ὕδθη αἰδβοονογοᾶ ΟΥ̓ πιο γ ΘΧΡΙΟΤΟΥΒ " (1 6}}}. 

Ἐπι- χαρυΐτη, ΤΑΡΡΌΔΕΏ, πηκηον πη. ἘΏΔΙΏ, πιοη- 
[ἰοποὰ θη. χχχυῖ, 14,2]; ρμογθδρδ Βοι ἢ -8ηδῃ, 
ΤΟΌΪοΓ, Ρ. 187 (ΚποΡε}). 

Ὕεγ. 35. Φαστωυῦα, 6 Οδηδδη 5 οαρίτδὶ (ςἢ. 

χἰϊ. 11, οομαρ. χ. 8-27). ϑίποο ΓΝ ἼΣ, 88. Κπο- 

6] ΟὈβοῦυε8 τ ΓΘ, ΓΙ, οι. χίχ. 21, δηὰ τμοσο- 
ἴοτο, ἡυάρίπρ ΠΌσΩ τ.6 τηοϑηΐης ΟὗἁὨ [686 ὙγοΣὰ 8, [8 
ὌΡΟΙ ἃ ποεῖρπι, [λ6 τιοάστῃ Φδγπικ (ΕΟ πεοη, ἰϊ. 
844), ψ Ὦ ΟΝ βἴδη 8 οἡ ἃ ἢΪ]], δπὰ ὄχ δἰ 18 οἰβίογ 8 
δ τοδί οὗἁ δυ πη ρ8 οὗ εἰκῇ Ἀπ αυ  Υ, Το ΔῪ 
Ὀ6 τοραγάρά μ8 δῃςείθηϊ δδττηυί. 

ΑἀΌΙΙΑτ. Ῥτουδῦϊγ Πεῖν ὈαὈὕΔΩ, ἔγγο ΠΟΙΓΒ 
πούτῃ οἵ Βοὶς τίη, τοσα ἀγα ρτοδίῖ δηὰ τοπιδεὶς- 
ΔΌ]6 σαΥ68, ἔᾺ}}γ ἀοϑοσι θα Ὁγ Ἐουϊηϑοη (ἰϊ. 8358 1.). 
Ηδ ἀοεβ ποῖ αοοϊάθ ΠΟΙῸΣ ΠΟΥ ΔΘ ὨδίαΓαΙ ΟΥ 
αὐγῆς]. ὙΠῸ οἰτοπηχδίδηοο πᾶ: ΠΟΥ͂ ΔΥῸ ὙΘΥῪ 
ΤΟ] ΑΥΙΥ μόνῃ οὐἱ 6848 118 ἴο σοηοϊδ δῖ 186 
ΔΙῸ οὗ δι ἰ ἢοΐα] οτὶρίπ, τ εἰς, ΒΟΊΨΟΥΘΓ, ἸΏΔΥῪ ,6 
ἢδαῦθ ὈΘΘἢ ἴῃ Ρασΐ ὨδίμΓΑΙ, βίησο ἴ6 τηουηϊδίη οὗ 
δυάδβῇ 18 σανοσμουβ. [ἘΟὈϊ8οη 866 πὶ8 ἴο ἰηἀϊοαῖθ 
ἼΟῸ ἀοιδὲ δἱ 41] οὔ [Π6 ῬΌΓΟΙΥ γι ἢοΐα] οΠδγδοῖοῦ οὗ 
ἴΠ0 σανοβ, ΟἿΪΥ αιοϑθοπίηρ ὙΠΟΙΒΘΓ 186 “ μἱ8᾽ 
ἘΠγουΡ ἢ τ Ὠϊο ἢ (ΠΟΥ Δ͵ΓῸ Θητογο “ΔΓ ὨΔΙΠΓΑΙ ΟΥ̓ 
ΡΠ Π.14]." ὙΠοὶσ ΟὈ͵οοῖ 4150 νγὰ8 ἴὸ ἰχἴπ αυϊΐθ ἃ 
ῬυΖ2ϊ9. -- ΤᾺ] 

Βοοδο, δαπὰ Ασοῖα, ᾿ΔΥ ποῦ Εἰ 165- ἀΔΠΊΠ}}πὶ 
(Πδμη), 1 ὅδπι. χυὶ]!. 1. ΑΖοκα 88 ὕθθῃ Α]- 
Τοδᾶν πιοπιϊοποα (οἰ. χ. 10 4) ΟοἸΐαῖ 8 θδί]6 
ψὶϊῃ Πανίὰ τοοὶς ρἷδοα Ὀοΐνγοθη Αζοκα δηὰ ὅϑόοσοπο 
(1 ὅ4πι. χυὶὶ ῖ (). ϑοσμο, ΠΟῪ ιν οι ΚΟἢ, δεῖ 
ποῖ ἴο Ὀ6 οοηΐοππαοα ὙΠ ὅόοσῃο οη ἴποὸ τηουπῃ δίῃ 
(νεγ. 48), σης 18 δ]5ὸ ἽοδἹοὰ δ΄ αν Κοι, 1168 
δΔρουΐ βουθῃΐθοη τα 68 βου ϊῃνοδὶ οὗ Δο γι 88] 6 τὴ οἡ 
16 ααγ δυπιῖ, τοδβο Ὀσδλυθ αὶ ναῖο ΠΟΌΣ βοὴ 
(ἢ. 849 .) ΓΒ 88 ὅπ6 ΤαΓΘὈΪ ΠΤ ἢ 16 {“ὙΔ]16 7 
οἱ ἘΠ᾽), οοἰοθτγαῖρα ἴοῦ (η6 σοι ας Ὀοῦνγθοη 
Ἰ)ανϊὰ δῃᾷὰ ἴμὸ ρἷαπε (νου αι πλοτ, Ρ. 222). 

[806 που 818, ἴπ6 ΟΙΏΘΗ, 

Ὑ [οἵ βοὴ Πουγσβ ἴῃ οὐ 

δηά Κοίτ Βα καγίοῃ " (Κηοῦ6]). Τῆς ἀυ.8] ἴοστα οὗ 
[86 παπῖς ἱπαἰοαῖοα ἵν νὴ] αρθθ οἂξ οὗἩ νἘ]Ο ἢ 186 
δηοίοης ΘΠ ΑΓ ΪΠῚ ΠΥ ἤᾶνθ ΔΙΓΟΒΑΥ͂ ῥτόνῃ, δηὰ 
ἔΠΡηΣ Εἰ τη ἤοὸ5. “πὸ ἀοοτβ." Αἱ μδέτα, πη- 
ποῃ; ἃ ἄπ] ἴόστη δραὶη. 

ἀϑάοσα, ΓΤ ἸΔΙΤ ἢ 186 ἀγιΐοῖθ, Ῥσορευὶν, 

“86, νγ2}}. Ιη οἷ. χίϊ 18 186 Κίηρ οἵ ὙΠ 
(νὰ }1]6α {8 ) 8 τηορη!οποά. ῬΙΟΛΔΌΪΥ [ππ6 βϑσηα 
ῬΪδδα. ΠΟΙΠΟΡ Οδάθγοι ἢ 4150 (νοῦ. 41) ἴ8 186 
Β81ὴ6, 885 Κηοῦοὶ σου]Ἱὰ ἢᾶνα ἰτ, 18 ἴο τη ἀοπΌὈΓ]. 
Πβδγθοηνς ὑόν ταῖς παιΌΓΑΙΥ 06 “8116 ΒΥ ΠΙΡΙῪ 
ὙΓΆ]]0ὰ μἰδοο8. 6. ΠΙΔΥ σοπιραγα ἰγοσιθηΐ 6]6- 
τηθηἴ85 οὗἩἨ πιοάογῃ Πδπιοϑ, Βυγν, 116, Ηοιδο, εἴς. 

ΑποΙ͂ΠΟΥ σοϊαιθὰ ἤδτλο ἰ8 ἸἼΞ, γογ. 58. 
αϑαοσχοίδαίση 18 οὐιἱἰοὰ ὃγ ἴ(Π6 ΕΧΧ. Τί νῈ 

[ΤΌ] ον ἐπ θα, 89  ποσ (1. 471) δηὰ Κποθεὶ ἀο, πὸ 
ἸΏΔ ΚΟ ΟἿΣ ΟἾΪΥ ἰουγίδθῃ οἰ τἰο8 δεοογάϊηρ [0 [6 δύτῃ 
ἰοίαὶ ρίνθη, οὐπογνῖβο ἤϊδοη, ἃ8 δῦονθ {πὴτιγ-δῖχ 
ἰμπϑῖοδα οὐὗἁἨ ἔινοπιγ-Ὠἶη6. 

Ψογ. 837-41]. ϑοοοπαά Ογομρ. ἴὰὶ Ἱποϊαο5 δἰχύθοη 
οἰ 68, ᾿γῖπε “ δοῦτἢ ᾿ δηὰ "νγοδὶ ᾽ οὗ 186 ἢγϑβὲε, υϑγ. 
87. ὥθῃδῃ, ῬγΟΌΔΌΪ πάθης} ] ἢ Ζδδηδῃ 
(Μ|ςΒ. 1.11}; ροῦβδρβ Οπίγθοῖ ο5- ϑοηαῖ. 
ΗΔΟΔΒΆΔΗ. “ΤῊΘ βιη8}|681 οἶδοα ἴὰ δ υ8, τ ἢ 

ΟἿΪΥ ΗΠ ἀν ! ]ηρ8 (Μίβομη. Εγεδίπ, ὑρ. 5, 6 "ἢ, 
Κηορε]. Νοῦ ἰάσηιὶοαὶ τυ Α ἀ688, ποιὰ οἵ Φογυ- 
88]. οη Πδυπηοῦ μὰ5 ΘηΓΓΟΙΥ Οὐ τοὰ 86 }ΐτ- 
116 μίδοα. 

χὰ δ1-κοαὰ --- Τοὶ Ιοἀοϊάοῃ, αἴοῦ τσ ἰδ6 
Ὑδαν Ιοἀεἰάοἢ 8 παπηοα (᾿ΓΟΌΪΘΓ, ὑ. 124 {.) 

γοσ. 38. Ὁοδα, ροτπα}08 Βεῖς 1}υ}]ὰ (Τ ΟΌ]οτ, Ῥ. 
150). Μίσρϑῃ. 6 δνὸ δΙΓΟΔΑΥ͂ ἑυπηαὰ ἃ Ἰαπα 
οἵ Μίσρϑῃ οὐ Ηρστηοῃ, οἰ. χὶ. 8--8, γἤογο [ἢ 6 Π8Π|6 
Ὑ85 ΘΧΡΙ Αἰ ποα δηἋ ἴἴ5 Ἰγοαπδηΐ ΟΟσΏγτεηοα ποισοά. 
Το τηοϑβὲ ςοϊουτγαϊοὰ ρ͵δοθ οὗ [Π6 ἤδη 18 γαῖ το ὉΘ 
τησητὶοποί, οι. χυῖϊ. 26. ΤῊ οὔθ ὑοίοσγο τ ἰ5 
ΡΟΒΒΙΌΙΥ 16 ῥγοβοηῦ Το] οϑ- ϑὅδῆθῃ (ΕοὈί δου, ἱϊ. 
868) ΟὨ 8 ᾿ἰον 11}, ““Ὀπτ ᾿γίηρ βυ β]οῖοη εν δρονο 
168 ΒΥΤΟΙ Πα πρ' ΠΟῸΠΊΓΥ ἴο Ὀ6 ΒΘΘἢ δἱ ἔπ ἀϊθίϑηιοδ 

ἀϊγοοῦποῃ ;᾽ οἈ]]οὰ ἴῃ τῃ6 
ΜΙΔ4]6 Αροβ Αἶδα δρεουία οΥ Αἶδα εὐδίοάϊα [ Βίαπελο- 
φαγαε), ἃ οεϑῖϊο, ἰῃ τἢ6 νἱοϊηΥ οὐὗὁἨὨἁ ΝΈΟΝ δόσηθ τὸ- 
ΤΩΔΏΠΣ βαἀνρηίατοβ οὗ Εἰσπαγὰ (αν ἀ6 1 ἱοὴ ΔΓ 
τορουιοὰ ἴο αν ἴΔΚθὴ μίιεθ. Ὑμο86 ΔΓ ΘΠ ὉΠλΟΓ- 
δἰοὰ ὈΥ Πονίηβοπ (μδὲ δὰρ. Ρ. 366). 

Φοκίμϑοι, ρογῆμδρθ8 Δ οἰ ϊαμοὶ (Εοδίπϑου, 1. 
ἌΡ: 126), ΠΘΓΘ 8ΓῸ ΥΠ1Π8. 

6Γ. 389. Τιϑοδίδη,, δοοογαϊηρ᾽ ἴο χ. 8 ΕἾ; χῖϊ. 11, 8 
Οδηδδη 5}. ΘΑ Ρ Δ], ἰδῖον, 1Κ τπδπν οὗ [Π6 86 οἰ 168, 
ἰογϊ ρα ὃν Πθῃοῦοδπι (2 Οἢτγ. χὶ. 9). στα Ατηϑ- 
Ζδὴ αἀἰοὰ (2 Καὶ. χὶν. 19). Θ'ϑηπδοπ οὶ Ὁ Βοδίοροα 1,8- 
οἰΐϑῆῃ, δηὰ τηονοὰ ΠῸπι ἤοηοο ἴο Γἱδπδὴ ([8. χχχνυί. 
9; χχχυὶ. 8). ΝΟΌΟΘΠΔΟΠΘΖΣΑΥ 4150 οσοπιρηάορὰ 

αἰπϑὲ [Π6 ΤΟΥ͂Δ] εἰν οὗ ομαπο (Μ|ςΝ. 1. 15), 
γ ὨΙοἢ Πδα Ὀεοοπι ἃ Ὀοσὶπηΐηρ Οὗ αὶ Ὁ ἴπο ἀδονρῃ- 
ΟΣ οἵ Ζίοπ, ἀουθε685 Τπγου ἢ τοταμίδ ἤοη ἴο 14 οἾδ- 
ἘῪ (δοτ. χχχίν. 7). ὉΠ ροϑι ἤοῃ 18 4165 0 }80]6. 
Βοῦνϊηβϑοη (ἰϊ. Ρ. 888) ἀοοϊιοά ἀραὶποὶ πὶ 1, ]κὶς, 
ΜΠ Οἢ 58} 18 88 ΤᾺΓ 858 {Π6 ΠΑΠῚΘ 18 ΘΟΠΟΟΤΠΘΩ͂, ΡΑΓΕΥ 
Ὀοοδῦβο ἴΠ6 {{ΠΠ8|ὴηρ0 ταπχαὶη8 σὶνο πὸ ἱπαϊσδίίοη οὗ 8 
οῃςθ ἰογῆοὰ ἀπὰ βίγοηρ οἰ, δηἃ ῬΑΓΥ Ὀφοδυδα 
[6 ρΡοβί οη ἀοδβ ποῖ ἄρτϑὸ Ὑὑ1ἢ ν ἢ δὲ 18 Κι ονν οὗἁ 
16 δησΐοηϊ εἰἶγ. Ηθ 18 [Ὁ] οσγοὰ Ὀγ Κποθοὶ, ψῆο 
ΓἈΣΠ ΚΒ Β6 48 τοοορπϊΖοα 1,ΔΟ δῇ ἰπ ΖΌΚΚΑΓ ἢ, ἔνο 
ῃὰ 8 Πα! ἢ Πουγβ βουτινοθῦ οὗἩ Βεὶς τίη. Οἱ τΠ6 
οἴδοῦ παπᾶ νοὴ Εδιπηοῦ, οὶ], δηὰ ὕἴϑη ἀκ Υὶ οὰς οἢ 
18 τᾶ, ππἰΐο ἀροπ ἴ7πὶ 1,6 κἰ5. 88 [ἢ6 δποίοῃς οἶτγ, 
ΤΩ ΔΙΉΪΥ οἡ {Π6 στουπὰ (πδὲ ἘρΊοη, πιοη οι ὁ ΠΟΤῈ 
ἴῃ [Π6 88π|6 γΟῦβ6, δηἃ ΠΟΙ ἀΘΠΩΥ τοοορπὶζοὰ ὉΥ 
Εονίηδβοι (11. 892) ἰῃ Δ)δίδῃ, νγ88 δραΐη, δοοοσάϊηςν 
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ἴὸ 9 ον διϑιοπιοπί (μδ κηρ. 339) ΟἿΪν ἴὮγτοο 
αυδγίοῦς οἵ πῃ ποῖ αἸβίδηϊ ἔγυὰ ἴὖπι [κα Κὶ5., ὙΥ6 
᾿κονεῖδο δαορὶ τ}}15 ἰδίοτ νον. Εφίοη 188 Ὀσοη 
αἰγεδὰν παιπεὰ οἢ. χ. 1 ἢ, 836; χὶϊ. 32. -- Βοσίκδιῃ, 
Ρεγλαρθ ᾿ΓΟαθΌΚΑΙ (ΠοὈίπεοῃ, ἱΐ. ρρ. 388, 648), 
Ἐρε  ]οαὰ ̓ ΓαῦδκΚα Ὁ  δη ἀς νο]άβς δηὰ Κποῦοὶ 
γε γ. 40θ. Οδῦρου -- Κυβοΐϊοῖ, ὕνο ἅπὶ} δ. Δ} 

ποῦτϑ εαϑὶ οἵ Α)ίοη (Επίοπ), ἀροὴ 8 βδίοηγ "αάττοη 
δεῖν ἢς. δὅο πορθεῖ βιὰ ρροβοα, δπὰ τπ6 ΠΑ Πι6 ΟΥΑΙ] ν 
δ00}}8 ἰἶΐκο ; ας οδίπεοη οὔδοσνοδ ΚΘΓῪ τα ογαοιν 
τῆδι “(ΠΟ Γα δοοτηθα ἴὸ ὃς ποιμίπρ [0 ταλτκ ἰδ ραγάσυ- 
ἴασιν 85 8 ἀπεϊομπὶ δ[16᾿ (ρ. 394). 
Τδοῦταδα, ΧΧ, : Λαμάς; σ᾽ υἱχ.: ἔξλοηημαπ ; ἸΘΠΟΘ 

[κἰμοῦ: Δεληιαπα. ΓΠΟΙΊΧ Χ. καρροῦι {πὸ τοδαϊην 

ὈΌΓΣ, 1.6 ΙΓ. ζοο9. ὕδοῖ ἴο τὸ ΟἿΒΟΓ τοβά ἑν, 

ΟΠ. ΤΊΘ σοττοοίΐηοϑα Οὗ ἴῃς Διο Γ '5 Γανογοα 
ὉΥ ὕνο οἰγευπιβίδποο τπᾶὶ ΤΌδΙοΥ (γίδια Ἡ αηάρν- 
ψησ, Ὁ. 129) Πλ8 δοΐι}}γ ἰὈυηἀ δοι}} οἵ εὶς Ψ1}- 
τη. 8 οἷδος οὗ ΓυΪη8, 6]- [Δ Π6Π. 
ΚΙΈΒΗΔΆ, υπἀοϊεγὶποά. ΤῸ οομραγο Τ6}} Κὶ] Κὶ8 

οἵ (ΒΠ]ς 5, ποῖ ἂς ἴτοιῃ Κιιθοίθοὶι, 18 ποῦ] ἀοθϑ, 

ἘΠΆΟΣ δπὰ Αϑῆδη; δἰτογνν δι ὰ8 οὶ οηρίπρ ἴὸ 
ϑίπιθοη, χίχ. 7; 1 ΟἜγ. ἱν, 82. Ῥγδθοῦ!Υ ἴὸ 6 
δοῦν ἰπ 186 βουίἢ, τονναγὰ τπ6 ΝΌΡΟΡ. 

νον. 45. σίρδία διὰ Αϑϑηδῃ δπιὰ Νοσίῃ, υη- 
ἀοιοχτηϊη 0 ]6. 

γεν. 44. Ἰζοκχα, δοοογι ΐης ἴὸ [π6 Ονοηι., οεἰχῆς 
τη 68 οτα ΕΠοατπογορο Ια ἑονγανὰ Ἠοῦτοπ ; γϑβουθα 
Ὁγ Ἰλανίἀ ἔγοπι τ πὰ οὐ τὰς ῬΒ  ἰπεη68 (1 ὅληι. 
ΧΧΙΪ. 56), θαὰῖ απ μγαῦο δι } ν το ΠθγοιΒ τουγαγὰ Ἠΐιη 
(1 ὅδπι. χχὶϊ. 12). Οπ ΕΑἰορογιβ Μδρ, Φοάηα 
[Εοῦ., Π|. Αρρ. 117} οὐ [ἀἢπα, δυοαῖ βουϊάννθδι οἵ 
᾿Γογκυπιθἢ,- πῃ βιοσυτάδβησο τὴ ἢ Ἐπ βιδιθηιθηῖ οὗ 
τη ποιπ. ποΡΕ] πιδὶ πίαίπ8, οὐ τ σοηἔγαγυ, ἴπδὶ 
Κεειλά, εἰ], οὐ Ἔχελά οἵ τ1π6 Ομομι. πον Κα. 
(Τοῦ ογ, Ρ. 151), Ὀθοηχβ Πόγο, δὰ ἢἤπάβ Κορίϊα 
ΓΑΙ ΠΟΥ ἴῃ (Π6 ταίπϑ οι] ὦ Κῆυμα]οι ({9π|,, 8] 6 ἢ 1 
Ποδίπβοῃ, 11]. Αρρ. 115)» ἰῃ τῆς βου τἢ οὗ 16 Φοὺθ 
61-Ο4}}} (Βοβίμβοη Ὑγτθ8. 61-Κἢ}}}}. ἜΝ 8]1π)]- 
ΙΔ ΠΥ ΟὗἨ {Π0 πᾶπηΘ ΒρΟΔΚ8 (ον (18 ροϑίιίοη ἴῃ ἐπ 6 

ΡὈἰαἴῃ, νυ ηῖς δα [8 δἰδοὸ ἢ Ὑ2, 1 56) χχ δ, 4. 
ΑΘ ΣίΡ, οὐ 3, ἰδ δ͵δὸ τηθητίοποὰ Μίο. ἱ. 14; 

πουϊά Ὀ6 δοπιθ αὶ ΓΒ, δ'ποθ ἴῃ τἢ}8 σα56 (1) δ᾽ ὕβῃ, χχχυ!, 5, 'ἰπ πὸ ρδίη. Ῥογθαρθ Κοβαδα, 
ἰ:γαποροϑβίτοη οὗἁ [116 Ὁ, (2) ἃ εἴδηρο οἵ 2 ἰηῖο 9 
ποῖ δ δϑδαπιθά, τ ΠΙΟἢ 18 ποῖ 80 οδνν [0 ΒΌρΡΡΟΒΘ 

83 16 τοτα ἡτεαπόηϊ ἱπίθγοπδηρο οὗ Ὁ ἀπὰ Ὦ. 
γεγ. 41. αϑάοσοι, Τοπρ. νοῦ. 86. --- ΒοΙῈ- 

ἄλζου δηῃᾷ Νδδιωδη δια Μακκϑάδῃ,--- δ ὑγ ΡΟ] 18. 
Βειμ- ἀάροη ἴο ὃ6 ἀϊδεησυϊθμοὰ ἔγοτὰ τπ0 Ὀογάοτ- 
ἴοππῃ οὔ δ ΠΕΡ πιδητοηοα οἢ. χὶχ. 27, ποὸνν Βοῖἢ- 
Ἰγεύδη Ὀεϊοθη Φορρὰ (7468) δἀπὰ 1 γάϊα ([,ωοὰ, 
[μ..}, ὁπ ἃ Κπὸ}} τὸ τ Ἰοίϊ οὗἨ τῆ6 τοδὶ (ΕἼττογ, 
10), δαϊ δοοογαΐησ ἴο ΤΟοΌΪοΥ (ΔΙαταγοίὴ ποὐεὶ 4π- 

7 ἀεγ υἱεγίεπ Ἡαπάετγμηῃ, Ῥ. 806), οπ {πὸ τίρβι. 
ΤῊΣ πᾶπιο ἱπήϊεδιθβ τὰς ΡΠ 5 π6 Ἰνοσβηὶρ οὗ Ὀδ- 
βοη. Ναλιηδὴ οσδηποῖ Ὁ: τηϑ60 ουὔῖ. ΜΑΚΙΘά ΔΉ, 
Δἰγοδὰν βροίκοῃ οὗ πιοτὸ ἴδῃ οπσὸ (εἰ. χ. 10, 16 ΠΝ.) 
ἰη ἴδ διςουπὶ οὐἨ τὸ ὕ4ι{]}: οὗἩ Οἰθοοι, δἷἰδο οἷ. 
Χίϊ, 16, νγὰβ ἃ. ΓΟΥ̓Ὰ] Εἰ γ οὗ ἴ86 (δὴ δλπῖτοβ, δοσογά- 
ἴῃ τὸ τα. Οποιν., ἴθτος ΠΟΌΓΒ οαδὲ οὔ ἘΠΟ ΠΘγορ- 
οἰϊξ (ἀαβαπιίηρ ἔπαῖ {π|8 διαιηςηῖ οὗὨ τὸ πον. 
ἀοοβ ποῖ Γοβῖ, 85 Καὶ], οη οἷν. χ. 10, ΒΡ ΡΟΒ68, Οἢ 8ῃ 
ΟἼΟΥ, δη πιόβῃ ὑγοϑῖ ᾿Ἰηϑῖοδα οἵ 6851). “13 νου ]Ἱὰ 
ὑθ, δηὰ κο Κὺποῦ"! (δ κθ8. ἴτ, δῦοιιῖ τὴ τορίοη οἵ 
Τεγκαπθῖ, οΥ, ἢ οεϑὲ Ὀ6 ππάογϑιίοοά 83 -Ξ βου ἢ- 
ολδί, οἵ ογακ. Βοῖἢ μ]δβεββ |Ὸὸ δὲ 1Π6 ἴοοϊ οὔ ἴἴὸ 
τηουηϊδίη οἵ {πάπῇ.--- Βίχίθοϑι οἰτἰδ66 διὰ ὑπμοὶν νἱ]- 
δχεβ. ἴῃ εἰ ᾿βίδῃηοθ ἔπογΘ διὸ δοίδ! ν Εἰ Χύθθῃ. 

γεγο. 242-44, Τλιγά Οτοιῳ, “Τατίμοῦ βουτῃ, 6Πλ- 
Ὀγβοίηρ πἰπθ μίμοοθ." Τὐρηδῃ, ουπᾳυοτοὰ ὉΥῪ 
“Φοδυδ (χ. 29, 30), ἃ (δηδϑηΐϊε σα ρῖτ! ((ἢ.. χιὶ. 15), 
Ἰἰδῖοῦ ἃ εἰϊν οὗ τπὸ [νι (χχὶ. 181 ΟἸγ. νἱ. 57), 
δοοογάϊην τὸ [πΠ6 Οποπι., Παύπα ἱπ γοῳίοης Μἰἰειμλογο- 
μο ἕἴαπα. Ἑοδίηδοη (11. Ρ. 389) σου! ἤπά πο ἴγϑος 
οἵ ἴ-. Κπορεὶ ςοη)θοϊαγοθ πὲ ἰτ ἸΠῪ θ6 [Π6 τυ ΐῃ5 
Ηοτὰ Ἤσλπαγα (οὈίηβοη, ]. ΔΡΡ. 115), ἀϊϑοονεγθὰ 
Ὦν δούζοη (1. 81}, Ὀσοδθδθ [6 Ασα. λαισατα, ᾿ἰκα 

2 ἵν᾽ εἰσηὶῆοθ “ πγηῃϊῖο,᾿ δπὰ τποτοίοτα [ἢ Ϊ8 ἰ8 [ἢ 6 
ΑΟὐδΡ. τγδιδ. διίοη οὗ τ1πΠ6 ΗΟΌΤΘΥ πδπι6 (σΟπρΡ. 5ἰπι- 
ἰῶν ἐχαπιρίοδ, νογϑ. 28--956). ἰδιιῖ 6 οδπηοΐ βοσορίὶ 
τιῖ5 δουῖο Ὠγμοῖμοϑῖς. Εὐτῦ, δ ποῦν ἢ ὧι [06 Νοροῦὺ, 
στε [6] Ποτγα βίληι5 οη ὕ η ἀο ὖ 6110᾽8 Νίδρ, οἡ 
186. τοϑδὰ ἐεδά πε’ ποτ ἔτοπιὶ ΒΘογΠΘΌα, “τῆς 
Ασαβδὶς ἀδβιρπδιίοη οὐ 1πὸ οἰτῖοβ τῆλν ἤδνθ ὈΘοη 
ἰηίτοιίποοά ἐΑγὶγ ᾽ (ρ. 435), Β0 {παῖ τῇ ὨΔΠΊ6Β ὙΘΓῸ 
ἕοττλι.}. ἃ δηο]ατο, 51} ὑγὸ πᾶν ποῖ γεῖ, δὲ Ἰοδλεῖ 
διποης [ἢ εἰτορ οὔ δ π4δ᾽ν, ἰοτπα ἃ οἶπρ'Θ. χα ρ]6 
οὐ τῆις Κιπά. Ναγν ψΠὰϊ ΒρΟΟΪΔΠΥ ΓΟΠοΌΤ8. τῆ 
οὐ 46 ὑείοτο υ5, Ἐπ ΔΙΥΆΡΙο μοοσταρῃοῦςΣ ἰπ τπ6 ΜΙά- 
ἀϊοὸ Αττὸν, αα πο ΟΙ εἰ πηι ΠΌΤ. α18, ἀγα 81}}} 
δεηυδίηῖοὰ ἢ ἃ [πα [βρ6]]1οὰ [κ0}0η4] ἴῃ 1) 4168- 
της, 6. ς. Μαγαδεια, ἰ1ϊ. Ρ. 5, δακας, Μζουοὶι, γ».ὄ 8179. 

᾿ Καββαθοιι (Εοδίηβοι, ἰΐ. 391}, 8 Ῥίδοθ γε Γἢ βργίηρδ, 
δὰ σΠ ἢ τι πῃ ἴῃ [16 Υἱοὶ ἰτΥ. 

ἈΓΑΥΘΒΒΔ, [{κονν 186 ἰοτιβοά ὃν Βδμοροδπὶ (2 
ΟἸγ. χὶ. 8). πὸ βεθῆθ οὗ Αβδ᾽᾿β Υἱοίοῦγ (2 ΟἾιν. 
χίν. 9--18), ποπιθ οὔδη οὐ ποῦνγίϑ6 ἀπ Κπολνὴ ῥγορ ιοῖ 
ΕἸοζον (2 Οἶν, χχ. 87), αἴϊογυσαγὰ Μαγίββη (πόλις 
δυνατή, Φοβερῇ. 44. χῖίν. δ, 8; 13, 9), ᾿δηιϊοποά 
πῃ 16 ςοπίοϑι ΟΥ̓ {πὸ δΜίδοσαῦθο (1 Μδος. ν. 6ὅ-- 
θ8), γοβίογοα ὑγ (ερίηΐα:, ἀ65ιγογοά ὃγ τη6 Ῥατγιιὶ- 
8π8. Βοδί βοὴ βαρροβοβ (ϊ. 4) τῆας ΕἸδατΠογορο  ἰ8 
(Βεοιοσαριῖ5, Βεῖς «ΠΡ τη), ἀγοϑθ δίϊοσ (ἢ 18 ἀοείγο- 
κἰἰοη οὗ γοϑηα, πα νγ885 δ ἐς οὐ ΟΥ̓́ 18 πηδιογίαϊβ. 
[3 Ἰουπά ττὶοῃ νν 418 ᾿ι6 τἰπἶκα Βα απ οἠθ διὰ ἃ 
Π41Ὁ Ποῖ βοιτἢ οἵ Βοῖς Φυη. ὙΠ τ 5 ΤΟΌΪοΓ 
Αξτϑόβ (ρΡ. 129,112 ζ.), νυ ποχπιθη [08 8. ΡΪδοο οὗ 
τυ η8, ΜΈ ΓΑΒΟΝ, τννοπτΥ-ὉὉ τη υο8 ἔγοπῃ [δεῖς 10- 
τίη, τᾶγκοαὰ 4150 οἡ πη ἀθ ν᾽ ] 46 8 ΜᾺΡ 88 (Π6 δη- 
εἰοης Μαδγοθδῖα. Κποραί βοο 8 ἴτ συν που κοι ἢ οὗ 
εὶς δ τίη, νυν ἤόγο 168 8 ρ]δοβ Μ για (Πουϊπβοη, ἰἰὶ. 
Αρρ.νΡ. 117). Ππργοῦαθὶθ. Μάγοβῆα ἰδ, αἵ 41} ονθη δ, 
αἱ -τἴησς Ὸπ Μοιβῃοιῃ-σατῃ, ἴπΠ6 Πομηθ οὗ ἐδ6 
Ργορδεῖ Μ|ισδῆ (οὐπῖρ. νοη 1ἐδιιπηοτ, ν 215, Ποῦ. ἰΐ. 
4). -α ΝΘ οιἰὔδθοα δῃηὰ ὑμποὶνς νὰ χοα. ΤΤΠδ ἡππ)- 
ΘΓ ἶᾳ οοττθοῖ ἀμϑίη, 88 δὲ νοῦ. 4. 

γον. 45-47. δοιὰ ατγοιρ. Τ δ ἱποϊα 659 τἢ6 
ῬΠΠβεῖπο οἰτ68, ΕΚτοη, ψῃΐοῃ οἢ. χῖχ. 40 ἰβ 48- 
οὐ ροὰ ἴ΄ὸ 1)4πη, Αϑιαοὰ δηὰ (478, απᾶὰ ἐβοὶγ 
ἀδιρηνοῦθ, δηα Πεῖγ υἱΠσοϑ. ας δοοογάΐϊῃρ ἴοὸ 
γογ. 11 τῃ6 Ὀογάογ οὗ ΔΦυσαῖι τὰπϑ ἠοῖ οἵ ΕΚτοη, 
τουγαγὰ [Π|0Ὸ 868, δη 80 ᾿ποἰιάθ5 τπ6 ΡΠ 1|511Π6 οὐ εἴο 9. 
ΟΥ̓ ““ἀδυρ ίοῦβ "ἢ ἃ. 6. βιιὈ]οοῦ οἰτ|68, ἢῸ πηρητίοη 
ἢΔ8 Ὀόθη πιδάθ η ἴπ6 ργϑοραΐϊηρ |15ἴ8, τ ἢ16 Ποῖθ 
(6 βΒιδιοπιθηΐϊ οὗ Πυ ΌΘΓ δὲ [πὸ οἶοβα οὗ ἴῃ κθναγαὶ 
βιοῦρα ἰδ νγαπίϊηρ. Ὅλο βεστῖοπ ἴδ, βοσογαϊην]γ, 
ἃ πιδηϊίοβὲ ααα ἴοι ἴτλοιηῃ Βοπηθ οἵδιοῦ δβοιιγοῦ, δὰ 
Ενναϊὰ ( Οἰδβοελ. 11. Ρ. 258), Βεγίποδυ (λζομινι. Ζιμν 
διεὶς α. Κίολι. ν. 28), Κπιοθο] (ρΡ. 419), υυτἢι ρμοτγ- Ὁ 
ἴδοι τί ρηϊ πιαϊπιδίη. ΖΘδ]ου ΒΥ ἴὸ ἀΘΏΥ [Π]18, 85 ἵζει 
ἄοββ ((Ὁπι. οπ «]}ο5ἢ. ἴῃ 106.) »χα τοραγα 48 ρους ν 
ΠΠΠΟΟΘΒΒΑΓΥ, ΟΒΡΘΟΙΔΙΪΥ 88 {Ὁ} δἰ πλϑ6} (τον. 32) οδῃ- 
ποῖ ΠΟΙΡ ΑΘϑΌ ΤΏ ἢ 8 δ ΒΟΡΡΙ ΟΠπιοηἴατΥ παηα." [Ὁ 6 
ΚΠΡΡΙοπιθηῖ ᾽8 δῆ ν  ὮΘΓΘ ροβϑῖθ]ς, (πη οαγίαἰ ΠΥ 8150 
“ἃ Ἰαῖοῦ δά ἴοη,᾽" βίο ΡΟΤ᾿ στο 88 8.8} {1 }}}} τὸ 
[ἢ 88π|6 τόϑιι}ϊ, ΒοΒ 168,10 18. 8150 “γὸτν βιγἰ κίηρ,᾽; 
ἃ5 οἷ! Πἰ ΠπλΜ6}} 8408 (ἰ. ο.), τι αι πα Αβῃκοίοη 
ΔΥῸ ΠΟΙ ΨΔΠΠΉρ;, ΠΟΓΘΔΘ. ἰπ οἷ. χὶϊ!. 8, [ΠΟῪ ὅτ 
τη Π]οηθά, δηᾶ [Πδ1 ἴοο, 88 οἰτί68 νν ἢ] ἢ δα {Ποῖ 
ΟΠ Ῥγΐποςβ, πα 80 σαπηοΐ ὕὰ ΓΟΟΚΟΠΘα Ἀπποηρ [ἢ 
" ἀΛΌ ΠΟ ᾽" οὗ ἴπ6 τοῦ. Ψ ΈΓΒΟΒ 45-47, {[Πογοίογο, 
ὭΔΚΟ [Π6 ἐπ ργοβϑϑίοη ποΐ ΟἾΪΥ ΟΥὗὨἨ δὴ δααϊτίοη, δυῖ 
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81}}} πιοσθ ἀἤ ἴτε] Ὺ τπδὲ οὗ ἃ {ταμημοιτανν δἀαϊοῃ. 
Εδν τη6 τοδὶ νν τγείευ τὸ τ6 ὀχρίαπδίοπ αἰγοδαν 
εἰν πη οἢ. ΧΙ]. 8 οὗ τὴ6 μοβίεοη οὗ τὸ βου θυ] Ρ]8Ο6Ά, 
ψΠἰοἢ, ΔΙΟΥ ὙΓΑΓ8 ΓΘ α τῆτοιμ ἢ σοητυ 68, 6 ΓΟ 
ἤγβιὲ σοπαᾳιυογοα ὈΥ τἴῃ6 Ιβγβϑο 65 1η {16 οὗ τῇς 
Μαοοαῦθο. Οὐπρ. πουο]᾽ 5 Θχουγβαβ [1] οἡ 818 

Ὑ. ν6Γ8. 48-60. ΟἾξίε5 οἡ ἰδὲ δ]οιπιαΐη, σευ. 
48-51. δ γδὶ στοιρ, Μ ΠΟΥ ἴῃ τ6 βου ἢ, Θπα Ῥγα- 
εἰηρ οἴανοη οἰτἰ6 8. --ο ΟἹ [6 τηουμαίσ. ὥθο οἢ χ. 
40. --- ΒΒατωῖρ, ρμογῆδρδ πὶ δοβδυτηθγεῖ (Ἐοῦίη- 
80Ώ,, 1. ΑΡρ. Ρ. 115). - δα ιΩΣ, ἃ ῥυοϑῖθ᾽ σΠΥ (ςἢ. 
χχί. 14; } ΟἸιῦ, νἱ. 57), ργουδῦὶν Αἰῶν (Βοῦ. 11. 
194, 625). --ϑοοδο, αἰβδογοπι ἴγοιπ βϑόςπο ἰη τἰ6 
Ἰουϊαπά (νοῦ. 835), 1 6 ταδὶ πον σι ]οὰ διιτγοῖ- 
Κκοὶ (Βοδίηβοη, ἱἰ, 195), αὔους ἴδῃ Ὠ}1]68 5. ὃ. 
ἔγοτη ΗἨοῦτοη (νοπ Εδιυπιοῦ, μ. 222). 

ΘΔΘΔΏΔΗ, ραδϑβοὶ οΥ̓Οσ ὈΥ νορ δυο. ῬΟΓΏΔΡΒ, 

ἴῃ Κπονοὶ᾿ Β ἠυάρπιοηΐ, νν δῖς ἴο. τοδὰ ΓΊΩΣ “- 

ΓΘ -- Ζαπηῖο, {π6 ἰαϑὲ ἰμ]α ἱτοὰ ρΙδοο οα τμ6 
ΒΟ. ΓΙνγ δὲ ρατ οὗὁἨἁ ἴδ πηοαπίαίη, ἥνο ΠΟουγΒ Βοῦτἢ 
οἵ Ηεθγοη (Ἰξουϊηδοη [Ζαπιιῖα], ἰΐ. 026, 11}. ΑΡΡ. 
116). --- ΓΙ] ΙΒ -Βδ Δ, τΠδι [5 1) τ. (ΟΟηςΟΓη- 
ἱῃρ {Π|8, δθ6 οἡ Ἵἷι. χ. 38, δῃὰ 4180 νεσ. 16. ἢθτβ. 

γεσ. 50. ΑἸΔΡ, “6 ἤοτηὸ οὗ Απακίηῃ (χὶ. 21), 
8111} οχὶ βίΐπρ ἀηάογ ἴῃς οἷά πδπιο οαβῖ οὗ ΤΑΣ Θἢ, 
(ϑοείΖζεη, ἰ1. 6, Εοθίπεοη, 1. 195) (Κποῦο]). [11 
.:48, δοοογάϊηρ ἰο ΠοὈϊΠδΟΠ, 8 518} ὕονγου. 

ἙΒὨΛΘτΏΟΙ, εἰϊυαδῖοὰ νοῦν δἰμῃ, δοοογάϊησ ἴο 
ΒοΒυθοΓγί, 2225 ἴδοϊ δῦονθ τῇς δβοαᾶ. Α ὄοεἷϊν οὗ τῇς 
Ῥγίεβιίβ, οἰ. χχὶ. 12; πον δόγμα, 8 σΟΠΒΙ ἀΘΥΔΌΪ]6 
Ὑἱ σα, πο Ἐοθίηξοη βανν (᾿ΐ. 196) ΠῸπι ΓΠδ- 
Ὀατιοἢ. Ατοππηὰ ἰν (ἰϊ. 626) ἀγὸ Ὀγοδή νδ]]ογε, “ ποῦ 
ΒΌΒΟΔΡΕΘΙο οὗ πιιοῖ {Π|᾿ᾶσο, Βα [}} οὗ ἤοοκΚ8 δὰ 
Ὠορὰδβ 41} ἴῃ πο ογάογ.᾿ Τῆς {ταν ]οσθ Βα] οα 
ΔΙΠΟΉΣ ἴΠ6 Οἵνςο ἴγθ68 ἴῃ (Π6 πηοῖβί ΒΟῸ ΠΟΤῚ ΥΔ]}]6γ. 
ΑΥ ϑόνεγΆ} ρἴδοθβ ἴῃ ἢ ν᾿ Παρὰ ΤΟΥ ΒΆΝ ΤΟΙ 818 
οὗ γγ8}}5. Ὀ8}} οὐὗἨ Ἰαγμὸ βίοῃο, ὑυονεϊοαὰ δγουπὰ (ἢς 
οἄρεβ, αν ᾿οΐς τουρῇ Ὀοΐνγθαη, βοιηθ οὗὨἨ ὙΠ ΐςἢ τ γα 
ΤῈ ἴΠΔη τοη ἴτοῖ ἰἸοησ. ἘδΒιδπι ἢ, οὐ ἘδὨϊοοδ 

(ἸΌΝ, ἀρροατβ ἔγοπι τις οχύεπῦ οἵ [1686 Τ.ΓΆ118 
ἴο δνο Ὀδοη, 88 Πολίηδοη ἀρ 68, 8 δρδεῖοιιβ ἴον. 
Τὸ οοο γοοοϊνοά ἔτοπι αν ἃ ρδᾶγὶ (1 ὅαπι. Χχχ. 
28) οἵ τ186 θοΟΟΙΥ ἤτγοπι ἴπ6 Απιδ]θ Κ τ68. 

Αἰΐσχα, ρῥγοῦδο!υ [6 Ῥγεβοῆὶ Οδυνοῖη (νοη 
Ἐδαυπιοτγ, Ρ. 171, Κπορο!), βο ἢ οὗ βϑίηια. ὅο ὙΥ}}- 
580η (ἰ. 8354 ἀρ. νοη δαπι. ἀσαϊπδὲ ΒΟ ίπβοπ, 80 
τοραῦὰβ Οπυνοίη 85 Αἴη, υογ. 82). 

ὝοΣσ. 51.- θόδδθσ, ἢοῖ ἀδιογιη]ηθά. --- ἘΓΟΙΪΟΩ,, 8 
Ῥυίοδιβ᾽ εἶτ (οι. χχὶ. 15; 1 (ἢν. νἱ. 58 [ΒΠΠ6η}} ποῖ 
γοῖ ἀἰδβοονογοά. --- ΟΠΟΙ, ὈἰΓΓΠΡΙαοα οἱ ΑΒ ΠορΒοὶ 
(2 ὅδπι. χύ. 12), Ὑοσθ {πὸ γαῖ τοῦ ἀραΐηϑιὲ 1λανιἃ 
πιαηχοὰ πἰπηδοὶ (2 ὅ4πι. χυὶϊ. 28),-- ἘΠ δ αἰξῖθα. 
Τῆδ ὨαΠλΌΘΥ 5 οοττοςῖ. 

εἰ Μοῦ, δ2-54. ϑεοοπαὶ στοιρ, ποτ οὗ ἴδ6 Ηγεὶ, 
ψοβῖ οὗ ἴπ6 τὨἰγὰ στο. ὅθο Μϑι ΚΟ Μδρ. 
εν. 52. ΑΣΘΡ, οτηἱτἰδὰ Ὀγ νοπ Ἰλβ  ΠΠΟΓ ; ΡΟΓΠΔΡΒ, 

88 Κηοθοὶ {πἰπκ8, Ηυδη οἱ ΟἸυγα Ὁ ΠΟΑΡ ϑδεηῖα 
(Εοδίπδου, 1. 312). ΤΠ 8 ὙΌΣ ΑΌΘΒΙΠΟΏΔΌ]Θ, 
δίποα Εοδίπϑοῃ οἠἱγ "ποαγὰ ἴγοπὴὸ ἴμ6 Αὐδὺβ οὗ ἃ 
Ταΐῃ οἰ-μαγαῦ, Ὀαῖ ἀἰὰ ποῖ 566 ἰϊ. 

Ῥυσαδα, ΓΙΟΥ͂, ΙΧΧ΄ : Ῥουμά, διατεά ἴπ ἐδ6 
Οποπι. ἴο ἄν Ὀοοθῆ βονοηΐροη τη 68 ἔσοαχ ΕἸεπ- 
1ΠοΓΌΡο}15 (Βεῖς Δ τίη), πον δαπιοὶ,, ἃ τυϊποὰ νἱ!- 
Ιαρο, ποὶ αν ἤγοπι Ἡοῦτοη ἰη ἴπο δὰγ 1} 06 ἢ 
(Εονίπεοπ, ἱ. 314). ἴπ 15. χχὶ. 11 υπιδῆ ἰδ ἴῃς 
ῬΓΟΡΟΓ πᾶπιθ οἵ δὴ [ῃπηδοὶ το {τἰῦα ἴῃ Αγδθίδ, 
ψ ἢ πο ἢ οοτηρ. Οδῃ. χχνυ. 14. 

Ἐπμοδα (ΡΤ δ), εἰβονν ποτ ποὶ ππδπεέοποά. 
Βίηοο 16 Οοά, ψαῖ. οὗ τὴ6 ΠΧΧ, Βα8 Σομά, πὸ 

ΤῊΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ 95Ο05806Α. 

ταὶσῃς τολὰ σι} Κηοθο, δὔογ 1 ΟἾγ. ἰ,. 453 ἢ, 

ΨΈΨ, δπά οοπιραγὸ ἴμῸ ρἴδοο οἵ ταΐη8 βίην (Εοῦ- 
ἴηνοῦ, 1. ΑΡΡ. Ρ-. 114), βοῖτἢ οὗ Ἰδυπιοῖ. Ψόοη 
Ιἰδαπιοῦ πὰ 5. μαββοά ΟΥ̓ΘΡ {Π18 Ρ]δὸβ 8180, 85 δοῖην 
απτοςορπίζα 6. Κ{ὶ]} Κονν 86. 

γεν. 838. Φδῆυσω. Οὐ {||ὸ τεοδλαϊηρ σοι. 186 
ἰοοϊ-ποίο οη πὰ ἴαχί. Νοῖ ἀϊβοονογοά. 

Βοίμοῖδρρυδ ποῖ ἴοὸ ὑὕὑ6 οοπίουπαορα (α) ὙΠ 
ΤΑΡΡαδΔἢ ἴῃ το Ἰον ] απ (νον. 34), (6) ν᾿ ἢΠ| τὰς πὶ 
ΤΑΡΡιδἢ πηοη Ποπρὰ ςἢ. χυὶϊ. 7, νυν ἢ γ88 ἀξεϊσηηοα 
ἴοὸ Μδπδβϑοῖ. ΤῸ Ὡδηλθ οὗ ὈΟΙΏ ὕον" 8 τοῖογϑ ἴὸ 

ταῖς σαϊτιγα, βίης ΓΗ 3 (ἄοπι ΓΞ, τὸ δπΐς 
οάογ8) 5 σπὶἤθβ ἀρ}]6 ((ὑδπῖ. νἱὶ. 9; Ῥσγονυ. χχυύ. 
11). οὐ δρρίο-ἔγοο 1 (δῖ. ἰ1. 8 ; νυ]. δ). Ἐορίπβου 
[Ὁ πὰ ἈρΡρ]Ὸ8. δπᾶ ἰπ ἴῃ6 πεὶρῃρθογῃοοά οἴ 
ἀομδιπα, πον Ψιῆπ [7 υπ4], (οδίπδοῃ, ἰἰϊ. 77-80), 
ἴὉγ δπὰ οπὸ δ] ἤοῦσγβ οὶ οὗ Φογιβη] 6). 
Οὐϊηρ. αἰ8ὸ νοῦ δυπιοσ, Ρ. 100. -Βοῖ ᾿ΔρΡριιδὮ 
νου τῆ 8 ὃ6 Ξε δρρίε- βουβ6. ΤΏ6 παιηθ δὲ ὈΟΡῊ 
Ὀτγοβογνοὰ ἴῃ Ταδυνε 8 ἷδοα δρουϊ ἴψο ΠπουΓΒ νεδὶ 
οὔ Ηδθῦγοη. [{ 81}}} 'ςβ (Βοδίηβοη, 1. 428} “ἴπ 106 
πνἰἀ51 οὗ οἸΐνο- στον δη υἱθυ αγὰβ πε ἢ πλδγκκ8 οὗ 
ἱῃἀβίγΥ οἡ ὀνογν βία θ." ΤΙ 8 οἰΓουσηβίδῃος ἔΆνΟΥΒ 
ΟἿΓΡ ἱηϊοτρτοϊδοι οὗ [6 Ὠδηη6, βίποβ ὙγΠΟΤῸ ΟἸνΘ 
{668 δβηὰ υἱῆθβ βοιτίβ ἢ ΔΡΡ]6 ἴγϑοβ σϑὴ δπά Ἴςοι]ὰ 
Ὅδ6 Ῥτγοάυοοά. ΕποῦΕ), ὁπ 186 ΘΟΠΊΓΔΓΥ, οχρίδὶἢ 8 

ΓΡΒΙ, ἥοπ ΓΒ διὰ ΓΒ, Ὁγ “οχίθηι,»" 
“Ὀγρδαῖι,᾽" “ βυτίαςο,᾽ δῃὰ δάἀάποοβ, ἱπ διργροτὶ οὗ 
118 ἱητογργοϊδύοη οὗ ἴΠ6 πδπιο, ἴπὸ δεῖ (δι ὈΟΤὮ 
ουγ ΒΕ -Δρρυδῆ ἀπά Ἐπ-Δρρυδῃ (οἢ. χνὶϊ. ἼΥ 
ἴῃ Δ ῥἰαίΐη. ΤῸ ϑβαβίδϊῃ οἂῦ νον, Ψ ΠΙΟΝ νοὴ δα- 
ἸΔΟΥ͂ 8180 γῖνοβ (Ρ. 181), γὙὸ ΠΙΆΥ δάάυοθ 1Π6 8ῃ4]- 

ΟἿ οἵ Βεοιμρθαρο ΘΒ ΝΒ, ΟΠια]ὰ, ἴοσ 186 

Ηςν. ΞΡ (Ὁλπι. ἱϊ. 18), πὶ ΕἸρ-οῦθ6. 
ΑΡΒοῖκα Ὠοὶϊ ἴΠ6 58Π|6 48 Αρ οὶ (χὶϊ. 18; χίϊ!. 4), 

ὙΠ ἢ ΔῪ ἴῃ ἴΠ6 μ᾽αϊη ποῖ ᾺΓ ἔγοπη “62Γ66] (1 ὅδπι. 
χχίῖχ. 1; 1 Καὶ, χχ. 36, 80), Πότε ϑδὰ! νγδϑ δἰ αἱ ἢ 
ὃν τῆς ῬηΠΙκεπ68, Βοημδάδα [η6 ϑυγίδπ ὈΥ 186 
Ιεγδοιτοβ ̓  ὕς οἡ Μοῦπηὶ Φυάδι, πεοδύῦ Ηρὕτομ, 
" ῬΙΌΒΔΌΙν ὑσίννοοη Ηοῦτοη δὰ Ταβδ " (ε]}). 
Ακαΐηπε το ομρίπίοῃ οὗὨἨἁ νοῦ δαυλὸν (Ρ. 172) παν 
16 θ6ῖι|6 ΟΥΓἽἿἽ ὅδπι. ἵν. 1 ἸΏΔΥ ᾶνα ἴδκοῃ θ]8οθ 
ἴ6Γα, οορ. ΤΠ οα ἔπδῦ ρϑββϑᾶρθ. Ἀρῆδὶ ὁπ 
τε πιοαπίδίη οὗ αὐδῇ μ48 ποῖ γεοῖ ὕδθῃ ἀϊδοογοσθα. 

ΤΙ ἐγοαποθηΐς Τὁσουγτοπος οὗ [86 ΠΆΣΩΘ χρλν ΟΣ 

ΓΝ (δαδρ. 1. 81), ον ΤΙΣΙΝ Ματο, ἰα αχρ!αϊηοᾶ, 
48 ἷπ τη6 οαβ0 οὐ Ὕ , ΓΤΎΤΑ, ὙΠ. ἔτοπν τ8ὸ 
πιδϑηΐῃρ; οὗὨἩ τ6 ποτὰ ψ βοΐ βίη Η65 δίγεησίλ, δη 
τποη Εοτί, Βυγρ (606 αο86η.). [Ὁ 16 ἀογνοα ἔγοσω. 

ὩΣΝΣ το 6 δίτοηρ. 
ΨΥ δ4. Ἡυταίδῃ, ποί γοί ἰοππά. Τἢθ ΠΑΠῚΘ 

(ΓΟ ΘΓ) ἀρρθδγβ το νὸ το] διὰ τὸ ὉΌΓΊ, Ικν.ὄ χί. 80, 
Τ, ΧΧ. σᾶιρα, Ν αἷς. ἰασετία, ργΟΌαὈΪΥ ἃ βρϑεῖθβ οἵ 
᾿ἰσατὰ (ἀδθοη.). άσαταάβ διὸ τηϑπιϊοπθὰ Ὁν δοθίζθῃ 
(ΡΡ. 446-448) αρ. νοῦ Εδιιπιοῦ (ρ. 105). ΤἬΏΕΓΘ ΔΓΘ 
ΒΆΘΗ 51}}} ἴῃ Ῥαϊαβϑεπο [1 ἰβίσαπι, ρΡ. 49ὅ, 586], δη ἃ 
ἃ Ρῖδοο πιΐρης Ὀ6 παπηϑά δήϊον [18 σγεδίατο 781 ἃ 8 
Μ06]} 88 αἴον [Π6 ἴῸχ οὐδε καὶ (ἩδζΖουςβμυδὶ, νεγ. 28). 
Ἐπ γαῖ Ατῦα, ἴ᾽οὲ ἰο, ΗΘΌΣΟΙΣ. ΥὙΟΥ. 18. 

Οοπιρ. Ὀεβί 65, {Π| τηογΘ ρας αν δοοουτξ οἵ τ 8 
εἰν οὐ «ἢ. χ. 86. 

ζίου. Το ἤδπιο 18 ΡΟΓΠΔΡΒ τεϊδίποᾶ, 88 Κηορεὶ 
βιρροδίβ, ἴῃ τ1Πδῖ οὔ [Π6 πάρε Τ αρῆτα ποᾶῦ Ηθθτοη 
(5.6 Ἐοδοηπι. Ζοίδεὴν. ἀον Ὁ. ΔΙ. Ο. χὶ. ». 56). 
ΓΒΟΓΟ δΙῸ πἷπα οὗ ἴπο οἰ[168 88 διδιο, 

1. [Τυϊείγσδαι (ζαπα οὕ 1εγαεῖ, Ὁ. Θ09 (.) δἰσρῃ ΟῚ πιδῖη» 

ὑαΐηδ ἑδδὲ ἴῃς Αγρσείοοϊ ἰ9 ἔθ ἀρρὶο οἵ βοσίρίυτο. -- ἘΒ.} 
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γε. 55-57. “λα Οτοῖρ. Ἐβδδὶ δρᾶ που ποδὶ 
οὐ τὸ ὅγεῖ, (Κηοδοὶ : ποτιιναγὰ ; θαῖ δθ6. Μοπ ΚΟ Β 
Μ40) δπὰ ϑοπίδοδθες ( ποθεὶ : 6851) οὗ ἐπ βοουπά. 

Μέλου, πον Μαΐη, “ στβουϊ ἀουδὶ [6 Μδοιυ οἵ ᾿ἴπβοη μλπλ86 17 (11. 151}, 8286. Καὶ 

(Ὠἷ8 ἀϊνίβίοπ οὗ οὐ[168, ἀπὰ {παῖ {{|ὸ δἰ πὴ] τὴν οὗ 
ΠΔΠῚ6 ῬΙΌνοϑ ποιμίην, δἰποθ τἰιΐβ, 88. :8ῖ ΠΟΥ 
ΒΗΟΥΤΙ, ΝΟΤῪ Ὀδδη ΓδοιΓ5 οἰϑουσῆοσο. [πιοεά, Ἰλοῦ- 

᾿ηἴ8 ον, συ πὰ 

Χαῦαὶ (Εοθίπϑοι, 1ἷ. 194; ὅδπι. χχν. 2). [{| Δποῖμον Ὑἢ!αρο, δοῦαικ, ποῦ οἵἨ Ἀϑῃιθοιεπι ΕῸΓ 
βροὰ οα [6 δια πιὶξ ΟΥἮὨ ἃ σοπίςαὶ τοςκ (  οὈΐηβοη, 
Ῥ. 198), π ιοἢ 19 σγοσσηθὰ σττἢ τυΐπ5 οὗἩ 0 ρτοδῖ 
εχίεηι. ανϊὰ Κερὶ Εἰ πιο} ἱπ 16 νη]! ΘΓ 688 οἵὗ 
ρου (1 ϑδμ. χχὶν. 24 {Φ; χχυ. 3). 

Οασταϑὶ, ἃ ΠΆΠῚ6 ἔΆτΩ ΠΑΡ ἴπ τΠ6 ὨἰδίοΟΓΥ οὗ ὅ8] 
(1 ὅτι. χυ. 12), οὔ 1γανὶι (1 ὅδπι. χχυ. ῶ, 5,7,40 ; 
χχνΐ!. 8), οὐ χζίδῃ (2 ΟἾγ. χχνὶ. 10) ; ἰπ Βοπιδῃ 
διοθ 8 οΑ 8116 (οὈίπϑοη, Ρ. 198) νυἱτἢ 8 ραγιίξοῃ. 
ἂρ ἴῃ τ86 Ὠἰδίοτν οἵ Κίηνς Απιδί το ἢ ἐμ [Π6 
ΜΔ ἶς Αροβ, α. Ὁ. 1172 (Βοδίπβοῃ, Ρ. 199),.. Νοῦν 
οαὐἱοὰ Καγπια], νι ταϑὲ ταὶ ΠῸπι δα αι δὰ 
ες Μ|4416 Αγϑβ. 

δίρῃ, Ὑπδπ 118 ᾿πμδοϊ 5 ργονθᾶ ἔγθθο όσοι 
ιοπαγὰὶ Πανὰ (1 8ὅ8π|ι. χχὶΐ]. 19; χχνὶ. 1 ; 8. Ἰΐν. 
3), αὶ τοιῃονοὰ (1 ὅδ. χχὶϊ. 14,15, 19 Ηἢ.) ἔγοπι 
1826 ὙΠ] ττιοδα ΟΥ̓ εἰν πάπα τὸ ἴπο ᾿Ϊ ΟΛ688. οὗ 
Μίδου. [οι οθοδπι ἰογη θα [Π6 οἶτν, γγἤοδο τα 8, 
δρκογάϊης τὸ Κοῦίπδοη (ἰἱ. 191}, “}16 οὔ ἃ ἰονν .}}}} 
ΟΥΓἨ τἰίρυ Ὀοιτνοοη ἴνο 8:4}} Ὑ δα ΐθβ νυ ἰσ ἢ ΘΟΠλ- 
ἸΏΒΠῸ5 ἴοΤα δπὰ σι ἰοναγά ἴἢ6 Π)εδα ὅ6 6. ΝΟΥ 
θὰ ΖΓ, αυουϊ οπ6 δηὰ (ἤγϑα ἑοασίς ΠΟΙ 8 δου ἢ- 
εὐϑῖ οἵ Πφδτοη (ντοὴ ᾿ἰδαπηοτν, Ρ. 222). Νοῖ ἴο 6 
οὐπίουῃοἐ τὰ Ζὶρἢ, γογ. 34. 

ϑυκίαι (ὙΠ 35), δοοογάϊηρς το χχὶ. 16, ἃ γυίϑδί- 
Οἰγ, πον ΨΔυῖτα (Εολίπϑοη, ἐ. ο.}, “ πανῖπρ 86 δρ- 

ὁ οὗ ἃ ἰαῦζε, πιοάϑτπι Μομπδιηιηθάδῃ ἴον ᾿ 
Ρ. 628). [ι ναϑ, ργοῦδΥ, δοοογ ἑπρ ἴο [16 οὐη- 
᾿βείατο ἔγει ργοροβοὰ Ὁ δμεϊαπὰ (])} αἰκδὶ, Ῥ. 870), 
δἰορίοὰ ὉΥ βας ίοῃθ, τ ἅ!|εγ (πὰ 4150 Ὀγ 
Βοδίπδοη), τῆς δροάθ οὗἔὨἉ δῈ ρυγῖθϑι Ζδομαγίαῃ, (ἢ 6 
πόλις ᾿Ιούδα (ἴπἰκὸ 1. 89). οϊαπα ϑυρροΞεβ (Βοῦ- 
ἴβϑοῃ, ἰϊ. 628, ποῖ6) [δῖ π. ᾿Ιούτα ἰι8.} Ὀύδη οπδηροά 
ὉΥ αἰτοῦ οὔ τμα τοχῖ, οὐ δον ργοπαποίδιοη (01. 
τοῦ Κδυτηεγ, Ρ. 208, Αππι|. Ρ. 222). 

γεν. 56. δοζγϑοὶ ΟΝ “ὙΠΟ ΟΥ̓ Υ]ιδῖ, 
σά ρ Δη18᾽"), ἀϊβΈτγοπις ἔγοπι τ86 ΔΦόζγθοὶ ἧπ [86 
Ρἰδιη υἵἱ Επάγβοίοη (χνυὶϊ. 16), δΔῃὰ τηδπιϊοηοά οΪ56- 
ὙΠΕΓΕ ΟΠΪΥ 88 τς δόοπις ΟΥ̓ ΑΒ ποδηι, [π6 βεοοπὰ 
πἰΐε οἵ [)ανϊὰ (ποῖ τοοκοπῖηρ Μίςμαὶ ποτὰ ὅ'δαὶ, 
1 ὅληι. ΧΧΥ. 4, σαν τὸ 5Πα}1}}.  Νοῖ τὸ Ὀ6 ἰάοη- 
υῇοδὰ. Φοκάδδζη δηἃ Ζδῃοδϑῇ, ᾿ἰκον δα ππαΐδοονυ- 
ἐγ, ἀπά "οἱ εἰξεισίογα παπιρ. 

Υετς. 57. σαί (ἸΝΠ τῖῖὰ τὸ ἀτῖ. ργορ. “ τἢς 
ἰδηῆςε᾽), μογῆδρθ Φυκὶπ (Κονίπϑοη, 11. 190), 88 
Κποθεὶ ῥτοροθεβ (Ρ. 437), “ἃ Μοβιαπιπιοάλῃ Μα- 
Κη] (βἰδιίοπ, γστανθ), ἤογα {πον ΒΑΥ [οἵ δἰορροά 
δἤετ ι}6 θΐσῃς ἔγοπι δοάοπι " (Κοδίπδοῃ, ἰ. ς.). 

Οἴρϑδὰ {ΓΤ 2} -- 8111}, 6 νΟΥῪ φοπιπιο παι οὗ 
Ρίδος (εἰ. χνῖ. 28, αἰ νοδἢ ἴῃ τΠὸ ἰγὶῦο οὗ Βοη]4- 
τηΐη, (ἸθοΔ ἢ οὗἩἨ 5841}, 1 ὅλῃ. χὶ. 4; χὶϊ. 2; χν. 
2, δηἀ οἰΐεπ, θοδίἀε8 Οἴθοαῃ ἱπ τῆ τῖρο οὗἩ Ερῃ- 
ταῖπι, οἢ, χχὶν. 83). [1 δμαγοβ ἰτἢ τμ6 ΤΟρορτΑρΡἢ- 

ΟΆ] ἤδη; 9.2 (χυΐ!, 24; χχὶ. 17), δπὰ 33 
(χ. 2; χὶ, 19), βαηὰ αἷδο {πᾶὶ οἵ πὸ “ιάρτησηι 
4}, Γαββαθᾶ, σομπη χίὶχ. 13, τα ἀεοτγίνδεοη ἴτοπὶ 

ἴνο ββπιὸ τοοὶ ΓΞ (0 ὈῈ μἰρῃ, το 06 δτο θά) δηά 
εἰρη βολίου. Ποδίηλοπ (ἰϊ. 14) Ὀα]ΐονοβ τμδὶ ἰῃ 
ἴδιο ὙΠ Προ οἵ Φεῦα (“6 Ὁ84}}} ἴῃ τ6 δάγ ο]-Μαε- 
ὍΓΓ, δουϊννεδι οὐ ΒΕΙΒΊοἤοπι, ἢ6 δὰ “νὰ ῖῖἢ 11 0116 
ἀουῦτ᾽ ἀϊδεονεγοὰ δραὶπ Οἴθθδῃ οΥὗἉὨ Βεπ͵δηίη. 
Τῆς Οἴθεδὴ 18 δ]θο, ἴῃ δὲ νΐθνγ, ργοῦδὈ]ν τπ6 (6- 
ὈδμΔ οἵ Ἐπδοθίὰβ δὰ Ψεγοπιθ, ἔσγεῖνο Ἐοπιδῃ 
Ἰ21165. ἔτοπιὶ ΕἸΘΌΒοτοροΙ 5. οη Ἐδηοῦ ἀρτθαβ 
ὙΠ ᾿ΐπι, ἢ1}16 Κοὶϊ ἀπά ποῦοὶ αἰβογ, οἡ τῃ6 
ξιουαπὰς τῃδι ἐμὲϑ ῬΙδοθ 1165 πτοαῖ 186 ἀϊδίοις οὗ 

φ 

{1686 ΤΟΆΘΟΠΒ γἷι)Ε 8160 δΒἰἀ6 νῖ} (6 ὕνγο ἰδίου ἴη- 
τογρτγοῖοσθ. Ῥδγῆδρθ οὐν ΟΡ δὴ ἰδ (ΔΙ που ἢ τ 
ολππηοῖ αϑϑογί {Π}8, τ τῃ6 οὐτθπτν ὙΠ ἢ Κηο- 
Ὀ6] ἀχργοββοβ), οπθ οὗὨ τῃ6 νοι} σα] αὐθδδ δπὰ 
ἀδθαίδα, οσοπέγα οτίεπίαἰεπι ρίασαπι [λαγοηια, ἰὰ τῃ6 
Οηοιη. 8. νυ. ΟΔὈδίδοη. 

ῬΙΣΟΏΔΉ, ἴὸ ὕδ σΑτο ΠΥ ἀπε ρα 5Ποα ἤτοπι ΤΊ πι- 

πα Ὀοΐποοη ΒΘ ΙἢΠ-Βμ Ιπ65} απ κτοη (χν. 10; 
χίχ. 43; Φυᾶν. χὶν.; χν. 1-}, Ὀὰϊ ςογιαίη}Υ Ἰάἀ6ἢ- 
εἶσα! (80 γοη Ἐδιυπιογ, Ρ. 224, απὰ Κπορεὶ, Ρ. 437, 
αφαϊπδὶ Καὶ], ἴῃ. ἴος.) τ Τῆμδῃ ((ἀοπ. ΧΧΧΥΙ, 
132-14}, ἴο νιον Φυ 88 γεπὶ μ᾽ ἴο ᾿ιἷ8 ΒῃΘΟρ- δι ιθαγ- 
ογβ. Νοῖ γοῖ ἀϊδεονοτοά. Ου Μοιηὶ ΕΗ γαὶπὶ ἰδ 

(ΘΙ ὉΠ), οἰ. χίχ. 50; χχῖν. 896. ὙῊΘ Ὡδῖηθ 

(ἔγοπι ΓΙ 3) εἰρτβοβ “ μοτιϊοῃ δβεϊρπεα," Οδόεη. 
ΤΠΘΓΟ ΔΙῸ ἴθ οὐτ168 85 δἰδῖοά. 

ΨοΙ8. 58, 59. δ᾿οιγὰ ὐτοιρ. Τ]ν8 1168. ποτ οἴ 
([ἢ6 βοοοηὰ δηά ςπἰτὰ. ἘΖΑΙΒΙ, 61}} οα]Ποὰ ΗΔ] Πα] 
οσΣ Πα μα], ἰπ ἃ νοὶ} εὐ ἰναῖιοὰ τορίοι, δπὰ οὨλοῦ 
ΟἷΕΥ οὗ ἃ αἰδιτίει. Βορα ἃ] ΠοΙ ὰς δηὰ υἱπογαγάβ 
ΔΓῸ Β66ῃ ἴῆογὸ (ΠοὈΐηβοη, δαίεν διἰδἰ. 1 65., Ὁ. 281), 
ἈΠ 650 ΤΏΔῺΥ ον ἡηἀ γνοαῖ8. Νοισοδῦ]θ 8 ἢ οἢ» 
ἴη801 8 τοπητὶ : “ ΤΊ]Θ ἸΠΟΠΌΥ οὗὁὨ πο δῃοείοης 519 
ἰ5 τῆοτο πηάϊδραϊοι, τποισὶι ἰδ Βοοηβ ποῖ ἴὸ Ὦδνθ 
ὕδοη τοοορηϊζοα Ὀοίογθ ΟΌὟΓ ἰοστροῦ ᾿ουτγηοῦ " (ἰ. 6. 
ΘΟΡ. Μιν. 166. 1. 819). ὙΤῊΘ ῥἷδοθ 1108. ποῖ οὗ 
Ηδορτοῦ οἡ ἴΠ6 ννΑν ἴ0 ΨΦογ βδ ὁπ (οΟΙΡ. ε150 ΥΓ δὶ- 
οηὔποσ, 2)α8. δε σε ζαπα, Ὁ. 58). 

Βοίμ-Συσ, πον Βεϊι-ϑὺν (Βοδίπβοῃ, 1 αἱεν Βιδί.. 
Κοα. ν. 2716 [), 'νῆοβα ρποῖραὶ τοὶῖς 8. ἃ συϊποιὶ 
τοΥοΥ, οὗ ὩΟΝ ΟΠΙῪ ΟἿ 546 18 ἰοῖ. ῬὍὕἢδ ῥΪδοθ 
ΔΡΡΟΒΓΒ ἴ δαύθ Ὀδοη 5Π18}} Ὀπϊ ΥΘΓῪ δίγοηρ, 80- 
οσοτάϊηρ ἴο Φοβερῆπβ (44π|. χὶϊ!. 5, 6), τ1ῃ6 βίτοηρϑεῖ 
[οτῖγοϑβ ἴῃ 8}} δυάδα. [Ὁ ἴ5 ἔγθη ΠΥ τηθη Ποποὰ 
ἴῃ ἴπ6 ΕἾγβι Βοοκ οὗ ΜδοἼοδῦθοβ (οἢ. ἱν. 29, 6] ; νἱ]. 
7, 26, 81 ἔ,, 49 ἢ ; ἰχ. 52, οἴς.), βοϊάοτα ἰη ἴπ6 0, Τ' 
(2 ΟἸγ. χὶ. 7; Νει. ἰ1. 16). Ηθγο, δοοογάϊηρ ἴὸ 
8 οΪὰ ττδαϊἰοπ υπὰ ἰπ τμς Οπρνι., ΕἸΠΕ (Αεῖϑ 
νἱϊ;. 26-40) θαριίΖοα τὸ ΕἸ πας ἢ (νου Εδατηογ, ἢ. 
182.) 

αϑάοσ, τοίοττοί ἴο, 1 Οἤτοη. χὶϊ. 7, 838. τη6 ΠΟΠῚΘ 
οὗἩ Φοοίδ ἢ δὰ Ζουλ δ, ἴνοὸ ΤΟ] Οννογβ οὗ Ὀανίᾷ ; 
ΠΟῪ Φοάατ, “οη (6 γον οὗ 6 ίσῃῃ πιοπηίδίη 
τάχα" (Βοδίηϑοι, ἰ). 838), δῦοαις πογιίμννοδῖ οὗ 
186 τοαὰ Ὀοῖνοοι Ηοῦτοη ἀπά Φογυ θα] 6 πὶ; 8 8Π18}} 
ταΐπ πιασκοὰ ὈΓΥ οπο ἴἔγθο (Βοθίηδοη, Ζκμεν διδί. 
[Κε5. ». 216 ἐ. 

Ἄετβο δ9.0(Ἠ Μαϑνυαΐῃ, πηκηοόνσῃ. Βοος 

(Δ Σ , Ἰοιδα οὗ δηβινοῦβ, οὔ Εσδο, (θβϑϑη.), 

ἀἰδέηςι τοι ΤΣ ἴῃ τπ6 ἐτῖδο οἵἩ ΝΑΡ ΙΑ], 
ςἢ. χῖχ. 88; Διάρ. 1. 88, πον Βεῖῖ Αἴπιιπ, τ 
ταῖπ8β τπίο Ιου νἱεϊ θὰ ἴῃ 1842. ἘοδίΠβοη 
(τον Βιδί. 1κοβ. ν». 280 [.) 88νν ἴς οπι Ετ Εδιηθῃ. 
ἘΠΌΒ σου ποῖ ἀϊβοονογοί. 
ΓΙᾺ ατοόουρ. Αοοοτάϊηρ ἴο ἴπ6 δἀάαϊου οὗἉὨ [ἢ 

Ω,ΧΧ. νρὶς ἢ Φογοπιθ 4180 88, οη Μίς. ν. 2. “(ον- 
τΑἰπΠ]ν,᾿ Ξαγϑ Κηοῦοὶ τρη εἶν, “ [815 18. πὸ ἱῃνοπίίοῃ 
οὗἩ τπὸ ΧΧ. πὶ ἃ τγδηϑατίοη οὗ [Π6 οτἱρίηα) τοχῖ, 
ἰς ἢ ἐμογοίοσθ ΑΚ πιοτὸ οοπιρίοῖο Ὀοίοτα ἐμ 6πι. 
ΟἸδοτνν 56 8 ἰαγρο ρῥίθος οὗἉ τπ6 τηουπίρϊη οὗ πάμἢ 
ὙΠ ΠΠΘΓΟῸΒ Ὀ]λο68 σου] Ὀ6 ρα8864} ονθῦ, ἡ ΐοῖ, 
Ἄοοηϑίἀογίηρ 16 Ἑοοπιρ εΐθηθϑϑ οὗἩ ἴπ6 δΠοΥ οἰβθ- 
ΜΉΘΓΘ, πα ποῖ ἴΠ6 δ] ρῃτοθὲ ργο Δ} ΠΥ. ὙΠ6 ρπρ 
ἴῃ τῃ6 Μαϑογοῖς τοχὺ οτὶ οἰ παῖθὰ ὙΠ ἃ ἸΥΔΠΒΟΓΙΌΘΥ 

Ὑ{80 δανίηρ τοδὰ τμ6 ἸΠΥΣΓΤῚ, γὰγ. 59, δαρροβοὰ 
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6 βιὰ τοδβά τὸ ἸΧΥΙΣΓΤῚ δὲ τη οπά οὗἉ της ἀϊ- 
γἱοἱοη.᾽" Τὸ }}}8 νίονν 61} 4150 βιββοπῖβ, νυ} }}] 6 ἢθ 
ΓοΙοτβ τὸ τῃ6 παῖνθ ορίηΐοῃ οὗ Φογυιμο, ὑπαὶ τῆ6 
᾿νογά 5. δά ρυοῦλΥ Ὀδοη το οεῖϊδά ὃν τΠ6 7ὸνν8 ἴγοπὶ 
τηΔ}|ςὸ {(πι|8114}, “πὸ (ἠγίκίι δ ἰγιύα “72 μα ογίωκ υἱὲ α- 
ἐγείηγ,᾿"" ἀραὶϊηϑὲ νυ] ιῖς} ΟἸΈτί 8, " 4011 τ ΕἸ "ἢ οὔ- 
)εςιρά, “ον σἱάρο σε α ἁζ]μαιδὶδ ρτυρίετεα ἐγαδα δεβεηΐ, 
οἰμπ δι. αἰἰαα ἱπ Κ΄. Τ΄ φαΐ γγεηγιιθπα νπεπίϊο  δοιλίελαιπὶ 
ἐλευ μαϊγίω." ἩΜεηκε αἶδοὸ [Ὁ]]ονγ5 (ἢΐ8 Υἱοῖν 
οῃ ἰνΐ5 πῖαρ, Ὑ 8116 Μϑιγοῦ οἢ ἴΠ6 ΟΥΠΟΓ μη, δηὰ 
Βαηβοη, ἀῤείατο ἀραίηβῖ ἴπΠ6 δα ἀἰοη. ΤΠ ἔοττηοΥ 
-τ- ἐἴποα ἕο υχ Χ. ἴὰ τἢ8. θΟῸΚ παν δ᾽] ονγθὰ ἐμθηη- 
δεῖν 5 ΤΩΒΠΥ͂ ΔἸ ΙΟΠΒ 8.5 Μ0Ὸ61} 8.5 Ομ βεϊοηΒ δηὰ δγ- 
ὈΠΓΑΓΥ ΟἰΙΔΏ σΟΒ --ὐ ἘΠῚ Κ8 τηοϑῦ ργοθα δ] ν ““ 608 ἐοίμιν 
λους οοἴππια 6χ ἰοοο χιιυσμπρῆθ αἰϊο, ὑτορτίο λίατίε ἦμος 
ἰγαπαίιμ 54. ΤῈ} πἰλ ΝΕ τα οὔ βὰς ἃ ὑφγοσθοάϊη 
πορά ποῖ ὕο ἀσηϊοά : Ὀὰϊ ἰἰοτρ, 845 Κε!! δηά Κπολεὶ 
τσ γ ἀγρο, οὐῦγ Μαβοτοῖῖς τοχὶ ργοβοηβ ἃ τηδηϊ- 
ἴοϑί Ὠϊαϊῃ8 νυ Πἰοἢ 18. ΟΧ ΘΟ ]Θμτγ ἢ] ἰοὰ ἀρ ΝΥ ἴπ6 δά- 
ἀϊίοπ οὗ τς υχΧΧ. Βαπβοὴ δβ4γ8: “ ὙΤΠ6 [ὈΥΠῚ8 
ΟΥ̓ ἸΩΔΗΥ͂ οὗἨ ἔπο86 παΠη68 τὰ ἀφο οὐ ν ποὲ Ηδῦτγονν ; 
Ὀοπίά658, ὀχοορὶ Τοςοδῇ δηὰ Βοιῃ]δῆοι, ποΐ ὁΠ6 οὗ 
δα οἰτίο8 ᾽5 αἰϑοννπογα πιοπιϊοηοά ἰπ ἴῃς Ὁ. Τ. -ε 

ἴουπα τι ἢεϊά8.. .. . Βυξ ΒυγρΓΒΠΡῚΥ Ἰονοῖὶν 
9 ἷῖἴ0 8 [Π6 εἰμὶ οὗ τπ0 ὙδΑΥ ΟΠ Αγ θεῖ, [ἢ 
ΑΙ] δῦονο τ ῃἰς ἢ, σ ἢ ἰη (6 βοῇ, 1168 τΠ6 }1- 
16 ἴοση οὗ ΒΘ. ] οι, ἔνὸ τπουβδηα βαουθὴ δυῃ- 
ἄγοὶ δηὰ ἔοῃγ ἴδος αὔῦονς ἴῃς 868. Τηογο οἷϊνα 
δηὰ ἢ ἰγΓϑὸβ ψο γα στονπρ ἴῃ το δουπάδῃςο. 
γι ποναγὰβ8 δργεδ {ΠΟπιβοῖνοβ οὐδ οἡ {πὸ πογῖϊ- 
Ἰνοϑίθγῃ 51006, Ἡν Π 036 ἸἩγ (ΟΠ -[ΟΥΤΟΓΘ ΡΌΠΙΥ τοὶ πἀοα 
19 οὗ ἰοην Ῥαϑὺ Ππ|65.᾿ οι  Θἤθτ ἰ8. πον Πο8]]οὰ 
ΒοΙἼΔῃ πὶ, Πδὲ ἰ5, ἢοιι86 οὗὨἩ ἤοβῇ, δπὰ 15 ἐπα ὲιοά, 
δ'ποθ 1834, δἰ πηοϑὲ Ὄχο  υϑίνοὶΥ ὉΥ ΟΠ βείπη5, οὗ 
ψ ῃοπὶ ΤΟΌ]ΟΓ τΠ]}κ8, ΤΠΟΤΟ ΤΑΥ͂ 6 τῆτες τῃουβαπά. 
ΤῊ τοι ΐησ [ἤχου υηάγρα ἐπ Δ ὈΠ ΔΗ 13 ἀγὸ Δο- 
δι πηθάδη8. ὙΠ ΘΓΘ ΔΓΕ ΠΟ «6 78 1ποτο. ΤὮΘ ἢι16- 
ΤΟΥ͂ΟΑΙ πηροτγίδηςς οὗ Βοι ] οἰ θὰ ἃ9 [αν 8. Οἱ ΕΥ̓͂ 
(υεῃ ἱν. 11 ; 1 ὅδπι. χνὶ. 4; χνυὶΐ. 12,15; χχ. 6, 
25; Νῖς. ν. 1), δηὰ 865 186 Ὀἰγιῃρίδος οὐ ΟἸγῖδς 
(Μαῖς. ἃ 1 Εἰ ; [Κα ἰἰ. 4, 15) 8. τὸ] Κπονη. 
ΕἌΓΓΠΟΥ Ῥδυ Δ Υ8. σΟΠΟοΣτ Πρ [Π6 μΐαοθ 866 1ἢ 
δορίζϑῃ, ἰϊ. 37 ΠἾ ; Πονίηβοῃ, ᾿ἰ. 157-168 : ΤΟΘΪοΥ, 
Τοροφγαρλίε τοῦ “εγιδαίριη, ἰϊ. 464; ἀπὰ Μοιδώελοιι 
η Ῥαϊζριίπα, Ὁ. 2 6; Ἑαττεγ, Ἡϊωαπάετμηῃ οα ἀμτεὰ 
αϊᾷειίπα, ». 167 δ΄; αϊοπῦποτν, Ζλας ἠεὶϊ. Ζαπα, 

. 238 ΕἸ ; νοὴ Ἐδιυπηοῦ, Ὁ. 318 δ. Ηϊεογ, ἶσα: 
ἢανο, ΓΠογΟΌΓΟ, ἢ ΓΟ )δὴ οἷά Ατγαπιαὶς ψ]οϑ8, τυ ῖς ἢ ̓  ὑπάο, χνὶ. Ῥ. 284 ἢ“. [ΟΔρε 8 ἐγαπεὶ. Πἰ. 889-50]. 
δοῖὴ6 Μϑδ. αὔογαγαβ γοοοίνο ἱπίο πα ἰοχῦ." 
Ἰδερὶν : Το ἥγεϊς τοάϑοη ῥὑσόροξοὶ ὃν Βιιηϑοη 8 δῇ 
Θϑβογοη ὙΠΠΟΌΣ Ρῥγοοῦ; δηὰ ἴῃς βοσοπ ἢδ8 ΠῸ 
τνοῖσῃς, Ὀροδιιδ6 ΝΟΓΥ͂ ἸΠΔΏΥ͂ Οὗ {116 οἰτἰ65 πηδητοποα 
ἱπ τοϊβ σμδρίοῦ ἀγα παπιοὰ ποῦνῃεγο 6156 ἴῃ τπ6 Ο, 
Γ., 6. σ. νοῦ. 56, Φοκάορδιη δπὰ ζΖαπολ} ; νοῦ, 54, 
ΤΠ πλῖδ ἢ ; νογ, 53, Φδπη ; νοῦ. 48, Νοζῦ, οἴς. Ὗγα, 
κτοτοίυτο, τοσαγὰ τῃ6 δ πἰοη οὗ ΓΟΧΧ. 88 8 
ΠΡῊΙΎ ναϊυαῦ!α σοπιρ]οπιοηξ τὸ τῆς Μαβογος ἰοχῖ, 
δοῦνῖπ ἴ0 61} παρ {Ππ| σαἰϊαίοσιο οὗ τπ6 οἰ[168. [Ιῃ δὴ 
Ἐπ πη τγαποϊαιίοα ἰ ποιὰ τοδὰ; 7 ζοα απᾶ 
ρήτναία (ἰδαὶ ᾿ς {δειῤελεπι), απα Ῥλαφοῦ απαὶ Αἰΐαπι 
(4 απ), ἀπά μοη ἀπά 1 αἰαὶ ( Τ αἰαπι), απαὶ ϑδοτεδὴ 
(Τλοὐεελ), απαὶ ζαγεπι απεὶ αἰ νι, απ  δαΐλον (Τῆε- 
(47), απα αποολο; εἴευεπ οἰ 65 απαά ἰλεὶν υἱϊαψοβ. 

Τεκοαὴλ (3), ὑτὸ πόυτβ ϑοῦτμ οὗὨ ΒοΙΒΙοΒΘαι, 
16 Ὠοτηα οὗ ἴπ6 Ῥτορποὶ Απιὸβ {1..1}, το ἰ4 8δ]ὰ 
ἴο πᾶν Ὀοοη ὑστιοά ποτὸ; ἰογ ἔθ Ὀγ ΕΠ οδτὴ 
2 (ἢν. χὶ. 6), δηὰ οἱβδοννῆογο πιθπιοποὰ ἴῃ τπ6 Ο. 

., δ. σ. 2 ὅδ. χὶν, 2; 76γ. νἱ. 1; Νοἢ. ἢ. 5,27; 
ποῦν ΤΟΚαυδὴ (ἸοὈίπδβοπῃ, ἰὶ. 182-- 184 [Τυϑιγάμῃ, ῥ. 
406]), οπ ἃ ἢ}]} οονογοὰ ψν ἢ σαΐηπ; νυ πο ἢ ἀστθα8 
ΜΠ Φ06γ. νἱὶ. 1. Οὐποογηίπα τὸ ποὶρηθουίηρ 
ἘΔ ΚΟ οτρ (ΕὙΛΠκΚ Μοιυπίδίη), νν δὶς ἢ τ ΕΤΑΠ ΚΒ 
δΓΘ τορογίοα ἴο ἰἰᾶνς [0] ἃ (Ὁγ [ΓΙ νολγβ ΔΙΟΥ τ 6 
]οβ8 οἵ Δογιιβαίθπι, οοῖρ. γοη Ἰξαι πιοτβ “ Εἔχουτ- 
88.᾽ Ρ 2293. 

Ἐρλγναιαλ (ἱ. 6. Βειλίολεια). ἸΒοΙἢ παπι68 ἃγὸ δΡ- 
ἨΙΪοὰ, ᾿ἐατἢ ἷν. 11; ΜΙς. ν. 1, ὑπηποβιϊ Δ ὮὙ ἴὸ 
1Π6 ΟΕ πον Ὀοΐίοτο 8, ΒοιΒ]οο ᾿ πάλῃ (Φυάν. 
ΧΙ. 7,9; χὶχ. 1,2; } δα, χυῖϊ. 12, Βυτῃ ἰ.1], 
2). τι νὰβ αἰβογοηῖὶ ἔγοπῃ τἴῃ6 ΒΟΙἢ]Θ 6 πὶ 'πη 16 
ἐγῖθο οἵ ΖοΡαλιη {(χὶχ. 15); Ὀὰῖ ΜΠ οΠοΣ τηῖβ Βοιἢ- 
Ἰοποπι- ΡΠ γα ἢ σαπ Ὀ6 πιοδηῖ θη. χχχύ. 16, 19, 
8. ἀοιθιῆι!, οοπηρ. δηρο᾿Β (ΟὉπι. ὁπ ὅεη. Ὁ. 569. 

ΤῊΘ πδῆῖο ὩΓΤΟΣΓῸΞ Ξ--- βουβὸ οἵ Ὀγοδὰ, Ὀγοδά- 

μοῦθα (Ὁ ἵποτ, ἱ. 172) ἰ8. οἰοαῦ; ΣΌΝ αἶδο, οὐ 

ΓΞ 5 νίτδουῦις ἀἰ ΔοαΠΥ ἀοτίνοὰ ἕγοπι ΓΒ, 

αἱ δῖοι 186 τεϊαυοὰ ΘΕῈ την Ὀ6 ςοπιρατοὰ. 
’ 

Ιῃ {Π|9 νἱὸν δὲ νουϊὰ ὃ6 - “6 γα ],᾿ “68 
ὨΔΠΙΟ,᾿᾿ 48 ἴζδῃρθ ΤοηΑΓΚΑ (υδὲ 4ι0.}, “νης σοΥ- 
Τοδροπᾶβ ἢ ἴΠ6 Δἀὐάοὰ παπιὸ ΒΟ πο." Β6- 
5168 ἴῃ:8 Ρΐδοο 18, 85 πιδὺ Ὀ6 5θ6η ἔτοπι αἴ}, “ἢ. 1ἰ. 
ἀη ὦ ἴτοπι (Π6 ἀσβου ΡΟ. οὗὁὨ πιοάθυῃ ἱγάΆνοί ]ο ΓΒ, 
ΤΟΆΪΥ {τ πϊ|. ΤΠ ΕΓΓΟΥ τοῖο: “ ΤῊΘ ΠΘΔΓΟΥ 

Ῥλαφοῦ, ποῦ Εδριατ Ὀούνγθοη ἨΡΟη δηᾶ Βεοίἢ»- 
Ἰο 6 πὶ, νυϑϑῖ οὗ ἴῃ τοϑδιὶ (Ἰτουϊποη, ζαίεν Βιεδί. ο5 
ν. 275, Του ον, γί Ἡγαπάενγαπη, Ὁ. 91 8). 

Αἰιαπι (ΞΘ Δ) πιοπιοποά 2 ΟἈτγοη. χί. 6, απποῦσ 
το εἰ65 ἰυγδοὰ ὃν Το ΠοΡΟΔΠι, ἐπηπιθ Ἰ ο ν᾽ αἴἶον 
ΠΟΙ] θ. Ὑῆθ παπης 18. 81}}} ῥγοδογνθ τη ἴ8ὸ 
Υνδάγν δαπὰ Αἷπ Ατἴὰγ Ὀόϊνοοη ΒοΙΠ] ΟΠ οπλ παπᾶ 
Βασαν, πῃ ΤΟΡ]οτ, δὲ δὰρ. Ρ. 88 Η. (Κποθεϊὶ). 
ὁποῦ, ἰπ Βοϊοπιοῃ δ πη6, ἃ Ρἰοβδηῦ ρἷδοθ τῆ 
δαγάθη8, δὰ ρογθμδ 8 8150 ννῖ ἢ Ὁ ῬΙΘΑΒΌΤΘ ΡΆ]ΔῸΘ 
οὗ το κίπο (Εαττογ, ἢ. 177, Ἄηπι. 1). 

Αἴμίοη, πον Κυϊοηϊοι οὐ Καϊοῃίθι, ᾿γίπρ μἰρῃ 
αὔονο ἴΠ6 Ρἱστίπι τοδα ἴο Δογυβαίθῃ {ΕἼΙΤΤΟΥ, Ὀ. 
141). δ πιοάογϑίοὶν οχῖθηβῖνα τυΐπβ οὗὨ δηοίοηςξ 
Κυϊοη νιοὶ ΗΣΖὶρ, δόρρ, Ν᾽ δὴ Οβίογζϑρ (1. θ᾽ Β 

ὁπῖπι. οἡ [μιΐε, οἢ. χχίν. 13), ΕἸΠΙΤΟΓ, ἀπ ἀρραγ- 
ΘὨΕΪΥ αἰδο ΤΟΌΌ]ογ (Ναξατεοίλ ἵἴπ Ῥαϊίεί. ι. 3. τ΄΄ῦ. ὈΡ. 
816, 319), πη ἀογβίδηά ἴὸ Ὀ6 [πο Ετηπιδιιϑ οὐὗὕἩἨἁ {πῸ Ν. 
Τ. “Ἰῖοὸ ποδῦ τῆς ὑοτίοπι οὗὨ [8 ν᾽ θυ ΠΟΒ6 Ἰουθ- 
[π688 8 γ ΥΎῪ Ὀοδυ τ γ ἀοδογὶ θα Ὀγ ΕἼττοΥ. “Α 
οορίουβ βργίηρ," δο δδΎ8, ““ Θοποθαῖϊοα ποῦ δ 
ΟΥ̓ΟΓΑΓΟΒίηρ τοςκ, ὈΥ͂ ἃ ἄοι]9 ουε]οὶ ἱγταϊοα σαγ- 
ἄθῃ8, ἱπ νΠἰσ ἢ ΠΟ τΟιΒ αἰπιοπα ἴγθ68 1} μἱηὶς 
ὈΪΟΞΒΟΠι8 ρ]οατηθα τπγουρὴ τπ6 ἀατκ στοθπῃ [Ὁ]. Ὁ 
οὗ [0 οταηχοῖγοοβ. Ὁρ [π6 βιιστουπάϊηρ 8] ΟΡ β, 
Υἱπογαγὰβ δπὰ τονῖβ οἵ ΟἸἾνθ ἴτθ68 γοϑθ ΟΥ̓ ἃ βυς- 
ςοβδίοῃ οὗ ἴθιταςθβ. Τῇ ργοϑρεςεῖ Ἔχίθηβ ποῖ (ἈΓ 
ἰη ΔῺΥ ἀϊτοσίίοη ; δὰ: 118 βϑοϊ υδίοη Ποῖ θηβ 116 
οἴδστα οὗἁἨ [Π6 ὨΔΡΡΥ͂, ροαβαπῦ να]6 ᾿" (ρ. 142). ΤῊΘ 
ἀἰδίδμοο ἔγοπη Φογυβαϊοπι ἰ8 δου οἢ6 δηὰ ἃ Βαϊ 
ΠοιΓΒ. 

Ταίαπηιΐ, οὐ Τωίαπι, ἰ5 πιοὶ ἰΔοη Πρ, ποῦ σα αἰέν; 
ἴον τὰ. Ο4}}Ἐἔππὶ παπιοά, 18. χ. 80; 1 ὅπῃ. χχν. 44. 
ἸΔῪ ποιῖϊ οὗ Φογιβα]οπὶ ἰη Βοη)απιὶη (ΚηοὔΕ]). 

ϑογοδ. ΠΟῪ ϑ'8.Υ15, “οπ 8 ρτουὰ ἢ}}} " (ΕὭττοΓγ, Ρ. 
189), ἅν ὙΒΙΟΝ ἴοτταοοθ οὗὨ οἴἶνο- γθο8 δϑοθηδ, ἔθ 
Ποὺ ὑγοξὲ οὗ σογπβαίοπὶ (οοπιρ. 8]80 Ἐοδίηβοι, 
αίον Βιὺὶ. εβ. ρ. 154 6[.). 

Καγοηι, ἸῸΝ Αἷη Κατόπι, Πγθ6 ἩΠΔΥΟΓΒ οὗἨ δῇ 
Βοπγ τγοϑῖ οἵ Φεογαβαίοθηι ( ΕἼΣΤΟΥ, ἡ. 310), σι ἃ 
Βρίοπαϊὰ οἱοϊβίογ, ἤοβο χαγάθῃ γα} }8 ἃ ΓΘ ον θην 
ὉΥ [8}1] ΟΥ̓ΡΓΘββεῖγοοδ, ἴῃ ἴΠπ6 τηϊάδβὶ οὗ ἃ ᾿δῃάϑοαρθ 
ὙΥΒ]οἷι ΒΌΓΡΓΙ 865 1[Π6 ΓΑνΟΙ]ΟΓ ΕΥ̓͂ 118 Ἰον 6} 1π6 88 δηὰ 
θοδυγ (Βοδίηβοη, ἰϊ. 141-157, Ζαίεν 1διδί. ξε. Ῥ. 
9271 ἢ, ΤόΌϊΪον, Τοόρου. ἰὶ. 844 ἢ. 

λέγ, ἸΟῪ Βοιῖοτ, βουτηνγοδὶ οὐὗἨ Φο6 Γι 5816πὶ 
(Εὐγτογ, Ρ. 191), βαιά ἢ ἀρ ὁ 8 πιοιιπῖδὶπ 

νῸ ΔΡργοδομοὰ ΒοιΒ]Θ ἤδη, τὰς Ὀοῖθοῦ σα! ἐναϊοα νγο ὶ 5146. δῦουθ ἔπ σγοὸπ ἰογγαοοβ, Βυγτουπά ρα ΜᾺ 
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οἶἶνα δηὰ ἦγ ἰΓθ68; τηϑηποποά, (ἰδηῖ. ἰ,. 17, ὙΟΓΟ [ΒΑΘ ΔΟΙΥ͂ δηά ὕτρε θοῦ οὔ 186 ἘΠΕ ΒΕ ΠΟΕ ΤΟ [4}} 
- ἢ ως (ΕἸστοῦ, Ρ. 149). [π᾿ ἐπἷῖ8. δοϊ πιά λᾶαν! ἃ οὔσο 

6 ἌΠΙΒ ὉΝΤ ἀτὸ δεϑὲ Ἔχ ρ᾽αἰποὰ 86. ταοαπίδίμ5 Βροηϊ [18 τἰπηὸ (1 ὅδιι. χχὶϊὶ. 24, "8. 1χὶ}}. 1; Ἰϊν. 
οἵ Βοῖδες, ΖΞ δἰσῃϊῆοδ ραγί, ρίοοο, σθη. χνυ. ϊΟ;, 3), δοῖο Ζοίιη τη6 Βαρῦβε φργοδομοὰ (δίμτι. {1..1}, 

Υ ἐδ -ὙὩΞ "μος (νι νι τοιηρτοὰ (Με, ἵν. 1; Μαγκ ἢ]. 12, 
δετ. χχχὶν. 18, 19. Οορηαῖθ ἰδ ἢ ὃν πὶ ῬΤῸΡ. 18; μκὸ ἷν. 1). Οοπιρ. ιστίπον, ποροὶ, ἢ. 440; 
ποι πίαίῃ ἀοΆ]ο, 2 ὅδα. ἰϊ. 29. ἼΣΞ, ἸΥΠΣ ἰ6  Εονίπβοῃ, ἷ), 187, 202 Η᾿, 474 ἢ ; νου ϑομαροτί, 
τμδξ πὸ ἐω μη δάμη. ον]: ἐαγαΐῃ ὀρ μα ( οοαπίτν, ἢ ῬΡ. 94, 96, 102 ΄, ; δοοίΖοη, 1). Ρ. 220 Εἢ.; νοῃ 

. ' δ απιοτ, ᾿. 47. «ας παρ, Ὀτοίκο σου ΠΥ). ΟΥ̓ {Π}8 σΠΓΑΟῖοΥ 18 16 ἜΡΩΤΟΣ οουπέγν ἀδοας ΒΟΙΙΟΓ {Ἐαττετ, Ρ. 192). νεοῖβ. 61, 62. ἘΦ ΣΔΌΔΏ, νοῦ. 6. Ῥτοθαῦϊγ 

ΔΜΙαποελο, δοςοτ ΐηρ ἴο. ποθ 8 ἰὮν ῬτοθΑ 6 ΚαΗ͂Τ Η4}16Δ (Κποῦοὶ]). Μιαάϊη, βϑσοδοδ, ΝῚΡ- 
ἢ ᾿- Ἶ ΕΒΏΔη, ποῖ ᾿ἸῃηΘ ΠΟΠΟὰ δἰ βο ΠΟΓΟ, ΠΚΉΟΥΙ. 

ἀραίοσευτο τὶ ΟΕ Ρ 1 ΟἿ. Σ᾽ δ, το ΒΊΟΝ ρίαρο, ππῃς αν οὐ Βαὶν (Ππμαπποίαιι, ΓΊΤΩΓΤ  ) 
ψν 60. διχιά Οτοιρ, ποττῆννοδι ὁ τπο ΒΠᾺ οπ. ΨΧΧ.: ἡ πόλις τῶν ἁλῶν. ΜΨα]ρ. : οἰνίαδ φαϊϊε. 

ὑγβοῖπσ δαὶ ἑὐαῦ εἰς ἹΚ σ δἰ. ᾿ϑατίτη, πΩ 9 Πατμοῦ : ,ϑαἰκείααι [1] εἶἴγ]. ῬΓΟΌΘΌΙΥ ποδγ [86 
ἀξ δε ἐπ πις ταληατ οι, ἐἰνι Ῥίδοθ νας τ ἴῸ Κυτο. ΚΆΠΟΥ οὗ δα! νγῆαγο ἐπ6 ΕΔΟπλῖτ68 Βα βογοα ϑθυογαὶ 

τε 61-Επαῦ, τὰγοθ ΒΟῸΓἕέ ΟΠ ΉΤοΙΕ οὗ σεγαβαίοπι. ΠΣ ΑΒ  ΕΡΟΝΕῚ; τὸ τὰς ΠΝΤΩΝ ἘΠ ΝΕΙ ΤΟΝ 
“Τα οἷά “ οἷν οὗἩἨ Τμ6 τννουά 8 Πεὲϑ ὈΘΟΟΠΙ6 ἴῃ πιοά- 5 δ το, ὦ τὴς Ὁ 7 "ὴ ἀν ἐτὰ 
ὁ ἔπιοβ τὸ ἱ οἷν οὗ αἶπο, 86 Πορθίπεοη ({. 385) ᾿ χνῆ. 12; 2 ΟἸγ. χχυ. 11]; δῃά 50 Πουίηδβοῃ, ἱἱ. 

ἱπίογργοῖβ τῃ6 δπειοηΐ δη [Π6 ρΓΟθΟη ἤδιηθ. ρο- 
νῷ ἔγοπι Κι τ δι 7ο σὰ ὁποῦ Ὀγουρὴξ ἀρ [ΠῸ ἀτ ᾿ Ἐἰπ-αοά! (ΤΑῚ ἘΝ, Οοαι - ἸΟαπίαίπ), πον Αἰπ 
τοπι ΒΘΙ Β-Βποτλ 5} (1 ὅαπι. νἹ. 21; νἱῖ. 1,2). ΟΥ̓́ Σ᾽ γ, οπ 1ὴ6 νγαβὲ βίάθ οὗ ἐμ6 1γ)οδὰ ὅ.ὰ, ψἢ ὁ 
86 γον δγά 5 βοιὴ6 8{}}} οχἑδί, δοσογάϊηρς τὸ Ν δ]θῃ-  χἱςΐ, νγδῖτὰ (819 Ε'., Ἡοθίπβου, ἰϊ. 210), βυθοῖς βργίπς 
ἅποτ, ἢ. 19, ὁπ. [86 δῖ 5100 οὗἨ 186 ρδοθ. ἘΔΌΡδ, οὐ ψαῖοσ {Εαττοσ, Ρ. 159), ὙΠ ἢ ποθ τοί 
ποῖ τὸ 6 Ἰἀεηεῆο. ᾿ ΡἉΪ8 ἀπά δα]εδιη-βηγι 9. “ὙΠ Ολη τ. 168. κἷπας 

ὃ. ψετ. 61, 62. Οὐδεε ἵπ ἦς Ἡγιάετπειβ. ὙΠ, (1, 14) οὗ ἃ " ΟἹ πδῖοῦ οὔ τπ6 ΠΟ ππλ} ̓1 ΔΌΠα 186 Υἱπο- 
ΜΠ άογης85 οἵ Φυάαϊ. ὑὈογάοτοά ἴῃ [6 Θα8ὴ ΟἹ ἴἢς } γατγάϑ οὗἩἉ Ἐπ-ροάϊ, Ηοτο ἢοιιγίδ!ο8. τῃ6 μίππε .9- 
Ἰ)εδὰ ἕω, ἴπ το δοῖτἢ οα τι Ν ρεῦ, οἡ [86 τογτῖ-  ο]ορίαβ, υἷος ὕδατα το ἔγαϊς 80 Ἰϑτιοιιδ ἀπάοσ [}6 
ΤΟΥ οἵ τΠ6 ΓὨἷγὰ, θαττἢ, ἀπά ἢ στοῦρδ οὐ οἰτ68 ιπδῖηθ οὗ Αρρίε8 οὐ ϑοάομι" (Ειγτγον, Ρ. 159). ἜΠ6 
(πυδῖπα τ!) οα Μουπηὶ Φαάαῃ (566 ΜοῺκΘ᾽Β πιδρ,  ἡοροίδιίοη 1» Ἰτορίς!. ΒῪ {Π|ὸ Ἰοπη δ: ἀγῸ {Π|6 ΤΘ- 
111.},ὄ ἰὰ τι6 ποτ οα Π6 Ὀογάογ 1ἴπὸ οὗὨ 1π6 {Π|06 οὗ πηα]η8 οὗἩἉ Χναγίοιιβ αἰ βοο Δρραγοηγγ αποίοηϊ, δἱ- 
δυάδι 85 ρίνεπ υϑσβ. θ, 7. Τιΐβ 80] 6 τορίου ᾿ τῃουρ ἢ τῆ ϑροῖ τεῖϑγὸ τπ6 οἷά οἰτγ βίοοά δρροῦγβ 
ἰδ γι φορά τϑᾶβοῃ ἀδειρηαῖθα 88 8 Ὑ Δ ΘΥΙΟ38 [τὸ ἤᾶνα ὕδοη δαγογ ἀονη (Βουϊηβοη, ὉΞ 216). 
(ἼΞ 18), βἴποαδ, υῖ τη τὴ6 ὀχοθριίοη οὗ Εη-ροὰϊ απὰ ἤοτθ 1λαν ἃ ταγτρά, 1 ὅδπι. χχῖν. 2. ΘΙΠΘΓ 

οογιαίῃ βροῖβ ὙΠΟΓα ΒρΡΠΠΡΒ ὁὐσατ, ἷξ ἰα μι], θαν-] ᾿ΠἈΖοσοπι Γαπιαγ (θη. χὶν. 7; οοπιρ. 2 (Ἶτ, χχ. 3) 
τεῦ, “(τσ τα] " (Εώττον, ρ. 149) βοϊϊταά6. ΤΉι Α8. [86 βαῖμὸ ΡΙδοθ ἃ8 Ἐπιροί!, [5 ἀοι ὈΓα] ; νοι 
τις. πεὶρ ῃθογῃοοά οἵ τὶ Εἰοίσιος οἵ Μαγ ϑαθα, ὁ. ᾿ἔβαπιοτ (ρ. 188) ἀπά ΚΑΟΙ ἃτὸ ἱπ ἕανογ οἵ 86 ΒΌρ- 
Φ. ὙΘΔΤΕ [86 ΘΌΡΘΑΤΒΠΟΟ οὗὨ τοττί υ]9 ἀοϑο]αιίοη ἀπὰ ᾿ ΡΟΞΙΏΟΠ, ὨΟΡΘΙ (ὉΠ τ 8 ν6Γ89) 18 ἀδίπϑῖ 1{. 
Ἰοπείϊηθβθ. ““[ὴ τα [86 6γ6 ΒΟΆΤΟΒ68 ὧι δὰ πραγ]  “ἴ- 09. Α Ῥαββίῃρ βιβιοσηθπὶ τΠ8ι [86 οἰ] άτοπ 
ἴογ ϑοπιδ ρτοθη [Ὠΐπρ' ἴὸ όυθγ ἴπὸ πΟΘΙ ΠοΓΌ τα οὗ 9π488]} ΘΓ ποὺ δ] τὸ ἀγῖνα οὔῦ ἔπ ΦοὈιιΒ᾽ἴ68. 

. . ΠΟ β81π0 νοῖβο 8 σορολίοα, υάρ. ᾿. 21, ὙΠῈ 186 

Ἔν Ὁ ἐΕΠΕ κλιοὶ ας δον δ τύθα δι δ ον δ να ττ πο δ ππε 
δπὰ [ἢο τΐπτογ ταὶπβ σταβὴ ἀονγῃ ἔγοπι ἴΠ6 Πεῖσηῖῃ 7 υἋ6ἢ, ε᾿ὸ στο οὗ ΒοΠ)βη ἃτὸ παιηθὰ, ἴο 
1 πὸ ῥγοῆι " (Εατταγ, ρ. 161). ὙῊ6 τοσάς τῃτοιρἢ ΠΟ π, δοσογαϊΐπρ ἴο οἰ, ΧΥΠΣ. 28, ἴπΠ0 Ρΐϑοθ ὙὙᾺΒ 

τοῖς π]!άοτπθβδ, οἡ Ἡρρϊο ἢ τῆ6 ΒΙΆΓΤΥ μοανοηβ Ἰοῦκ, δ ο1104. δε τῆογθ οπ ΧΥΪΙ. 28. Οπ ἐδὸ ἱπιροτ- 
ἄοππι δὲ πἰσῆς πῖτἢ πσοπάγουβ θοΘ ΤΥ (Ἑαττον, κ᾿] (ὅπ06 οὗ (ἷ8 νοῦϑς ἴογ ἀοιοΥπ πἰπρ ἴπ6 ἀδῖθ οὗ ἴ.ὸ 
5.), Ἰοδὰ ἐγοαπθῃ 1} ἴο δίδορ Ῥγοοὶρίςθϑ; Βοπιοι 68 οομροδιτοὴ οὗ οὐγ ὈοΟΙ, 806 ἴῃ [ηϊτοά. ὃ 2. 

80 ΔΡΠΙΡΕΨ ἀονῃ {Π6 τος Κ8 τῆδὲ ἴθ ποοᾶ5 41 τῇς 1 [Δ ίει. οΓ τλε Βίδία, ἀτι, "' ΟδτηρΕῖγο."" --ἶκ.] 

2. 7Τλο Τογγίίονῃ οὔ ἐλ 7Τγῖδο8 ο7 δἰρἠταΐηι απὰ ΜΜαπαεεοῆ. 

ΟΠΆΡΤΕκ8 ΧΥῚΪ. ΧΥΙΙ]. 

α. 1.8 Βοππάατιοβ. 

Οβάρτξε ΧΥ͂Ι. 1-4. 

1 Αμπάιδο Ἰοὶ οὔ [[0γ] {Π6 σὨ]Π]άγϑη [8008] οὗ ΦΟΒΘΡΆῈ 16]] [σᾶπιθ ουὐ 7 ἔγομῃ [{{}67 20Γ- 
ἄδῃ Ὀγ ΨΔογίομο, υπίο [417 (ἢ 6 τγαίϑγ οὗ “θγῖςμο, οἢ {16 δαϑὺ, ἕο 16 ἩΠάθγη 688 υἱοὶ 

2 ρορίν ρ ἔγοπι 96γίοο [Ὠγουρπουῦ [ὁη}] Μοῦπὶ Β6ι}-6], Απὰ ρσοαίῃ [ἀπά ἰὃ ψγϑηι] 
ουὐ ἔτοπι Β6ίἢ-6] ἰο 1.12, πα ραβϑβοιῃ [ρ885864] Δ]οπρ ηΐο (Π6 ὈογάδΡ οὗ Ατοὶ [16 

8 Ατγο 67 ἴο Αἰδγοίῃ, ἀπᾶ ροϑίμ [θη] ἄτῃ γοβύναγα ἰο (86 σοαϑὺ Προτάαε οὔ 
ϑαρῃϊθ [6 δαρμ]θ.6}, απο (Π6 οοαϑὺ [Ὀογάθυ] οὐ Βϑίμ-πογοι ἐπ πθίθου, δπα ἴὸ 

4 (ἀδθ2εγ: δῃηᾶ {Π6 σοΐηρβ οαὖ {πογθοῦ ἃγὸ [ὑγ6γ6] αὖ 16 δοᾶΔ. 80 [4.47] {π6 μά σθη 
[5018] οΥἨἁ Φοξθρῆ, Μαμπδββθὴ δὰ Ερῃγαΐπι, ὑοοὶς ὑπὶγ ᾿μ]ιου ἴλη α [)ρΟΒΒΘ 881 011. 
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ὃ, Ῥοτίου οἵ {πὸ Τιῖρο οὗ Ἐρδγδΐπι, 

ΟΕΑΡΤΕΕ ΧΥ͂Ι, 5-10. 

ὅὄὅ Απάᾶ (δ θογᾶον οὔ [μ6 οἰ] άγθῃ [80η8] οὗ ΕΡῃγαῖπι [νγ88] δοοοσαϊπρ' ἰο {μ6ὶν ἔβυηὶ- 
1168 νγὰβ8 ἐλιμδ [οταϊῦ: νγὰ8 (08: Ἔνϑθῃ [84] [86 Ὀογάεῦ οὗἩ {μεὶγ ἱπμδγίδηοθ [ροβθθϑ- 

6. κ]0η} οἢ {μ6 ϑαϑὲ βἰἀθ νγγχαϑ Αἰδγοί-δαάδγ, απο Βϑίμ- πόσοι 186 ὌρΡΡΟΥ; Απάᾶ ἐῃ6 
Ὀογάοῦ ψοαῦ οἂὐξ ἰονγαγα [86 868 (ο ΜΙομβιμθίμαῖν οὐ [86 ποῦ β46 [8ο 6 ΥΥ̓ εἰ : 
Καεὶ], δὰ ἘδΥ : ἔγομη ΜΠΟΒ θίμδἢ, πογίμψαγα]; δὰ (16 Ὀογᾶθσ ψϑηῦ δρουΐ δϑβῦ- 
γγαγὰ απο ΤΆΔΗΔ ἢ -Β] ἢ, δπα ραββοά Ὀγ Ὁ οἡ (Π6 οϑϑὺ [ϑαϑύνγασγα } ἴο πο 8 ἢ 

7 Αμά ἱΐ  νϑηῦ ἀονῃ ἔγομι Φδηοῆδῆ ἰο Αἰάγοί, δπα ἴο Νδγδαίῃ, δηᾶ οἽδηθ ἴο ἰως 
8 07» ἰου6}64] Φθγῖομο, ἀπὰ ψϑηΐ ουῦ δἱ [{Π16] Φοτάδῃ. Τὴ θογάθρ τψϑηΐ οὐ [680 

ἔγοτα ΤΑρΡρυδἢ ψοβύπαγα ἀπίο (6 τἰνοῦ [αίθγοουγβο οΟ1] δηδῃ; δηᾶ [6 ροίϊῃρξ 
ουδ {Πογθοῦ γ γΘ δἱ {Π6 βεᾷ. ΤῊ ἐξ [ῃ6 ᾿ῃῃουϊίδῃοθ [ ροββθββίομ) οὗ (86 {106 

9 οὗ (πΠ6 ΟὨΠ]Πάγθῃ [8018] οὗ Ερῃγαΐπι ὈΥ {ποὶγ ἔδτη 68. Απᾶ δ (86 βϑραγαίθ οἱτὴθβ 
ἴον 16 ΟΠ] ἄγη [80}8] οὗ Ερἢγαΐτα ἰσϑγὸ διαοηρ [86 ἱπηῃθγιίαμοθ οὗ (86 ΟΠ] άγθ 

10 [801η8] οὗ Μδῃβββθῇ, 41} (ῃ6 οἰῴ68. νι {πο ὶγ ὙΠ] αρθθ. Απαᾶ (Π6Υ ἄγανθ ποί ουῦ {86 
ΘΉΔΒΔΏΪ 68 (Ππαὺ ἀἄνν 6] ἴῃ 6 Ζοῦ : θυΐ [Π6 ΟἝπδϑῃῖῦθ8 ανν6}] δσηοηρ [16 ΕἸΡΕΓΑἰτηλθϑ 

Ὁπίο {18 ἀδγ, δηα Βοῦγα ὑπάον (σαί [πὰ {ΠΟῪ Ὀθοδπιθ ὑγἱ θαΐΆΓΥ βοσυδηΐ; ΤΥ Χ,: 
κὰι ἐγένοντο ὑπόφοροι δοῦλοι]. 

ΤΕΧΤΟΛΙ, ΑΝῸ ΘΚΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

[1 Ῥερῶδλρα ἢθ σοηποοίίοη οὗἩὨ {Π|6 γοσϑο, δηὰ [15 οἼτῃ σιϑδΏ Ως ΠΙΔῪ Ὀδεὲ Ὁ Τορτοροη δὰ ἔπ: γάαγ. 8. ΤῊ] 8 ἐς ρμο9- 
δοδοίοα. .. .. γον. 9. Αῃὰ [8]80] ἴ6 εἰ(ἰοα ἩΒΪΟΒ τοΙῸ δερασαιθα ἕοξ [6 δ0}2 οὗ Ἐρθταὶπι ἴῃ ἰδθ πὐλάδὲ οὗ (ἢ Ροδεοδυίοα 
οὗὨ ἰδ 80η8 οὗ Μίδιηδαδοι, οίο. --- ἴὰ.] 

ς. Ῥογἕοῃ οὗ τ6 Το οἵ Μαδῃδβϑϑοῆ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΥΙ͂Ι. 1--3. 

] ὙΠΟΓΘ γ88 4180 ἃ ἰοὺ [Απᾶ μοῦ νγὰϑ (6 1οὐ} ἴου {86 ἰδὲ οἵ Μαμπαββϑῃ ; ἴον Β6 
τσας (6 βγεί-θοσῃ οὗὨ Φοβαρᾷ ; ἐο ιοἱί, ἕον Μδομίν 116 ἤγβ- οστ οὗ Μη ΔΒΒΘ., 1Π6 
ἴαιμον οὗ (ΟἸοδᾶ: [,] Ὀθοδιβθ μἢ6 8 ἃ τηϑη οὗ ὙΆΓ, [}, {μογοίοσα [854] μ6 μιδά 

2 ΟἸ]εδα δῃὰ Βδβῆδῃ. Τόσα τγ88 4180 [πα ὑπο γθ γ75] α ἰοἕ ἴον (86 γϑϑὶ οὗ (Π6 9Β}]- 
ἄτγϑῃ [50}8] οὗ Μίαμπαδββθῃ ὈΥ ὑποὶν ἔβα 1168; ἔου {π6 σὨΠ] ἄσθη [80}8] οὗ ΑὈ]6Ζθγ, δπὰ 
ἔον {π6 ομ]άτγοπ [8οη8] οὗ Ηδ]θκ, δπὰ ἔον (8 ο]άγθη [80}8] οὗὁὨ ΑΑβγὶ6], δῃα ἔθ 186 
οἸ]άγθὴ ὑκὶις οὗ Β'θοῆοῃ, δηὰ ἴοσγ {86 οἰ] άγθη [80}8} οὗ θοροῦ, δᾶ ἴοσ (86 
Ομ άγθῃ ὙΠ οὗἨ Βῃοπλᾶάα: (Π686 τσόγ6 (88 τη8]6 οἰ] άγθη οὗ Μδῃββθῃ (ἢ6 Β0ῃ 

8 οὗὨ Φοξβθρῇ ὉΥ {Π6}γ ἔΆπ}1116858. Βυῦ [πα] ΖΕΙορμοδά, Π6. βοὴ οἵ Ηβθρῆμθν, (886 βοῇ 
οὗ αἸἸο5α, (Π6 βδοῃ οὗἩ Μδοιῖν, (ἢ βοῃ οὗ Μδῃμαββθῃ, δα πὸ βοῃβ, θαὺ ἀδιρ 6 ΓΒ : δά 

4 [686 αγὸ (Π6 ὩδΔΙΏ68 οὗἉ 8 ἀδιιρηίογβ, ΜΙ ἢ] δῃ, δπὰ Νοδι, Ηορίδ, ΜΠ]οδ, δπὰ ΤΊΓγΖϑΕ. 
Ἀπά {6 ὺ οδῖηθ πϑαῦ Ὀοΐοσα ΕἸθαζαῦ (Π6 ρῥγίθβί, δῃᾶ βϑίογα Ψοβίια [Π6 βοὴ οὗ Ναι, 
Δηα Ὀαΐογο [Π6 ρυΐποθβ, βάγίηρ, ΤῈ ογὰ [96 ῃονδ] οοτηπιδηαρα Μοβαβ ἰο σῖγα υ8 8ῃ 
᾿ηΠ γι δποα [ἃ ροββθββίοῃ ) πο πρ ΟΡ Ὀγοίμγθῃ : ἐμογοίοσ [8η4] ᾿δοοογαϊησ ἰοὸ [86 
σομληδητηθηΐ οὗὨ ὑπ6 1 οτὰ [96 μον }} μ6 ρᾶνβ {πθπὶ Δῃ ᾿πμογιΐδῃμοθ [ἃ μοββοββίοῃ 

ὅ διηοηρ [86 Ὀγοίδγθῃ οὐ (πον ἔδίμοσ. Απᾶ {Π6γα [611] ἰθὴ ρογίοῃβ ἴο Μδῃδββθῃ, "6- 
6 8.468 {8 Ἰαπά οὗ (ἸἸδαα ἀπα Βαδβῆδῃ, υυῃϊοἢ τσογθ οὴ (}6 ΟἶΠΟΓ 8146 [οἵ 1167 Φογάδῃ :; 

Βθοδαβθ {π6 ἀδλυρῃίογβ οὗ Μη βββο Πα Δ ἸπΒ υ ΆΠ06 [ ΡΟΒΒΘΒΒΙΟΙ ] ΔΙΩΟῺ Ρ᾽ ΠΪΒ ΒΟΏΒ : 
84 {Π6 ταβί οὗ Μαμβββθ ἢ Β Β0Π8 δ {π6 απ οὗ (Ἰ]6δά. 

7 Απά {π6 οοδδύ [Ὀογ6Γ7 οὗ Μδῃδββθῃ νγὰβ ἔγοπι Αϑῇδγ ἰὸ ΜΙοΒ μα θίμδ, ἐΠπαὺ ἰἑείῇ 
Ὀοίογθ δ θοθθια : πᾶ {Π6 ὈΟΓάΘΡ γϑπὺ Δ] οὴρ οἡ (86 τίρῃι μδηά [6 ὙΥ εἰΐα : ἰονγαγαὰβ 

8 {86 βου] υπίο {6 ᾿πμδοϊιαηΐβ οὗ Ἐπ-ΐδρρυλῃ. δίοισ [οταϊῇ : ΠΟΥ] Μαπαββθὴ μδά 
(86 Ἰαπὰ οὗ ΤΑρΡΡυδῃ: Ὀαὺ ΤἈρρυϑη οα ὑπ6 οτος οὗ Μδπαββθὴ δείοησοα ἴο (ἢ6 

9 οἰ άτεη οὗ Ἐρῃγαίῃ : Απᾶ [6 Ὀογάθσ ἀθβοοπάθα υπίο {Π6 σῖνοσ [τνδίθυ-οῦσθΘ 
οἵ] Κϑπδὴ [γϑϑᾶβ; ἤθῃοθ --ς Βδοᾶ-σοοκΚΊ, δου μναγὰ οὗὨἩ {π6 τῖνογ [Ὑγαύθ-οου ΓΒ 6]. 
ἼΠ686 οἰ(168 ἷ οὗ ΕἸΡΗγαίτη αγὰ διωοηρ {π6 οἰ([68 οὗἨὨ ΜΑΠΑΒΒΘἢ : [86 οοδδί [Ὀοτά 6] οὗ 
Μδμδββθὴ 8180 τσαβ ου {86 πογίῃ βἰ46 οὗ {πΠ6 σῖνονς [τύαίθγ-οοῦΓΒ6}, δμα (Π6 ουορΌ ΚΒ 

10 οὗ 1 πγϑῦὸ δ [86 βοα: ϑουίναγὰ ἐξ [16 ἸΔη4} ισας ἘΡΗ ΓΑΒ, δῃὰ πουίῃνγαγα ἐξ 
ιῦα8 ΜΔΗΔΒΒΘἢ 8, δηὰ (Π6 868 ἴβ [188] ᾿18 Ὀογᾶθυ; δῃᾶ {Π6Ὺ τηϑὶ ἰορθίμερ ἴῃ 
[ἰουοβοᾶ, ΟΥ βίγιοῖκ Ὁροη 7 Αβῃοῦ οα [86 πογίῃ, δῃᾶ ἰῃ [ὑροπ} Ιβββοθμαν οἢ (86 Θββί. 
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11 Αμὰ Μδμῃβββθὴ ᾿δα ἴῃ 1βββϑοθδῦ δῃὰ ἰπ Αββοσ, Βϑίῃ-βῆθδῃ δῃᾷ δδὺ ἰόνγῃβ [ἀδυρσῃ- 
[6[8], δηά ΤΌ] ΘΆτα δπα 6. ἑονγηβ [ἀδορ ΐ6Γ8], δηὰ [δ ἱπ ΒΔ ὈΪ Δη (8 οὗ ΠῸΣ δηᾶ ΠῸΓ ὑόν ἢ 
[ἀλυνβῦθχβ ], ἀηα 1116 ἱμΠ Δ] Δη(8 οὗ ΕἸ -ΠῸΣ δπα Ποὺ ἰονηβ [ἀδιρὨμίο ΓΒ], δπα [Π6 ἴῃ- 
Βδθιϊληΐβ οὗ ΤΆΔ ΔΟΝ δηὰ Ποὺ ὑονγῃβ [ἀδιρὨ δ ΓΒ], ἀπα ἰῃ6 ἱπμδ ϊδη 8 οὗ Μορίαάο διὰ 
ΟΡ ἴον [ἀρ 68], ὀυθη ἴἤγθο οουπίγὶοβ [(ἀοβθπ., ΕἌΥ : [6 ἰῃγθο μοῖρ 8, ἑ, 6. 186 
[γοα οἰ[168 ΒΙτυαϊοα οἢ παῖρσηίβ. 866 [Π6 ἜἘχθρϑῦοαὶ Ἔχρ᾽δηδίίοηβ. ΤΧ Χ. : καὶ τὸ τρίτον 
τῆς Νοφεθ. ΜΡ. : ἐογίϊα ΡῬαγ8. Γλυῖπϑῦ : {Π6 αὐτὰ ραγὶ οὗ Νϑρβδίῃ. δ ΥΥ̓ οιΐθ : [ὕγϑθ 

12 ρμογοῃβ οὗ δουπίσγ (ἀγοὶ ᾿αηπαδολα 6Ή} ; Βαπβθῃ : αἷδ γοϊίαπάβελα ]. οι [ΑΠᾺ] 
[86 ΟΣ] άσϑη οὗ ΜΔ μ ΒΒ ἢ οοὐ]ά ποὺ ἀτῖνϑ οι ἐδ6 ἐπλαδίίαπέξδ ο7 [οουἹὰ ποῖ οΘοπαῦογ 

18 ἰῆοβο οἰεἶ68 ; Ὀυϊ “Ὁ (86 (δπδδηῖθβ γου]ὰ ἀν ν6}} ἴῃ [Πδὺ Ἰδηά, Υεὐ [ΑΠπ47 ἰδ σδτηθ 
[0 Ρ888, ὙΒ6η 6 Ομ ]άσθη οὗὨ [8.86] οσθ σάχϑη [Ὀδοδη6] βίσοηρ, ὑμαὺ (Π6Υ ρυὺ [ῃ6 
Οδπδδηῖξθβ ἰο θα δ [πιδα6 [16 δπαϑηϊθβ ὑὙἹ αΪΑΓΥ βοενδηίβ] ; Ὀὰΐ αἰ ποί υὐ ΣῪ 
ἀγίγο ἴθ οαἵ, [)6 ΥΥ οἰΐο, ΕᾺΥ : αδον υογίγοϊδεη ἐλαίεη δὶ6 δ6 πίολέξ; ἸΘΑΥΪΥ (86 
8126 88 “Ὀαΐ ἀτῖνθ ἴμθπὶ οὐΐ [Π6} αἰᾶ ποὺ ἀο ;᾽ [0 ΘΧρυθββ: ἡ ΠΓῚ οἢ τ ΟἿΣ]: 

ΤΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΔΙΜΑΤΊΙΟΑΙ, 

[{ὙΥὙεσ. 9. Το οἰεἶαδ δὰ ἘρΡὨταίτα ἰὰ ἴδο πυϊδὲ οὔ ἴδο οἰεθ οἵ Μδιηδδοοῦ. Αὐτὰ ἐδο θοσάον οἵ Μδηδλϑϑϑὴ ΜἨῺΔ ΟὉ ἰδ: 
ΒΟΣΙΣ εἰόο οὗ ἐδ τἨδέδσ. οοῦΓδο. -- ἴκ.]} 

ἅἄ. (οπιρϊαἷπε οΥὨ [86 80πη9 οὗὁἨ ϑοβορἢ οὐ Αοοοππὶ οὗ δὴ ἰπβυβὶοϊοης Ῥοββοββίοῃ. 

Ομάρυμε ΧΥ͂ΙΠ. 14-18. 

Αμᾶ {86 οἰ] άτθη [8088] οὗ ϑΦόοβθρὴ βρδκθ υπῃίο Ψοβῆυδ, βαγίπσ, ΥΉΥ Βαϑὲ ἴουὰ 
δίνθῃ τὰ ὄμέ ὁ1η6 Ἰοὺ 8η4 ὁπ6 ροτίομ ἴο ᾿π61}ὺ [88 ἃ Ροβββββίοῃ ), ββοίηρ' 1 δῖα 8 σγϑϑί 
ΡΘΟΡΙΘ, ἤοσϑβιλποι 88 [1 80 ἔΆγ 88, “ἸΚἘ 1 ἼΡ] (μ6 Τοτὰ [9ομουδ] δι Ὀ]ΘΒΒΘα τὴθ 

16 δοσίο ὃ Απά Ψοβῆυδ δηβυγογθα [βα]ὰ (07 (μθπὶ. 1 (ποὺ ὅθ ἃ στϑαῦ ρθορὶϑ, ἐδϑθη 
[ομἱῃ : ἘΠ66} Ἐδ [Π66 ἋΡ ἴο [Π6 ποοα-σοιμηπέγῳ [ΠὈΓ680}, ἀμ οὰΐξ ἀοννῃ ΓῸΓ {Πγβ6] 
Βογ ἴῃ {16 ἰδῃηὰ οὗἉ 16 ῬογΖΖιίθβ δὰ οὗ (86 ρσίδηΐβ [Εδρμαίτ], ἢ ταουπὶ ΕΡΗταΐτα 

16 θ6 ἴοο ΠΑΓΤΟῪ ἴῸγ (866. Απά {6 σμ]άγθη [80}8] οὗ ΨΦοβδρὰ βαϊὰ, ΤῊΘ Ἀ1]} [τηουῃ- 
ἰαἴ] 18 ποῦ Θῃοῦρἢ [ὉΓ ἃ8: Δπᾶ 4]1] {π6 ΟἧΔπδδηϊίοβ {πὶ ἀνγ6}1 ἴῃ [6 Ἰαηά οὗ [ἢ6 
γΑ]]ῈῪ μανθ ομαγοίϑ οὗ ἴγοι, δοίλ ἐλὲψ πὸ αγὰ οὗ [1π7 ΒΘ ΒΘ θα δηα ΠΟΙ ὑΟΥΤἢ8 

17 [ἀλιρῃίοτβ], πὰ ἐΐον ῆοῸ αγὸ οὗ [12] [Π6 γδ]]Ὲ 0 οὐ δθζγθθὶ. Απᾶ Ψοβββιυδ βρᾷῖκθ 
ἀηΐο ἴπ6 Πουβθ οὗἩ Ψοβθρᾷ, θυδη ἴο ΕἸ γαὶπὶ ἀπαὰ ἰοὸ Μίδηδββθῃ, βαυίησ, Τῆου αγέ ἃ 

18 στεϑδί ρβθορὶθ δπᾶ μαϑί σγϑαὺ ρουῦσϑῦ, ἴοι βῃδ]ῦὺ ποὺ Βδυθ οπθ Ἰοὶ οπίῳ: Βαϊ (δ6 [ἃ 
Ἰηοππίδ᾽ ἢ 884}} Ὀ6 {μ]η9 ; [οΣ ἰὑ ἐξ ἃ ψοοῦ [[Ὀγ680], ἀπά ὑμποὺ 888} οαἱ 1 ἀονγῃ : δὴ 
(86 ουὐεροίπρθ οὗἉ ἰξ [118 ΟἸὐΓΌΆΠΏΘΓΒ, ΒΡΌΓΒ] 88}8}} 6 (Πἷπθ: ἔοσ ἐμοὰ βμα]ὺ [π}}} 
ἀγῖνθ ουὐ (Π6 Οδπαδηϊθ8, ἱπουρ [[0Γ] ὑμ6 0 Βαγθ ἴγοι ομασίοίβ, ἀπά ὑμπουρὰ ὑμ 6 ὅδ 
[ον ([Β6Υ 8767 βίσοῃρ. 
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ἘΧΈΟΞΤΊΟΔΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

Τῆς ἵνο οπδρύοτα, βἰχίθοῃ δηὰ βουθῃΐθοη, ὈΘΙΟηΡ; 
τοροῖθοῦ, δησθ ΠΟῪ σοπίδὶπ 186 δίδίηθηΐβ φ0η- 
οογηΐης ἴ86 τοττ οτΥ οὗ τ ὑγῖδ68 οὗ ΕΡΗΓγαὶπὶ δπὰ 
Μαπδϑεοῆ, ὑπὸ 5005 οὗ ψόβερὰ (αφη. χὶὶ. 50--52 ; [οἱ 
χὶν!. 20; χίνϊ. 5 ἢ). ὙΠ6 πηϊτοᾶ ἱηπογδηςθ οὗὨ 
16 ἔπο {τ 65 πο] 68 4 ἔγαϊ πα], ἕοτ ἐπ6 τηοϑὲ ρϑσί, 
δηά ρῥ᾽οαδαπίὶ σΟΌΠΙΓΥ ἱγίπο ἴῃ τ86 πα ἀ5ὲ οὗἨ νγοβίθγη 
Ῥᾳϊοβίης. 1 οχίϑθπας ἔγοτη ἴπ6 Φογάδῃ, δὰ πὸ δϑβί- 
ὀπὶ ἀοο ν᾽ τ168 οΥὗἨ πιουηῖ ΕΗ γχαὶπι (τ ἰς ἢ ἅγο τυ ἢ 
[688 του τΠ8π τ Ιδπὰ οὗ {πᾶ}, ΔΟΓΟΒ8 ἴο [Π6 δ6- 
δῃογο ἢ ἢ θογάοΓβ {Π6 Ὀοδατι] ρ] αἰ η οὗ ΞΘ ΒΔΤΟΉ. 
ΟΥ τιΐς οη το ἀϊπισίος ἘΡΗγαὶπὶ τοσοϊνοα τῃ6 βου ἢ- 
Ἔτι ρογτίοη, Μαπδϑϑοῦ (80ΓΙ ΟΕ βροδκὶπσ ΟἸ]Υ ἴΠ6 
δα! δισῖθο οὐ Μαπδβϑοῖ, ΟΡ. ταν χῆΐ 29 4.) 19 
ποβοση. ΕΠ Γαὶπὶ ΟὨΪΥ, δηὰ δὸ [ὋΓ ἃ ὨΔΙΤΟῪ 
ὅρδῦβ, υςΒβοὰ (μ6 Φογάδῃ. 8.66 ἴῃ οἴβθῃ πιϑῆ- 
ποηοὰ δῃὰ ὙΟΥΥ͂ οἶθαῦ Μαρ 11]. οὗ Μοηκοβ δ δεὶ 

1 [Μν. θτονο, ἰω ἴδο Φίσί. ογ᾽ ἐλο ΒΙδίε (ε. κα. 1. 162 ὃ, ποῖε 
61 τορεοίϑαϊγ δαγϑ ἐμὲ ΓΤ ὙΤῊΛ ὁμοῦ Ὅ6 τϑὺ- 
ὀετεά εἶτα ρ]γ “ )οτάδη- “ουτίοθο,᾽)" δηὰ ἐμδὲ “ ὉΥ "᾽ ΟΥ ὩΘΑΣ, 888 
Ὅ0 ὑυκίοροία ἰμοσο. ΤΉΪΣ ἰ5 δι γδηκο, δἰῃσο [6 Ὡλίστγαὶ 80186 
οἱ ἴο ποεῖδ ἰὼ βύος οοπηθοιίίοη 16 ὉΟἢ σαῖδος τ“ ΨΦοτίομο- 

Αιεἶα5, ἀπιὰ αἶδο Κίοροσιβ 411 Μαρ. Οὐ [δὲ 4πα]- 
ἐγ οὗὨ 186 Ἰαπὰ οοπιρ. Βολίηβοῃ, ἰϊ]., Ἰοοῖ. χίν.; 
ἘΠ ΐΟΥ, χῪ; 566 {Ὁ [Οδρο᾿β ἰγαπδὶ. ἵν. 398--332] : γοῃ 
Πδυιπιοῦ, ΡΡ. 42-46.; ΕΌΤΤΟΓ, ΡΡ. 211-246, Βοδίη- 
80, δήψε. Οοσ. ῬρΡ. 834-42 [διλη]ον, ϑύπ. απαὰ Ῥαί. 

ν γ.}» 
α. ΟἿ. χνὶ. 1-4. ΔΒοιπααγίεδ οΥ ἰδ Ἐπίϊγε Ῥτου- 

ἵποο. οτ.]. ΤῺΘ Ἰοῦ σᾶχηθ οτιῦῖ, πα πΊΟΙ Υ, ἔτοτα τῃ9 
τη. Βυπδοή σὶρ Υ ΟὈδοῦνοθ: “ ΕἸῸΠῚ [Π6 δια ὶ- 
ΘΌΝΥ οὗ ἴπ6 πογὰ “]οἵ,᾿ [Π6 ράββαρὸ τηΐρ ἢ ροσπδ 

ΓΒ Γαβαα ὑπὰ8: “ΤΏ οἱ νγὰ8 ἀγβννῃ [ῸΓ 
οἰ] άτοη οὗὨ ΨΦοβορἢ δηὰ ἴο ἔμοπι [8]1,᾿ " οἷς. 

Ῥτοτα ὅμὸ Φοτάδῃ ὉΨΡ ϑοσγίομο, δὖ 86 τνδῖοσ 
οὗ Φοσίομῃο οἱ ὑμ9 δαδοί. Τῆο ὑναῖοῦ οὗἩ Ψογίοο 18 
ῖμο ἰοπηϊδίῃ οὗἉ Ε] 1888 (2 Κ. ἰἰ. 19--239), πον Αἰπ 658- 
δι! δη, ΠΟΒΘ ἩΓΒΙΟΤΕ δ.ὸ αἰ βιιβοά οὐοῦ [86 ῥ]αἰῃ 
(Βοδηβοη, 1... 288 4). [ες συγρίοθ ἕο δοδαυτ- 
ἔα}}ν ΠῸπλ ἀπάογ ἴΠ6 τοοῖβ, δη ἃ [ὈΓτη8, αἵ 86 ἴθοΣ 
οὗ 86 81] ἴγοηλχ νυν ἰσ ἢ ἰδ σοϊηθ8, αὶ Ὀοαι}} Ὀαβὶη 

Φοτάδη," (0 “Δογάδη οὐ “ογίομο," ἱ. 4. πδὲ ναστέ οἵ ἐδ 
Φοτάδιη ὙὩ]οἷ} ἤουσθ8 ἀροὺ ἔπ ἐδετίϊοτυ οὗ Φοτίοϊιο " (Κηο- 
Ὀ6] οὐ ΝΌαι. χχὶΐ. 1). Οοοιρ. ϑίδηϊον (δὲπ. απὰ αὶ. Ρ. 292, 
Ὡ. 6). ΤὨ16 ἴα πιοδὲ ὀοη γϑη ΘΠ οχργοθδϑὰ 66 ἰῃ ἐμ Κα κ- 
[": γατείοη. --- Τκ.] 
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οἵ ναοῦ ἀθηβοὶΥ δυττουπαοὰ ὈΥ οἰθαπάογθ δῃὰ 
τορι» (ΕἜγγογ, Ρ. 150. [δῶιΠ]οΥ, δίη. ἀπά αί. ν. 
800, εἰ εὐϊὰ. ν 83ὴ ἀα Ν 6]άὁ, ἴῃ ἃ ποῖ} }])}. δοημονν δαὶ 
ῖο 16 ποῖ οὗ {{|8, 0110 8}}} ἰατσὸῦ Του πιαίη οὗ 
1)01κ 156 τοῦ ψτ(ἢ, 1τὴ6 τγαῖοτα οὐ νυ μίοὶι, Ἰοα αἰοηρ ἰπ 
6ΔΏ 818, (ὉτΊμοσ]ν τὰ ΓΠΘα ΒΟΥΘΓΑᾺΙ τη}}}5 ἰῃ [86 νἱεῖπ- 
ἐγ (Βουΐϊπδοπ, Εαστοτ, [ϑύδη]ογ})}. 6 Ὀογάογ 
θασϑη δὲ 116 ἰοῦ Φογάδι, δὰ γοῆῖ Π6Ππο6 ἴο ἴΠ6 
[ουπταῖη οὗ ΕΠ 158. “15, δοοοτάϊηρ!γ, [ἢ 6 τορίοῃ 
οὗ τμ6 Φοτάδη ορροβίῖδ «τς ῃο, 18 1τ8 οδδΐογη βίδγι 
ἴῃς γΡοΐπῦρ Οὐ, ἵμογ Θουτοςν, ρΐδοο. Ηόποθ ἰΐ 
Ῥάβδοα ἰηο [6 ψἹ]ἀΘΣΘ85 τ ΙοΣ ΟΘ65 Ὁ ἔτοτΣ 
“ογίομβο οἱ 88 τηουπῃηῦδιι οὕ Βοίῃ-6]. 'Γδο τὸ- 
εἴου ἱπιοπιϊοά ἰχογο 18 χδῦ ἰῃ οἢ. χυῖ!. 12. 18. ςα]]οά 
τἰθ ]]Δογπο88. οὐ Βοιῃτανοη, τ] ἢ ΟἾΤΥ ἈΡΡΘΆΓΒΕ 
ἔτοσα οἷι. νἱϊ. 2 τὸ βάν ἰαἰη οαϑὲ οἵ 1δο1τῃ-ο]. ΟΝ 

ἐδ6 πποιμιίαίπ οΥ Βαιλ-εἰ. “ὙὙΓΙ͂Σ πίοι τμ Μδϑοτ- 

οἴο8 βϑραγηῖθ ἔγοϊη ὈΝΓΝΕ [ γοῖ, ἀπ ποῖντῃ- 
βιίδῃϊησ τὸ ΤΧΧ., ΟΠ Α]., διὰ Αὐϑὺ. Ὑογβίοῃ 8 
λοροδῦ (ἢ 18 νίονγ, ἀπἀουθ θ}γ ἴο μα οοπηοοιθὰ τ ἢ 

ἘΓΙΣ, δοοογάϊηρ ἴοὸ 1 ὅαπι. χὶϊ. 2, δἀπὰ ἴὸ Ὀ6 

νοϊπιοά ὙΠ. 80 τὸ Ψ ]σ. : αα 'ποπίεπι Βείλει, 
δοα γγίδο " (Κ61}}. ΤΊις πιοππίδίη δδουΐ ΒΘΙΠ6] 
ἰ5. πιοειῦ. 

γοῦ, ἢ. Απὰ ἐξ πνοαὶ ουὧοὐ ([86 ὈοΓΣᾶ67) ἔτοσΩ 

ῬΘδίΒ.-9] ἴο Τᾳ2. Ἡοῦτ. ΓΙ") χυ χα " δὴ λγ, 
“6 ψογὰβ πγϑὲ οἰἴποῦ δ6 ᾿ΓΑΠΒ᾽αῖοα, 85 γ6 πᾶν 
ἄσπο, ψ τ ΧΧ, [μυτ]οσ, 1).  οῖῖο, [ἔπρ. 
νυῦα.} Κ͵Ὶ, Ἰδυπβοη, ἴα νυ ἰοἢ σα8ὸ Βοἢ -6] κιδηςς, 
5 [ϑαῃ πο 4150 βιρροξοθ, γ πιοιιπταίπ οὗἩ Β1} 6}; 
οὐ, 38 ζῃοῦ6] διωοης ΟἾΠΘΥΓΒ ῥΓΟίογα : “ἀηὰ 1 γθηῖ 
ουοῦ ἔγοπι Βοιμο}-[ὰΖ}. [Ια τη 38 τγαπεϊδιίοη [{πο- 
θοὶ (1) ΤὉΠἸον 5 ἰπ νοτ. 1, ὸ Μαβογοῦς ροϊητησ 

"ΠΣ, (2) αβϑπηοϑ ἰῃ ν6Γ. 2 ἃ ππίοη οὗ ἴῃς οἱά 
δΔηὰ ΠΟῪ ΠΑΙΠΊΘΒ, “αὈΪ 6 ΘΟΠΙΓΑΤΥ ἴ0 ἴΠ|ὸ τιβαρθ οὗἁ 
ΟὟΓ δυῖποτ, γηο, ἤοπ ἃ. οἷὐγ μαὰ νγὸ Πδπι68 

Ὀΐδοθβ ὁπ6 αἴ 186 Οἴμοῦ οοπηθοίθα ὃν ΠῚ, ὁ8 
ὸ ἀοοβ. 6. 4. (ἢ. χνῖϊ!. 18) ἴῃ (16 σϑδὸ Ἄνθῇ οὗ 
1βοιἢ-6] δπὰ [2 " (1Κ6}}}. ΟΥἤογ Ἐχαπιρ]ο 8 ἄγ οἢ. 
χνυ. 14, 49, 5ὲ (νοῦ. δὅ9, ΤὨΧΧ.), 60. ὅθθ πιογα 
σοποοσπίηρ ΒΟ -6] δηὰ [2 οἡ οἷ. χνυ]ϊὶ. 12, 18. 
Ετοαχ [κιΖ, ἵ. 6. Β61}.-61 (ἢ. χνὶ!. 13}, 10 ψνοηῖ, δπὰ 
οἡ 6 δοιτ βἰάς οὗ {μ}8 εἰτγ (οἰ. χν δ, 18), υπῦο 
1:ὸ Ὀογάᾶοσς οὗ (860 Ατοδίϊο ἴο Αἰασζοίῃ. Πιιβῆαὶ 
85 δὴ Ατοδῖο (2 58πι. χυ. 82; χνὶ 16; 1 Οτοη. 
χχυΐϊὶ. 83). Δ Βοτο ἢΐ8 ροβεβοβϑίοη ἰΔΥῪ 5 10 Ὀ6 ἀ6- 
τοττηϊηοὰ ἔότα Αἰδλγοῦῃ, σοποογηΐηρ ὙΠ σὰ 506. Οἢ 
ΧΙ]. 18, 

γιτ. 8. Τοπος Ὁ τοὺ ἄονγτα τυοδίνγασά ὕο 
ἐμὸ Ῥοσάοσ οἵ [890 ὕδρδ]ϑοῦθ, υῦο [86 Ὀοσάον οὗ 
ΒΟ -οσοῖ, Ὧ9 ποῦμοσς, δὰ ἴο ΟοΖΟΣ ; δηλ [86 
αοΐϊπζα ουοὖ [ΒΟΥ ΟΣ γὙ6Γ6 δὖ (οσΣ, ἰουσασχὰ) [86 868. 
ἼΠΟ θογάογ ΤΟ] ονγοὰ ἔτοπι Βοῖποὶ ἰονγαγά Αἰδγοιὴ 
ἃ ὉΠ τὶν, 1Π6η ἃ κου υνγεκίογη, δηἃ ΠΉΆΠΥ αὶ 46- 
οἰἀοαγ τνοβύθγῃ ΘΟΌΓΒΘ (866 1ῃ6 τΔ0). μα “αρλ- 

ῬῊΣ ΟΌΡΘ), ΟἾΪΥ ᾿δῖΘ 88 ἃ ραϊτοηστΐς; ἴἢ6 

ῬΓΟΡ. ΠΑΠῚΘ ὮΌΣ (νῆοπὶ Ηδ, ἱ. 4. αοὰ βανοβ, 
6656η.}), 1 Οπτοη. νυἱἱ. 32, 383. Οη Βοιῃ-πογοη 
ΘΟΙΏΡ. ῬΔΙΠΥ οἷ. χ. 10, ῬΡΑΓΌΥ οἷ. χν]!. 18. Οἴξον 

(Δ), δ (πὸ βοδὶ οὔ ἃ Οδπαδηῖν Κἶπα ταοπηοηθα 
ΔΙτολ αν οἢ. χ. 833; ΧΙ. 12; δοοογάϊπσ ἴο οἷ). ΧΧΙ. 
21; 1 Οἶγ, νἱ. 52, ἃ οἰτγ οὗὨ [Π6 Ὀγίοϑιβ ; ποῖ γοῖ ἀΪ5- 
σογογοά ὈΥ ταοίδττι ἰγανο! ]οσθ. Κηοῦθὶ βθοκ8 τῇς 
αἰ ποτίηνγοδὶ οὐ Βϑιπ- ποτοῦ, ποτ Μοικο [88 
ἱπιγοάμποοᾷ 6 παιμθ. ΟὐὈταρ. αἶδὸ σοη [ἐβιι ΠΊΘΓ, 
Ῥ. 191, δηὰ [εἷ8 τηϑρ, ὙἙΟΓΘ ἢ6 Αἰδὸ ἢ88 μ᾽ δοοῦ ἰϊ 
ποίην οδβῖ οὗὐἨ Βοι-Ποτοπ. 

γεν. 4. “Νοτ οὗὨ [᾿9 πὸ ἱπαϊσαῖοα Ερ γα τὰ 

ΤΠΕῈ ΒΟΟΧ ΟΕ 90Ο5Η0Α. 

δηἃ Μδηδβοοὴ ἴοο κ {Π6ῚΓ ροββοββίομ.᾿ [1 18 1ῃ6Γθ. 
ἴοτ ΟὨΪΥ [Π6 βοιτῃ ἰἰπα οἱ Ὀοῦ {{|068, νι ϊςἢ ἷ5 δὲ 
ἴῃ 581τη6 τπ|6 ἴῃ πυτῃ 1ἴπὸ οὗ Βοη)δ πη, δπὰ ἃ5 
ΒΌΓΒ 15 αἰνθῆ ἰη ᾿ἴπνθῦβοὸ ΟΥ̓ΔΘΓ 848 ὑδίογο τηδη- 
τἰοποά, ἴῃ οἰ. χυῆ δὶ. 12, 18. 

ὁ. ΟΚ. χνὶ. 5-10. 71λὲ τουΐποε οΥ (λὲ Ττὶδε οὐ᾽ 
Ἐράγαμη. Νεγ. 5. ΤΊιο δοιὰ Ὀογάον 18. γι γίνθη. 
ΑὉΑΓΟΙΠ-ἈΔΟΔΓ ΔΡΡΟΔΓΒ 88 ἴῃ βιαγιπρ-ροίης, ἰάδη- 
τὶςσαὶ, δοςογάϊην ἴὸ χυὶὶ. 18, ἢ Οὐγ Αἰϑγοῖῃ, γογ, 
2. Αξεδβυμηΐηρ [}5, “ (6 δαῖθοῦ Ὠοῖοο8. ΟΠ]Υ ἐῃ6 
γοδίογη Αἰ οὗ τη6 ϑουῦτῃ Ὀογάογ, δηπὰ οὐ ἴ86 
Θϑίογη μα} ἢ Ὁ ΒΕΘΙΠ-ἢογοῦ, Ἡ ΒΘΙΠΟΓ τὴ0 ὌΡΡΟΓ 
88 ποῖδ, ἴὸ τῆς ἰΟΥΟΥ δὲ τῃοητοηοα ἴῃ νοῦ. 2, ἴω 
νοβῖ, ΟΥ ΠΊΟΙΌ δΟΟΌΓΑΙΟΙΥ 51}}}, δβουτῆνγεβι οἵ 

ΑἸλυοι -δάάαγ. 6 ταΐρηϊ, ᾽ὲ 18 ἴταα, ἀπά Κῆοθαὶ] 

ΡΙΌΡΟΒΟΒ {18 85 Δ ΑἸ ογηδίϊνο, τοδὰ ΓΥΩΡ, 81 
ππαἀοτειαπα ἴη6 Αἰδίοίῃ τηοπιϊοποὰ τυοσ. 7, τ ϊο ἢ 
σοῦ ἃ ἸΠΘη τδκ6 ἴΠ6 οαϑίοσῃ ρμᾶγὶ οὗ [6 βουτἢῃ 

θοτγάοῦ ἴο 6 ἄτανπ. Βαϊ ἴῃ {πδῖ οδ86, “ΝΥ οΥ 

“ΙΞΡῚ νου]ά, ἴξ βθθπ)8 ἴο 18, 06 ἰπβογιοὰ δεΐνσθεη 
ἴΠ6 ΝΟ πϑπιο8. 6 ἥτδὶ δι ρροδι οι τη ΓΟΌΓΟ 
ἈΡΡΘΔΥΒ Ὀτοΐογα]6, ἀοσογάϊηρ (9 ὙΠίσἢ 6 ἅΓ6 ἴὸ 
υηάἀογβίαπαὰ ἴδδὺ τ βοῦς ὑοτάογ οὗ ΕρὨγαΐστη ἱπ 
15 Ὑνοϑί γη ΒΑ] Γ 18 βροοϊ θα ἔτοπι ΑἸἴἰλγο  "-δι δ. ἴὸ 
Βορι -όσοη. Βαῖ ἀνθ τῆ8 γὰ ἤᾶνα ποῖ, ἱ ὁ 
ΠΟΙΏΉΡΑΓ͵Θ τοῦ. 8, τλι18 Ὑγοδίοση ἢ 4] οὗ τ} 6 1ΐη9 δὲ αἱ} 
οοιμρ] δῖ ; ἴοτ' ἤτοπι νοῦ. 8, [886 Ὀογάθγ ῥγοςοβάϑ 88} 
ἴο (ἀθζοῦ, ὨΔῪ ον ἴο ἴπα δοΆ. Απὰ ἴπο ΧΧ. 
δᾶνα ἴσα αἴοῦ Βοιῃ- ποσοῦ καὶ Γάζαρα. ῬΟΓΌΆΡΒ 
{π18, 838 ν0 ὁ }} 88 δὶ 18 ᾿ιοη Πποηοα ὑδοίάο8, γοῦ. 83, 
85 ἤσΓ6 18]]οὴ οιἷἱδ. Αὖ 4}} ουθῃηῖϊδ Ὑὸ ᾿ᾶνόο, ε.8 ν 0. 
θ Μ11] 5Βῃονψ, ἴο ἀ684] νυ ῖτἢ ἃ οοτγαρὶ ᾿χῖ, ἴῃ πο 

[86 ἤγβι τγοσβ οὗ νοῦ. 6 10 δῃὰ ἱποϊιάϊησ ΓΤΘΣΙΙ 
πιΐσηῦ Θαϑῖ]ν να ἰὈτηθα (ἢ σΟΠΟΪτδίοἢ ΟΥ̓ ΘΓ 5, 
ἴο ψηοἢ ΠΟΥ ποι] ὰ δἀπι ΓΑ Υ δυΐϊϊ. [Ὑογβα 5 
νοῦ {Πι|9 ΟΠ ἃ --- ΒΟΙΕ]Ιογο, ἴΠ6 ὌΡΡΟΥ; δηὰ [86 
Ὀογάογ ψοηῖ οι ἴο ἴῃ 8664]. ΤΠοη τ6 βου τἢ θοΟΓ- 
ἀογ δὲ ἰϑαϑδὶ οἵ ρ γαῖπι, ἤγοη Αἰδσγοι δά τὸ 
[16 568, ττοῦ ἃ θὰ ςΟΙῃ Ρ] ΓΘ ΙΥ̓ σίνθῃ. 

γογ. 6. Καὶ! βαγ8, ἴῃ τοίοσοποθ ἴἤὸ 1}8 ΥΟΥΒΘ: 
“ἍΜ τοῦ. 6 1 ΚΗΩΟῪ 88 {π||6 88 τὴν ργθάδοθβϑθοτγϑ 
ποὺ ἴἰο Ὀερίπη. [ὁ νου Ἱὰ ΔΡΡΟΑΥ τἢδὶ νοσβ. 6-8 
βῃοι)ά ρσίνο τὰς πογίπογῃ Ὀουπάδγυ οὗ ὑπ Ἰδπὰ οἔ 
Εργαΐπι, πὰ {πᾶ ἔοπὶ ἃ οοηῖγαὶ ροΐηϊ, ἴῃ νοῦ. 6 
απὰ 7 ἰοψαγὰ ἴῃ6 οὐϑδῖ, τπ6η ἱπ νοῦ. 8 ἰοινασὰ τῇ 
ννοβι,᾿ 88 δηλίοροιβ ἴ0 τΠίςς, Εποῦεὶ, νἢὸ ΒΒ ΓΘΒ 
τη νίαν, δά τι ρ8 τῆ6 δου ἢ Ὀοππάδγυ οἵ Ζοθυ]θη, 
σ᾿, χῖχ. 10-12, δπὰ τῃ6 αἰνἼβίοπ οὗ τῃ6 ρ]δοθβ. οὗ 
Βοη)απιΐπ, εἰ. ΧΡῊ. 231-28, 848 8190 ἴΠ6 ννοβὲ Ὀογάοσ 
οἔὔ ΝΑΡ ΔΑ], οἢ. χὶχ. 38 ΕΗ “1 τ 15 νἱονν, ον- 
ον ν,᾽᾽ 85 οὶ! ἔιγῦῃοῦ σοι δ ΚΒ, “πο ἤτοι οἰδ 86 οὗ 
ΥΟΓ. 6 ἰδ ρΟΥΈΟΙΥ ἱποχρ σβῦϊο, δὴ ταπϑὺ Ὀ6 ΘΟΥ- 
τυρί. Ῥογμαρ5 [Πότ ΟΥ̓ ΊΠΑΙΥ βίιουΐ “οἡ τὴ 
ποῦ τὸ ὑοῦ τνοπῦ οὐἱἱ δοπι Μ|ΙΟΒΘΙΒΔΉ, Ὸτ 
Δοοο ΛΠ ηρ τὸ οἷ. χνὶϊ. 7, (6 Ὀοτάογ οἵ Μδῆβδϑϑι 
νοηῦ "τοτη δον τὸ ΜΙΟΒπιθίμδ.᾽ ἢ [11 Β66 18 ἴο 
18 811} ὈδίΓΟΥ ἴ0 ἀβϑαπιο ἴπδὲ 1 οΥ σί Π8}}γ βιοοά: 

ΤΩΣ ὈΑΩΔΣΙ Ἀδὰ 
ἩΘΞ5 ΠΌΘΘ9. 

1 ταῦ ΤοΓΟ 80 ἐς ἰ8. οὐνοῦβ [δὲ ἼΠ6 ἔτἰνΐςο ΓΘΟΌΓ- 

τῖπς ΓΙΏΡΤῚ ὭΜΣΣΤΤ ἘΛΣΝῚ (πδτποὶγ, δὲ τπ0 οπᾶ 
οὗ νοῦ. ὅ, δῃὰ δὲ πο Ὀορίππίησ οἵ νεσ. 6), πχυβὶ 
αν (ἈΠΟ ἢ ΑΥΤΆΥ ΟἸΟΘ. Ἢ τ ΠΟῪ Ὁν (Ππἰ8 οχίοσῃ- 
βίοῃ οὗ Κὸ] 8 νΟΓΥ δρργοργίαϊθ σου θοῖΊοη Γοξῖοτθ 
186 ἰοχῖ, δὰ τὸ μηϊῃ 8 τοδάϊηρ δἵ ἰδθαϑὶ ᾿π ΒΟΣΩΘ 
ἄσστοθ δοοθρίβοϊο, ὃν ποῖ (1) γῈΓ. 5. τοοοῖνεθ ἃ 
δοοά οπαΐης, απὰ (2) νοῦ. 6 δῇ ἱπ0ε} σ᾽ δ] 6 Ὀορτη- 
πἰηςσ, δὰ τὸ οἷα του Ἱὰ τηοϑῃ ἴπ8: Απὰ [Π6 
Ὀογὰοσ νοῦ οὐδ βοαινγαγά, ἱ, 6. τουγασγά (ἢ ᾿γοϑβῖ, 



ΟΗΑΡΤΈΗΕ ΧΥ͂Ι. ᾿ 1.3 

ἴοπι ΜΠ ΟΠ Δἢ οὐ ἴῃ ποτγίῃ βἰἀ6, ἱ. 6. ΠΟΥ οὗ 
ΜΜΒπΙο ἢ. ΜΙςΠ ποῖ μδὰ (ΠΧ Χ. ; Μαχθώθ) ἰαὰγ 
δορογάϊης το οἷ. χυὶ!. 7, οαδῖ ἔτοοι ϑἤδθορεπι. 8.66 
υῖδεῦ οὐ χυῖϊ!. 7. Τῆι ν6 δῃου ἃ αν σίνοῃ 
τῃς εἰδιιρ-ροίηϊ ΟΥ̓ τὸ φαδίεγπ Πα} οὗἨΤΉ6 πογίλετη 
νουπάδτγ οἵ ΕΡἢ γαΐπι, 85. ᾿γὶπρ πογῖῃ οἵ Μ|ςΒπιο- 
τ8δὴ ἰπ τὰ6 ἐσέϑέ οὐ ἐλε ἰαπά. αι τῆιπ, ἴτ ρτοςσθοάι, 
16 ΒοΟΡΟΥ ψοΐῦ δροιι ϑαδίτγασαὰ ὑπὸ Τ᾿ ΔΘ, ΔΓΏ- 
δος, δῃὰ ραδδοϑὰ ὮΥ ἰξ οἱ [}6 οϑδϑῦ ἴο  δῃοι δ. 
Ταακαιϊλ-«ἠιολ, πον Τλπα, Αἷἰπ Ταπα, ἃ ρ]δεθ οἵ ΡΆ 58 
ταΐη8, δουϊποαϑῖ οἵ Νααῦϊα8 (Εοδίηδοη, δαίεν Δ ἰδί. 
Και. Ὁ. 295.}).- .]αποαΐ, “ δοοογάϊπρ ἴὸ [1Π6 Οπονι. 8. 
γ. Ἰανώ, «314ποῃ, ἴννεῖνο σα ]68, ἴ. 6. ὭΘΑΓ ἴπγθΘ ΠΟΌΓΒ 
ἐΔ5: οἵ ΝΕΔΡΟΪ 8, ΠΟῪ ἃ Γαΐη, 96ππη, βοπηον δὶ 
ΟΥΓ ἴτγτο ᾿ουγβ ϑουϊποαβδὶ οὔ Νδῦϊα8, Εοδίηϑοη, 
ἰαίον Βινί. δε. ν. 297 " (ποδο}). “ΓΠ δ Ὀογάογ, δο- 
οὐγάϊησ᾽ ν, ν'οπὶ ἔγοση ΜΙςΒ το  ΠΔἢ ἴο Φδποῦδῇῃ ἰη ἃ 
βουϊδολος ἀἰτορίοι, δ8 ΔΙθη κα Π885 ἱπαϊσαῖθα. 

γεν. 7. Ετοπὶ Φδπομδὴ ἐδ ττϑαῦ ἀονχα ἴο Αἴδι- 
οἱδ, διὰ ἰο Νδασγδαίῃ, δϑνἃ οδσοθ ἴο (δίγας κ) Φοτί- 
6δο, δῇ τουΐ ουΐ δὲ (86 οτάδη. ο}]} μο] 8 τ 8 
Αἰδσοιῇ ἴο 'χ 1Π6 βΆτλρ ἃ8 Αἰδγοῖῃ, νοῦ. 2, Αἴδλγοι- 
δἰάαγ (νοτ. ὅ δπὰ χυϊ!. 18), 18 τηλκίηρ ἴτ τ8ὸ 
Αἰδιὰ αἰξοονοσοὰ ὈγΥ Βοδίπβοη (ἰϊϊ. 80, ποῖ (ἢδὶ 
τιρητοηοα ἰϊ. 315). ὁπ6 δῃηά 8. ἢ ΠΟΌΓΒ βου ἢ ννοϑί 
οἵ Φ||}|Π1 6, δ Ἐδοδίπβδοπ Ὠἰπιβα! 8180 Ὀ6] 1Θν 98. 
Κποῦεὶ οχρ δὶ τπδὲ ΟὟΥ Αίδγοί ἢ ἤθγο ἴῃ γὲγ. 7 

ἐδηποὶ δ6 ἰἀοητἰ ϑὰ, θὰ πιιϑὲ οοτγίδί Υ, ἔτοπι ὙΤΩΝ 
δύο δίῃ ΠΟΒΓΟΥ 106 Φογάλη, ῬοΟββι ΌΪῪ οὔθ οὗὨ ἴπ6 
ἴνὺ Αἰδτοῖδβ ν᾽ ἢἰςἢ ἴῃ6 Οποπι., 8. ἢ. ν., ΓΟΙΌΓΒ ἴΟ ἴῃ 
τὸ ἀϊκιγῖος οὗ Φογαβαοπι. Υ 6 5}}4}} οοτηθ ἀροῃ 
(86 αυοκίοη ἀραὶπ, εἰ. χυὶϊ, 18. Ναδτγδῖῃ τ 
Ναλγη, 1 ΟἾτ. υἱΐ. 28, ἴπ τπ0 οδϑὲ οἵ ΕΡἢγαίπι. 
θκουι. : “ Νιαοταίλ υἱία, ἴῃ φιιϊπίο πιϊϊἰατῖο ϑεγίολια," 
ἷ. ς. ἴχο πουγβ ἴτοπὶ «Φοτίςῃο {61}, Κποῦοὶ, νοη 
Ἐδαπιογ, Ρ. 215). δίγιοῖ ὑενίολο, 1. 6. 16. τοττὶ- 
ἸΟΥΥ͂ οἵ Φεγίς πο νυ ῖς ἢ οἷν, δεοογάϊηρ ἴο ΧΥΪΙ. 21, 
δεϊοηχεοὰ τὸ 6 ἰτῖῦα οἵ Βοη)διηΐη. ΓΠ6 Ὀοτίογ οὗ 
Ἐρῆγαῖπι τἢ8 τἰοπεμοὰ τπ6 πογίδοστι εἰάθ οὗ [15 
τοι ΟΥΥ, οοπιρ. ΧΥΪΙ. 12. 
γε. 8. Νὸν υ] ]ονῷ τῃ6 ισοδίογη ΠΑ] οὗ (ΠῸ 

Βοῖ δογάοσ οὗ Ερῃγαὶπι, ἀοβογ θεὰ 88 [0]]ΟΥΒ: 

Ῥτοτι ΤΑΡΡΌΔΕ (86 Βοσᾶοσ ξοθ9 ({7.2}) τγϑοῦ- 
ποσὰ ἴ0 ἴ86 νγϑῦθσ- ΟΟΌΣΒΟ οὗ ΘΏΔΕ, δια [86 ζΟ- 
ἴησα ουἱ ἐΒβΟΣ θοῦ Ὑγ679 δὖ [10] 89 δ6οᾶ. '“ΓΑρρύδῃ, 
ἀϊξάπει ΠΌπι τπ6 ΤΆΡΡιδι (χν. 34) ἀπα Βοιδ-ἴαρ- 
Ῥυδὰ (χν. 53), ἴῃ Φαάμῃ, οοποογπίηρ {Π6 οἰ τη ΟΡ Ὺ 
οἵ ἢ οὶ τὰ ἤδνο ΑἸΓΟΔΑΥ͂ ΒΡΟΚΟπ ; [ἢ6 Γαβίἀθπεθ 
οἵ Α (ληδαπὶϊε κίηρ (χὶϊ. 24). [118 βἰῖθ ἰθ ἀοιθῦ- 
ἴα], Κποῦοὶ : “Ῥτγοθαῦϊν Κορ Καὰ ΨΠῈ 118. ᾿πι- 
Ῥογίδηί μι 6}}, Ὁ τ πίοι {πὸ στοαὶ γοβὰ ἔγοπι Βείβαῃ 
δηἀ Ζετίῃ ρα 5568 ἰἸονγαγὰ [ἐδ] ϑἢ (οί πο, διαίεγ 
Βιδι. ρα. Ρ. 12ι 6.) 85 ἴὰ 16 Βοπηδη τἰπι68 8 πι}}}- 
[ΔΓ τοδὶ ραββοα ἔγοπι θϑδγϑοα ἴὸ 56. ΠΟΡΟ] 8 γ 

. (δρεγοοί (7 αὐ. ειμῖπα. ἴχ. ἔ., ἴπ Μϑιικο, Μὰρ 
Υἱ. τοῦτο δὴ οχῖγαοϊ ἰγοπὶ τπὸ 7Τωδ. ᾿εμέπρ. ἰϑ 
ἰουππὰ "). ὙΠῸ ἕβες {πδὴ τῆι6 ῥἴδοθ ᾽8 δδ]ϊτὰ ἐπνϊ: 

ἢ Δ, νἘΠῸὸ Κεοῖν Κυὰ 88 δ νδ]θδῦ]α πη Ὸ}}, 
που]ὰ βοοπὶ ἴ0 ἔλυοῦ ἴΠ6 ἰΔΘΉΤΥ οὗἁὨ [π6 ΠΟ Ρ]8068 ; 
δαὶ ἰξ παν Ὀ6 πιαϊηταϊποά οὐ τῃ6 οἵποῦ πδηά, (1) 
ἴδδι Κοίν ἴχυά Ἰῖοβ ἴοο ἴλν ποτ: οὐ ἴπὸ Ὀοπίοῦ οὗὨ 
Μδληδεβοῖ τοννατὰ |5βδοῦδυ, τ 6 ᾽ξ δῃου]ὰ 116 οἡ 
180 ᾿οτίοῦ οὐ Μαπαβεοῦβ ἰοναγὰ ἘΡδγαϊπι (866 
Μερκες Μὰρ νἱϊ. οοπιρατοὰ πῖτὰ Μδρ 1); (2) 
ἴθδι τη οἷἀ παπιὲ ἀοθϑ ποῖ δὲ 811} δρρϑᾶγ ἴῃ ἴῃς 
Ῥτοδεηῦ πα Κοίγ Κυά. ΤῊΪΞ 15 ἔσθ τϑῖΠοΓ οὗἁ 
ἴα ῥτοσες Βοῖαὶ (απ) 'Γαίπα πουίποαθὶ οὗ 
διοσοπι, ἰονσαγὰ ΜΙ γοὰ Εδυπιοῦ, Πα σ ἢ ποῖ 
ὙΠΠοαὶ ποϑδτίοη, ἱποϊπο8. Κα βθαγ οἵ ἃ Ἰδῃά οὗ 
ΤΑρρυλα ἴῃ οἢ. χνὶϊ. 8 δα [8ὸ ἀϊβισιςς θοϊοηρίπρ ἰο 

Ἐπ-ρρυλῃ. αη ἀὸ Υ  ]άο (λ}ήεια. Ρ. 357) πο] 9 1 
ἴο ὑ6 Ατυΐ, ἴουγ δυυϊ Ε. Ν, Ε,. οὗ ᾧ Θομοπι. Υ̓ΕΥΥ 
παργοῦαῦϊθ. Πσησο 6 ἀθοϊάς ἴον Βοῖδιὶ Ταΐπα, 
διζαΐποι ὙΠ ]ς ἢ Κσπκλ ὑτηρ τ6 οὐ͵εσοη, τπατ τ} }5 

ορίπίοη ἀοοα ποὶ ἄστοὸ ὙΠῺ [ΠῸ ΌΤΑΝ (οἢ. 
χυΐϊ. 7), Δηἃ ὉΠπογοίογα 6 οοποϊ 68 ταδὶ Πδγο 4180 
16 ἴοχὶ ἰ5 σοτγιρῖ. ὅ6θ γιοῦ οἡ οὗ. χυὶϊ, 7, 
ὙΈΠΘΓΟ ὙΓΘ Τηϊ81 δ΄ 41] δυδηὶβ γοϊατη ἀσδίη ἴο (ἢΪ8 

δ3ο6. νδίεοουσθο οὗ δα (Ἐοοά-Ὀτοοκ), 
866 οἷ. χΥ]!. 9. 

γεν. 9. Τὸ τ Ϊ8 ἩΠΌΥΙῆδς ῬεΪοπρ αἷβο 1Π|6 οἰτ68 
δορατα!οα ἴῃ τῃ6 ἰππα οὗ Μαπαββθὴ ἴον πὸ σὨ ]άτοη 
οἵ ΕρἈγδίπι, οὔ πῆι, Βονγόνοτ, ΟΠ ΤΑΡΡυδῃ 18 
τορηθποηοὰ οἷ. χνὶ. 8. Ιπριοδα οὗὨ 186 δἰδουμοσο 

“πηδοδσὰ οὐ Γπ20, ΠΟ ΘΙ] ργοροδβοϑ ἢ γτοδὰ 

ΓΛ) Η22: Οαδοη. ΓΗ. Μδητοῦ δὰ οὶ! 
τοραγαὰ ἴξ 88 8 βιιβίδηνο ἰοττηϑὰ δον [Π6 ΔΙΔΙΟῪ 

οὔ ΤΌ, ΓΙ ΓΙΒΟΘ, δυὰ οἵἤοτ τυνοσὰβ. Μδυγογ 
ΓΑΙ δἰ Αῖοβ ἰοοα δοίεοεία. Τὸ τὴῦ ἴΠ|6 σπηρσο οὐ ΟΠἶτοα 
Ἰηῖο Κιθθυῖθ, 48 ργοροβθὰ ὉΥ (ὑθδόη., ἈΡΡΟΑΥΒ τῃ9 
πιοβῖ δἰπηρίο, πὰ τΠ08 τ ἢδνθ 8 ΡΑΓΊ. ἩΡΡΗδΙ. 

γαγ. 10. Αἢ δαάϊτίοη δἰ δῦ ἴο οἰ. χυ, 68. 

ΤΏΟΥ Ὀδοδσοθ ὑσί θυ ΐΔσΥ βοσνυδηΐδ (ΘΝ 
ἼΞ.9). Ιπ Οοη. χΠΪκ. 15 μι βαπηθ ΘΧΡΓοδββίοη 18 πι8οά 
ςφοποογηίης ϑϑλοῦατ. Αὐοοοτγάϊηρ ἴο 1 Καὶ. ἰχ. 16, 
ῬΒδγδοῖ, ὰ ἴπ6 Ὀερίπηΐηρ οὗ τε τοὶ ρη οὗ 8010- 
το, ἴοοῖς ἀόΖογ, δυγηδά (Π6 εἰν δπιὶ ἀτονο ουἱ οἴ 
ἰς 180 Οδηδαπῖτοβ. Ηόποο ἴ[Π9 ΧΧ. δβἀὰ ἴο οὔὖγ 
γοβ6: Ἕως ἀνέβη Φαραὼ βασιλεὺς ᾿Αιγύπτον καὶ 
ἔλαβεν ἀντὴν (ΑἘΧ. τὴν πόλιν) καὶ ἐνέπρησεν αὑτὴν 
ἐν πυρί, και τοὺς Φερεζαίους, καὶ τοὺς κατοικοῦντας εν 
Γάζερ ἐξεκέντησαν (ΑΕΧ. εξεκέντησεν) καὶ ἔδωκεν 
ἐν φερνῇ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ. απ Ὀ51}Υ ἰγαηϑίοντοα 
αὐ ἰνέιιη, ἴτοτῃ 1 Κα. ἰχ. 16. Καυοροῖ, ἄοη. χἰϊχ. 

15, [ταπϑίαιοβ Ἴ2 9 ὍΣ, ἐγ ιγαγὰὶ τι ΕΤοῖη 165. Αν- 
δοίϊενδ, ἱ. 6. Ὧ6 [6}} ἀπάοῦ {πθιίαγν ἰαθογ, 88. ἢ 
ἈἰπΒ0} } ΠΟΥ οπ οΧρ]αΐηθ. πῆμ, πιοτὸ ροριϊ- 
ΟΔΠΥ δηἀ πηοῖθ οἰοαυϊν : “δ ἷβ ῬαΟΟΠΩΘ ϑ}  Θεῖ 
ἴο {ΓΙ θΟΙΑΓΥ κβοτυῖςο." {6 γοπ ον (Π6 Ῥἤγλθα ΠΟΤ 
ἴῃ ρῥιοβθ, ψἢ}] 1)6 ήοιῖο “ ϑιυυ)οοῦ ἴὸ {τ ὈΌΑΥΥ 
βοσνοο. ἡ ΤῊ σοιητηοη στο ογίπρ: “δα δεῖ το τ] Ὁ- 
αἴθ ψΒῖο Βαηβθοη 5{1}} γοιϊλί δ, ρσῖνο8 τῃ6 ΟΥΓΟΙΊΟΟΙ8 
ἰἸάοδ ἐμαὶ (6 Οδη απ 685 ἢδα ἴο γᾶν ἃ {γι ἴῃ 
ΙΠΟΠΘΕΥ͂, ἴκΚ6 (Π6 {ΠἠΌΌΪΑΓΥ δἰδῖο8 ἴῃ [πὸ 'ΓΟΓΚΙΒἢ 
οπιρῖγο. ὍΠο Ἔχργοβδίοι 8. υϑεὰ οἰβανογο, ἡ] 1ἢ 
τὴς ὀχοοριίοη οὗἉ (ἀδη. χ]ὶχ. 15, “ οὐἩ τὴ6 Οδηδλη το 8 
ὙΠῸ Ὀδολπιθ ϑυδοος ἢ ἴΠ6 Ηδῦτγοντβ (48 οἷ. Χυὶ, 
13;1 Καὶ ἰχ. 21; Δυάγ. 1. 28, 33), δηα οἴφρΥ ϑΟ ΠΟ Υ8 
ἰκοη ἴῃ ΔΓ ὙΔοπὶ ἴἢ6 ΗδΘΌΓΟΙΥα ὑπ ἢ δ'ανο8 
(1)6πε. χχ. 11]; 15. χχχὶ. 8)" (Κποῦθὶ). Οοπιρ. 
4180 Καὶ] οη Κίηρϑβ, ρρ. 4Ὶ δπὰ 67 [ἀοτηι.]. 

ο. (ἢ. χυὶϊ. 1--18, ογίίοη οὔ (δέ Τιῖδε οΥ λήαη- 
αϑεεῖ. Τῆι ἀθβοτίριίοη οὗἉὨ {π|8 ῥγονίπος ΟΥ̓ 118 
Ὀοπηάετγίοβ, Ὀορίπηΐπρς νοτ. 7, 8. Ῥγθσοθιϊοὰ ὈΚ βοῖῃθ 
ΠΟΠΘΑΙΟΡΊΟΑΙ ποιῖίοοβ σοποογπίηρ ἴΠ6 ΤᾺ Πλ} 165 οὗ [86 
τῖθα. ΟΥ̓ τπό86 ἔπαΐ οὗ ΜλσῆΙγ πὰ δτολαῦ τὸ- 
οεἰνοά [5 τογτίουν Ὀογοπὰ ἴΠ6 δογάδῃ. 

γεν. 1. Αὐὰ ἵἴμοσο νψγ88 [86 οί 70 πο ὑσὶθ9 
οὗ Μδηδδδοῃ. Αἰτευ ὶ δὰ [Ἀ]|1|6ὴ τὸ ΕΡΗγαὶπι, Μα- 
ΠᾺ 556 ἢ; 8 ΓΤ} οαλ6. ΤΉ 656 ἰΠΙΡΟΘΔΈςΙΟΥΥ ΟΓᾺΒ ΓΟΙῸ 
ΟἸΪΥ͂ ἴο [Π6 ΘΟΌΠΠΙΓΥ Δ] ]οὐτοα τὸ [818 ὑγῦ6 τοϑὲ οὗ {10 
Ψοτάδῃ (νοτβ. 7-13). “5 ἸΔῪ ποτὰ οὗ τὴ6 ροϑϑθυ- 
βίοῃ οὗ [ρἈγαϊπι ἴῃ 8 (Ὁγ{11|6 δηα Ὀοδυ 111] του θη, 

ἙἘῸτ ἨὨ6 τψτὧὯϑ ἴδ)6 βΒγβύ- ΟΣ οὗ ΦΟΔΟΡὮ, (ἀτοη. 

χΧ]Σ, 51; χἰνὶ. 14. οΙ: “το ΞΘ ἰδ ποῖ ἴὸ δ 
ῬΓοββοά, πὰ ἴπ6 τΟ]6 ΓΟπιανὶς 18 τηδὰθ ΟΠΙΥ τ ἢ 
Τοΐδτομοθ ἴὸ 1τΠ6 [Ὁ]]ονν πσ ρΌΠΟΑ]ορὶς 8] δίαϊο. 

1 (Βοδίπροῃ Ὄχρτοθαὶν ἀοοίοα ἰ86 Ρεοῦυδ ὉΠ Π [δὲ ΑἸη ταθηῖβ.᾽ Βοίίον Κποῦοὶ : “ ΤΥ Βογοίοτο (Ὀδολιιδο πὰ 
| ἴδοο ἴϑ ἰδ διοίοη!ϊ Ταδυδίι- 6} }]0}}]. ΔΒ οβορἢ 8 ἤτγοϊ-θοσι) μΠ6 Τοσοϊνοὰ γοῖ 8. Ροδβδθϑ- 
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δίοη ἰῃ Οδμδβδη 8150, ἔδο Ἰδηὰ οὗ {π6 ἔδίμοσα, σοὰ 8 

Ἰαπὰ." 36 ριαοοὰ ὅτθε δπὰ ἴ8 αδογνναγαβ 
ΚΑ Κοη ὑρ ὉΥ ὟΣ ἀβεσ ὙΤ2), τλὰ8: “ὙὍὯὸο Μαομῖγ 
νον. (884) ἴο πη [011] ΑἸορὰ δηὰ Βαβῆδῃ. 
ὙΓῊΥ ἰδ βιδύρᾷ 'π 186 ραγοπί μοι οδ[) οἰδαβα, “ δ6- 
οϑτιβο πὸ Ὧ8 ἃ ΤηΔῃ οΟὗἨ ναγ,᾿᾽ Νυπι. χχχὶ!. 39 Ν᾽ 
ΓΗ ρμοτγιίοη οὗ 186 δ, [ὴ6 διυῖμον που πᾶνὸ ὰ8 
υπάογειαπά, δα ποιῃὶπρ' τὸ Τοσοῖνο νγαϑὲ οὗ [ἢ 9οτ- 
ἅδη. Τὸν πδά {ποῖὶγ ραγῖ δίγοδαν οἡ ἴπο οϑδὺ 8146. 

γεν. 2. ΤΏ ΟἿΟΣ βΒοη5 οὗ Μδῃρββοὴ [Ὁ]]ΟΥ, ἴο 
Ὑ Ποῖα ἴΠπ6 Ἰοῖ [611 ἴη νοϑὲ Ῥα]θεῖῖπθ. ΤΉΘΥ 8ΓῸ 
τηοπτἰοποὰ ἰῃ Ναπι. χχυὶ. 380-32, ψἤοτα ἰπβίθδα οὗ 

ἽἜΠΡΞΝ βιαπᾶθ ἽΝ, ΒΥ δὴ οἴτοσ οὗ ἰγδῃ- 

Βογράῴοη, δ8 Καοὶϊ οοη)͵θοΐπγοβ, [Ὧ6 33. Δρρϑασβ ἴὸ 

Βανὸ [8116 π οὐδ. Ἱπειοβὰ οὔ ὩΣΩΣ τὸ τεδὰ 

ὩΣ, δα Κποθεὶ ρτοροβεβ, ἰ8. ποῖ )πράβαν!ο; 

ΓΔΙΊΒΕΓ, βίῃοθ ἵῃ σΈΠΟΘΙο 68 33 τηδν ἰπάϊοδίο 4}} 
{8 Ὸ διὰ (6Π18}6) Ροβίθγ Υ, 8116 Βοτο, ἰῃ τ δὶ 
Ἰ]οτ, ἔθιμδὶο ἀθϑοθη Δ ῃ 18 εἾ50 ΔΙῸ τηϑηιϊοποί, [6 

ὩΣΦΤ ἰθ δἰ ἀοά ἴον ροτβρίουῖιγ " (Κεὶ}). 
γεν. 8. 10 πα Ὀδθη βίδιθα αἷβο ἰη Νππ. χχνὶ. 

88 τπδὲ ΖΕΙΟρΡ ομδα,: [26 βοῃ οὗ Ηδρμοσ, μβαὰ πὸ 
Β0η8 θαῦ ΟἾΪΥ ἀδαρηῦοσθ. ΖΘ ΟΡ δὰ ΗἰπΊΒ6 1, δο- 
οοταϊησ ἴὸ ΝΌπ. χχνῖϊ. 8, μδὰ αἷοὰ ἰη [Π6 τσὶ] άογ- 
ἢδ685, Ὀυὰῦ (16 ἀδιρίογα ἀθοϊατα ὁ δὴ 1ηἰπβῆςα 
(Νιιπι. χχνὶ. 4) (παν τΠποὶγ (ΔΙ Πετ 5 απο βου] ὰ 
Ῥογδιι, δπὰ ἐπὶ ἴοο θη πο μὰ ποῖ Ὀθδη οὗἉ ἴῆοβο 
ταὶ ΓΟΘ6 ἣ» ρϑϊηβὲ {πὸ Τογὰ ἰῃ {6 σοΙρϑην οὗ 
Κοτδῆ. Ο865 ἀρτοοθ ὙΠ} τΠόπὶι, δηἀ δὲ μοῦ 
Γοαιοδὲὶ ὕυδηῦ ΤΠΘΙΓ ν 8}, δ ἱπῃογ Δ πόθ Δηοη 
τποῖγ Ὀγούποτθ. ΒΥ τῃ18 156 πδιης οὗἁ ΖΕἸο μομιδὰ 
Ὑ5 Ὀγοβογνοά, συ] ]ς ἢ οου]ὰ ποῖ αν ΘΟ [Π6 σΆ86 
υἱτποιτ [Π6 μοββθϑείοη οὗ δὴ δβδίαϊο ἴο σῇ θῇ [Π6 
Ὡδ)6 οὗ ἴπ6 οὔρίηΔ)] ργορτίοίοῦ αἰἱδομοά. ΤῊ ἰὰνν 
ψΠΙΟἢ ρονογποα {ΠῸ σΑ86 ἷἰβ ἰθππὰ ἴῃ Νατη. χχνὶϊ. 
8-11. (οορατοά νὰ Ναπι, χχχυΐὶ. 6-10), οὐ- 
οαϑίοποα ὈΥ 1118 Οσσιττοηςα. ΤΏΘΥ ᾿νογῸ δοοογαϊηρ)ῦ 
Λεὶν ἀαισλίοεγα, οοταρ. Κποῦοὶ οα Ναπι. χχν]!. 1 ἤ 

γερ. 4. Νονν, δίποο ἴπ6 ἰαπὰ ταὰβ αἰν δὰ, {μὸν } Ὁ 
οἰ αἰπὰ {πεῖν τί ρηῖ, Δρροδ]ηρ ἴο 1ῃ6 οομλτηδηὰ οἵ 
Οοά {πτοὰρὴ Μοβοβ. ἘἼ]θαζαῦ δηὰ Φόοβῆῦδ Ἡἰιπουΐ 
οδ)οσίοη ἐπι ἰδ ίοΥ ῬΤΟτηΐ86 τυ δὶ ΓΠΟΥ ἀοδίγο. 

γογΒ. 5, 6. “Αοοοτάϊηρ ἴο τἷ8 106 Τῇ ΠΟΥΣΆΠΟΘ 
ΘΙ Πρ ἴο ἴΠ6 ΜΑΠΑΒΒΙϊο8 δὰ τὸ ὃ6 αἰνίἀοα ἱπίο 
ἴθ ῬΑΥΙβ, Β'ποθ {πΠ6 τῷϑὶθ Ῥοβίογ υ [811 ἰηΐο ἔνα 
ἡμοῖῃ 68, Θῃἀ 50 τεοοοϊνοὰ ἔνα ραγίβ, νγὐϊο [Π6 βἰχτῃ 
ΤΆΤΔΪΥ, ἰδὲ οἵ Ἡδρπογ, ννα8 ἀϊνἀοα ἱπ ἰηἴο 
ἕνα ἐπ ἰδ 5, τῆτου ἢ ἢἶδ ζταπά-ἀδυρηϊογα, [πΠ6 ἔνα 
ἀδυρμίοτβ οἵ ΖΟΙορο δά, το τηλυτὶθὰ τοθη οὗ [ἢ 6 
ΟὔΒΟΥ (ἈΠ 1168 ΟΥ̓ ΤΠοΥτ Ῥϑίεγηαὶ ὑπο (ΝΌτα. χχχνί. 
1-10), δπὰ τϑοοϊνθά δας ΘΓ βροςὶδὶ βῆδτγο οὗ 106 
Ἰαπᾶά᾽" (61). Βόοδαβο, τπογείογο, 186 ἀδαρίογ5, 
88 ᾿ιοῖτβ, οδιαί πᾶ {πεὶγ ροβϑοβδίο διποὴς ἴΠ6 Πι8}6 
ἀοβοδηάαπίβ οὔ Μβηβββοῇ, ἴη6 ἱπῃογίδηςθ ἰῃ τϑοΐ- 
Θττὶ Ῥα᾽οβιὶπα πηδὲ ποοὰ θῸ ἀϊνί δα ἱπίο ἴθῃ ρασίβ, 
ψΠ116 τὴο Ἰαπὰ οἵ Αἰ]εδὰ ὑγοῆῦς τὸ [16 τοιηδι εἷς 
Μδηβββῖθβ. ὙΠῸ ρΟΠΘΔΙΟΡῪ 18. ἴῸΓ [Π6 τοβϑὲ ὈΥ͂ ΠῸ 
ΤΩΘΔΠΒ 60]. 1. Ο(ομρ. Κηοῦθὶ οα Νυπι). χχυὶ, 29-- 
84; Καὶ οἡ νοῦ. 1 οὗ {π|8 σπαρῖου. 

Ψ ογα. 7-18. οτίϊοη ὁ ἰλε Ἡγεβίευη Βταποῖ οΥ ἰδο 
Ττῖδε οΥ Μαπαδεοῖ. ΤὮΘ δαῖποῦ σἶνοβ [Π6 Ὀοιηά- 
ΔΙῪ ἀρδὶη ἴτοῖ οαδὶ ἴ0 δδίῖ, ἃ5 ἴῃ [6 686 οἵ 
6 Δῃ (οἢ. χν. 23 61), 1ἢ 9 5δοη5 οὗἨ Φοβορῇ (χνὶ. 1 6) 
δηὰ Βοη)δηιη (εἶ. χυΐ. 12 8.). δο τὴ6 δυῖῃοτ οὗ 
1ῃ6 ΑΡΟΟΘΑΙΥ͂ΡΒ6 680 Ὡβηλ68 [6 ραίοβ οὗ [06 ΝΟῊῪ 
Δογιδδίθια, Ὀορὶ πηΐηρ ἔτοστα ἴπ6 εδδὶ (Εν. χχὶ. 18), 

1 ἈΑΡΣΣ βαῦοθ ῬΤΌΡΘΕΪΥ ἰοὸ ὕο πιϊϊδη ἰῇ ἙῺρ. 

Ζοϊορμβομδά, ποὶ Ζεορμομδά, 

ΤῊΝ ΒΟΟΙΚ ΟΕ Ψ5ΟΒΗ0Α. 

δὰ ἘΖΟΚΙοὶ ἀοαίχηδίοβ [Π6 βουεγα] ττῖρο αἰ ν]βῖοππ 
ἴηι {ΠΚ6 ΔΉΠΟΥ ΠῸΠπι οαϑὲ ἴο νεβὲ (οἢ. ΧΙν. 1. 85..Ψ 

ἈΑπὰ ἴ᾽΄})9 Ὀογάὰον οὗ Μδυδδδοὴ τ͵88 ὕσΌση ΑΒΒΟΡ' 
ἴο ΜιΙιΟΒΙΘΙ ΔΗ, ὑμαὺ ἰού Ὀοΐοσο β΄; ΘΟΏΘΣΩ ; 
διὰ 1ἴὴ6 Ῥοχάοσς σοῦ δος οἱ [ἰονγασ) 86 
τί Βδπὰ υἴὸ ἴ1.)6 Προ δὴ οὗἩὨ Ἐπ - ΡΟ Δ. 
ὙΠ αὶ ὈοΓγάογ ἰβ τιθϑηΐῖ, ἴπ6 ποῖ ΟΥ δοῦ ἢ Καπο- 
06] τ ΐϊη Κ8 τη6 ἔοττηοῦ, 1.61] δπὰ Βηυηβοη ἴΠπΠ6 βου ἢ 
θογάοσ. ὙὍἢο διαγιϊηρ- ροϊηῦ 1168 ἀπα Π 65 ]ΟΠΔΌΪΥ ἐπὶ 

τιι8 οδϑί. Αϑ8εῦ (ἰδ δ), Βἄοοα Ἐοπιδη τοῖ]68 ἔγοτα 
ΘΆΘΟΠοΙα τονσατὰ ΒΟ μδἤῆθδη (ϑου ΠΡΟ }18), ρου 05 
Τογαϑὶν (Ἐοδίπϑοη, δαίεν Βιδί. δ. Ὁ. 806 [.), οΥ 
Ταΐτ (δ ἀ6 Ν᾽ ε]άα, 11. 295, αριμί. σοῦ ἘδυτηοΓ, Ρ. 
148). ΤῊΐΒ ΠΟΝΘΥΘΥ 18 οῖ ςοταῖη, Ὀπὴ ΟἾ]Ὺ 80 
ᾺΥ δυτγο {πᾶ ΑΒΠΟΥ 15 ἴο Ὀ6 δουρῆϊ, δοοογάΐηρ ἴὸ 
π6 Βιἰδιίριηθηΐς οὗ (6 Οπορι., οὐ ἴΐ6 τοδὰ ἔσομαι 
ϑΒΘΟΒαπὶ ἴὸ ΒΕΙΠΒθαπ, ἤθησ6 ἰῃ [86 Θδδίοσηῃ ρδσί 
οὗ τ86 τογτιοσυ οἵ Μδηδϑϑοἢ. 

ΤΒοησο ἴμ6 Ὀογάρογ σοθβ ἴο Μ|ΟΠΙ ΘΙΠΔὮΏ νεΠἰοἢ 
ἯῸ δύο ΔΣΟΔΑΥ τηοὶ τ ἢ δἱ οἷ. χυὶ. ὅ. Τ18 

ΜΙΝ δ ΔᾺ (πΙΘΞ 9, ῬΟΓΠΔΡΒ ““ πἰάϊπρ - Ρ]Δοθ,᾽ 

ἄοὰ ΓἸΘ9, Οαδ86η.) 14, δϑ ΟὟ ραββαζε σπου] ἴπ- 
αἀἰ᾿ξαῦο, δογῦγο, ἱ. 6. δοοογάϊηρ ἴὸ ἴ86 ἙὈΒΙΟΙΏΔΓΥΥ π68 

οὗ ΞΟ, δϑϑῖ ΟΥ ποτίποδβὶ οὔ 5'μοοοτα, ΠΏ]688, 

88 ΚΠΟδΟΙ αβϑατιοα, ὩΞΤ Ὁ ἰδ τὸ 6 τα κοι Βοτὰ ἴῃ 
ΤΓΟίΌΓΘΠΟΘ ἴ0 ἃ ΤῊΟΤῸ ΤΟπιοῖθ ἀἰβίβηοθ Ξϑ Ὁ, ΟΣ 
χὶ, 30. [η ε}ι8 οαεο, Κ}) Δ τ) ἢ (οη Μοη ΚΟ Μδρ Υἱ δ. 
τ τ το ΑΔ 11)6 ἢ} οὐ αῦδαὶ (Βυςκίπρἤδτα, ὅυτία, 
ἷ. Ρ. 458), Καδδῖο ἰη βδοείζοῃ (1. Ρ. 166), ἱἰγὶπρ εχ- 
δον πούἢ οἵ  ΘοΏοτη, οἡ 6 τοδὰ ἴγοτη δ᾽ ΘΟ ΠΟΤ 
ἴο οπῖη που]ὰ 1 ἢ}ἷ8 νον ΟΥ̓Ρ 1186] (ῸΥ σοιηρατὶ- 
βοη. ΤΊ οἰγπιοϊορίςδὶ σοὶ δ δ οὗ ἴπ0 ἔνγο τνογὰδ 

18 τ[8π8 6518] 86 ἃ Ὁγ Ἐπηοῦο]: “ Ὦ ἀουθε1ο685 8 ἴὸ 
06 τεχαγάϑα, ὙΠῺ (Π6 ΓΧΧ. 88 [86 ΡΙ ΓΑ) οὗ ἃ βίῃ. 

ΓΘ Θ, ἕν τ ΐοἢι ΤΠΘΥ ΤΩΔῪ ῬΓΟΌΒΟΙΥ μᾶνα πβοὰ 

81εὸ ΓΙΌ (866 οἡ οἷν. χἰΐ, 18). ὙΒοη, βίποο πὶ δπά 
ὃ ΔΥΘ [Τα ΤΥ ᾿Π οτο πδηροα (866 οη οἷ. 11. 16), τ} 
Τοβθηῦ Ὠ8ΠῚ6 οὗ [6 Ρ]806 δρῴτϑοϑ, οἷς." Αμδιῖηβὲ 

118 ψγ6 του] ΟΡΡοΟΒβδ ἴδ 6 [Ὁ]]οννἱηρ; σομβ᾽ ἀΘγδ0}8 : 
(1) τ ΡΡϑδΥβ ἴὸ υ8 {πᾶ ἴῃ6 ορογαιίοι ὈΥ ὙΠΟ 
ἴΠ6 ΤΟΙ ΠΟ ΒΡ ὈΘύνγθο {Π6 πᾶπιοὺ ΜΙΟΒΠΙοΠΔῊ 
δηὰ Κυνδη)οῆ, οὐ Καῦδαδί, οὐ Καθαδῖο, 18 διιοπηρίοα 
το ὕὉ6 ΡτΟΥΘά, 18 8} ΘΧΟΘΟΟΪΏΜΙΥ υὙἹοόϊοης ομ6. (2) [π 

Ὠοαῦϊ. χὶ. 80 Ὁ ἀοοβ ἱπάθοὰ βίαπα ἴὉσ ἃ ποτίἢ- 

νγοϑί ἀἰγοσϊίοι, πὶ ἰδ 8. ῬΓΘΟΐΒΟΙῪ ὮΝ ἐμαὶ βἰαπὰδ 
Πότ, τιθδηΐηρ, ἴῃ ἃ ἀυΐῦθ σΘΠΘΓΑΙ ὙΦΥ, οὐέν ἀφαϊπδῖ, 

δηὰ ποὶ ἰδ6 τοῖο ἀοἤηϊιο ΒΨ οοποογηΐην; 
ψ ο ἢ Καποῦθϊὶ ΒΙΤΏΒ61 δ πἷ8 τδῇ ἴῃ σΘΟρΡΤΆΡΒΙςΔ] 
δίδιθ 18 ἀϊ ἰδ “ ΠΟΥΙΔΙΉΪΥ [ῸΓ [Π6 τηοϑὲὶ Ῥαγὶ ἰο ἐῤά 
ἐαεὶ,᾽" --- ῬΥΘΟΙ5ΘΙΥ ἴῃ 1Π|6 8816 γα , ποῦοὶ χαΐσξ 

ανὸ δά ἀϑᾶ, 88 18 106 οϑ86 τ} ἢ ΡΝ, (δεη. χχίϊ. 
17; χχυ. 18; )ουΐϊ. χχχὶϊ, 49). (8) 16 ΜΙΟΉΣΙθ- 
τΠΔῃ 8 ἴο 6 βου ρῇϊ 80 [ΔΓ που, τ ὴ οἢ. χυὶ. 6, 
ὙΠ ΠΘΓῸ ἴδ ἰ5 Ὀσουρ τ ἰη ἴο ἀδίοστηΐηθ 186 ποτὰ Ὀοτ- 
ἀξν οἵ ἘΡἢτγαϊπι τὶς 1168 δου ἢ οὗὨ ΜδηδββΘΗ, 15 
ἱποΧρ] ο8 016. ἘΔΙΠΟΓ ΙΩΔΥῪ ἰΐ Ὀ6 δαϊὰ, [ηδι (α) 186 

βἰαἰοιχθης οὗ ἐπ|8 Ῥαββαρθ: ὩΣῚΣ 5 ΣΝ 
δΔηᾶ (δ) [86 Ῥγοχί πη Υ ἱπάϊςαιθα, οἷ. χυΐ. 6, οὗ 
ΤΑΔΠ Αἰ ἢ-ΘΏ ΠΟ, τυ ἰος 18΄ πον τοοορηϊσοὰ ἱπ Αὐπ 
Τϑηδ Π} ζο ἴο Βῃον ἴπᾶὶ ΜΙΟΒτ ΘΙ Δἢ 18 τὸ θ6 
Ἰοοκοὰ ἕογ δαβὲ οὐ πογιῃοαϑὶ οἵ ϑβἢθεθθυω, ροτῖδ 
αἶδο, ὁη ἴπο τοδὰ ἴο Βοῖ βηθδη, ΒοΓ ΚΙοροτγί, ἴπ- 
ἀορά (οπ ἴδιο ἰατρὸ τι, 84 δπὰ πηοβῖ γοοθηῖϊ δα οι, 
1866), ΔἸπουρὴ τ ἢ ἃ τηάγκ οὗ ἱπιοττορδίοη, δπὰ 
Μεηκε (Μδρ 1|}.} πᾶνθ ἱπβογιθὰ 16 πᾶπιθ. Βας ἐξ 

“- 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΥΙ. 

ἐδῖν 156 οὐττοοὶ γὸ πᾶν ΘΓΘ ποῖ [86 ποῦίῃ ὈΟΙΩΟΥ 
οὗ Μαπδβεοῆ, δας τπ6 δου, [ἢ6 βαπιὸ ὙΠσὴ ἰ8 
ἴγτοῃ, “ἢ. χυϊ. ὅ Μ΄, ἃβ πὸ πογίῃ ὈΟΠΠΔΔΥΥ οἵ 
Ρδγαί ; δηδ ποτ - [168 ὈΘίΌΤΟ 018 Ὀγθοΐβο} Υ τ{16 
54.Π|6 δ6 οὗ 1π6ὸ ἀουδὶς τορίβίσγ οὔ τὴ 6 βϑιη6 ᾿ΐῃ6 
δὲ ὈΟΙΘΘἢ ΟἿΤ ἔνγο γὶδ68 δὰ Βοη)δσηΐη (οἷν. ΧΥ]. 
1-4 οοπηρατοα τῖτἢ οἢ. ΧΥΪ. 12, 18) Οἢ ΟΠ6 5166, 
δὰ δεῖτχεοη “πάλῃ δπὰ θη) δηΐη (οἰ. χν. 5 ΤΣ ; 
ΧΤΙ, 15 6) οὐ (ῃ6 ΟΙΒοΙ, Βυΐ ἃ8 τοραγὰβ τὴθ 
πο ὈΟΓάὸΓ οὗ Μίβη Δ βϑοἢ, τ 88 Ὑ6611 845 ἴΠ6 Θδδὶ 
δογάεν 18 σίνοη ἰπ σοπιηοῖ ἕον Ὀοτἢ ἰτῦθ8 ἐπ [ἢ 6 
κροοηα Δ] οὗἉ νοῦ. 10. 

ΒΒθομοπι, ὩΘἾ2, πον ΝΑΘΙ9 οὐ ΝΑ ΌΌΪι5, Βαν- 
ἴηχ, ἶκὸ Φογαβαὶεπι, αἰθοοη, δηὰ Φοτίοπο, ῃδὰ βου- 
678] πϑσηοδ Ὀδίτγθα [116 τἰπι68 ΟὗἉ [6 ρϑίτυοἢδ δπὰ 
οἵ Ομῆβι (θη. χίϊ. 6; Φομη ἱἷἱν. 5), [168 οἢ ἴἢθ 

ψεϊοτθμοὰ (ὩΣ -- θ56 1) θεῦγθοη [86 Μοάίτοτ- 
ΤΆΠΟΔΠ πα (86 Φοτάδῃ Ὑ ΔΊΟΥ (ΕἜΥΤΟΙ, ὈΡ. 237, 
238), ἰπ 8 ἰονοῖν, τίσ] ζανοτοὰ υ8}}6Ὺ Αὐιδρι 
Ἐλ4] δηὰ σεγίζίῃ), βυστοιιηἀρα ὈΥ͂ χα γάθη9 ἰη πο 
ΠδΙΠΓΕ ΒΔ5 ΡΓΟΟ ΑἸ Υ βοριτογοά Β6Ρ τἱσῃηθ88 (ΕῺῸΣ- 
ΓΕΓ, ἢ. 234). 866 τπ6 [Γ8 ἢ δηὰ δοαῦτι] ἀθβοτὶρ- 
ἴου ἴῃ ΒὭΤΤΟΥ, Ρ. 230 ἶ ; οοιαρ. γι ΠΟΥ, νγοη Εδα- 
ποῦ, Ὁ. 16] ΕἾ ; Ποῦ. 11, ῥ. 958 ΗΓ. [Τ υἰκίτγαιῃ, 14] 
ι; διμηϊον, 9. 4 ΙΡ., 229 61]. 
Ἥρην αὐουϊ εἶχς (πουβαη ἃ ἱπῃδὈϊδηῖ8. ΕἼΟΙῚ 
ΒΔ [86 Ῥοχάος ψϑοῦ ἴο [86 σίχῃί 

(ΌΣΙΤ 2.) ἀπο ἐμὸ ᾿ωμαδίεδηία οἵὅὨ δῃ-ΤᾺΡ- 
ῬΌΔη. Ασοοτάϊηρ ἴο ἐπ 15, Θπ- ΤΡρυδἢ ΟΥ ΤΑΡΡυδὴ 
(εἰ. χνΐ, 8) ἰΔΥ͂ βουτῃ οὗ Μὶς με μΔἢ, δη ἤθηοθ 
δἷδο δου ἢ ΟΥ βου Ππγε8ῖ οὗἨ βῃθομοπι. Βυῖ Βαϊδα 
Ταΐπδῃ (οοταρ. οἡ οἰ. χυὶ. 8) 1168 ταῖῃο Υ πογίποαβι 
οἵ δῆροδβοηι. ΗΟ τπθη δβθοι]ὰ τῃ6 Ὀογάθῦ ρῸ 
ἔδεποο ἱοτσαγὰ 1π6 Πραϊ, ἑ, 6., δου Πνναγάϊγῖ ΜΑῪ 
ποῖ, ΡΕΓΒΆΡΒ, 8Π Θβοᾶρθ ὃθ ἴουπαά ἔτοιαῃ ἐῃ6 οὐ- 
ΜΕΘΠΙΥ (ὉΠ ΘΟ ΠΙΔΌΪΥ ΥΟΣΥ͂ στοδῖ 1) οὔἩ (Ὠΐ8 ῬαέδΆρσα ἴῃ 
ἴδ ἰδοῦ τιδῦ ἐξ το δ48, ποῖ τωνο επη-Ταρμρμαΐ, Ὀπῖ ΟἹ]Υ 
ἀπο ἰλε ἱπλαδιίαπίδ οὗ 'ΓΑρΡΡΌΔΙ3. ΑἸπουρσῇ ὑπθη 
Ταρρῦδῇ ἰι56} 0 Πϑὰ ἰαίη Ὠογιμοαϑὶ οἵ Θ᾽ ῃθοῆοπι, νν6 
πϊσῃτ 51}}} ἱπιαρίηθ ἰΠδὲ 1Π6 ΤΟΥΓ ΟΥΥ οὗὨἩ {8 τογαὶ 
ΟἿ οὗἩ τι Οδπαδηΐζοα (οἷ. χὶΐ, 17) Πδα βιγείοῃποα 
ἰοναγὰ ἴπ6 βοῦυτῆ ΟΥ̓ δουϊδνοδ. ὙΠ Καοῦοὶ, 
ὙΠῸ ΟΥΟΙΎΜΏΘΓΟ ΠΟΙῸ ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἴῃδὶ Π6 ἢ88 1ἢ6 
πο δουπάαγΥ ᾿ΐπὸ Ὀοίοτο ἢἶπὶ, 1 41} ζοὺβ Ὀοδυτ- 
πηϊγ. Ἐογ εἷπὶ τΠ6 ᾿ἰποογαη8 ἔγοπι ΔΒῆΟΣ ἴὸ Καιθα- 

ὕει, ποπιὶ Ἐὸθδυει τῷ Φαππη (ΟἿΣ, ἴῃ δρίτο οὗ 
ἴ86 Δγιῖς]ο, 15 Ἰ κθὴ 88 ἃ ῬΓΟΡΟΓ Ὠ8ΠῚ6 τς ἸἈΠΊΟη, 
ΒΡ. 111. ρΡ. 161, 167), δῃὰ ἔγοπι Φαπιαπ ἴο οἷν 
Κυαά. Βυϊ νὸ τοροϑϑῖ, ἴμδὲ τγῦ ἃτθ ποῖ ΠΟΥ͂ Ἴοη- 
πιο ΠῚ} [6 πογίἢ ᾿ἰπιῖ}ξ οἵ Μαηδβϑοῆ, θυ 108 
δου ΓΒοτῃ, ἰοτασὶ Εραταῖ. [80 Μτ. ατονθ, 8180, 
ἐνα. οΓ ιλε Β)6, ατὶ. “Μδηδυβθῖ,᾽" Ρ. 1770 ς, 8]- 
ἰδουρσῇι Ὧ6 τα ΐη 8 10 ἀοπθεῖα! τ μ οί Π6Γ [6 ρου Ιοἢ8 
οἵ Ερηγαΐπὶ δὰ Μαπαβϑοὴ σογὰ ἰπίθηἀοαὰ τὸ Ὀδ 
εἰδοίαα!}} }γ βεραγαιοα, δηὰ (πὲ, 1 ἸΠΟΥ ν6ΓΟ, ΠῸ 
εἰδαῦ ᾿'π6 οἵ ἀϊν βίο οδῃ ποὺ Ὁ τχδᾶθ οὐ. --- ΤᾺ.] 

. εγ, 8. Αποῖπον ποις οὔὗἩ ΤἈρΡρΡυδῆ, ραυγρογιίίην 
1μλι τ86 Ἰαπὰ οὗὁἨ ΤΆρρυδῃ σγοηῦ τὸ Μαπδέβθῃ, [6 
ΤΥ τὸ ΕΡγαδίπι. Τὸ Ἰδιῦοῦ ροβϑοββϑὴ, δοσοσά πο 
ὋῸ Οἢ.. ΧΥΊ. 9, 511}} ΟΥΕΓ ρἰδοοβ ἰῃ Μδηδβϑοῖ. [Κζϊ6- 
Ρετὶ 45 ἱπδογίοα ΤΆΡΡυΔἢ οἡ [6 πιδ8ρ πογίλισεδὶ 
οἱ δέθομοαι δὰ ΜΙ πεῖ δ, δας νεῖ ἢ ἃ πιᾶγκ οὗ 
ἰθτεττοσδοη. ΜδηκΚὸ αϑεϊ,κἢ5 ες [86 ΒΔ1ὴ6 ροπιίοη, 
Ῥεγῇ σττἶι τοίογοποο τὸ ἴἢ6 Ὀγοοῖ οὗἨ τορὰδ τπηθῆ- 
ποποά (Ἐς. χτὶΐ. 8), τῆς ψὸ μοῖὸ ἤπαὰ ἀραίη ἴῃ 
γοσ, 9 

Υογ. 9. Απά ἴλ)9 Ὀοτάον ἀδοδοου δα ὑπΐο [ἢ 9 
ῬδΔίροσοοι ΣΟ ἘΘΩΔΏ, δουϊητνασα οὗ [86 πγαῖοχ- 
ΘΟΌΣΡΟ. ἴπ οἷ. χνὶ. 8, ἴἴ τεδάβ᾽; ὅτοπι Ταρρωαὴ ἰἠε 
ῥογάετ φοδα τσερίιοατά ἰοισαγὰ τλὲ ᾿εοα-ὅγοοῖ, ἀπά ἐϊ 

1 τ(ἐ ον ἰαὰ διε. ῳ" Βιίδῖε, ἀεὶ, " Μιοδ πο  ΒΔῈ.᾽] 
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ομί-φοίποε ισογὸ αἱ λα δεα. ἘΚ61] ΒΌΡΟΒαΒ 1ῃ:5 Ὁτοοῖς 
ἴο ὃ6 τ6 Αὐνὰ Ζαῦυτε, πο ἢ Κποῦοὶ α͵ξοὸ πιθῃ το ἢ 8 
αἵ ἢγϑι, δουρὶ Π6 ἱπηι θα ἰδίου δέϊογν τ τοῖδθτϑ 
ἴο το Ν ΙΓ 6[-Καϑοαῦ. ψόοη δυπιοῦ ἀδοίά68 [ῸΓ 
1ῃ8 ᾿ΔΈΤΟΓ (Ρ. 51) τ σγολῖου ρου ἔνθ ηθθϑ, ὈΘΟΔΌ80 
1πη6 οά πϑιηο [ἐοο-δτοοῖς Πὰ59 ὈοΘη ῥγοβογνοα ἴῃ 
ΝῊΡ 61-Καϑθαῦ. δῖ ΝΔῺΓ 6}- ΚΑ5880 15. 1Π6 βδηθ 
δῖ Γοδπὶ ὙΠΟ οἡ Εϊορογο 8 ΜᾺ] ΩὩΔΡ ἈΡΡΘΑΥΒ 88 
ΝῺγ ε[- ΕΠ {ἵδη ἀ6 6146 : ΕᾺ141Κ), νυ ἰςἢ Κὶο- 

τί ν {} νοη δι πηοῦ ΠΟ] ἰβ τὸ ὕὰ {16 οα-ἤτοὺκ 
ὑὕγοοῖκ οἵἩ ὕδπη8). 6 Ὀοτάογ οχιοη δα βουὴ οὐ 

ἴΠ6 ὑγοοῖς ἴο [6 8β6ᾶ, ἱ. 6., [86 Μοι ογσηθδη δβοα 

(ΘΓ, ἢ. χνί. 8), πῖον δ οτοπιθ βίγαηρεὶν Γο- 
ἔϑιὰϑβ 85 Ὀοίηρ {Π|6 πιαγα δα δἰ βείπιωπι " 
ΤΘ56 οἰτδα ὈοΙοχχοά ἴο ἘΡΏΓΑίστα δου [86 

αἰδοα οὔ Μδηδεδοῦ. Τἢπ8 οἢ. χΥΪ. 9 8 ΠΟΙ 6Χ- 
ΔΟΙΥ ἀεῆποα, “ὙΠο86 οἸΠ1.8. ὙΜΉΪΟΝ οἰ681 1 
8 ἱπάφοαά καϊὰ {γι Ποῦ : “ δηὰ ἴΠ6 Ὀοτάοῦ οὗἩ Μαπηδ"- 
Βοἢ νραϑ ποῖίἢ οὗἨ [ἴὸ Ὀτοοῖς,᾽" θὰ το ἀρῆηϊοη ἰδ 
τηδθ πὸ Οἰθδγοῦ ΤΠΟΓΟΌΥ. ὙΠ6 86 Ώ86 σΔ ΠΑΓΩΪΥ 
6 οἴδοῦ τῆδη ψπᾶὺ Μαῖα Ἰοηρ; δΧργοδυρᾶ : 
“ ξιυπίοωλιδ, σαὶ αἰδοεγπαδαὶ Κγαίγαπι ᾿δίογμπι ροβ8θε- 
δίοιι68, ἀπιδὶ ἡ ἰ6 φιΐϊάδτπι ἰογτεπίεπι Οἰαπηοϑμηὶ 

(ΤΣ ὍΓ[2) α πιενίαϊε αἰφιιδ διηι αἰτγίδιιεδαὶ απα:- 
δεπδίδιυδ; υεγιιπμαπιδη πόδε, σμῶ εἰ ἰογτεηϊὶ αὖ αὐιδίγο 
ααἀ͵αοσοδαηΐ, εἰσὶ οπβοπὲ τεῖρεα ἱπίγσγα Ιαπαδεοηδίμηι 
Ῥοδίία ἱεγπιΐίπος, πιλιοπιῖπα ωτε γμότιπὲ Ερλναϊπηιὶ- 
ίαγιπι; φικε ὕθγο α δερίεπίτιοηα ἰογτεπίϊ8 οτείαδαηὶί, 
6α8 οἰκίπεδαπὶ Δαπαεδεπδει." ἘἙἘῸν ἴῃ γοσ. 10 ᾿ο 
γοδὰ 5811}}} πιοῦθ ἜΜΗΥ, “ ϑουϊηνγαγὰ (τόσ τΠ6 
ὕγοοῖς ἐξ, [π6 ἸΔη4, νγγ88) ΕΡταἰ π᾿ 8, δηὰ ποτ γαγὰ 
(οὗ τλ6 β8πι6) ἰϊ νγγ85 Μί δ 556}: 8; δηὰ [6 568 88 
ἷ8 Ὀογάοῦ (τΤοχαγὰ 116 γγεβὴ). Κηοθοὶ που]ά, 80- 

οογάΐπρ ἴο εἶν. χνὶ. 9, τοδά 3 ὧν ἾΨ; δας τηΐδ 
8 ποῖ ΒΓΙΟΙΥ ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ. 

γεν. 10. δου οὗὨ 180 οορά-ὍστοοκΚ 1Π6 ἰαπὰ ἰβ 
ΠΟΙ 881 ἴὸ πᾶνε Ὀοϊοηροᾶ ἴο ΕΡἢγδῖπι, ποτὰ οὗἉ ἷξ 
ἴο Μαπάβδβοῃ, ἃ ὈΟΌΠΑΥΥ ἰἴπ6 88 δ᾽ πιρ}]6 88 οου]ὰ 
Ὀ6. Εἔποβοὶ ἤδγο οοπιθβ ἰηϊο ρογρίοχιγ, οὐϊ οὔ 
γί ἢ ἢ6 ὑοῦ] οβοᾶρο ὈΥ͂ Βιρροβίηρ ἴπ81 ([ἢ6 Ποτἢ 
Ὀογάθγ οἵ Μαῃδββοὴ οὐ ἑλγοισὴ τἴδ6 Εδοά-Ότοοῖκ, 
Ὑ}16 [Π0 πογίλ Ὀογάεν οὗ Ερἢγαὶπι σΟΠΙΘᾺ (0 ἰϊ, 80 
(δαὺ [6 τογγ ΤΥ οὗ Μαῃδθβοὴ {ῆογ6 ἰοττηθὰ 8 
Ῥοΐηϊ ! --- Απὰ [86 868 νυ88 μία θοζσάοσς. Βοῖϊι ἀϊ- 
ψίϑοπ5 πδὰ τὴ 868. Οἢ ἴδ νγοδῖ, οὔθ (Ἐρ(ιγαΐμ) 
ΒΟ ἢ οὗὁἨ 180 Βορά-ὕγοοῖκ, 1πὸ οἶμον ( 8.586} 
ΠΟΙ οἵ ἰξ. ΤΠ6 δοοουηῖΐ οὗ [86 ποῖ ΡΟυΠΔΔΓ 
ἴοτ θοτΒ 1 σοπιάοη ἔΌ]]ονγ8 (οοιρ. οἷ. χυὶ. 1 ..). 

ΤΟΥ δύσυοις ρου (ἸἼ 93 5).) Ααμος οπ [86 πουιῃ, 
ἴ. 6., ΟὨ ἴΠπ6 ποτ βἰὰθ (οἰ, χῖχ. 26). ὙΠ ἀεδβοτίρ- 
τίοπ οὗὁὨ [6 φῬγουΐποθ οοποὶυθβ τ] [16 δαβίοστι 
᾿ἰπιῖῖ; οἱ ΙΒ οἱ (86 οδδοί (οἷν. χῖχ, 17). 
ΤΙ ὕπο ὑγῖ 0689 τοῦ θοππαοά, ἐποτγαίογο, (1) ὁη (δ6 
οΑϑὺ ὈΥ͂ Ιθθδοῦαγ; (2) οἡ [6 που ΌΥ Αϑδογ; (8) 
Οὐ ἴΠπ0 νγοϑὶ ὈΥ͂ 16 868; (4) οἡ ἴΠ6 δϑοιτἢ Ὁ Βοη- 
)κπιΐπ δηὰ ἤδη. Βοίνοοη τμθπὶ {ΠΟῪ ἢδα ἃ ἀϊνὶ5- 
Ἰοῃ ᾿ἴπ6 της ἢ 18 ὑννῖσα γοίοστρα ἴο, (α) ςἰ.. χυὶΐ. 6 εἶ, 
(δ) ἴῃ οὔτ σἰρίοῦ, υθγ, 7-10.; παῖ ἀπίογί Δ 00}γ ᾿π 
ΠΟΙΠΟΓ ρ͵δοθ Ὑγῖτἢ δ ἢ ΟἸΘΑΓΠΟΗΒ 89. ΠΊΑΓΚΒ [ἢ 0 
ἀφϑογριίοη 6. σ. οὔ τπ6 θουπάαγν᾽' Ὀοΐτοοη Ψυά ἢ 
δηὰ Βοη)δπιὶπ (εἰ. χνυ. 8 ἢ). «δοραγαία ὈοτάοΥ 
οὗ Μαπδϑβδοῃ οὔ ἴπο πογίδ, βιιο ἢ 85 Κυοδοί 85- 
8. Π|65, γ6 σΔπηοῖ ἢηά ρίνοη ἴῃ ἴΠ6 το χῖ. 

Ψοῖβ. 111-18. δῖχ οἰτί68. ἃγὸ δηππβογαίθα ποῦ 
Μδπαββοὴ τοοοϊνοὰ ὑογοπιὶ ἢν ον σΟΌΠΙΓΥ, ἴῃ 
Ιβδδοῦπδῦ δπά Αϑῇῃον, ψἱπουῖ, μουγθύογ, Ὀοΐηρ δΌϊα 
ἴο οχρϑὶ τὴ ΟἾΔΑ 68 ἤγοῖὰ πο. Αἵ ἃ ἸΔῈ 
Ρογοά ανίηρ ὈΘΟΟΠ.Θ ΒΙΤΟΠΡΈΓ, ΤΠΟΥ͂ γΟΓῸ σοπῖοπῖ 
ἴο πιλκὸ [Ποπὶ ΓΙ αΙΑΓΥ βογνβηῖθ (νοῦ. 13). ΤῊΘ 
Β81Ὶ6 ΓΟρΡΟΥΪ 15 ἰυαπὰ δραίη (δυάς. ἱ. 27 Β.}, στ ΠΟΓΟ, 
Ἰούγονοσ, ΕΔΟΥ 8 ομἱττρά. 
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ΤΗΕ ΒΟΟΙ͂ ΟΕ Ψ05Ο0Β8Η06Α. 

ΤΠ ποτὰ ΓΞ) τοπυϊπὰβ τ8 οὔ. χν. 47. ΓΝ 
ΟῚ πα σοῖο [Π6 βοοοηὰ ἀοσαπιοηΐϊ οὗ ἴδ. Φομονβῖ. 

γεν. 11. Βούμ-δμδϑδα (Ἰ ΓΥ Ὁ, {. 6., ποῦθε οὗ 
Τοβῖ, ποῖν Βοίβδῃ, --α ἴη δὴ ἐχρδηβίοη οὗ 16, 
Φοτάδη  8]1ον, νυ ίο ἢ δ θουπάθα οὐ τ1π6 τγοϑὲ ὉΥ 
16 ἴον τάρὸ οὗ Μουπὶ Οἰῦοα. Αἷ τὸ ῥτοϑοηὶῖ 
ἀαγ Γυΐηβ οἵ 8ῃ δπείοπτ Ἐοιπιδῃ {Ππόλτγο ἀγὸ ουπὰ 
Ἰ6γθ, Ὀυὰϊ ΟἿΪΥ̓ δθοιιῖ δου ΠΥ οὐ εἰσι τὰ ΒΟ γμὉΪ]6 
Μὰ (ον ἴῃς ἴχο πυπάγοά δοῖμαὶ πἰπἐἑητα Ι 
βΒίδπαάν δδοιι (ΟὉἿ Ὠοιγβ ἔγοπι ΤΊ θογίαβ, οὐ [6 τοδά 
ἴτοπι “96Γυ 5416 πὶ ἴο 1}απιηβοῦβ᾽᾽" (νοὴ Ηδυπιοῦ, Ῥ. 
150 ; Εοῆ. 1... 174]. Ὑπὸ ΡΒ Πἰβάποα ππην οἡ 18 
Ὑγ8}19 1π6 ἰθαὰ Ὀοὰγ οὗ ὅδ} (1 ὅδπι. χχχὶ. 10). 1 
ψι8. δου σὰ σα] θὰ ϑογΠΟΡΟ 8 (8βο6 Ηδογοί. 1. 
104-100. ἴἰπ τοραγά ἴο τ6 οτχίη οὗὁἨ τῆ6 παπ16). 
Ετοπὶ {Π6 Βιυπηηΐ οὗἩ ΟἸ]ροα, ἴνγο τπουϑαηὰ ἴνο 
Ὠυπαγοὰ δες Πἰχη, ΕἼΓΓΟΥ (Ρ. 260) ΒΑῪ 8 ζύθοῃ 
Ρ]αἴη ἱγίηρ δὲ [8 ἴδοῦ οῃ ἴΠ6 δαβῖ, ουιἍδλ οὔ υ]Ἱι ἢ 
ΤῸ86 [6 Ὀϊδοὶς 6 πι8 οὗ (86 Βοάουΐῃ σαπιρ58, ᾿ἰκο 
ἀδὺκ ρδίομθθ, οα ἴη6 χύθθπ. ΤῈ ρῥ]αίη ἐχῖοπαϑ 
ἀονηνατγὰ ἴὸ {πΠ6 Φοτάδη, ἀπά Πα νγα8 δῦ ]6 ἴο ον 
τ Ρἰοταγοβαὰθ νἱπάϊΐπρβ ἴὸ ἃ. σοΟηβι ογβῦ] 6 ἀἰπίβηοα. 
“ἜΒΟΓΟ, ποῖ ἔδγ ἴτομ ἴΠ|6 τίνογ,᾽" ΕἼΤΓΟΓ Ῥχοσθθαβ, 
“Βοίβδῃ ταδὶ 116, ΔΙ που ρἢ 1 οουὰ ποῖ ἀΐθοοττ 
ἶϊ τ τ1ὴ60. δηοίοης Βοιβηθθη οὐ ῬΠΟ86 Μ8118 τπὸ 
Ρ] ΝΠ ἰϑεῖπο8 οἤθο πυπρς τς ἀρδὰ θοὰγ οἵ ὅδ}. 
[ομρ. Τυβίγαπι Β δοιουηῖϊ οὗ Βοίβαη, Ρ. 504 4} 

ΤΌ]ϑασα, στοῦ ΑἸασία ἢ γα 8 τηοτίδ! γ πουπαρὰ 
(2 Καὶ. ἰχ. 97), ἃ 1ονπῖςδὶ εἶν (οἰ. χχὶ. 25), ρὲῖ- 
Παρβ, 848 Κποῦεὶ βιρροβοβ, Ψο᾽αηεῖι, Φοαπια ἢ ὕο- 
ἔνεθιι Ζογη δηὰ Ψειΐη (Ποῦ. ἢ. 161). Τ6 δοου- 

βοἴνο (ἜΤ ἸΡ .5}) ΠΟ ΤΟ]]οννβ. 5. τοσηδυϊ- 

ΔΌΪΘ, βίποθ {π6 βοηίεπος ππὰ ὑοσαπ σΠἢ Ὁ ὙΤῸ. 
1 8. πηοβῖ βἰπιρὶνὶ ὀχρ᾽ αἰποὶ Ὀγ ἃ σβδῆξο οὔὗἉ οοη- 
δίγυσιοπ, ρϑγμα 08 οὐολείοποᾷ ΟΥ̓ [80 δεῖ τπδὶ 

αὐ ΠΤ», νι ἰοἢ ρόνοτπϑ ἴΠ6 δοειιβανα, 8 πδοᾶ ἴῃ 
ΟΓΒ6 12; ἴ0 ὙΠΙΟἢ τᾶγ ὑὕο δα ἀρὰ τπδῖ ἴῃ Ψαάν. ἱ. 

27, τὴ 6. τ ΠΟΪΟ δίδιοπιοης Ὀορίηβ τ ἢ ὉΥΥΣΤΝ Ἱ. 
ΝοΥ ββοι)]ὰ ἰδ ὕ"ο ονογίοοκοι, ἴδε ἰηβίολ οὗὨ τὴ 
οἰτἶῖδβ. τ ἐμλαδίίαπία ἤοπὶ Μδπαβδοῦ; οου]ὰ ποῖ 
γίνε οἰ τὸ τηοητοποά. 
ΟΣ, οἢ. χὶ. 2; χὶϊ. 23. 

Ἑπω-ὧον (ὙὙἿ .}), σὰν Ἐοπιδη τΐΐθ8 βου τὶ οἵ 
Τάθον, δοοογάϊπηρ ἴο [86 Οποπε. (γοὴ δι πηογ, Ρ. 
125), ΠΟδΓ τῇ πογίμογῃ δἷορο οὗ ἴπ6 ὅςθο] Ῥμοΐὶ 
(Θπῆν, 6 Ἠδγπῖοῃ), τ θῖς ἢ τίβοβ ἴῃ “ Ὑ6] ον 
ΒΔ ΚΟ η 688 ΟΥ̓́ΟΡ δραίηδὲ ΤΑΌΟΥ (Εττογ, Ρ. 308; 
Ἐοῦ. Ρ. 171 (). Επάοῦ ναϑθ ἴΐ6 δυο οὔ τῆς 
“ΜΟΠΊΔη ὙΠῸ ἃ ΠΆΤΙ ΠΔΥ δ τς, ῆοπὶ 588} οοη- 
ΒΕ} δὲ (1 ϑαπ. χχνὶϊ!. 9), θατ 15. 4160 σο]ουγαιοα (8. 
ἸΧχχχ. 11) 88 [26 βοῦῃο οὗ 186 νυἱείοτν ἰη τ Βἷο]ι 
τὸ Μίαϊαπίϊοθ ποῖ ἀοείγονοά. [ἢ τἶο ραγα! οὶ 
Ραββαρὸ (Φαάρ, ἱ. 27 8.) Επάον 15. ποῖ πιθπεϊοηθά. 
ΤΑΔΏΔΟΏ, οἷ. χὶΐ, 21. Μορίαάο, εἰ. χὶ!, 21. 

ΤῊ ἰμσθθ οιφι (ΓἸΌΣΓΙ ΓΙ; ΧΧ,, 
τὸ τρίτον τῆς Νόφεθ; Μυΐὶν., ἰοτίϊα μαγξ εγδὶα Να- 
νει). Δ Πας 9 Ἰπιοηδοὰ 18. τη6 τῆτοιυ οἰτίοβ ᾿γὶηρ 
οὐ }}}}}8 : Επάον, Τδαπδοὴ, δὰ Μερίαο. αὶ Ττῖρο 
οὗ τιουπίαϊῃ οἰτ168 ἰῃ ἀἰϑιϊποτίοη ἔγοιῃ ἴ[Π6 ρ]δοθ8 οἡ 
το ρῥίαϊη : ΒοΙ ἤοδη, [0]οδα, ἀπά 1)ογ. ΤῊΘ 

δυῖμοῦ πιῖρς παγα οΑ]]οὰ {Π6 ἸαιῦοΓ 80 ἃ πῦῷ, 

8 πῶς ὯΤΙ αδῷ, πδίηρ; το ἴῃ 10 σοῆθγαὶ 
8006 οὗἉ “ρ]αίη,᾽ δηἀ ποῖ ἴῃ [ποθ ἀοβηΐτε πτουμταρῃ- 
ἰςἉ} δἰ χπί ἤοατίοη τ μοι ἰπ τηἷβ. θΟΟΚ ἰδ Ἔν ΟΥΥ Υ ΒΘΓΘ 
ὈΘΔΓΒ, ἃ5 6. .. ἴῃ οἢ. χν. 83. 

εν. 12. “ΤΏ Μαπαβδαίϊοβ, ποπονοῦ, ποτα ποῖ 

1 [Κιοῦοῖ᾽ ε διιρροεϊου [6 Ὀοεΐατ, πριν, ἐμαὶ Ὁ ΜΑΙ 
[8 Βοσο δοὶὺ ἴο Ὀ6 εαυϊναὶσιι ἴο τϑοϑῖνϑ, ροδδϑββ, μαῦο. --- Τὰ.) 

πῃ 8 οοπαϊοη ἴο χροὶ τῃ6 ρορυϊδιίοη ομ τῆς 
εἰτἶ65. παπιοὰ, 8ὸ ἴμδὲ ἴ6 Οδη δ 68, δοοοτγάϊηρ ἰὼ 
1Π οἷν τοὶ ἀπὰ » ἄννοῖο ἴῃ (δ ἀἰπετίοι " (Εἶπο- 
Ὀ0}}. ΤΠθ ΜῈΠ δηὰ ρ᾽θαβιγο ἷ5 τρῆϊ υἱνὶγ οχ- 

Ρτγοβϑοᾶ ὮῪ τ|6 πίκνεῖο ΠΝ ΦΡῚ (εἰ. νἱΐ. 7; Ἐχ. .. 21). 
γογ. 18. Βυῖ ἤθη ἔμπα 1Βγο } 6 5 ὈΘΟΆΠιΘ δῖ ΓΟ ς 

ΟΠ) ὑὸν τοδὰθ ἐμ Οδηιδδηΐοα ἐσ θα Δ ΣῪ βοτ- 
νδηΐο {ΟΡ ΡΝ: χ. 10), θυ  ἄσίνο ἴμοσα ουὐ ἴμ ον 
ἀἰᾶ τοὶ. 6 8᾽1οὟ ΟὐΓθοῖν 8 [ἢἷ8 ΓΔΒ ΔΏΟΩ, 
αἴοῦ ἴῃ6 χα ρ]6 οἵ 1)6 ϑοιίε, ἴο ἱπάϊςαῖθ ἴῃ 
Επρ 8} βομηοῖης οὗ (16 εἴθοι οὗ 16 οἰ ρῃδιὶς 

ἩΥΤι ΗΝ ὩΣ]. 
ἀ. Μετ. 14-18. Οὐπιρίαϊπὶ ὁ 1λὲ Ολιάγεπ ΟΥ̓ 

«)οδερὰ ἰλαὲ ἰλεῖν ΤΡοκεοββίοπ ἰ8 ἱπδυβίοσίεπί. “ΑἹ 
οἷά, οτἱρίπαὶ ἔγαστηθηῖ, πὰ ἃ θοδα 1}, ᾿1β᾽οΥΓῖς 8] 
ταῖν ἴῃ 106 Ἑσπδγδοῖοσ οὗ Φοβῆθα. Τη6 υὑπ56]65ἢ 
Φοβῆπα νὰϑ ὨΪπι561 οὗ ΕΡὨγαὶπι, ΝΠ. χ δ. 8, 16 ᾿" 
(Βαῃδοη). ΑΒ {πὸ Ὠἰϑίογν οὗ ΑἽςββδῇ (ἢ. χν. 13- 
19), οοσυττίμς ἰη τὰ πιά 8ὲ οὗἉ [Π6 ΒΟ ΠάΒΓΥ ἀσβογρ- 
ἰἰοπβ οὗ υάδίι, ἀῃὰ οδιϑοριιο8 οὗὨ ᾿ϊ8 οἰτ᾽68, τα κ65 
ἃ. ὙΟΓΥ͂ ΓΟΙΓοΒ δἰ πρ ἱπιργοβδίοη οὐ ἴπθ Ἰαθοσίουβ 6χ- 
Ρΐογοσ οἵ τ686 τοοογάβ, 80 118 Πδυτδῖνο ΑΥΤΆ ΚΟΠ8 
Β᾽ ΠῚΠ ΔΓ οιηοτίοπθδ. Τη6 σὨϊ] άτοὴ οὗ Ψοβαρὶι, ἱ. ε.. 
ῬγοῦΔΟΪΥ (ἢ6 ῬδιἈγοἢ8 οὗἩ [πὸ {π|δ6, σα πι6 ΘΟΠ]- 
ΡΙδίπίπρ Ὀεΐογο τιον (Ἐ]ονν-τΓ εδιηδη Φοβῆθα, ἴοὸ 
ὙΠ οτ ΠΟΥ δα ὑγυβῖοα ἴῸΓ ἃ ὑεῖῖοῦ ΠΥ 1.0.) 
οὗ «πεῖν ἰπιογοϑῖ8. “ΝΥ, (ΠΟΥ Ἀ5Κ, “ Παϑὲὶ ἴπου 
δίνοη πιὸ θαϊ οπε ἰοὲὶ δηὰ οπδ ρογίίοῃ, 88 8 
βίοι), ὙΠΘῊ 1 πὶ 8 ἴ ῬοΟρΙΘ, ἴῃ 80 ἴδ 88 6 8ο- 
νὰ τ ὈΪϊοαθοαὰ τὴ ἰτηοστο." Φοϑπαδ, ΌΥ̓͂ πὸ 
ἸΠΘΔΠ8Β Αἰβροδοὰ ἴο σταπὶ 806 014) ἔν τα ἴο 18 ονντι 
ἐγῖθο͵ ἀῤπηαπ 8 οὗἩ [ΠπἸδπὶ ἴὸ ἀπὸ τῃοὶγ βἰγοηρίη, ἴῸ 
βο ΠΡ ἰηῖο [16 ἰοτοδῖ, ἴο οἰθαῦ ἰδ οἵ, δΔηα 6ϑι8 Ὁ] 15 ἢ 

Τ' τῃοπιδοῖν δ ΠΟῪ δὺοι [8 {Π6τῸ διηοηρ [86 ῬΘΙ͂Σ- 
χίϊοβ δὰ τς Πορμαῖη. σα ΠΟΥ (νοῦ. 16) 
ΒΟΥ [{π||6 πο] παιίοπ ἴὸ 1118 ΘΟΌΓΘΟ, δηὰ δὲ τῃ0 
8816 {ἰπ|6 ἰπιϊπιαῖο τΠδὺ ἴἤον σϑηηοῖ δργοδα τθοση- 
βοῖνοβ ἔαγί ΠΟΥ ἴῃ τῃ6 μ]δίη ὕδοδιιδ6 οὗὨ [ἢ οττηϊὁ- ὁ 
Ὀίοποθβ οὗ ἴπ6 Οδηδδηΐϊοβ πὸ ἀννο}} 1Π6Γο, Φοβυδ, 
νοῦ, 17) 511}} γοπιδὶπα γι. [ἢ Ὀοτὴ ἢ18 ΣΟΡ] 68 
ὐιθὶ 15, 17) 6 θεῖσα 8 τουοῇ ΟΥ̓ ἱΓΟΠΥ͂, 88 17 6 
ψΟΘ]ὰ ΒΑΥ : Υο9, ἰξ 18 ἴγας, το ΔΤ 8. ΠΌΤΩΘΓΟΏΒ 
ῬΘΟΡΙς, δῃὰ παϑὶ στεδῖ δίγοη σι, δη ὰ ουρπίοδι [ΠΟΣῸ- 
ἴογο ἢ πᾶν πιοῖο, Δ ΟΠο β5ῆδ6. Βαϊ 5θεῖς ἴὸ 
ῬΙΌσατο τΠ}8 βοοοπά ροττίοη ἰὐψδι}} ἜΘΙΥ οα τὴν 
οσῆ ρόνογ! Οὐ ἄονη ἴΠ6 ἔοτεδι  Βοιοϊὰ ἴποὰ 
αν ἀτῖνο οὐὐ τη6 ΟἸΠ ΔΙ ἶ68 ; ἰΐ ἷβ ῥγθοίβοὶν ΤῊΥ 
[5 ἴ0 σΟΠαΊΘΓ ἴποπ0 παῖ ἤᾶνθ ἴσοι ποῖ δηα 
ΔΙῸ ΠΑ ΠΥ; πὸ ΟἾΕΥ ἐτῖῦθ οδὴ ἀο 1. ΟΥ̓ τΠ6 
ἸΏΔΏΏΘΥ ἴῃ ψὨΐΟΝ Επνδ]ὰ (ἰϊ. 815-517, 24 [οστη.) 
αἀ.) ττοδὶβ 118 παυγδῖνο, γὙ6 5.}8}} αν ὀυοβϑίοῃ ἴὸ 
ΒΡΟΔΚ ΓΙ ΠΟΥ ΟἹ. 

γεν. 14. Α.8 Πθῖ6, δὸ 8]80 οἷ. χνυΐ. 1 δ; χυἱϊ. 10, 
[πὸ εὐ ήγεη οΥ «]οδορὰ ἃτὲ ἴάκοη τοροῖμοτ. ὙΠῸΥ 
ΔΓΘ ΤΟΡΓἀΘ 89 ὁΠ6 {Γ 6, 80 ἴ0 ΒΡΘΆΚ, 186 {τἴδο οΥ͂ 
Φοβορ, 88 Ηδν. υἱῖ, ἃ. Οὐτηρ. αἶἰβὸ ῥαϑβαραδδ ἰκΚα 
Απ. νἱ, 6; Ρβ. ᾿ἰχχνὶϊ. 16; ἰχχν. 67; ΙΧχχχ. 2; 
ἰχχχὶ. 6; ΕΖ. χχχνυ. 16,19. 

ΟἿ ᾿Ἰοὲὶ διὰ οὔὸ ροχίΐϊοῃ.. “ Ὁ λ δηὰ ἮΞΙΩ 
ΔΙῸ ΒΥΠΟΠΥΤΏΘΙΒ ἀπ σΟΙ δἰ ποα [ὉΓ ζτοδίου ΘΙΏΡἢ8 

518. ἴθ τῆ6 Ιοῖ Ἡἡν αΐσῃ ἰ5. οαβῖ; 2 τῆς 
ἸΠΠΕΘΘΌΤΙΕΕ Ἰΐπα, τη τἴὴ6 πηραβυγοῦ ᾿ΠΒογ Δ ηοο ᾽" 
(Καῖ). Οὐοπιρ. αἶδβο νου. 5. 

Βο Ὧν 8 (ἸΟΣΣΓΨ ; ποὶ δ Οοδοηΐυε ποπὶὰ 

μᾶνο ἰΐ, Ὁ, ὧε σγαάμ, Μδυτοῦ) οθονα 

μδὲῃ Ὀοβδϑὰ τοῦ Ὠἰβοσίο (ΓΞ ΤΏ, ὧδ ἐεπιροτο, 
Μδατοῦ). ἃ ααϊΐῖα ρθουν Ὁ] δδὶπς Δα ὮΘΘΠ ῥγοτη- 
ἰφεὰ τὸ ΨΦοβορὰ (ἄτη. χιῖχ. 25, 26; 1)6πϊ. χχχιῇ. 
185-17. 

νεΡ. 15. ΦΖοφπ8. 8 δηόνοτ., Οϑὲ ἴ80 ὩΡ ἰπῖο 
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18 ἴοσοεὶ. ΤΏ ἔστοδι οὗ {86 τηουπίδίη οὗ ἘΡὨ- 
τι δὰ οὗ ἰἰ8 ουνφσοίηρσθ (τοῦ. 18) 8 τηρϑῃῖϊ. 
Τμδὲ Μουπὲ ΕΡδτγαῖπ (πιουπίδὶπ οὗ ἴβγϑεὶ, Ἂἰ. χὶ. 
16-2}} πτδϑ (πθῃ σογογοὰ στ ποοάΒ, 18 ΟἸοαΓ ΌΤΩ 
1 84. χὶν. 25 - ῶ ὅδηι. χυϊἱ. 6. Ενϑηῃ [86 ἴὈΓοβί δῖ 
Βειμεὶ, ἃ Καὶ. 11. 23, 24, Ῥγοῦ Δ ΌΪγ Ὀοϊοηροὰ (ποτ, 
ὶϊ, 675) το ἴπ6 ἔογοϑὲ οἵ Ερηγαίπι. Απὴ ὄνϑῃ δἱ 
τ8ς ἄδγ, δοοογάϊΐϊηρ ἴο τῆ πηϊίοτγτη ὑδβι}- 
Ἰθοὴν οὗ ΓΓΑυ ]]γᾺ, (ἢ 6 ποῖ ηῖα οὗ Μουπι Ερἢγδίτ, 
[οτταϊοσ 126 ποτγίλεγη ροτγιίοπ οὗ ἴΠ6 τιοππιδίῃουβ 
ΟΟΌΠΕΓΥ θεῖνθεα πα ρῥ]δίη οὗ «96Ζτθοὶ δπὰ {Π6 ν]}- 
ἀεγπθϑδ οὗ 1η6 δου (σοῦ Εδυσμοτ, ἢ. 42), δ΄Ὸ ΠΟΤ 
ΠΟ ἴῃ γοροϊδοη ἴδῃ ἴπδὺ ρδγὶ οἵ ἴῃ6 8816 
τοουηϊδίη ν᾿ ἰσἢ Ὀεϊοησοά το Φπ44}}. Ἐροοίδ!}ν 
5 (λΐ6 τι “886 τῖ1 118 ΒρΌΓΒ ἰονγαγὰ 186 ποι ἢ- 
νεεὶ δηά πογίπολϑί. ΟἹ τί πουίμυγοαθς 8 ἰὈγοϑοῖ- 
οὐγεγοὰ ἢ1}} Ἰοΐη8 [1561 τὸ Μουπὶ ΕρΡἢγαίτα οοπηροῖ- 
ἴηρ 186 Ἰδίίοσ τ ῖτὰ ΟΑττηεὶ, ἐμδὲ ποῖ Ὀαδυ τι], Δηὰ 
Κτορηοϑὲ οὗ 41} [6 πιουπηταἰηδ οὗ Οϑηδδη. Οἡ ἴδ 
Βοιποδεὶ Μοιηῖ αἰ δο8, τ ἤθγο ὅδ] δηά Φοηδίῃδη 
[εἰ] ἴῃ το σοπῖοδὶ ἢ τὴ6 ΤΠ |81|πὸ8 (1 ὅδιῃ. 
ΧχΥπὶ, 4; χχχὶ. 1-8. 2 ὅδιη. ἱ. 6--20), οοῃδιιυ 8 
ἰ οδ΄ δῃοοὶ τοταγὰ ἴΠ6 Φοτάδῃ. Οπ [86 τοδὰ ἔτοπὶ 
1δὲ απι]οῖ οὗ δε] θοπ, ἰπ ᾿ς πογὰ [Π6 ο]ὰ Πδπιο 8 
πε ἙΏΣΤΟΥΙ (Ρ. 2360) ἀδοοῃάἀθά {πὸ πιοπηϊδίη 
Υ͂ ἃ ἰοῆν βὁρο το ἢ τγ88 1ῃ Ὀ] 8.68 οοιδοὰ νι ἃ 
ἄεηξο οαἷς το κοί. Α 8ῃ)4}} [τοβὲ οἵ ἸΟἿΥ οδῖκ ἴγθϑβ 
δ τιδηοποα ὈΥ [Π6 58π|6 {ΓΆΥ6]]6Γ 88 βίληἀΐηρ οα 
ἴ86 ΠρῊϊ οὗ 180 τοδά ἔγοταῃα Νζαγοῖῃ τὸ Οδγπιεὶ (ρ. 
280). ὙΠ ουΣ ἀοπῦιν ἱξ 8 τὴ6 βαιὴο ψοοαβ Ψ ΠΟ 
δέβα]ς ἀοδβοσίδοδ (  εῖδα ἐπ ἀας 1απά, ῬΡ. 
249, Ὁ τὐμο Ὠ6 αἰθὸ ποίΐοοβ ἴῃ0 ““ΟΥΒΡ ΘΑΒΙΘΤΏ 
οὐκ 4.᾽ δίπδοη (111. Ρ. 189 ἢ.) δρθακβ οἵ “δ νϊάο 
δτρ οἵ ον πόοοῦν ποῖρῆι8᾽ ὉΥ τ ῃϊς ΟὐἝστηθὶ ἰδ 
Ἰοϊηθδ οὐ 6 δου νγοϑῦ ἢ [6 ταοπηΐϊαΐη8 οὗ 
διηλγία. ὍἯ6ὸ πα πορἧβ {ΠΟΥΟΌΓΕ ΡΑΓΠΥ οἡ 

δίουπι Ερδγαῖπι ᾿ 6} ῬαΥΠΥ οἡ ἐ18 ο-ϑμοοῖϑ. 
Αἱ τὴθ νΕΤῪ ἴοοι οὗἉ {18 ογοβί, βόνανοῦ, οἡ (}6 

ΠΟΙ οδὶ ΞΡΌΓ οἵ Μουηῖ ΕΡρἢγαῖπι, [86 ἢ ]ἄγοη 
οἵ δοβερᾷ μωὰ παὰ οεἰτἰδεβ ἰπ ἴῃ ῥἰαίη δβδίρτοὰ ἴο 
τβετη, πϑλογ, Τδδπλοῖ, δηά Μερίάμο ([)οτ ἸΑΥ͂ 
ἔαποΓ ττοδὲ οα ἴΠ|6 664) ἰπ 1π6 ρῥἰαῖη οὗ Ψ6ΖΓθαὶ 
(τετ. 11). ΙὈΙοϑῖ δηὰ ΒΒ πβηθϑη αἷβο {το ῦ. 1}) 
᾿Υ ποσὶ λῃ δδοῖ οἵ Μουπε Εἰἰδοα, Ὀεΐπρ δρόκϑηῃ 
οἱ αραῖι ἰῃ τοσ. 16. Κποῦδοὶ (Ρ. 450) ΒΑΥΒ8: 
“ΥΠΟΙΒΕΓ τ ΔΠΙΠΟΥ {ΠῚ Π ΚΒ 6|80 οὐὗὁἩ {86 121:{|6 
Πεταιοη ᾿γίηρ δισίπον πογίῃ, δηὰ 80 γοῖεγβ ἴὸ Βη- 
ὦοτ, ἰ5 ἀου Ὀϊ{1],᾽" δῃἃ γγθ ἤοῦ ΟἾΪΥ δῆδτθ ἰνἶ8 ἀοιδὲ 
Ὀαϊ γὸ ἃ ἀμ δ νὴ βυῤωὺ δπα σοῃδίαογ ἴδ ααὶῖα πα ργοῦ- 
8016, εοἰποα Βοδίηβοη (1. Ρ. 171) βρϑαῖβ οὗ δαὶ 
ΤἸπΟΠ  ΑΪη 88 “ἃ οἰφβοῦ, ΒΏΔΌΘΙ688 Τη885,᾽ Δηα ΕἼΣΤΟΥ 
(Ρ. 8308) ποῖςο9. [η6 “γοι ον παικοάποαβ᾽" οὐ [6 
δὔοὶ ἢν, οὐ Πδςοὶ. 
Ουΐ ἄοτγῃ ἴον ΠΥ 66] ἴοχΟ ἰὰ {πὸ Ἰδηὰ οὗ 

ηιο Ῥοχί:χίίθα δια οὗ ἐδ ΒοΡΒδίσω, 7 ΜΜουδὶ 

ἘρΒτδῖτη ἰ6 ἴοο πᾶστὸν (ΚΝ μοτο ἴπ ἃ ἀϊβεγεπὶ 
8636 οπι οἢ. χ. 18). (ογποῖ. αὶ Ταρίάα (ἴη ΚοΙ], 
Ρ- 411 () Ἰοὴς ἃρὸ κῖῖ προῦ 1Π6 του ἢν ἐπδι ΠΟΓΘ 
δηά ἴῃ νοτ. 18, ὃν τὴ6 (ογοβϑί τΠῃ0 ῬογίΖΖὶΐθ8 δηὰ (Π6 
Ἀερδαΐπι ποτ ἴο 6 ππάογβίοοά, ἴπ|8 δϑβυτηΐην 
{Πα τθότα γα 8. τηοίβρμῃοσ. Ηδ εαγβ: “5 πιεία- 
Ῥλογα, ἰεγταιη ἐπὶπι α Ομαπαπιὶβ οοσμραίαπι υοσαὶ δυί- 
ϑαπι, 60 φιοα δἰσμῖ δγίυα ἐχεοϊπαϊὶ αἰεδεῖ, εἱ ἰοσιια ατατὶ 
Ῥοκδὶὶ : εἷς ἐχβεϊπαεπαϊ ἐταπὶ Ῥλεγίξαϊὶ, μὲ φογμηὶ ἰοτ- 
ται «]οεοερῆ α.᾽" 
Ηΐ Επαϊά ἴο]]ονσβ, ἃ5 Κ}οὶὶ ἢ848 ροἰϊπιοά ουϊ, 

πῇ θη δ6 ΤΟρΡΓΟΘΘΠδ ἴΠ6 ᾿πηροτὶ οὗ τοῦ. 15 ἴῃ 1Π6 
[Ο]]ονσί σ᾽ πιβῆποῦ: “ποῖ 81 8 [088 ἔου ἴῃ6 ΘΏΒΥΟΥ, 
με (7}σἘῃπ8) Ἰοα : “1 ΤΠ ὙΟΙΘ 80 ΠΙΙΏΘΓΟΙΙΒ 
(ἀπὰ Μουπι ἘΡΏΓγαὶπι 88 πἰμοτῖο οσουρίοα ὈΥ̓͂ [Π6 πὶ 
ἴ00 5:}8}} τ[Π6ἢ ΠΟΥ Ὡροὰ ΟὨΪΥ͂ τηονα ἰητο τῆ ἴοτ- 
αεὶ (ὦ. 6. ἰηῖο [86 τη ΐϊοκ]ν βοι] θὰ δηὰ οὐ]εἰναῦρα 
Ῥἰδἢ) δηὰ ᾿αὐου ΟΌΒ]Υ οαΐ ἀονη ἴοὺγ {ΘΙ Β 6 8 

ποῦ [Π6 141}, ὑσοῆ!δθ]θ ἰγροβ. [π οὐποῦ σπόγὰϑ 
ΤΠ ΕΥ̓͂ δῃου ὰ δηοΓ τ ρα πη δαττοὺηαΐπρ τ[Π6 ᾿Ἰηου- 
ἰδίῃ οὐ ὙΒὶοΝ [ΠΟΥ ἀνοὶῖ, ΠΟΤΟ, ΠονγοΥΟσ, 186 
“Ῥογίζζί 8 δπὰ Κδρμαὶπ (τΠδὲ 8, {Π|6 ΘΠ ΠΥ) 88} 
Ιὰὺ 'ῃ ἄθηβθ τηδϑδεβ, ὙΠοπ) πὸ {γιῦς (ἰπϑιοδὰ οὗἁ 
δηνγηρ ΟἾΠΟΡ ὙΠ Ὸ68 {ποῦ ἱΠ ΠΟΥ 8 π06), Οὔ ἢξ 
1ποπιβοῖνοβ ἰοπ ΔρῸ ἴο ἢᾶν ἀεβίτογθα δηὰ 80 ἴὸ 
δυο ἀοπθϊοα τοῖν μοββοβδίοη." Α' ρυγοὶν δγὸὺϊ- 
ΤΓΑΓΥ ΘΧΡΙΔηΔΙΟΝ, ἡνἰς ἢ ΤᾺΔΥ ὃθ οποά ἴο οἹὰ 
Οὐτπιθ 8 ἃ δρίἀθ, Ὀὰῖ 80 πηπο ἢ [6 1648 τολά!] 
ἴο Ενγϑὶὰ, δ ἢθ διτορδῖοθ ἴ00 τηποὴ [0 ἢἰπιδ6 ἢ, 
ὙΠ 6Ώ, τ ἢ Μ1:6}} - Κπουσῃ ἀορτηδιθπι, Π6 βᾶγ5 (}. ᾿" 
815, ποῖδ 2): “ ΑἸγοδὰν (8ὸ υχχ, (δὰ τὸ ἀπ άογ- 
βιαπὰ {18 δῃηοίθης ραββαζο, Ββαγά ἴο θθ ΘΟΙΏΡΓΟ- 
δΒοηαρά ὉΥ͂ γοδϑοη οἵ [18 " ἔϊάπε ΒΟΟΤΠ  (5ϊς ἢ), δὰ 
811}} 1688 παν ἐδ πιοάετπς ἀηὰἀογοιοοά ἐς." ΥΥ Βοτοίῃ 
[86 ἔδυ!ϊ! οὗ [Π6 ΠΧΧ΄ σουπεῖθιθ ἱπ {Πὶ8 τοδβροςῖ, τγθ 
ΓΘ ὉΠ8Ό]6, ΔΙ͂ΟΡ Γοροδί ἃ οσοπιραγίϑοη οἵ τὴ οτίρ- 
ἴηδὶ τ ΤΠΟΙΣ τογβίοῃ, ἴο ἀΐβοονοσ, ἢ η1689 ἰῃ [86 

ἴδοι τὲ [πΠ6 ΣΧ, γϑηϊαγο ἴο ΓΟ Π δ Σ τὸ (ᾳαΐῦο 
ἩΓΟΡΟΠΥ ἴῃ ΟὟγ ΒαΠ20]6 ορ᾽ πἰοη) ὉγΥ ἀνάβηθι, Μ 116 
ΜΆ] ῬΓΟΙΌΓΒ ἴο ΔΘ οὗἉὨ ἰΐ ππαγοὐ ἑπίο (λ6 ρμίαϊπ. 

ΟΥ̓ τἈ86 “δ επς δοοσῃ᾿ οὗ Ψοβιυδ ψγὸ υν}}} ριοϑ- 
ΘΠΠΥ ΒρΟΔΚ ἀρεΐη, 

ον. 16. ΤΊΊΘ βοῃβ οἵ Φοβορὴ δηβνον, τ[Πδὲ τΠ6 
του Αΐπ ΤΟΔΙΠΪΥ ὙΓΠ11 ποῖ δυϊοο ΤῸΓ ἐποῖη, τ ΠῚ] 

1π6 Ολπδδηίτοβ ἱπ [86 να] ογ-Ἰαπὰ (ΓΤ 32) 
μανο ἴγοὴ ἌἽδβαγίοῖθ. ΤΟΥ ΔΡΡΘΔΓ 45 ἢ {ΠΟΥ δὰ 
οὶ ὨοδΓα 8 ΒΥ} 40]6 οὗἩἮ χοϊηρ τρ ἱπῦο [6 ΤὈτοβῦ. 

16 τοῦ θοῦ. Ἡετο ἘΣ Ω2 [5 πιθϑοὰ 85 ἰη ΖΘΟΣ. 
χ. ΙΟ; Νυπ. χὶ, 22 (Κποῦοὶ δπὰ Κεῖ). ΧΧ.-: 
οὐχ ἀρκέσει, ἀοιοταϊηρ ἴο [Π6 οοττοοῖ ἰοχῖ, ᾿Ἰπβῖοδά 
οἵ ἀρέσκει. Οὐοπιρ. α50 ΧΧ., Ναπι. χὶ. 22, ΤῺ 
ἴσουι ομαγίοία οὗ ἴπ6 (η ΔΉ [68 ἸὙΟΓΘ στοϑῖν ἔδαγοα 
ὉΥ {Π|6Ὸ 15γδο 68, ἀπά ὑγογο “ [6 πηαὶπ γοϑϑοη ΜΉΥ͂ 
τὸ Ηοῦτονβ σου ἃ ποῖ 658} 88}: {ποδοῖν οβ ἴῃ 1Π16 
Ρ]αἰπβ (εἶν, χὶ. 4; δυάρ. ἱ.19.; ἴν.8; 1 ὅ8π|. χὶϊὶ. 
δ). ἴβύβεὶ δἀοριοαὰ τ 8 Βρϑοῖοβ οὗ τθᾶροῃϑ ποῖ 
τ611] τὴ πιο οἱ Παν! ἃ απὰ δοϊοιηοη (2 ὅ4πι. ΥἹ}]. 
4:}] Κι. ν. 6; ἰχ. 19; χ. 236) " (Κποῦεο!). Ψμδὶ 
16 Οδπαηδηΐμοα πὰ ἴπθδ6 ἰνῸμ οπαγίοῖβ ἀἰά ποῖ 
᾿ἰπάον τᾷ οἰ] άγοη οἵ Φοβερῇ ἔγτοιη ““ὀσσαργιης 
{6 ἕογοϑε γοχίοη ᾿" {1611}, θὰ τἰιὸ υἱαὶη, Α8. ἵπο- 
6] τρηγ μογοοίνοά, βίποθ 1Π6 “ Ἑμαγίο  "ΟΔΥ̓ΑΙΤΥ Η 
(Ὑίπον, 11. 671), σου ἀληρόγουβ ἱπ ἴΠ6 Ὀ]Α1Π8, 
οου]ὰ ηοὶ ψΜ6}} ρσεῖ οἡ ἰῃ ἴπ6 πιοππιίλίη, 83 1Π6 
βᾶρε οἵ Ψεροῖιβ (Μ{Π||. 1.1. 24), εἰτοὰ Ὦγ ὙΥ̓ΙΠΟΥ, 
δον: “Ομαάγίσα Καείσαϊιε τὰ Ῥγίπιο τιασπμπὶ ἵπῖω» 
ἰογα ἰθγτότγέπι, ἴΐα ροκίπιοαϊιπι γμενα ἀετίδι. Ναῖι 
αἰβήοϊϊε οὐττιιδ 7}αίσαίιι8 ρίαπιπι δετιρεν ἱπυθηῖϊ σατὰς 
Ραπι εἶ ἰουὶ ἱπιρεαϊπιεηίο αοἰἰπείιιν, τποφια αΠ[ϊοίο αὐ 
σμἰπεγαΐο ἐφιο αεεἰριιαγ.᾽" 

γεν. 17. Φοβῆπα ἀοδβ ποῖ δον τἤθπὶ ἴο 5110 ουξ, 
δαϊ ΠΟΙ]48 μὲ ἴο πιἷ8 ἀθοϊαγαιίοπ αἰ τολ αν πηλάς, [Ὲ6 
8686 οΟὗἩἨὨ ψὩ]Οἢ 88 Ὀθοη ἜΧὨ τοα αὐῦονα. 

Ψεγ. 18. Οὐπεϊπμαίίοπ. Α, ταουηῦδενι 888}1 6 
ἐαίηο, ἴον Ὁ ἐδ ἃ Ϊοσεδσῦ. Τὴ τηοππίαϊῃ οὗ ᾿ρῇἢ- 
Ταῖπι ἰ8 τιοδηῖϊ. ΤΠ πιοπηϊαΐη 5Πποι]ὰ [8]] ἴὸ 109 
Ιου οὗ ἴ6 βίτοπῃῷ δηὰ δϑϊς μουβθ οὗ Ψοβερῇ, ὕθ- 
φϑῖιδ6 ἰδ νγα9 δαριοὶ ἴὸ (ἢθπὶ 88. θείης νοοαϊαπὰ 
ἴο Ὀ6 οἰσιγοᾶ ἂρ ὈΥ ἴποπι. Α5. {Π6 τϑβαὶὶ οὗἉ 18 
εἰραῦίηρ τ[Π6 οἠο Ἰοῖ δου ϊὰ ὈδοΟτηα {ὐ0, ἃ8 1Ὁ ὝΘΙΘ, 
ἴο Μνῃΐϊςἢ ]οπἤπα οἰ αίηὶν ροΐη!8, γεσ. 17. 
Του δμα]ῦ ουῦ 10 ἄοτσῃι, δι [86 ουνοαοίη 8 

ΟΥΣῊΝΣ ΠΡ) ΟΣ ιν ἐμ 81}} θ9 ἐμίπιΘ. 76 σαπηοῖ σῖτῇ 
Καυοῦοὶ υπάοτβίαπα 106 86η86 οὗ [Π686 ψΟΓαΒ τὸ 
τπαῖ βοσοτγάϊηρ ἴο νον, 15, [6 ομ6 οὗ {[Ππ686 υἱεμυ- 
ἰπσβ ΟΥἩ ΒΡΌΓΒ, ἴπΠ6 ποι ννοβίοσῃι 0η6, ΓονγΓὰ (:ὲγ- 
τηοὶ, ἀηἃ βοοογάϊηνς ἴο τι ῖβ νοσθθ [Π6 οἴοῦ, ποτιὶ}- 
οαβίογῃ, αἰϊθοα, γοῦο ἴο 6 νταηῖρα ἐπ αααϊίϊοπ τὸ 
Ψ δῖ 1Π6Υ δὰ τοςεϊνεα ; 10. ἱῃ 1.18 ο886 “οΒ)ιια 
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ποῦ]ὰ ἤδγθ τηδὰθ ἃ ΘΟΠοοβδίοι ἴο ἢ15 [6 ]]ΟὟΤ {0 68- 
τθη, δηὰ 80 ὈΓΌΚΟΙ [Π6 ροϊηϊ οὗ [ἢ τ ΒΟΪ6 ἴγϑἢ8- 
δοϊίοη. Εδίδμοσ, [80 βοηβ οὗ ΨΦοβερῇ πᾶν ἰηάοθα 
Μουπὶ ΕρὨγαὶπι ὑτοροῦ, 88 ἔπιον {ΠΟ 86] 68 Β8Υ͂ 
(νοσ. 16), ΔΙ γοδάγυ ἱπ ροββοβϑίοῃ, δηᾷ, ἱπ {Π|0 ν οἰ 
οὗ ἴῃοβ6 ἵνο ϑρῦγβ ἴο ἦτο Ὠοσί νγοβι δη ἃ πογίμοϑϑῖ, 
{Π6 οἰτἴ65β. πιρποπδᾶὰ ἰῇ νοῦ. 11 παὰ Ὀθθη δ]]οιοα. 
ΠῚ πον ΓΠῸΥ δνθ ἢοΐ τΌοτὰ ΘπουρὮ, ΤΠΟΥ Βμου]ά, 
ΡΝ οη Μουηὶ ἡ νώδοντ δπὰ ΡῬΑΓΠΥ ἢ [6 

ἰχτ8 πο τόδ δῦονο ἴΠο86 οἰτ65, ἰη 1Π6 ΤΟΥΤΊ- 
ΤΟΥ οὗ τΠ6 ῬογίΖΖί 68 δηὰ [ξορμδὶπι, οαΐ ἄονγῃ 16 
ὙΟΟΔβΒ δΔηἀ 80 1286 {Πποτηβοῖνοβ πον ΔΟΟάΘ6Β, 85, πιοά- 
δὲ ἴῃ ἢἶδ οἰαἰ πιβ, Φοβῆπα Ὠἰπιβο }  ἀϊὰ (εἰν. χὶχ. 50). 
Τὸ οὐπνίποδ δῃὰ Θποοῦυγαρο ἵποπι Φοβηθα δά δ: --- 

ἘῸΣ ἴμου ψὴϊῖ ἄσίνο ουὖ 6 Οδηδδηϊῦθδ, ζῸ Σ᾽ 
ὯΏΟΥ Ὦδνθ ἰσοῦὶ οδμασχίοίϑ, ζ0Σ» ΔΘΥ ΔΓΘ δίσχζοῃζ. 
“Μαϊε Παιλὶμδ, αἰϊῖ, ᾳφαδταν δ σστμς ὕέττοος λαδοιμι 

εἰ ροίεηίες δἰηί. “3 εἰσηΐδοαι πδῖὰ. Θέπβι: λαης 
ἔρϑαια οὗ οαιδβαπι, ψιοα συγ ὕέγγθοα λαδεπί οἱ }ὸ- 
ἐδη2ε8 διιηΐ, υοα, Ἐρλταϊπιία εἰ Μαπαδεῖία, 608 α- 
σγοαϊαπιϊπὶ, φαΐρρα ψωμὶ ἐδι18 ρμοριυώάιδ πμπιογόβιις οἷ 
»οίδη8." (νεῦ. 17). 8ὅο Μδῦγσγου, δπὰ ο Νοἴϊε, 
Καὶϊ, ποῦοὶ Ἰκουγίϑο. θα τ06 ΤΧΧ. τοηάοῦ 

6 Ἰαδὲ ττογάβ: ΝΗΓῚ ΓΥΓῚ ΝΘ Ὀγ σὺ γὰρ ὕπερισ- 

χύεις αὐτοῦ, (ᾺΟΥ αἰἴποῦ τοδὰ: ΤΙΣΙΝ ΓΤ 9 

ΒΏΓΤ, οὐ, τὶς 18. [0 τὴ τλοτο ᾿ἐΚοῖυ, δίϊουν τποτη- 
Βοῖνοϑ ἃ γαυϊδίοη. Τὴ Ὑα]ρ. ἰγδηβιδῖοϑ ΥΈΥῪ 
ἔγϑο!υ : “" Εἰ ροϊεγὶ8 υἱΐγα Ῥγοσεάδγε, οαπε δυδυοτίετιΣ 
Ολαπαπαιιπι, φυεηι αἰσὶα ὕξττθοβ ἠαδαγε σΏΤΤΙΙ8 εἰ 6886 
")ουιϊββίπινπι." 

Αὖ ε[ν|8 ᾿Ϊδοθ χὰ ΠΑΡ ΔΡΡΓΟρΓίΔΙΟΙΥ τοῖατη ἴῸ 
Ἐπν8]ἃ 8 δοοουηὶ οὗ τὸ τγηϑαςοτῖίοη. Ηθ οοπι- 
ΤΩΘΠΪ8 Οἡ ΥΕΓΒ. 16-18, {π|6: “ ὈὰΣ τ ΠΘη ἴο τἢ]18 
ΒΏΔΓΡ ἈΏΒΎΟΙ ᾽ (09 ΤἸηοδη8 τῆο ἀδοϊπίοη οὗ Ζοβῆιδ 
εἴνοη ἴῃ νοῦ. 15), “ΠΟΥ ρῸ ΟὨ ἴῸ τορὶγ {πδῖ, “ [παῖ 
ἀϊὰ ποῖ βιῖ:, ἴδδξ τ[ὴΠ6 πιουπίδίη Ὰ8 οποιρὴ ἴοῦ 
{Π6π|, δίποο (ἢ6 Οδηδδηΐτθβ ᾿ἰνίηρ ἰη τπ6 ρῥ]αίη δὶ 
1τῃ0 ἀληκογουβ ἰτοη οΠδσοῖθ.᾽ «005}1π84 ΘΑΓΙΓΙΙ68 51}}} 
ἔαγῖποῦ τ[Π6 ἤραγο οὐ ἔογοδὶ δπὰ πιοιηϊαὶπ, υΘ ἢ ἴὸ 
6 υἱϊοτιηοβῖ, απ, ἰῃ οτάογ ἴο δηϊδῆῃ [ἢ6 Πηαίοῦ 
ψῖ ἢ οὴθ Ὀΐονν, [ΓΠ 8 ΟΥ̓́ τὴς ἱπηρογειπαῖο ρει οη- 
ΟΓδ ὙΠῸ ἀδβίτο τσ ἢ δηὰ γαῖ, οι οἵ ναΐῃ ἴθδγ, ν.}}} 
ποῖ οχοῦὶ {Πσπηϑεῖνοβ ἴὸ ΟὈϊδὶη Ἐποὶν ππὶβῃ, ὈΥ [Π6 
811}} τηοτο ροϊηἰοα ἱπδμίξ (δὶς }) τ-παῦ “ΤΠΟΥ πὰ ΌΥ 
ΔΙΪ ΠπιθΔΉ 5, δίποθ (ΠΟΥ ΘΓῸ Ἁ ὙΘΡΥ͂ ΠυιΠΠ ΤΟ 9. δηά 
δίτοηρ ἰγῖρθο, αν ποῖ ΤΠΘΓΟΙΥ ΟΠ6 ἰοῖ ἢ ΔΙΠΟΓ 
8ῃου ἃ ΤΠΘΥ, θαβ᾽ 08 τὴ πιουπίαϊη ΠΟ ἢ ΠΟΥ 8]- 
ΤΟΔΟΥ Ῥοββθββοῖ, δῃηὰ γοῖ αἰὰά πος τγαὶῦ ῬΟΒ5658, 
ἢδνο δἷβδο δποίποι, παπλοῖγ, τπδὶ ἰόγοϑι, τ ἰο (πον 
που]ὰ ἢδνο ἢτγβῃ τῇ Ὀϊτονῦ τοὶ] ἴο οἸοδγ ΟΥ̓ δηὰ 
ΤΏΔΚΟ πϑοίπϊ, ἱ. 6. τπ6 ΟΠ δϑη 63, ὙΠΟ ἴοὸ Βα π6 
ἴῃ βρίϊ6 οὗ, απὰ ἰηάδοοὰ ῥγϑοίποὶν οὐ δοςοπηΐ οἔ, 
1ποὶγ πιΐ ΠΥ ΔΥΤΊΟΓ, πὰ [0 τόπου βογν 06 8}}}6 Ὑγ88 
[ον βοοοηα ρογίοῃ γοὶ ἴο Ὀ6 δοαιϊίγοά; ἀπά ἱπ 
Ἐιἷ8, 687 δηά {τοι ἱπρ' που] 6 οὗ πὸ ἀνα! ἃ 
Ὀἱΐης; βάγοαβπι, ΟΓΠν οὗ ἃ ϑδιβϑοπ  Απᾶ 80 ἴῃ 
τιοϑὲ δηςίςηϊ Ἰορεηά, 48 ἰδ ΔΡΡΟΆΓΒ ἴῃ {Π||8 Πδττα- 
εἶνο, σοποοϊνοά οὗ Φοβῆπα 50 48 106 ΠΟΙῸ Ὑὴ0 ᾿οη- 
τοπάθα ὃν ἢἷ8 Ὠπη} Πα πρ τὶ ἀρχαὶ 80 1116 ρΓΘΘΌΤΩΡ- 
ὥοπ οὗὨ τ6 πιοη οὗ 5 ἴγῖθο, -ο ἃ ἔχ τὰδη οὗἩ [Π6 
ῬοοΟρΙΪο, ἱπ τὴ6 Ὀθδῖ 86η86 οὗ [6 ποτά. 

Αμαΐηδυ [Πϊ8, 8:46 ἴγοτη δὶ γγὸ ᾶνο δ᾽ γοδυ 
βαϊὰ ἰη ορροβίποι ἴο [πὸ ἤχαυγδινο Ἰητογρτοϊδιϊοη 
ΟΥ̓͂ τῆ6 ἔοτοβι δηι τπηουπιδίη, ἔἴττο σοι τ κβ δΓῸ ἃ 
Ῥγοργίαϊο : (1) νοῦ. 16 8. ἐγοδιβαὰ χαΐῖα δυο τγα τὶ ν 
ΜΒ ΕΑ], ἱπ ἢΐ8 ποῖο, Ρ. 816, ττίϊοβ : “1ῃ ΥΘΥ.Ψ 

16, τ, 18, αζδίηβε [86 Μάδβοσα, ἴο ὃ6 βερδγαιοα δ8 

“οἵ δηὰ ΝΙῸΣ τὸ ὕὉ6 νπϊεῖτοη." Ὑῆπ5 ἢ 
ποῦ]ὰ Ὀτίπρ οὐϊ ΟΧΛΟΙΥ τπ6 Ορροβίία δ6Π86, 
ὨΔΙΊΟΪΥ, ἴα τ1Π6 τηουηϊδϊη τοαᾷ ἐπουρὰ [Ὁ (Π 6 πὰ, 

ΤῊΝ ΒΟΟΚ ΟΕ 5Ο880Α. 

Δ ΒουΡἢ [Π6 δΟη8 οὗ Φοβερῇ, ἴῃ υϑῦ. 14, οοτρ] αἷμ 
οὗ (δὲ νοΥῪ τὨΐηρ, [πὲ τΠςοῖν ἀἰδβίσὶοϊ Μ88 ἴο0 51|8]]} 
[ὉΓ 80 ΠΕΌΠΙΠΘΓΟΙΒ 8 Ῥθορίο; (2) ἴπ6 πιοῦὸ ““ ρμοϊηϊοά 
ἴη58}:,᾿" πϊσ ἢ Εὐγα]ὰ, τοϑύπηρ οὐ τοῦ. 17 δπὰ 18 
Ρυῖ8 ἱπίο (πΠ6 τηοῦτ οἵ Φοβῆαβ, ρΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ {πδἱ ἢἷδ 
ΒΔΏΘΥΘΓ ἴῃ γοΓ. 15 8150 88 ροϊπίρα, δηἀ Πού Υ 
ἃ Ῥοϊηϊοά ἱπ8}}}}, 85. ἱπάθοα ἢθ ἢπὰβ 'π τῃ6 ψ}0]6 
ΡΆββδρα ποιδίης αὶ ὈΪΠρ ἹπΟΟΚΟΥΥ (Ρ. 815, ποῖθ 
2). Εἶπθ ἰΤΟΏΥ, 8 ὨΟ]6 ἨΌΠΊΟΤ, γγ6 4180 ΤΟΟΡ ΖΘ 
ἴῃ τς γα ρ] 168 οὗ Φοδθῆιια 85 γὙ7χ8}] ἴῃ νοῦ. 15 85 1π 
γάΓ. 17, 18, Ὀυ0 Ὀαύσγθθη {18 δηὰ “ Ὀἱπρ τηοοϊς- 
ΟΥ̓ 16 γ0 ἷβ 8 ὑτεδὶ αἰ θγοηοθ. ΙΤΟΠῪ 18 ΤΟΣ" 
Δ}}γ Δ᾽ ον], ΠΠΟΟ ΚΟΣῪ δηᾶὰ ᾿ἰπ80}: πο. Ηδ ψῆ0 
ΘΙΠΊΡΙΟΥΒ [Π6 Ἰδοῦ 8 ἃ ὈΔ4 τηϑη, δηὰ Μ1}} πούον 6 
τοχαγάρα 88 “ 8 [ΓἼ6 τηϑη οὗ [16 ΡΘΟΡΪ]Θ ἰῃ 16 Ὀδδὲ 
86η86 οὗἨ {Π6 νογὰ,᾽ τ Οἢ τὰ τηοϑὺ δηοίθηϊ τὰ τὴ 
8 ὮΟΓΟ δαί ἴοὸ δύο τηδάθ Ψοδίιδ. Φοβῆπδ γγ88 
ΘΟΓΙΔΙΠΪΥ͂ ἃ 16 ΡΘΟΡΪ6᾽ Β ΤηΔῆ ; σΟΥΔΙ ΠΥ ΟἿΤ ΔΌΪΠΟΓ 
1, ἴῃ τηΐδ οἱ, Ῥτϑοίουῦϑ πδιταῦνο, 80 ΤΕΡΓοϑοηὶ 
Βα, θυ 85. 8 ῬΘΟρ 68 τηϑη ὙΠῸ ἢ88 σαϊπεα ἤϊε 
ΡΟΡπΙ ΔΙ Υ͂ ποῖ Τπγουρἢ ΒΡ δηὰ βῆδυρου ΒΆΓ- 
οαβίηβ, Ὀπὲ ΓΠΤΟῦρΡὮ ἰδ τπ|η 86] δ η6 88 δπὰ ΠΟΌΪΘ 
Ῥτϑδιρίηθποθ. ἘῸΥ, τὺ ΔΩΥ οπα βῃουϊὰ δνὸ ὃ6- 
ΠΟΠ16 8 ἔανοῦίίθ ὈΥ̓ ᾿Π80} ΠΡ ἸΠΟΟΚΟΤΥ, ποῦ] πὸ 
ΤΊΟΤΘ ΟΟΟῸΣ ἱπ Φοδηπδ᾽᾿ Β {ἰπ|6 τδδη ἰῃ οὔτ. Ἧγ9 
ταυϑβῖ, ᾿Ββογοίογο, θην ἴῃ6 Ὀἱπρ βοοτη τ] ἰςῖ Εὐτ δ] 
ἤογΘ δ. η Οὔ. ἰςϊοῦδ ὑδαζίπρ ΙΔῪ ἴΆτ ποῦ ρἢ 
ΤοΙηοἵο τοῖα 80 Π00]6 8 ΒΕΓῸ 88 δοβϑῆυα. Ηδς ΚΗΘ 
ποιπίηρ οὗ ἰτ. 

ἨΟΜΠΈΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΡΒΗΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤὮ6 πατταῖϊνο, οἢ. χυϊὶ. 14-18, σδἢ, οὐ ἔπ ΟἿδ 
Παπὰ, Ὀ6 ἀπιρογοάὰ ἴο 5ΠΟΥ Φοβῆθδ 88 8 ρδίίογη 
οΥ̓͂ Δ ἀπ 80] ῃ8ἢ, ποῦ 6, δηὰ ῥγυάσης ρορυΐατ Ιοδογ 
Δα βιδίοϑηδῃ ; δπά, οἡ ἴΠ6 οΟἴΠοΓ, ἴο βοΐ ῃοπιὰ ἢΐβ 
ἀεςϊβίοη ἰονγατὰ 1π6 ἤοπ89 οὔ Φοβθρῇ, 88 8ῃ ᾿τι ργοδ- 
δἶνα ἰθβεοῦ ἴ0 δἱἱ δὲ ἢ ῥγεβεπὶ ἀδὺ ὙΠῸ ἀθεῖγθ 
ονογυτ πη; ἤοτὰ (Π6 δῖδίθ, θα: σοῦ ]ὰ {ποτ 5 το 8 
Ραὶ ἴοτίῃ τλ6 ᾿θαδὲ ροβϑ10]6 οχογιίοη. ὅο ἴῃ τοίδυ- 
660 ἴο ἴΠ6 δρδ ἴῃ ρἜΈΠΟΓΑΙ ; θα [Π6 Ῥαββαρο 8 τη} 
οὗ δῇ ἱπάϊνϊάυ4] ΔρΡΙ]οδιῖοπ αἰβθὸ ἴο 81} 1416 πιεπ 
το ὙΠῚΠ ποῖ ἰΔΌΟΥ, ἔῸΓ ἱπβίδποθ, ἰῃ πον ἰοπηδοὰ 
οσοἰοπῖδβ, ΠΟΤῈ ἃ ΒΟΥΤΉΟῚ ΟἹ [18 ἴοχῖ πρη]ὰ, ὑπάοΥ 
οοτίδίη οἰγοιτηδίβῃοοϑ, ὮΘ ΥὙΟΤΥ͂ ΣθΟἢ π᾿ ρΪδςα. 

5ΤΛΒΚΕ: ΤΠδῖ ἰθ 1.6 ὙΔΥ ψἰτὰ ἴΠ6 σονοῖοιβ 
τϑῃ, τὶ [Π6 πιοῦο 6 Π688 ἴ[ἴΠ6 ΤΏΟΤΘ 6 ἀσεῖτοβ ἴο 
ᾶτο, δηὰ Ἵοδηποὶ θὰϊ ρτιυᾶρο 5 ποίη θοῦ πὶ ιδὶ 
ὈΘοηρ8 ἴο εἰπῆ. Ομ βῃου]ὰ ὃ6 οοπῖοηϊ ἢ τπδὶ 
νηΐ αοἂ γμἶνοβ. ὙΠοθο ΏΟ δἴο δρροϊῃηῦβα ἴ᾽ὼ 
1Π6 ἀυϊγ οὗἁ ἀϊϑιτ απ; σοοάβ δηιὶ ἰαπι}8, ΒΟΥΤΟ ΤΟΥ 
ἐαίτμ αν ΤΠΟΥ ΠΙΔῪ ΡοΓίοστα πα βογυΐοθ, γοῖ ΘΟ 
ΤΊΟΠΪΥ ροῦ ΠΟ στοδῖ [ΠῚ Κ8 ΠΟΓΟΙΌΓ. 
ΑἩ ΟΥ̓ ΠΔ] τοιηδγκ οοσῦτβ ἰη τ86 διὲιδί. Τυδ. οἡ 

νοῦ. 15: [τ 18. 8 ἀυγ οΥ̓ τ1πΠ6 πιδρίβίγαῦθ, δτποης 
οἴμοτϑ, τἢ 8, πιο ῖν, ἴοσ [ῃΠ6 Ὀοποῆϊ οἵ 16 ἱπ]ιὈὶ- 
ἰΔη18 ὙΠ ΠΘη ἴΠ6ΙῸ 8ΓΘ ΤΩΆΠΥ͂ οὗὨ [Π6π|, ἴ0 ῬΓΘΡΑΓΟ 
1π0 τοῖ πηου]ἰναιοα Ἰαπὰ ἴον σα] ἰναιίοπ, τ 80 1016 
ῬΟΟΡΙΘ ΤΏΔΥῪ ἀοτίνο ἔγοπι ἰΐ 80 της ἢ}! {Π6 τηοτα ΓΟΥ- 
ὁη6 8ηἀ ἜΚΟΓΟΙΣ Ἐν 
ΤΑΝΟῈ : 80 ἰδ ροοδ αἶϑὸ 1 ΤΩΒΗΥ͂ 8 1Π8: ΠΟΟΓῸ 

σοτααίδηϊς ἱπ {π6 Κίηράοπι οἵ Οοά, τ1π8ὶ ΠΟΥ͂ 
νοῦ [αΐηῃ ἤανο ΤΩΔΗΥ͂ Ββρί γἰτα4] οἱδϑ δὰῖ ψιιουῦς 
8 56. 

Κπαάμεε: Ῥγαγοῦ, Ἰδοῦ, δῃὰ γαβὲ ἴῃ αοα πιπδὶ 
ῦο τοροῖπον, 8. ἽὝχχυϊ! 2. 

[Μᾶττ. ἩΚΒΝΕΥ : ΜΒΆΗΥ νϑχ 0Γ ἸΑΓΡῸΣ τ Σ 
δ'οη8, ὙὯο ἀο ποῖ ουεἰναίθ δηὰ τα ῖκο (ἢ6 Ὀεϑϊ οὗ 
νι ἢδὺ ΤΠῈῪ Πανο, {πῖπκ [ΠΟΥ δου ἃ Πᾶνα ΠιΟΓΘ [Ἀ]- 
δηἴ8 ρσίνοη ἴπ6πὶ, ὙἢῸ ἀο0 ἠοῖ ἴταάς νῖτῃ τῇο86 νεῖ τὶ 
ΜἩΪοἢ ἸΠΟΥ͂ τὸ ἱπιγυϑίιο. Μοβῖ ῬΟΟμ Θ᾽ 5. ῬΟΥΟΙΙ͂ 
ἷς τῆς οἤξοὶ οὗἁἩ τμοῖν ἰά]6π 688; ψοιῦἹὰ ΠΟΥ αἷν [ΠΟΥ͂ 
ποοά ποῖ νεξ. -- ΤΑΙ] 
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8, Τὴε Τεγτίίοτίες ο77 ἰλὲ ϑουεπ τεπιαϊπίπ ΤΥγίδοι: Βοη)απιΐπ, δίπιοοη, Ζεδιιμη, 
]εδαεἦατν, Αεἦεν, Ναρλίαϊέ, απ ; απάὰ ἐλε οδεδεδδίοη, οΥ «οδήιτια. 

ΟΗΑΡΤΕΙΒ ΧΥ͂ΙΙΠΙ, ΧΙΣ, 

α. ϑοίϊησ ἘΡ οὗὨ τἴμ0 Τδοθογηδοῖθ δὲ 5.10}. οβορὕοη οἵ ἴΠ6 ζδηὰ γοῖ ἴο ὃὈ6 ἀἰνϊἀοά. 

Οβάρτεε ΧΥΙΠ. 1-10. 

1 Αμπὰ (δ6 ψ}0]16 οοῃρτορδίοη οὗ [λ6 σὨΠ]Π ΓΘ [80}8] οὗ [8Γ86] 888θπι}]θα ἰο θοῦ 
δῖ ΒΒΠΟὮ, δια βϑὺ Ἂρ ἰ86 ἰδΌθγηβοὶο οὗ ὑῃ6 οοηρτοραομ {Π6Γ6: δῃηᾶ [86 ἰδπα νγγᾶβ 

2 βυδάποα Ὀοίογα ἱμθ. Απα ἰθγθ γϑιιδι πα διθοπρ (16 Ομ] άγθη οὗ βγαθὶ βϑύθῃ 
8 υἱθοβ. ποῖ μδά ποῖ γοῖ [ομλἱῦ:: γϑι7 τϑοοϊνοα {μϑὶγ Ἰῃμογίδηοθ. αΑπᾶ Ψοβμυλ βαϊά 

ἀπίο (86 ΟΠ] άγοη οὗὨ βγβθὶ, Ηονν ἰοῃρ' αγὸ γ6 Β]40Κ ἰο ρῸ ἴο Ρο88688 (Π6 απ τ] ἢ 
4 (δο 1,οτὰ [Φοθόνδῃ] αοα οὗἩ γοὰγ ἔδίμογβ μδίἢ ρσίνϑη γοὺ ἢ Οἷνο ουΐ ἔγοπι διηοηρ [107] 

οὔ [ἢγθθ θη ἴοσς δαοἦ {γἷδ6 : δῃὰ 1 ν}}} βοπᾶ ὑπμ6πὶ, ἀπᾶὰ (86 0 8}}4]} τἷβθ, δῃα ρσὸ 
ἔθουι] {Βγουρἢ (86 Ἰδηά, δΔηάᾶ ἀθβογῖθθ ᾿ξ δοοογαϊηρ' ἴο {86 ἱῃμογιίδποο οὗ ἴθ [6 ὲγ 

ὅ ροββ6ββίοῃ ] : ἃ Π6Υ 888]} οοπιθ αφαΐπ [οἵαϊί : ἀραὶῃ} ὑο πι8. Απά {Π6Υ 8}4}} αἰ ν!ἀθ 
1 ἰπίο βϑύϑθῃ ρᾶγίβ : Φυδῃ 8}}.4}} δϊάθ ἰῃ {πϑὶρ οοδβὲὶ [ϑἰδπα οἡ ἢἷβ8 Ὀογά6γ]ὔ οὰ 186 
δου, δηὰ (Π|ὸ Βουδθ οἵ ΨΦόβθρῇ 5881] δ ]46 ἴῃ (μοὶς οοαβίβ [βίαπᾶὰ οἱ ἐμοῖς Ὀοσα 6 Γ] ἴῃ 

ὃ (6 πογίῃι. Ὑ 888}} ἐποσγϑίογ [Απὰ γα 8.411] ἀθβοσῖ (86 Ἰαπὰ ἰηΐο βουθῇ ραγίβ, δῃρὰ 
Ὀτίηρ, ἐδ ἀσεοτίρίζοη, [80 Βαπβθη, θὰΐ ΡΓΟΡΘΙΙΥ : ἰμθπὶ οΥ 10] ΕἰΓΠΘΓ ἴο πιο, (88 1 

Ἴ ΤΑΑΔΥῪ οαϑὺ Ἰἰοἱβ [Ὁ γοὺ θτθ Ὀδΐοτο ἔμ [ογὰ [Φοιονθ}} ουὖν Οοά, Βα [ἘΕὉΓ]7 ἐπ 
Ιουϊίθβ ΒᾶΥΘ Ὧ0 ραγ διμοὴρ γοὰ ; ἴῸ {86 ργίϑϑίμβοοὰ οὗ ἴ86 [ογὰ [Φοβονδὶ] 18 ἰμϑὲγ 
ἱημογίίδποθ [Ῥοββϑβδβίοῃ ) : δά (ὑδά, διὰ Βθυῦθη, δηᾶ μα] (86 (6 οὗ Μδῃδββθῃ, 
ἰιαγα σϑοοὶνϑα {861 ᾿ῃ μουἴδηοθ [ ροββθββίοῃ ) Ὀθγοπὰ [186] Φογάδῃ οἱ {16 ϑϑβί, γυ Β] ἢ 

8 Μοβα8 [86 βογυϑδηῦ οὗ (86 1ωοτγὰ [9 6Πον8}} ρανο ἱμθιη. Απᾶ (π6 τηθῇ δἃγοϑθ, δπα τγϑῃΐ 
. ἈΗΑΥ : δηᾶ Φοβῃυδ οπαγροα ἰπθιὶ ὑπαὶ γθηῦ ἰο ἀθβοῦῖθθ (6 Ἰδπά, βαγίηρ, ὅο, δπὰ 
τα] κ Πγουρ ἢ {Π6 ἰαπα, δηα ἀθβογιῦθ ἰδ, ἀπά οοτηθ ἀρϑίη ἴο πη6, {πδὺ 1 ΠΠΔΥῪ ΒΘτΘ οδδίὶ 

9 Ἰοΐβ Ὁ γοῦ Ὀοίοτο ἴδ Τοσὰ [ΨΦΘ μον] ἴῃ δι ]ο. Απά {86 πιθη νοῦ δά ραββϑᾶ 
ἐροῦσι [86 ἸΔηά, δπὰ ἀοβοσι θᾶ 10 Ὁγ [186] οἰἦ68 ἰηΐο βαυθῃ ραγίῖϑ ἰὴ ἃ Ὀοοῖκ, ἀπ οϑπ)θ 

10 αφαΐπ [οταῖῦ : ἀραῖη] ἴο Φοβδυδ ὑο (δ μοβί [οϑιὰρ] δὖ 5810}. ΑἈπα ϑοβῆυδ σϑβί Ἰοὐβ 
ἴον ἴἤθὰ ἴθ ΘΒΠΠΟΝ Ὀθίογο (6 Τογὰ [Φθθονδῃ] : δπα ἔμ ϑόοβῆυα αἰν!ἀοα {86 Ἰαπὰ 
απο (π6 ΟΠ] άτγθη οὗἨ [8Γ86] δοοογάϊηρ' ἴο ὑμοὶγ αἰ ν: βίο ΠΒ. 

Ὁ. Τῆι Τοιτίιουγ οὗ 186 Τυῖδα οἵ Βοηϊατηίη. 
ΟΒΠΑΡΤΕΒΕ ΧΥΙΙΠ]. 11--28. 

ἃς ἴω δοιμιάατίει 
ΟἬΑΡΤΕΕ ΧΥ͂ΠΙ. 11-20. 

11 Απᾷ {δο ἰοὲ οὗ ἰδ ἐγἴδθ οὗὨ [86 δα ]άγθη [8008] οἵ Βϑιη͵αταΐη οαταθ ἊΡ δοοογάϊηρ 
ἴο (μοῖγ [ΆΤᾺ}}168 : δῃὰ (86 οοδϑὺ [ογάθ.} οἵὗὨ {μοὶγ Ἰοὺ σᾶπηθ ἔοτι ἢ Ὀδίνγθθῃ ὕδ6 Οὁἢ]]- 

12) ἄγθῃ οἵ Ψυδδῇῃῃ δηὰ {δ6 οι ]άγθη οὗ Φόϑθρ. Αμπα ἐποῖν ὈΟΓάΘΣ οα ἴῃ6 πο βἰ49 
τα [6 Ὑοείθ : Ὀοσϑῃ ; Ὀὰΐ ΡΓΟΡΘΙΙΥ : ΤΏἬΏΘΓΘ νγαθ ΤὉΓ ἴμότὰ (86 ὈοΓάσῚ, ϑίο. ) ἔγομῃ 
[(}6] Φοτάδη, [ΕἌΥ : δ {86 Φογάδι 7; δῃᾷ [86 θοσάϑν σγϑηΐ ρ ἰο (86 8146 οὗἁ “6 1]6]10 
ὁ ἴΠ6 πογίδ βἰάθ [ουῖῦ: 8146], δπᾶ σψϑηῦ ρ ἱπγουσὰ [08] (86 τηουῃίδὶπβ νυθϑῦς- 

18 πασᾶ; διά {86 σοΐηρβ ουῦ {μογθοῦ τοῦθ δὖ {π6 ὙΠ] άθυπθββ οὗ Βϑίῃ-ανθῃ. Αμὰ {9 
ΒΟΓὰο υγοηΐ ΟΥΟΡ ἔτοιῃ {ῃθποὸθ ἰονγαγα 1.02, ἰο (Π6 βἰ4θ οὗ [2 (πὶ οἢ ἐς Β6.}-6}) 
βου πτασὰ ; δῃα [86 θογάθγ ἀθβοθηάθᾶ ο Αἰδγου !-δάδγ, πϑᾶν [οπ7 (86 Ἀ1}} [πιουπίφίη 

14 ἰῃδὺ ἐείζ οὐ (δ βοαίϊῃ 8149 οὗ (6 ποίμον Βϑύμ- βοσοπ. ΑἈπαὰ ὑπ6 θοσάθν τγχαϑ8 ἄγδνγῃ 
ἰΐόποο, Δα ΘΟΙρΑΒΒΘα {Π6 ΘΟΓΠΘΣ οὗ [6 868 [8πα Ὀθηΐ δτουπα ἰοναγα (88 νγϑϑὺ βἰ46 
βου τγαγά, ἔγοτπι [86 Ἀ1}] [τιοππίδίη] (μαὺ ἐοίλ Ὀδίοτα Βϑίμ-Βογοι βου να ; δπὰ 
186 ροΐῃρβ ουπὺ ἐπογθοῦ 6 Γ6 δὖὺ Καὶ τ) - 881 (1 ἢ ἐς ΕἸ γ] αἰ ἢ- 76 γῖτα), 8 οἰγ οὗ (86 
ομΠ]Πάγθη [8008] οὗ δυάαῃ. ὙΤῊΐΒ ισας [86 νγϑδῦ χυδγίου [π|00}. 

ῖδ «Απᾶᾷ [86 βουίδ αυδτίον [8146] ισαϑ ἔγομῃ {86 μὰ οὗ Κἰν) αι -͵Θαγμα, πα (ἢ 6 Ὀοτ- 
ἀον ποῦ ουδ οὐ [ἰονγαγὰ ] (ἢ νγϑϑί, δπὰ σϑηῦ ουῦ ἰο [86 γγυ86}} [οππηίδίη]} οὗ {16 

10 πναίουβ οὗ Ναορῃίοδι. Απὰ {86 θογᾶἄθσ Ἵϑὴθ [σϑη0} ἄονγῃ ἴο [Π6 δπά οὗὨ (9 τηουῃ- 
ἰϑίη ἰμδὲ ἐξοίδ Ὀδίογα [86 ν8]]6 ὺ [τὰν] 6} οὗὨ ὑπ6 βοὴ οὗ Ηϊΐηποπι, απά [οταηϊ : 8η4] 



150 ΤῊ ΒΟΟΚ ΟΕ 9Ο5Ε0Α. 

ὙΒΙΟὮ 18 'π {Π6 νΔ]]6 0 οὗὨἨ {86 σἰδηί [Βδρμαῖη] οὐ 186 που, ἀπ ἀθβοθηαθα ἴο [86 
ΨΔΠ]ΟΥ [τὰνἱη6] οὗ ΠΠπποτω, ἴο ὑπ 8146 [ρτορ. : Βῃου]ὰδγ} οὗ Φθθυβὶ οὐ ἐμ8 βουΐῃ 
[06 ὙΥ οὐἰΐθ : οὰ {π6 βου! βἰ4θ οὗ [6 ΦοὈνυδίίθ ; ΕᾺΥ: οἡ {Π6 546 οὗ {π6 Φοθυβὶϊθ 

17 ἱονδτὰ {16 βου], ἀηα ἀοβοθηάρά ἰο Επ-τοροὶ, δμα νγὰ8 ἄγανγῃ ἤγοτα [0η] {86 ποι, 
δηὰ ψϑηῦ ἔὍγἢ ἴοὸ Ε-Βῃθιηθβἢ, δῃηὰ στϑηΐ [ογὴἢ} ἰονγασὰ (6 }]ο τ, τ ῃ]οἢ ἐξ ΟΥΟΣ 
δρσαϊηδὲ [Π6 σοίηρ ὑρ οὗ Ααἀυχημηΐπι, δηα ἀδβοθπαθα ἴο (Π6 βίοπθ οὗ Βοβδὴ 86 βοὴ 

18 οὗ Εδυῦθῃ, Απὰ ραββθά δἱοηρ' ἰονγαγὰ (μ6 βἰάθ [βμουἹάθυ] ουϑὺ ἀραϊπβι [Ἷ3. [1Π6] 
19 Ατδῦδῃ [9ογάλη-ν Δ] ] 6 γ7} πονίνγαγα, πα τυϑοῦ ἄονγῃ απο [16] Ατϑδῦδἢ : Απα (Π6 

Ὀοτάθγ ρμαββθὰ δ]οηρ' 0 (6 βἰ46 [5ῃου]άθσ οἵ Βϑί!-ΒορΊδῃ που χαγὰ : δηα {86 ουὔϊ- 
δοῖπρβ οὗ 186 Ὀοσγάον [1ὖ, (86 θοΓα6Γ} 6 γθ δ {π6 ποῦ ὈΔΥ [ὑΟηρτι6] οὗἁὨ [Π6 88]0 56ᾶ, 
δύ [6 βου 6πὰ οὗ [186] Φογάδηῃ. ὥΤῊΪβ τσαβ [16 βου} δοδβὶ [ὈΟΓΑΘΓ]. 

20 Αμπᾶ [86] Φογάδῃ νγ88 ἴπ6 Ὀογάδὺ οὗ 1 [Ὀογάογϑα 10], οὰ {Π6 ϑαβϑὺ βἰάθ. ΤῊΪϊ8 σας 
(86 ἱῃμογιίδποθ οὗ [86 οὨ]άγθη [80}8] οὗ Βϑη͵αμπη, ὈΥ̓͂ (86 οοαϑβ [ὈοΓά678} ᾿πογθοῦ 
τουπά δδροιιύ, Δοοογαϊηρ ἰο {ποὶτ ἔΆ}1]168. 

β. Οὐίας οὗ ἰλε Τιῖδα οΥ Βεη)απιΐη. 

ὕβάρτεε ΧΥ͂ΠΠ]. 21--28. 

21 Νον [4] {Π9 οἰ68 οὗὁὨἁ 19 ὑγῖδθ οὗἩἨ 186 ΘσὨΠ]άγθη [8018] οὗ Βοη)δπνῖη, δοοογά- 
ἵπρ' ἴο {Π6ῚὉ ἴδτη}]1685, τγσϑγο θθῦῖομο, δηα Β6ι}}-Πορίλἢ, ἀπ (86 νϑ]]6γ οὗ [Επλθ] 

22 28 ΚοΖὶΖ, ἀμπὰ Βϑι γα ἢ, δῃα Ζοιμδγαίση, ἀμὰ 6 0}:-6], Απᾶ Αν , ἀπὰ Ῥαγϑῖ, δπὰ 
24 Ορβγαῖ, πὰ ΟΒθρμδγ- βαδιημηοηδὶ, ἀπὰ Ορμηὶ, δπὰ δδᾶ ; ὕνγοῖνθ οἱ68 Ὑυ11} 
26 26 [447 {ποὶν ν]ασθ8 : Οἰθθοη, ἀμὰ Βδπλδι, δηα Βθοσγοίῃ, Απὰ ΜΊΖροΙ, απὰ ΟΒθρὶ- 
27 28 τδῖῦ, δῃὰ ΔΜίοζαϊ, πα [θίκθιῃ, δηα ἴγρϑϑὶ, δηὰ Ἄγ δἢ, Απὰ Ζοδῆῃ, ΕἸ] ρ, ἀπά 

ϑθθυβὶ (τ οἢ ἐς θυ βδίθι), ΕἸ θθαί, πὰ ΕἸ ταί ; ουγίθϑῃ οἱτ68 τ ἢ [8παὰ] 
{πον υΠ]αροβ. ΤΪ8 ἐς 16 ἱπμογίδῃοθ οὗ [Π6 οἰ] άγθη οὗ Β θη ͵ απλῖη δοοοσαϊῃρ ἴ0 
{6 ὲὉ [Ἀ121}165. 

ς. Το ΤΟΥ ΟΤΥ οὗὨ τῃ6 Ττίρο οὗ δίπιθοι. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙΧ, 1-9. 

1 Αμπάᾶίδο βθοομᾶ ]Ιοῦ σβιη6 ἔτ ἰο [0γ] βτηθοη, ουθη [οπιϊῖ : Θυθη} ἴου {π6 ἐγὶδα 
οὗ ἴὴθ Ομ] άγθη [80}8] οὗὨ ϑδίπιθοῃ δοοογάϊησ ἴο {μοῦ [Δ Π1}}}168 : δπᾶ {ποὶγ ᾿πῃμ γ ἴϑ πο 
[ροββθβϑβίοῃ "ἹἹ νγ88 ΨΥ μη (86 ἱπμουϊίδποθ [ροββϑβϑϑίοῃ] οὗ {89 οὐ ]άγθῃ οὗ Φυάδῃ. 

2 Αμὰ (ποὺ διδά ἴῃ {π6ὶῦ ἱπμογϊίδηοο [ροββϑββίοῃ ), Βθϑσ-βῃθ δ, δὰ δῆθρβα, δπὰ 
8 4 Μο͵ϊδάβῃ, ἀπᾷ ΗβδζΖαγ-.θῖπιλὶ, πὰ ΒΒ] 84}, ἀπα ΑζΖβϑιῃ, δὰ ΕἸ] οΪδά, ἀπμα Βοίμι)}, 8πὰ 
ὅ 6 Ηογτδῖ,, Απὰ ΖΙΚΙαρ, δπα ΒΘ ΘΙ -Τ το οί ἢ, δηὰ ΗβΖαγ-ϑυβδῃ, μα Β6ι}-]ΘὈδοίὶ, 
7 δα δμασάμθη; ἐδιγίθοη οἷθβ δῃηᾶᾷ ὑποὶνς υἱ]ασθθ: Αἰἷη, Βοιβθοη, δπὰ ΕΠοΊ, 
8 ϑδηὰ Αβῆδῃ ; ἔθγ οἰ168 δηπα {ποῖν ν]]αρῸ 8 : Απα 41] {πΠ6 ν᾽ ]ασθβ ἐμαὶ ἐσογ6 τουηᾶ θοαὶ 

(686 οἰ(168 ἐο Βδδὶδίμ-θθογ, Βατηδῃ οὗ (6 βου. ΤῊΪ8 ἐδ {π6 ἸΠΠου ἴδ ποα [ΡΟο8868- 
βοῃ] οὗ (86 ἰτἶδο οὗ [6 οἰ] άγθῃ [80Π8] οὗ ϑίτμθοι, δοοοσγαϊπρ ὕο {Π6]γ ἔσῃ 168. 

9 Οἰυἱ οὗ [6 ρογίοῃ οὗἉ (86 ομ]άτοη οὗ ΦυαἋδῃ τσαθ [86 πῃ δ ϊίδποθ [ροΟΒβ6ββί ὁ ] οὗ 
186 οἰ] άγθῃ [80}5} οὗ ϑίπχθοῃ : ογ {π6 ραᾶγὺ οὗ [6 δ] άγθη [βοπ8] οὗ Φυσδἢ τγα8 
ἴοο ἴατρϑ ἴον ἴπϑτὰ ; ὑἱβογϑίογο [85η47 (86 οι] άγθη [8088] οὗἨ ϑιτάθοι μα {Π6 Ὁ ̓Π Β 6ῃ- 
ἰίδποσ [ ροββθβϑβίου ) σι ΐπ [Π6 ᾿Π ΘΓ δπο6 [ ροββϑϑβίοῃ ] οὗ ὑμθῆι. 

ἀ. ΤῊ Τοντϊϊονυ οὔ πὸ Ττῖθο οὗ Ζοῦυϊθμῃ. 

Οβάρτεε ΧΙΧΣ, 10-16. 

10 Απᾶ δ6 (ἰδἱγᾷ Ιοΐ Ἵδίῃθ ἀρ ἴοσ {πΠ6 οὐ] ἄγθηῃ [8008] οὗἩἨ ΖΘΌυΪ.η δοοοτάϊηρ' ἰο {μεῖγ 
11 Τληλ1]168: δηα [ηὴ6 Ὀογάον οὗὨ {πμοῖγ ᾿ῃμου ἴηοθ τγἃ8 υηΐὸ δῦ: Απά ἐποὶν Ὀοσάου 

ψοηΐ ὉΡ ἰονατα (6 868 [πθδϑίνναγα ], πα Μαγαϊδῆ, ἀπα σοδορθα ἰο Πα βἤθἢ, δηὰ 
12 τβϑοιϑα 0 {Π8 τον [Ὑγϑύθ -ΟΟΌΓΒΘ] ὑπῦ ἐδ ὈεἴογΘ ΦοΚπθϑῖι : Απᾶ ἰᾳγπϑά ἔγοιη ϑαγια 

δαβύναγα, ἑονγαγα (ῃ6 βυη-Γ δίῃ, αηΐο (16 Ὀοτγάδυ οὗἩ ΟἸ 8] οἱ Β-θοτ, δηα (ἢῈ πὶ σοθιῃ 
18 [πᾶ τγθη0} ουύ ἴο ὨΑθθγαῖῃ, δα ροθίῃ [ὑγχὸπ0} ἀρ ἴο Φαρα, Απᾶ ἔγουλ ἱπθῃ σα 

Ῥβββϑίῃ [1Ὁ0 ρ85864} οἡ δἱοηρ οἡ (Π6 οαϑύ [ὑονγαγα {1|0 ϑαβῦ, ἑονγαγὰ [86 τἰβϑίηρ οἱὗἵἁἩἉ ΤΠ 6 
8} (ο ΟἸΟΔΒ-ΠΘρθΡ, ἕο ΓΔ }-Καζίη, πὰ ροόοϑίῃ [τὑγοη1} ουἵ ἴο Εδιμτηοη- ΘΙ ΠΟΩΥ 

14 [Πδπλίηοπ ΜΠ ἢ βγθίο 68} ἴο Νϑδῆ; Απὰ ὑπ θογάδὺ δοτηραββοίῃ [Ὀδηΐ ἀγουπᾷ7 ἰὲ 
οἢ (16 πον βἰ46 [πογίμνχαγα ] ὑὸ Ηδηπδίμοη : δά (86 ου-ροίΐηρθ {πο γϑοῦ ἂγὸ [ποῦ 

186 ἴῃ τ1ῃ6 ν8]16} οὗ Ψιρῃυη8ῃ-6] : Απὰ Και, δπᾶ ΝΑ Π4}14], δηὰ ϑταγοι, δηὰ 14Α- 



ΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΙΧ. 1δ1 

10 ἰδ, ἀῃὰ ΒΘ. }-] θτω ; ἔσαν οἰοβ τῆ [8404] ὑπο ὶγ ν]ασοβ. Τ}ιῖθ ἐς (86 ἱπμογὶ- 
ἰδποθ [Ροββθβϑίοῃ ) οὗἉὨ (6 οἰ] άγθη [8οῃ8]} οὗ Ζθρυϊαῃ δοοογάϊηρ ἰο ὑμοὶν [Δ 1]168, 
1686 οἰξἶἰθ85. 1 [854 ὑμοὶγ υἱ]αρ68. 

6. Τὸ ΤΟΥ ΤΟΥ οἵ [16 ὙΤ τῖθο οὗὨ Ι5βο μα. 

Ομάρτεε ΧΙΧ. 17.228. 

17 Απὰ [οταῖϊ: 8η47 {π6 ἔουσί Ἰοὺ σϑηθ ουὐ (0 [107] Ιββδοματ, ἔου (9 Ομ] άσθη 
18 [80η8] οὗὨ [ββδοῆδν δοοογαϊηρ ἴο {Π6ὶΡ ἔλιμ}}168. Απα {861} ΒΟΓάδῚ τγᾶβ ἑονγαγα Ψ6ΖΥ66], 
19 20 δπὰ ΟΠ ΘΒΌ]οίἢ, δπὰ Θῃθυηοτῃ, Απμὰ Ηδρδγαΐπι, δηὰ ϑῃΐθοη, μα ΑΠΔΠδγαί, πὰ 
21 ΒΔΌΡΙ, δηα Ειβηΐο, δηὰ ΑΌθΖ, Απα Ἐθηχθίῃ, δα Επ-ραπηΐη, δηὰ Επ- δα Δῃ, 
22 δῃά Βοίθ-ῬᾳΖΖ62Σ ; Απᾶ (86 οοαϑὺ [ὈοΓα6Γ] σϑϑομθί ἰο [8ἰγιοῖς 7 ΤΑῦοι, απὰ 8518- 

Βαζίτωδ, δῃηὰ ΒΒ} -βῃθηλθβὴ ; δηὰ {μ6 ουὐ-ροίΐηρβ οὗὨ ὑπϑὶρ Ὀογάθσ τοῦ δὖ [86] 
28 Φογάδῃ ; βίχύθϑθῃ οἱνθ8 τὶ [4η4} {π6ῖὶγ υἱ]ᾶσθ8. ΤῊΐδ ἐδ (π6 ἱῃμ ον βῃ 0 [Ὶ 

868810η} οὗ {86 ἐσθ οὗ ἴπ6 οἰ] άγθῃ [8008] οὗ ᾿ββδοθδγ, δοοογάϊηρ ἰο {μποὶγ ἴϑιη 
1168, (16 οἰ68 δῃᾶ ἰΠ 6} υὙ]]αρθ8. 

., ΤΙ Τουτίονυ οὗἉἩ ἰμ6 Τ θα οὗ Αβῃοσ, 

ΟΠΆΡΤΕΚ ΧΙΧ. 94-3]. 

324 Απάᾶίδ ΗδᾺ Ιοἵ οατὰθ ουὐ ἴον (Ππ6 ὑγἱδθ οὗ (89 οΠ]άγθη [Β0Π8] οὗἨ Αβῆδγ δοοογά- 
"25 ἱηρ' ἢ ποὶν ἴδ π}1}168.. Απὰ {ποῖν Ὀογᾶάθγ νγὰβ ἢ Καί, δηὰ Ηδ], δὰ Βοϑίβθη, δπὰ 
20 Αομβμαρα, ᾿Απᾶ ΑἸδιητηθίθοι, δηὰ Ατηδᾶ, ἀπα ΜΊβ|θδ) ; δῃὰ γθδοθϑίῃ ἴο [1 βίγυοκ 
21 Ολγπιθ] νγοβίνναγά, δπα ἴο [οὐ : [0] ΒΒΙΠοτ- ΠΡ ηδιἢ : Απά ἱπγηθίῃ [γπ647 ὕονν 

[86 βυη-Γἰϑίηρ ἴο Βοίῃ ἀδρόοῃ, δῃα γθδομθίὰ ἰο [βίγυοῖ ] ΖοΌυ]απ, δηὰ ἰοὸ [οταΐί : ἴο 
186 γ|Π|6ν νέον, οὗ Φιρμ 8}-6], ἑουγαγὰ [ὁ] (86 πογίὰ βἰ46 οὗ Βοιίβ-θίηθκ, δὴ 

28 Νείθὶ, δῃὰ σοϑίδ  νγϑηὶ] ουὐ ἴο (δθι] οὐ [86 ἰεΐδ Βαπά, Απὰ θργου, δπα ΕδΒΟΡ, 
29 δηὰ Ηλδιητιοη, δηὰ Κβηδλι, ϑυδη ὑπίο στοαῦ Ζίάοῃ ; Απάᾶ ἐλθη [οταΐξ : (86 η} [δ6 

οοαϑῦ [Ὀογάθγ] ὑπγηθίι [(ὰτη64] ἰο Βδηλδῆ, δηὰ ἰο ἔδ6 βίγοηρ [ξογι1Η647 ον Ἵγτο ; 
πὰ (Π6 οοαϑὺ [Ὀογάθγ] ἰσπομ [(γη64] ἰο Ἠοβαῖι ; δηά [86 ουϊ-ροϊηρβ (βοσθοῖ ἈΓΘ 

80 αὖ {π6 808 ἔτοιῃ 86 οοδϑὺ ἴο Αδμζὶρ [1π {π6 αἰδίγιοῦ οὗἨ ΑἊἢΖΙ07: ΓΠμτμδὴ 8180 
[πὰ Ὀται8}}}, πὰ Αρβθῖς, δηὰ ΒΘἢΟὉ : ὑγθητν δπα ὑνγο οἰ168 τος [4π4} {Π6]ν ὙἹ].- 

81 ἴασοθ, ὙΠΪ8 “6 [Π6 Ἰπῃογίδπο [}ροϑββϑββίοῃ ] οὗ [π6 ἰὑγὶθθ οὗ {86 ομ]άγθηῃ [80}8] οὗ 
Αβ8δῦ δοοογάϊησ ἰὼ ἐμαὶ ἔμ π1}}168, (Π 686 οἶ(168 τιῃ [8π4] {πο ὲ ν]]]αρ688. 

σφ. Το Τοστίτοῦυ οὗ τπ6 Τιῖθθ οὐὗἩ Ναρδῖα]!. 

ΟΠΆΡΤΕΕ ΧΙΧΣ, 82-89. 

2 Τὴ εἰχίῃῃ Ἰοὺ οδλθ ουῦ ἰο [00] (86 ΟΠ] ἄγοι [80}8] οὗ Ναρβία]!, ουθη [οταϊΐ 
δὃ 6γ6η1 ἔοσ {π6 οἸ] ἄσθῃ [8οη8] οὗ Ναρἢ 8}} δοοοταϊπρ ἴο {π6ῖν ΤἈΠ}}}1685.. Απᾶ {μοὶγρ 
« οοαϑὺ [ὈοΓ6Γ} γγὰβ ἔτοπι ΗΘ] ρἢ, ἔγοτῃ ΑἸ] Οὴ ἰο Ζαδπαπηΐπι, [6 οὐϊκ οὗ Ζαδῃδη- 

πἰπι], δηὰ Αἀδιηΐ, ΝΘΚΘΡ ἔπ Αἀδι-Π 6] 60}, δηα 9 401661, απο 1μΑΚυμὰ ; δὰ [86 
94 ουϊροίηρβ ὑμδτθοῦ γϑῦο δ [{86} Φογάδῃ : ἀπὰ ἴδθη [οἱ : (μ6η {86 σοαβί, [Ὀογα 61} 

τἀτηθ [ἐγ π64] ποϑύνγαγὰ 0 ΑΖῃοίῃ- θοὸν, δμα ροϑίἢ [τγϑηΐ] ουὖὐ ἔτοπι ἰἤθηο06 ἴ0 
ἨυκΚοΙ, δῃα σϑϑοβϑίῃ ἰοὸ [ϑίγυς 7 Ζθθυϊαπ οὐ {π9 βουνὰ β᾽46, δῃα γϑδομθίμ ἰὸ 
[ϑγαο  ΚἼΊ ΑΠ6Γ οἡ {86 νγϑϑὺ βἰάθ, δπὰ ἴο [οπιῖξ : (0] Φιαάαι ἀροὴ [186] Φογάδῃ ἰο- 

89 παρὰ {Π6 8 π-τἰθησ, Απᾶ [86 δηοορα [[οτγι}] ῆ 64 οἰ(168 αγὸ ΖΙάαΐτη, Ζεσ, δπα Ηδι- 
ὃ0 87 τρλδῖῃ, ΕΚ κϑί, δπᾶ ΟἸμπθγοῖ, Απὰ Αἀδπιδῃ, δπὰ Εδιμδῆ, θα Ηλζοσ, Απᾶ 
δδ Κοάδβῃ, απὰ Εδγοὶ, δὰ Εητ-μαζοσ, Απᾶ ἴτορ, δηᾶ ΜίραΑ]- 6], ΗΠ γοπὶ, ἀπά Βοἢ- 
99 δηδίῃ, δηᾶ ΒϑίΒ- ΒΘ 68} ; πἰποίθϑη οἰτθα σὰ [484 ὑποὲν ν]]Παρσθ8. ΤὨΐβ ἐδ [Π6 ἰῃ- 

Βογϊίδποθ [ροββθββίοῃ ͵  οὗἨ 86 ἐσθ οὗ 116 οι ]άσθη [80}8] οὗ Ναρίδ), (μ6 οἱτῖθ8 
Δηα {μ6ῖν Ὑ]]ασ68. ᾿ 

ἢ. Το ΤουτοτΥ οὗ [Π6 Ττῖδο οὗἩ Π 8. 

ΟΗΆΡΤΕΕΒ ΧΙΧ, 40-48. 

404 Απα οπιῖε : αῃα] ἐμ βϑνυθηία Ιοῖ οαπιθ οαΐ ἴον ἐδ ἰγῖρθ οὗ {16 ομ]]άτθη [8018] 
᾿ 4] οὗὁὨ Ῥλη, δοοοσάϊηρ' [0 ὑμοῖν ἔβη }}1686. Απᾶ (86 οοδβὺ [Ὀογα 67] οὗὨ [μδὶγ ἱπῃθυ ϑμοθ 



Ὁ 152 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 9Ο085Ηη0Α. 

42 [Γ᾿ ροββϑεβϑίοῃ ) γγ8 Ζοσδῆ, δηὰ Ἐδβῃ 80], ἀπ 1Γ- ἤθη δ, Απᾶ ΠΑ Ὀ ΐπι, δὰ ΑἾα- 
48 44 Ἰοῃ, πὰ {460} 14, Αὐᾶὰ Εἰοπ, πᾶ ΤΗΣ πδίΠμΔῃ, δηὰ ΕΚγοη, Απὰ ΕἸ κοῖ, 
4Ὁ δὰ αἰἱδθοίπου, δπμὰ Βαλιδίῃ, Αμπὰ δουᾶ, δὰ Βϑηῃθῦογακ, δα (δι -τἰσηοη, 
46 Απὰ Με-]αγκοῦ, δά Βδκίου, σὴ τ[ῃ6 Ὀογᾶάδθγ Ὀοΐογθ [Οὐϑῦ δρσαϊπ80} 9δρμο. 
47 Απᾶ {16 οοαδβὺ [Ὀογάογ οἵ μ6 οἰ] άγθη [80η8] οὗ δι πϑαΐ ουὖἱὐ ἐοο ἐδ ἔον τοῖα 

[ΕδᾶΥ-: ποηῦ ουἱ ἔγοταῃ {Πθῖὰ (ἰ, 6.. (ὩὨ6 Ομ] άγθη οὗ δὴ οχίθηἀθα {π6ὶΡ Ῥογάθγ ἔωγ- 
1Π67); ὲ οίίο: δηά (6 Ὀοσάθγ οὗ 116 βοῃβ οὗ ἴδῃ σϑηΐ ουὖὖ (Δἴ 8 ΓᾺ 8) 
ἔυσιΠοΡ ἴγοιῃ ἴθ; ΒμΒβθη : δηα ἰμ6 Ὀογάογ οὗ (86 ομΠ]άγοη οὗ ἤδη πϑηὶ γοῖ 
Γαγῖ μον (μδῃ (δἷ8; Ζι;Ζ: ποηῦ Ὀογοπα [686] ; ἱπογοΐοσθ [8δη4] (16 οἰ] άγθη [80}8] 
οὗ Ἰ)δπ ψνϑηΐ ἋΡ ἴο ἢσμιέ ἀσαϊηδὶ [,6βιθα, δπὰ ἴοοῖκ ἰΐ, ἃπα βιμοίθ 10 ἢ (ῃ6 οαρθ 
οὔ [π6 βιϑυγογά, δῃά ροββϑββϑὰ ἰΐ, δῃὰ ἄν ὶῖ ἐπογοίη, δηα ο8116α 1,.68ῃθπ), ἤδη, αἴθ ν 

48 16 Ὡδπ|6 οὗἩ Ἀδη {πο ὶν ἔδίμοσ. ΤῊΪβ 18 [16 ἱπ|δυϊίδηοθ [ροββϑϑββίοῃ ) οὗ ἴπθ ὑγῖθ οὗ 
(86 σμ]άγοη [80η8] οὗἨ δὴ δοοογάϊηρ ἴο {μοὶν Δ 1}}}168, (1686 οἰδ68 ὙΠᾺ [8η4] μον 
Ψ]ΠΑΡ68. 

ἱ. δοβδ᾽Β Ροββοβδβίοῃ. 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΧΙΧ, 49, 50. 

49 [447 νῆθπ [ΠΟΥ δὰ τηϑᾶθ δὴ δπηᾶ οὗ αἰν ἀϊηροίῃο ἰδπα ΤῸΓ ᾿ηΠογἴϑποθ ὈΥ͂ {ΠΕῚΓ 
οοαϑβίβ [8οοογαϊπρ' ἰο 1ζ8 ὈΟΓΑΘΙΒ], [6 ΟΠ] άσθηῃ [80η6] οὗὨ [8.86] σανθ 80 ἱῃῃογίδηςθ 

ὅ0 [ροββϑββίοῃ ] ἰο ϑοβίηυα [Π6 βοὴ οὗ Νυῃ διηοηρ ἔποῖῃ : Αοοογάϊηρ ἰ0 {μ6 σομητηδπα 
ἕνῆὶ οὗ {86 Τοχὰ [ϑεμονδῃ] ὑπο Ὺ ρανα ἶπι (Π6 οἰ τ ΒΙΟἢ 6 ΑΒ Κθα, ουόπ ΤΊμι- 
ἨΔ ἢ -ΒΟΓἢ, ἴῃ τουπὶ ΕΒ Γαΐπὶ ; δῃα ἢθ θυ}}0 (μ6 οἰΥ, δπᾶ ἀὐγο]ῦ {Πογοίῃ. 

7. Οοπεϊπείου. 

ΟΗΆΑΡΤΕᾺ ΧΙΣ, 5]. 

δῚ ΤΠθ86. αγὸ ἴΠ6 ᾿πῃου πο 68 [}ΡΟΒΒ6881:0}8]}, πϊοἢ ΕἸΘΑΖαΡ {Π6 ρῥγίοϑί, ἀπᾶ δοβιμβ 
(86 βοὴ οὗ Νυῃ, δὰ {μ6 6865 οὗ ὑμ6 ἔδίμογβ οὗ (6 υἱδ68 οΥἩἨὨ [Π6 οἰ] άγοι οὗ [8Γ86], 
αἰνὰ ἴοΣ δὴ ἱπμογίίδποθ [ροββοϑβείοῃ ) ὈΥ ἰοΐ ἰπ ΘΒΠ]ΟᾺ Ὀοϑίοτο ἴμ6 1οτὰ [ΦθῃονδΠΊ, 
αὖ 1.6 ἄοοῦ οὗ [π6 Δ ΌΘΓΏ 8016 οὗἩ [86 Θομσταρδίίοη. 
αἰνίἀϊηρ (ἢ6 οΘουηγ []Δη4]. 

ἘΧΕΟΘΕΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

Α8 οδδρίεγβ χνὶ. δῃά χνὶ!. θοϊοηχοὰ ἸΟΕτ ΟΝ 80 
ἀο 1686 ἴννο σἰαρίοτβ χυῖὶ. δηὰ χὶχ., ῃ]ς ἢ σΟΏ- 
τη [16 δοσοπηϊ οὗ ἴπ6 8] η 8 οὗὨ 88 τοιηδί πἰηρ 
δονϑῇ {τὶ ῦο8, Βοηϊδιΐη, δ θοη, Ζοῦα]ιη, 1ΒβθοπδΓ, 
Αβίιοσ, Νβρῃιδὶ,, πὰ δὴ. Αἱ τ οηὰ [Ὁ]]ὃν8 8 
ποίϊοθ οὗἁἨ 6 ρμοββοββίοῃ ρίνοη ἴὸ Φοβῆυδ (εἰ. χὶχ. 
49, 50), 1 τῆς οοπο]ιιβίοη οΥ̓́ [86 ν Π0]6 800 0 
(νοῦ. 51). ὙΠΟΙδ ἀτὸ βονυθὴ {068 ΟἿΪγ ἰεῖδ 0 Ὀ6 
ποιοοά, Ὀδοδυβα ἴ86 ἰγῖρε οὗ [μενυἱ ττἣβ ἴο τοοοῖνο 
ΠΟ ἱῃῃουδηςο, 18 λα Ὀθδη δἰτοδαγ Βοίοτε βαὶα (εἢ. 
ΧΙ. 14, 83) δηὰ τοροδιίθὰ (οἢ. χυΐ. 7). ΤΆ ΐδ 
ἀϊδιτ υυϊοη 8 οβδοῖθὰ δ᾽ 5.110} (οἰ. χυὶὶὶ. 1), 
ὙΠ 116 δπἀδ ἀπά τ86 Ποιιδα οὗὨ Φοβερῇ --- ΕΡ ΓΑ Πα 
δηὰ Μδῃδββοὶ --- Πδαά τοσοϊνοα ἘΠΕῸΙΓ ΡΟΒΒΟΙΒΙΟΉΒ, 88 
ΤΩΔΥ͂ 6 ΘΟ ἀΘΠῚΥ ἰηΐογτοά ἤοπι οἢ. χὶν. 6, ἰη 16 
ἐδῖπρ δὴ ΟἸΠΡᾺ] (866 οἡ χὶν. 6). Βαϊ Ὀείογο ῥγο- 
σοοϊηρ ἴο ἀϊνίάθ {ΠῸ Ἰαπά, ὑνθη ΥῸΠπ6 ΠΊΘη ΓΟΓΘ 
Β6ῃΐ οὐἍ ἴο ΒΆτνου δηά ἀδβοσῖῦδ τ (εἶν. χυὶ!, 8, 10). 

α. ΟἸδρ. χυ ]. 1-10. Εγεοίίοη 9 ἰδὲ Ταδετη 
αἱ ϑλιἰοι. 1εεοετρέίοη ΟΥ̓ ἰδὲ Ταιπα γψεῖ ἰο δὲ αἰυϊα δά. 
ΤΠ τ Π0]6 οὐ χτορδίίοῃ ΘΟΠπι68 ἰοζοῖθοῦ δὲ ΘΒΠΟΣ, 
ὙΓΠΟΓΘ ΠΟΥ͂ δαῦ ΠΡ ἴπο ἴβθηϊ οὐ {πὸ οοπστορδίίοη 
(Δ Ὀοτη 8016). ΤΠ δηὰ [8 σοτηρ] ἴον βαϊνἀ πιο, Βαϊ 
βου {ΠῚ Ὸ68 5}}}} τοιηδίη, πο Βᾶνθ ποῖ γοῖ Γθ- 
ςοἰνοὰ ΔΠΥ ροβεθββίοῃ, βίῃ [6 πιοϑὲ ροννθγία! {106 
οὔ Φυάδμ, Ἐρἢτγαὶπι, δηᾶ τη6 ΠΑ] {τῖρο οὗ Μϑῃδ8- 
δ6]ι (ἴ0 Β8Υ ποιπίηρ οὗ ἴ[ἢ0 {068 ὁθ88ὲ οὗ [Π6 ὁοτ- 
ἄδη, του οι Υ βροκθη οὔ, μαὰ ἤγβι οὐϊαϊποὰ {μοῖγ 
Ρογύοπ (νόγβ. 1, 3). ΦΔοβῆπϑ σοργοδοθθ τΠ6πὶ [ῸΓ 
τοῖν 1180} 655η6 585, 8η4, ἰη οτάογ ἴο ἀΐβοπαγρα ἴΠ6 
τοιλδἰηἷης ἀν 85 ᾿πιρΑΓ ΔΙ δα ροβϑί Ὁ], μευ θ ρ8 

80 [114] (μ6Υ τιδᾶθ δὴ δπὰ οἵ 

8.180 Ὀδδτίηρ ἴῃ τϊπὰ (Π6 σομρ]δἰπὶ οὗἨ [Π9 δοῃ8 οὗ 
Δοόϑορῆ (εἰ. χνὶ!. 14-18), [6 ῥγον 68 τπδὶ ἔπνοπῖγ- 
ΟἿΘ τηδῃ, ἰῆγτοο ἔγοπλ Θδοὴ οὐ τ 6 βϑούθῃ {Ὑ10 68, 8}}8}} 
ἤγβι “" ἀοβογῖθο᾽᾽ τ86 Ἰαπὰ (νεγ8. 3-7). ΤῊΪ8 18 ἄοπςο 
(νουβ. 8, 9), ἀῃὰ ἢονν Φοϑῆυδ οδϑῖϑ οἱ διὰ αἰ βιγὶ Ὁ- 
αὖθ8 [Π6 5111] Γαπιδί πὶ πρ' ἰοστίοσυ (γε. 10). ΕἸΘΆΣΩΓ 
5. ποῖ πιοητοηθαᾶ μογα, 1116 1η οἢ. χὶν. 1, 2 [4180 
χῖχ. 51] 6 δῃὰ τ|6 ῥδιίγίδιςβ οὗἩ 180 {Π068 τα ἰῃ- 
ττοἀυςοα νυ ἢ ΨΦοβῃθδ. 

γοετ. 1. Αυὰ ἰδ} Ὑ͵8 016 οοπατοσδίουι οὗ 186 
ΒΟΩΒ ΟΥὨ ΤαΥδοὸὶ δδοοο "]οἃ ἰοχοίμον δὺ ΒΏΠΟΒ. 
“ΤὨ)6 οοηρτορατίοη οὗὨ τ 808 οὗἁ βγϑϑὶ,"" Π6σῈ δ9 
Ἔχ. χυὶ 1, 2, 9; τηοῖὸ ὈτοΙγ, “ οοῃρτορδιίοη οὗἁ 
[86Γ86],᾿" Εχ. χὶϊ, 8, ΟΥ̓ ΤΊΘΓΟΙΥ ““1Π6 οοπρτεραιίοη," 
[μκν. ἷν. 15. ΤῈ βδῖηθ 15 106 ““ὁοπρτορδιίίοι οἵ 

Φεθονδὰ " (ΓΤῊῪ Ὁ ἕο Ἴ9), ἕο ΓΤ γ Δ ΡἨ:.- 

τοβῖβ, Θ686π.). [ὲ ἰβ οδϑὰ δἱϑὸ δ τὴ 12 
(ὉΙΤΏ, οοπνοςαιίοη, ποτὶ ὉΤΠῺ, ἴο 68}} τορείδετ, 
ἴπ ΚΑὶ ποῖ υϑοὰ ψ ἢ1}6 ΗΪΡὮΣ] ἰδ Ἰοαπὰ Ναπι. νἱῖ. 
9; χ. 7; χχ. 8; δπὰ ΝΊρἢδὶ, Νασι. ΧΥϊ. 8, δηὰ πῃ 

(μῖ8 ραββασο, α686η,), Πειῖ. χχχὶ. 80; ΤῊΣ ὉΠ, 

Νυπι. χνὶ. 8; Χχ. 4, οὐ δἰ πιρ]γ ὉΠΙΙΙ, Τωῦν. ἵν. 18, 

Ῥτοοΐβε!υ {πὸ ΓΤΥΨΓΊ, δλιϊοὶ ἰῷ οἐ. πῶ, 

1 Κὶ “1.27, οἡ ὅδ, συάρ. χχὶ. οι, ̓ ), Τυάς. χχὶ. 
19, βῃοτγιοηοα ἔοπιὶ ἡ δῷ, ἔτοπλ γριῦ, ἴο ταβῖ, 

“8 Ῥῖαςο οἵ τοβὶ ̓ ᾽}), ἰῃ Φοβερῇ. 4πόὶ. ν. 1, 390, 3]. 

Σιλοῦν (Ποποα ροϊη θην θαοῖς το 186 ἴοτιι Πχ “ἢ 



ΟΗΑΡΤΕΒΒ ΧΥΊΤΙ],, ΧΙΧ. 1δ8 

κοι πιο ἢ ῦ, 1 Κ. χὶ. 29 ; χίϊὶ. 1ὅ., Νεῖῆ. χὶ. 

5, πίη τ ἢ Οὐδθῃ. ὙΟΥΥ͂ ΔΡΙΪΥ ΟΟΙΏΆΡΑΓΟΒ ΤΠ} 

«πὰ δ ὍΆ, ςἢ. χν. 51; 2 ὅδπι. χυ. 12), πον ϑοίϊαη, 
ἤγθι οτος τ τηϑὰς οὐϊ ἴῃ τηοάογη {{π|68 Ὁγ οῦ- 
ἰηδοῃ ({Π]. 84 8.) ἴσομὰ 118 ροϑιοη, ψν ἰς ἢ 8 δοςιι- 
τμεὶν σίνοη δυάς. χχὶ. 19. Ἐυδοῦϊι5 ἀπ ὰ Ψογοπια 
δἰπδγ αἶγα (Π6 αἰδίδοεβ ἴγοιη ΝΟ Δ ΡΟ 8. (Οποηι. 
41. “ ΔᾺ Ἢ ἰοογτθοῖν ; “ το Κηϊψ ἢ 5 ΟΠ ΟΓΟΒ8, 
41:0, ἰοαπ ἃ 5.110 δὴ ΝΘ ΌΥ ϑ'ϑιην!, ΤΠ σο [Π6 π]ΟΠ ΚΒ 
τὰ μἱστί)8 οοητϊπαρα, νι ἢ 1116 ναγίδιίοη, ἴὸ 
“Ἐκ [86 ρΙδοθ ὑπὸ] τὴο τα αἀ]6 οἵ [6 εἰχίθοηι ἢ 
ἀπίατγ." Αὐουῦ [1158 ὕτηθ ἸογΘ ρρϑαγβ ἰη Βοηΐ- 
μεῖς (26 Ῥεγεππὶ Οἰὠμϊ) ἃ τόσα οοστοοῖ Υἱοῦ σοη- 
ατηίην [Π6 δ᾽068 οὗ [86 ΠοΙγ ρΙδεοϑ, υὰϊ 11 νγγ88 δοοῇ 
οὶ (ΒοΌ. . 89). Απιοὴν ἴδ ταΐηδ, ἴὸ ὑπ ϊς ἢ 
ΟΠ0 δεορ ἐδ ὈΥ͂ 8 ρ6ΠΙ]6 8100Ρ6, ΠΟΒ6 [Ὁ γ}}}6 80]], 
πβοὴ ΕἼ ΣΤΟΥ υἹϑι ρα Ά ΠΟΙ, ᾽85 σονογοὰ τσ ἢ ποδὶ 
δεν (»ρ. 225), {1Ππ6ΥῸ δὰ 81}}} ΙἸὉπηὰ (Ὁ. ἰ. «.) 
πλέει: δἴοη 68, ἈΠπὰ δοιη6 ἔγδοιηθη δ οὗ οΟἸ απ Ὲ8 
πἰίοι ἰηαἰοδῖθ τη6 δὶῖ οὔ δῇ δηοίθην ἴον. “1116 
Ἰλθέγιδο ] 6 διοοά ἢογα ἔγομα Φοβῆμπα ἴο δειλοὶ (06. 
ΧΤΙΝ, 1; 1 88). ἰν. 3). Αἰογισαγὰ ΉΠΟΝ ννα8 
τε )οεϊοά Ὦγ Οοὰ (Ρ 5. Ιχχνῆϊ. 60-68 ; 1 ὅδπι. 1]. 4; 

Φεῦ, νἱ!. 12,14; χχνυΐ. 6), δῃά δὲ ἃ ὙΘΓΥ ΘΑΤΙΥ Ρο- 
πιοὰ υἱίογὶγ ἀρδίτογοά ; 0Γ ΦοΓΟΠΙΘ βαγβ : “" δὲίο 

μπὶ εἰ αττα ἰδοπιϊπὶ ζωϊϊ, υἱΣ αἰἰατὶδ γιπαάα- 
Ἰεπία πιοηδίγαπίιῇ ᾿" (νου Εδυῖηοτν, Ρ. 22]; Ἐοῦ. ἐ. 
ε). τὰ ον (Δη. ν.1, 19) δεββδιιπλθβ [πδὺ Φοβῇπδ 
ὑτοῦρης (ἢ ἸφΌοτηδς] 6 (τὴν ἱερὰν σκηνήν) ἴο 5}ϊ- 
οὶ, θεοδαθο 1Π6 υΐἷδο ὉΥ 1ϊ8 Ὀαδυ τ δοσπιραᾶ [0 ἢ) πὶ 

ΡΙΟρτίδίο, ποιἡ πὴ ΟΡΡογία ΠΥ δου] ὈῸ οἰεγοά 
ἴὸ Ὀ8}14 8 τειηρὶς (Ἰησοῦς ἱἰστὰ τὴν ἱερὰν 

σκηγὴν κατὰ Σιλοῦν πόλιν, ἐπιτήδειον γὰρ ἐδόκει τὸ 
χωρίον διά τὸ κάλλος, ἕως ἂν οἰκοδομεῖν ναὸν αὐτοῖς 
τὰ τράγματα παρέσχη). Τ)6 5[ἴ6 ἰη 1π6 πηϊάδι οὗ 

6 ἰαπιὶ ΜᾺ8 ΥΟΤῪ 8018 0]6 Δη ἃ 8180 ὑθῦν Ὀσϑα Γι], 
10 ἴδαϊ Φοβορἢ 18 ΙΑΥ δὲ Ὀοίίοπι ἤδνο ὙΕΥΥ͂ ΠΟΛΙ͂Υ 
εἰς ἢ τσ. Ηον ὕδῃ. χ]Ϊχ. 10 8 ἴο Ὀ6 οχρ! δἰποα 
ἐρεβ ποῖ ΘοΠοογ τι8δ Ποῖθ. 866 [Δηρο, Οὐπι. ὁ 
ὕσα., ἴα (., οὐ 1ῃ6 ναγίουβ ἱπιευργοϊδήοηβ οἵ τἢ18 
ἀϊῆςαϊι . ἘΕἴπαι]γ, ες 1 θ6 ποιίοοὶ ἐδπαῖ 
δ Ποἱ 1165 εἰεμι Δηὰ ἃ [δ] Γ ΒΟΌΥΒ ποῦίὰ οὗ ὅοτι- 
δδ]ἐπ), δηὶ ΠΟΑΥΪΥ ἢνθ Ππουτβ δοιτἢ οἵὗἨ ἁ ϑμθ θὰ 
(Ῥυττοσ, ῥ. 413). 
Ἀπὰ δβοὺ ἊΡ [8:9 ἰβθΌΘΣΏ8Ο]6 οὗὁὨἩ 6 οοπτοξα- 

ἤοα ἴδετθ; δὰ 189 Ἰαπὰ νγϑϑ βυράυοα Ὀοδίοτο 

ἴλθπ. Α5. τοραγὶβ (ἢ 6 ὙΡ Ὁ ΠΉ, ΤΠ τ᾽ 
᾿σλῃβ]διίοη δι δλίμίο, ἐ. 6. ἴεπὶ ΟΥ̓ τΠ6 σονοηδηῖ, 
18, Δ' (δδοι). ΤΟΙΏΆΥΚ8, ἰῃ6 ατοοκ σκηνὴ τοῦ μαρ- 
τυρίου, ἴ,δι, ἰαδεγπασυίωπι ἱεσίὑποπῖϊ, δοσογάϊης ἴο ἃ 

ἀείινδοη ἕτοπι ΤῊΨ,, ἐεείατί; οἴ. ΓΛ ΤΠ Ἰ9ΨΌ, 
ἰεπὶ οἵἁ της Ινσ, Νπτη. ἰχ. 15. Ι[ζ 16 τίογα ργοῦβο]ς 

Ὑπτἢ Οοβθη. δηὰ δον ἢἰπι τηοϑὲ οὐ ἴῃ τηοά- 

ἐπι, Ἵ Ὁ ἰβ τὸ δὸ ἀοτίνοα ποὶ ἔτοπι δαὶ 

ποῖα ὙϑΝ (ΝΙρῃ. Ὑ92), δπὰ δοοογάϊηρ!ν νὸ 
τδη]δὺδ ἱεπέ ογ᾽ (Ὺλ6 οοπσγεφαίίοη, οἷδοθ Θτα τὸ 

τ Ἰηρείβ.1 Τῇ ([Ὠ6 ΠΑΠΟΠΔ] βαποίπαγυ ἰ8 οΔ]]οὰ, 

1 ΓΡΎΡΓΤ ΞΖ (Ναπι. ἰχ. 15), οὐ ΓΝ 
1 {Ρτοίδεθος Ρ] ατηῖτο (Ὀίεέ. οὔ ἐλε Βίοίε, Ῥ. 8162) Ἰοαδ τ 

τοῖον ἴο ἴῃ. Ταῦοσηδοο οὔ πιροιίης " (τηοοηκ-ὑϑοϊ ἢ) 88 
ἴδο ρῦορεῖῦ οηαἰναϊοηξ ἴο ἐπ Ποῦτον ἀοεϊφοδείοα, Ὀυὲ πίε 
8 ὄδδρεσ βεῖο [Ὡδὼ πουϊὰ σοιῃπιοῺ}ν ὃὉ6 δεϊδειιο ἴο 109 

ῬΌΣαθα, Ηδ πο} δαγε: "ΤΏΘ ΡΓΪΠΙΑΤΥ ἴοτοθ οὔ ὮΝ ἰὃ 

δ ἰο προϑὲ Ὁ) δρροϊεϊτησηῖ," διὰ ἴπὸ ρῆταο ΤῸ Ὁ ΠΗ 
μΔ6 {πετοῖστο ἰἢθ τυρδηΐηᾷ οὔ “8 μίδοϑ οἵ οὕ ἴος δ δχοὰ 
πιροϊης.." ΤΠ. το] ᾿ποδηΐηρβ οἵ ἐδο ποτὰ [6 ἴο 6 Ἰουῃπὰ 
᾿π πδδί ὑλγ ὕε εδι]ϑὰ τμ6 ἐοενς εἰαδείσες, 88 ἴη6 [ηἰοτργοῖα- 
Ὅου οἵ 6)} ποτὰ οοπηφθοίνα σψἱξὰ ἴμ ᾿Ἰδϑοτηδοὶο, Εχ. χχίχ. 

ΓΕΤΘΣ (Νυπι. ἰχ. 15; χνυίϊ. 28; χυὶϊί. 2), {1 
ΧΟ. ὨΒΠ168 Αρτοθ Ὑ760}} ΣῈ ὁϑοὴ ΟἸΠΟΓ, ἴῃ 80 [ἈΓ ἃ 8 
10 ἴοπὶ ψθογε [Π6 σΟΏρΤτορ ΠΟ τηοῖ νγν88, αἱ {ἢ ς 
ΒΔΠῚ6 [1π16, ἴ86 ἱεπὶ ἰπ ἬΠΟΒΟ τηοϑῖ ΠΟΙΥ τϑοθϑδ (Π 6 

ΙΑ ΜγᾺ8 ργοδογυθὰ π μη 100 ΓΡΤΝ ΓΤ ὙΠ (Ἐχ. 
Χχυ. 22). (Οομποοργηΐης ἴΠ6 οοηδίγυσοη δηᾶ ἰη- 
ἸΟΓΙΟΡ Ἀγγβηροιηθηΐ οὗ [πὸ ΔΟΘγπδοἷθ, σοι. ΠΟΥ 
(ἰ,. 529 ἴ.) δϑ τν6}} δα Εἰσροηῦβδοι. 7ὲ ἰαπά τισαδ 

σιδάιεα (ΤΏΡ ἔτοπι 73,9, ρυορ. τὸ ιγοβὰ 
ὉΠῸΟΓ 6 ἴδοῖ; ἴῃ {Π6 ΒΒ8ΠΠ6 Β6η86 88 Π6ΙῸ, (ἀεη. 
). 28; ΦΔοῦ. χχχῖνυ. 16, διὰ υὑἱἱἢ ἴτἰὰ δα ϊίοη 

ὩΥΤΩΣ 2, 2 Οἢγ. χχυῖὶ. 10; ὅ6γ. χχχὶν. 1; Νοῆ. 
γ.6; τὸ Νίρηδὶ, Ναχπι. χχχὶὶ. 222-29, (656η.) δὲ- 
ὁγὰ ἐλεπι. ἡθηρῃ μὴ 186 Ἰαπὰ ννὰδ δ δά ποὰ ἱς ταῖρἢς 
αἰνϊἀοά, 
γεγ. 8-10. ΤΏ ταϊβοίοη οὗ 186 τυγθηἴγ-Οηο πιθῃ 

ἴογῦ ἴΠ6 ἀδεβογριίοη οὗἉ ἴ6 ἰδηὰ ἰβ ΠΟΥ͂ τοϊαῖοα. 
Καοῦο) τοΐγβ τη δ βοοιίοη ἴο τπ6 Φοον δι, δηὰ (0 
τ δοσοπά οἵ [8 ἀοουτηοηϑ; οὐ ν ἰοἢ ΘΟΙΏΡΑΓΘ 
τ [πιτοδυσοη. Βυῦ πο ποῦθοὶ (ρ. 451) 
ἔαΓΟΠΟΓ ΒΙΡΡΟΒΘΟΒ ἴδ ἐπιρτόθα ς {πὶ κα σ ἢ δὴ οὁεει- 
Ρϑιοη οἵ ΤᾺ ἰδηὰ υγουἹὰ τ Κὸ μὶοα ἀπ οΓ Φοβδαδ, 
Δηὰ τηδίηϊαίη8 ἴΠδὶ [ἢ6 «δἰκίηρ ὑρ ἴθ Ἰαηά δηὰ 
Ρθορΐὶο τλδὲ ἴδνὰ Ὀσοη οβδοιοὰ αὐ ἃ ἰδίου μογίοα, 
ΒΔΥ ἴῃ {Π6 τἰπι6 οὗ Φυαάροθβ ὶ. 19-5.1 ἢ, οὐ δυάροι ἱν. 
2 ΤὮ, 6 ΤΩΔΥ Ὀτζο, δσαῖηϑὺ 818. τοί! γ ὑη81|0- 
Ῥοτιοα δυρροβιίοη, ἐπαὺ [Π6 {{π|0 οὗ Φοπῆπδ, ν θη 
106 (ἰβηδδηλῖθβ ποο ἤ]]οὰ 10} ἸΘΙΤῸΓ πὰ αἰβίγοθδ 
ΓΠτουρἢ {Π6 βίγαιισο ςοπηθογοῦ (οἷ. 11, 9--11), δηὰ 
Δα Ἰοδῖ 811 οοηήάσηοθ ἱπ {μοπιβοῖνοδ, νγ88 της ἢ 
Ὀοῖιοῦ ϑυϊ θα ἴον (Π6 ροτίϊοιιβ δοσοιῃρ)] ἰΒηπηοηϊ οὗ 
Β0Γ ἢ ἃ ΤΟΒῈΪ (ἤδη 1Π|6 (0]] ον πρ δρο, πη τς ἢ τη 0 
[βσϑο! ῖοα ἀἰὰ ἱπάοοὰ συΐπ υἱοίουοϑ θαὺ ΤΟ τὸ ΤΠΟῚ 
᾿τηπηοα Δ 6] Θηβίανοα ἀρδίη (Φπάρ. 1ἰ.14-28.; 11. 8, 
18, 14: νἱ. 1, εἴς.). Βορδίἀ68, ἃ πιδῃ οἵ [6 οἰγοι Π}- 
βροσϊίοη οὗ Φοβυδ νου], ΒΆΤΟΥ ἢ ΔῊ ἰοπάον οὗἁ 
ἴῃ Ροορὶθ, εοῃοεῖνα 1Π6 ἰάῤδ οἵ οσουϊρνίηρ ἴΠ6 ἰαπὰ 
Ὀεΐοτο Β8 ψϑης ἔογιναγὰ ἤδρ- αζαγαὰ τὸ {ΠῸ αἰνί βίῃ 
οἵ ἴθ, Ἐοτ, δτπουρὴ π6 δειθὰ ὑπάογ τπὸ αἰνίηο 
σοτμτηδπα, ἢ6 ΔΒϑ ΓΟ ΪΥ. ἀἰὰ ποῖ δοὺ μους πυ- 
ΠΙΆ ΠΟΠβἰ ἀογα οη ἩΥ οἷ νᾶ ποῖ δἱ 4}} ὀχοϊ παρὰ 
{ποτ ῦγ. Τηδῖ Ψοθλια, ἃ8 Φοβορῆμβ (44πὲ. ν. 1, 
21) οἵ ἢἷ8 οὐ ἱπνθητίοη τοϊαῖοβ, βοὴ ῖ ἢ [Π686 
Ἰη θῇ 8010 8[.{Π|6ὰ 1η τῇ γί οὗἁἨ τιοηδιγαῖίοη (Ἰησοῦς 
. 6... ἄνδρας τοὺς ἐκμετρησομένους τὴν χώραν αὖ- 
τῶν ἐξέπεμψε, παράδους αὐτοῖς τινας γεωμετρίας 
ἐπιστήμονας), ΟὟ ἰεχῖ 8. Δ ΟροῖΠΟΓ ἱρσηογδηῖ. 
Φοβορῖ8 ΤΠΔΥ͂, ἱπάἀοοά, 48 61] 4180 (ὧν ἰοὺ.) οὔ- 
ΒΕΓνΟΒ, πδνθ Τρθτγ Ἰυάροά ψ]οπ Πα τη ῖκοθ ἴῃ6 
Το διίθη να ἴ0 τπὸ αι ] γ οὗὨ 1Π6 Βοῖ] οὗὨ Ῥα]68- 
τ[ἴηὴ9, Δπα βεϑυτηοβ τῆδῖ [ἴῃ6 ΒΟΥΘΟΙΓΆΙ ΠΟΥ ΙΒΏΟΘΒ 
ΘΓ ΓΑΙΠΟΥ δϑ ἰπιαίεα τη ᾿πθαϑιγεα (καὶ διὰ τοῦτο, 
--οη βοοουηΐ οὗ ἴδε ἀΐνογεα φυδι τ οὗἁὨ 1}|6 501] --- 
τιμητοὺς μᾶλλον ἣ μετρητοὺς τοῦς κλήρους δεῖν ὑπό- 
λαβε, πολλάκις ἑνὸς πλέθρου κἄν χιλίων ἀνταξίου 
γενομένου (Αἰ. ν. 1, 21). 
Υ Ὲ 8. Αὄὔ τορτοοῦ ἴο ἴΠ 0 τοπιδὶ πἰηρ βδνϑη {068 

ὙΠῸ ἀοιΉ1088 οΘου] 4 ποὶ νοῖ οἤἴδοϊι! } ν γθβογὸ ἴὸ 
εἶνθ ἂρ τοῖν ῥγονίου 8 ποιηδαάϊο 118, δηὰ δοοιιβίοτῃ 
{ΠΟΘΙ ΒΟ] ν 5 ἴ0 86 16 ἀὈ0.168, ΘΒ οὶ Δ} θη 18.686 
σ ΟΣ] ἴῃ στοαὶ ρϑτὶ πᾶν γαῖ ἴ0 Ὀ6 Θυπαποχοά. 

42.46.0 Τὴ ϑδπηθ οδϑηΐσαὶ ἐπουσηϊ ΟοσΌσΒ ἰη ΕΧ. χχυ. 22, 
(ΠΟΘ 1 π|}} ἡπεφέ τ ἴδου ̓  (οἴ Ρ. α]δὸ ἔχ. χχχ. 6, 88; 
Ναμι. ΧΥ. 4). [Ιὲ 16 οἾθδΡ ἐπογοίοσο ὑμδὶ ᾿σΟὨρτορδίοΣ ἢ 
[6 ἰπαἀδοᾳφυδίθΘ. Νοὶ ἴἰδ9 κεϊμοτίης οὗ ἴη6 ὙΟΥΒΏΪΡΡΟΓΕ ΟὨ]Υ, 
Ὀὰὶ ἔπ τηοοίϊης οὗ Θοά τ ἢ}6 ῥϑορὶθ, ἴο οοπιπιυηθ9 Ἡ1| 
τοι, ἴὸ τηδῖίο Ὠἰῃλδο] Γ Κη ἰο ἰὮθπι, τ πὶ [89 Ὡδεὴθ 
οδαιυο δα. ναὶ Ὧδδ δοοουι νὴ} δυξπεοαϊοὰ Ογῇεπναγμηξ.» 
κε «- Τοῦῖΐ οἵ Βονυοϊδιίοη, δα ἰμΠ6 Ὀοδὺ οαυϊγαϊοηὶ (ΑἸϊΣ- 
τον, Ὁ. 130). ΤῊ πιδάο ἐδ ἰϑηΐ ἃ δαπείμαγν. ὙΠῸ ὶε 
πὸ ἴμδὲ (Π6 ἐσπὶ τὸ ἔμο ἐϊοείϊπε, ἰλ6 ἀομβ6 οἵ ἀοὰ (ΒΆΗΣ, 
δψνιδοίια, ᾿. 81). --Τὰ.] 
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ιν. 4. 92οβιια ν1}} ποῖ Ἰοηροῦ τοϊογαῖο εἰῖ8 
Ἰοιματρν, δηά Ὁποτοίοτο ἀδηηβηά8 οἵ ολςῖ {ΠΡῸ ἴο 
αἰοοϑο ἔπ γοθ πλθπ ἤοτλ 6 ΜΠ] δοιὰ οὰυῦ, δηὰ 

ἴἰ686 5}.4}} σίϑϑ ΘΠ.) δηὰ κὸ ἰπσουχῇ 89 Ἰδηᾶ 
δηὰ ἀοδοσῖρο ἐὺ δοοοζγάϊης ὕο ἐμποὶρ ροββοβαίοῃ. 
ΤΠ ογα 6 γῸ δοοογάϊημ]ν 7 Χ ὃ. Ξξξ 2] πιο, δηὰ ποῖ 
ἸΠόΓ ΙΎ ἴοι 88 ΦόΌ36ρἈ 118 τοροῦῖϑ, γοσ κυ η: ΟΠ6 ἴῸ 
ΘΔΟΒ ὑγῖθα (44πί|. ν. 1, 20), Ὀπὶ ἰῃ 4}} ἴθη (ν. 1-21), 
Ὀσαϑίι86 ΓΓΘ6 βατγνονοῦϑ ψογο ἱποϊαἀοα ἴῃ το ἴοιΑ] 
πιπιθοτ, [Ιη τΠ6 ἀσϑογίρήοῃ νγ88 ἱποϊ ἀοὰ ραγίςσα- 
ἰατὶν, ἀσσογάϊην ἴὸ νοῦ, 9, Δἢ δοσιιγαῖο ἀδδίρπδιίοη 
οἵ τῇδ οἰ[168, 16 αὐ εἶς ϑη6 {1π|60 δτυδίοι ἀπά 
801} πιϊχιῦ θ6 τοτγὸ ΡΑΓ ΕΟ] αΥΪΥ ἰδκοη ἱπῖο δὲ- 

οουηῖ. ὈΣΌΓΙΣ Ὁ, ἴ. ὁ. “πὶ τοίδσοποθ ἴὸ ᾿τϑ 
ὑὈοΐηρ ὭΚΘη ἴῃ ρμοββοϑβίοῃ ὈΥ [Π6 δβονθὴ τῖθοβ ἢ 
(Κηοθε!). 

γον. 6. Μοῦ πιϊθυῖο βίδιοπιοης οὗ ἴ[Π6 ογτδηά 
οὗ τὴ6 πηοῇ βοΐ ουἵ, νογ. 4. ΤΉΘΥ δηου!ά αἰν! 6 
ἴπ0 τειηδίηΐηρ Ἰαπαὰ ἰμο βού ραγίϑ, γεῖ Φυάδῃ 
Βῃου]ὰ τοιηπίη οἱ ἰδ Ὀοχάὰθσ ἰπ πὰ βου, δηὰ 
{1|ὸ που86 οὗ Φοθορῇῃ ἴῃ τὸ ποῦῖῃ οἱ ἰδ Ὀοσάᾶδυ, 
(Παὺ 18 ἴο 880, πὸ ομδησο βῃοι τὰ ὃὈθ πιβὰθ ἴπ [80 
ῬΟΙΒΟΚΒΙΟΠἢ8 ΟὗὨ {Π6 36 (66. Ἡ ἕδθαι ἰδ δῃμου ά 
ΤΟΙ ΪΠ ἃ 8 [Ὁ τγᾺ8. 

γον. 6. δέῃ τιον δά ἀοϑοπ θά {πὸ Ἰδηὰ (ἢπ5 
ἰηῦο δουϑὴ ρασγίβ, (Πν βῃου α Ὀπηρ [πὸ 58 Π|6, ἱ. ἐ. 
1Π|6 ᾿ἴϑτ 88 Βυηβθη [ὉΓ αἰδιϊποη 688 ἰΓΛη5]αἴ68, ἴὸ 
ΨΖοβῆυδ δὺ δ] οἢ (νογ. 4), απ τῆθη που] δα ολδὲ 
[Π6 ἰοἵβ Ὀρίογο ΦιποναῃβΒ (ποὶς αἀοά. ΤΠ18 ]Ἰαδὶ 
Βμοιυ]ά "Ὲ ἀοπθ δῦ ἃ οοπεοογαῖθα ρίδος Ὀδίογο 604 8 
ἔλοσδ, ταῦ ἐξ τιϊσῆϊ βίαπά ἔλϑε ᾿ν]Ο Δ Ό]Υ. 

γεν. 7. δαϑοι ΨΥ ὙΠΟΓΟ 5ῃου] 4 θὲ ΟὨΪΥ͂ βονθῃ 
Ῥατῖβ. δι πι, ἴλ9 Τιϑν 8 αν 0 ρδατῦ διωοτα 
γου; [ἴὉΣ [126 υνἱϑδίμοοα οὗ ΦοΒουδῈ ἐπ (δμοὶν 
Ῥοδββοβδβίοῃ. [850 ἘΔ} Ὁ [6 5412 6 Γολβοὴ (ῸΓ ἰπ6 
Ιαςκ οὗ ἃ ρονδοβϑίοη 88 8 μίνοη, οἷ. χὶ!. 14, 88; 
Σοῦ ποῦ ἰηϑίοδα οὗ “ τἴἰι6 ββουῆςθβ οὔ Ψϑθονδῃ, 
ΧΙ. 14, οὐ βἰ πρὶν "96 ον8} ἀαοὰ οὗὨ 1βγδοὶ,᾽ χὶϊὶ. 
38, ψὸ ᾶνθ “16 ῥγοϑιοοά οὗ Φοπονα,, “88 
Νυπι. χνὶ. 10; Ἐχ. χχίχ' 9; χὶ. 15; Ναπι. 11]. 10; 
ΧΥΪ. 1-; χχνυ. 13." (Κηοῦε!). δεοοπά, ΘΔ, διὰ 
ἘΘΌθοΩ, δηα ὨΔ]7 (89 {γτὶρῦ9 οὗἠἨ ΜΔΏΔΒΘΘΏ, Βαν9 
Σοοοίνϑὰ μοῦ ροββοδείουῃ; Ὀθγομὰ ἴ86 Φοσάδῃ ΟἿ 
[89 Θϑαδῦ, οἵα. 

γετῖ. 8. Αἄν τὸ ἀδρατίαγο οὗ [Π6 τηοὴ Φοβμπδ τ- 
Ῥοδῖβ [νἶἰ8 σοιηπηδηά. 

γος. 9. Τὸν ρὸ δηὰ ἀσδβογίδο ἴΠππ6 Ἰαηὰ δοοοτὰ- 
ἐπα ὕο [86 οὐ[ὲθα ἰπῃῦο βϑυϑὰ ρασίδ ἢ 8 ὍΟΟΚ, ἑ. 6. 
ΤΠΟΥ ἀοβοτῖθα 10 απὰ ἀἰνίάο ἴδ ἢ βρϑοὶδὶ σαϑῖεσ- 
ὁη68 ἴο τ οἰάδβ ἰουπὰ (πογείῃ, ἰπο βανθὴ ρϑγ. 

Ἐοβοππι Ποῦ, ἱποοτγθοῖὶν : ἡ ὩΣ», Ρέγ υὐὖεϑ, ἱ. 
6. αὐά 8 εἰΐαπι οἰ αὐδον μι εγδίδιια, σα ἱπ φιαχια 
Τοηίοης ἐγαπί ;" 100 οἰτίδ8. γαῖ. ργίνο τ[Π6 ῬΙΌΡΟΓ 
«τουπὰ οἵ αἰνϊϑίοη. Ηον ἰοπῷ 8 πηὸ τῇ}6 τηρ8- 
ΒΟΠΡῸΓΒ Βροηϊ ἴῃ {5 βουνὶοθ ὙΘ ΔΓῸ ηοῖ ἰηογτηοα. 
Φοϑορῆυ8 ΤΑ Κ68 ἊΡ 8 5[ουν οὗ βευύθὴ τροῃτ8 (Α4πί. 
γ. 1,21] : Οἱ δὲ ἄνδρες οἱ πεμφθέντες. . .. περιοδ- 
εὐσαντές τε καὶ τιμησάμενοι τὴν γῆν, ἐν ἑβδόμῳ 
μηνὶ παρῆσαν πρὸς αυτὸν εἰς Σιλοῦν πόλιν, ἔνθα τὴν 
σκηνὴν ἑστάκεισαν) ᾿ΓΠο «[ονγ δὰ Ὠϊδιοτίδη δρ- 
Ῥοδῖβ 0 ἤᾶύο Ὀθ6η ἰοΘᾶ ἴὸ [π6 βονϑῆ τῃοη 5 ὈΥ̓ [ἢ 6 
Βουθῇ ρδΓῖβ πο Ἡ ΔΙ οἢ ἴπ6 ἰΔηα τγὰ8 αἰν!οἀ. ΤΠς 
ϑίλτοπιοηΐ 18 “ οὗἩἨἯ δ νδ]ο ᾽"᾿ (Βιιηδ6η), δπὰ 18 “ οἵὨ 
ΠῸ Ποῖ οοπϑοαυθηοο (ΠΔὴ [Π6 αββογίίοη οὗ τῃ6 
ἨΔΌδπ8 ἰδὲ {Π6 αἰνϊπίοπ δὲ ΘΟ. τῶ τρδὰθ 
ΒΟΥ͂Θἢ ΥΘΑΓΒ δὐθογ ΤΠαὺ δἱ ΟἿ 4] ̓  ({61}}. 

Μεγ. 10. ΑΥΟΓ 1ΠῸῪ ἤδνὸ τοτασποὰ Φοβῆτα 6888 

Ἰοῖ8 ἀπὰ δῇθοιβ (πὸ ἀϊνίείοη. Οπ ὩΙΔ 2ΓΩΣ, 
οοπιρ. οἷ. χὶ. 28; χίϊ. 7. 

ὃ. ΟΚ. χνῖ δ. 11-28, 7Τ΄ε 7 εγτίίογῳ ὁ ἰλὲ Ττῖδε οὗ 
Βεη)αιπῖπ.0 Ἐἰτβὶ αγὰ ρίνοῃ α. [8 ὈοσηἤδΓίοΒ, οἢ. 
ΧΤΙΙ. 11-20, τθη β. 118 εἰτῖο8, οἢ. χυῆ. 231-28. [τ 

νγ85 ἴῃ σΌΠΟΓΑΙ τηουπίδίποιιβ, ἰπ ρατὶ ἀοβεσί, 
δπῦ πῃ ΡΑΓΐ 8160, 88 ἴῃ 186 πεὶρ Ὠθογποοά οἵ Φοσίοο 
αηᾶὰ Ψεγιβαίοιη (Φόδαρη. Α4π|. ν. 1,21; Βεὶϊ!. Ψυά. 
ἷν. 8, 3), 8. Ν6}} ουἹεέναιοά, ἐγαϊίδι) Ἰαπά. ΤΏ Ἰδπὰ 
οὗ Βοπ) δηλ ΠΟῪ τᾶ κο8 ἴπ6 ἱπηρτγοδείοη οὗ βο] 6 
Δηἃ ἀοβοϊατίοπ, 88 ἢ τη6 Ὀτοδῖῃ οὗ ἐσδεῖ τοοιοὰ 
ἀροη ἰδ (ΕἸττοΥ, Ρ. 218-327 [ϑιδηϊον, 5, 4 . Βαβ8 
81} ᾿πδίγιισῖνο ΘΠ ρίοΓ οα ἴη6 Ηεἰσ 8 δαὰ Ῥδβδβοδ 
οὗ Βοπ)ϑιη]). 

α. ΟἿ. χνι. 111-20. 75 Βοιπααγίος, τοῦ. 11. 
Τῆς ουτίοῦΥ οὗ Βοη͵δηνίη 1αν, δοοογϊης ἴο 1818 
νΌγβο, Ὀούνγθοῃ ἴΠ6 8008 οἵ πᾶ δ οὐ ἴδε βου, δη ἃ 
[16 80Π8 ΟΥ̓ ΦΌ860}} οἡ 186 ποτίϊι. 

γον. 12. Το Ὀογάοσ σὴ 15 Βογα ἄγανσῃ ἰδ [6 
ΠΟ Ὀοτγάονῦ, οἱ 89 ποσὶ: δίάθ. ἴτ οηξ ουϊ 
ἴγοπι τὸ Φοτίδη, δὰ δβοοηάϑιὶ, πουῃ οὗ Φοτγίοῃο, 
ΟἹ ἴο ἴπὸ πιουπῃιαΐη8 νγοδίνσασα, ἱ. 6. δϑοοπι οὰ 
ποῦ οἵ Φογίοπο, οὐ 186 ππιοιιηταὶη ᾿γίπρ ννοῦῖ (ἀπὰ 
ΠΟΙ ν 650) οὗὨ {Ππ|8 οἱ, ἂπὰ δἰγοδὰν ἐπ] αν (ςἢ. 
χν]. 1). [Ὁ ξοϊηρϑ οὔξ το. δὺ [πὸ τ ]άοσηθδα 
οὗ Βοίμ.ενθῃη. ἴῃ οἷ. υἱῖ. 2, Βεϑῖ ἄνθη 8 ΟἸΘαγ]ν 
ἀἰϑιϊη συ ϑιθα, 45 ᾿γίηρ οδϑὶ οὔ Β6ι}-οὶ, οπη εδιῖ8 
Ἰατῖοῦ οἱ νυ ἢἰς ἢ 1156} 8 οἴοη σ8}16ἀ ὈῪ (6 ΡΤΌΡΕ- 

ε9 ΝΒ (Ἰἀο]Βουβο, Απὰ. ἱν. ὅδ: Ηοβ. ἷν. 
15; γ.8; χ. 5, 8). δίηςε ΜΠ) ΟΠ πΙ 5} ἀρδίῃ, δοοογὰ- 
ἴῃς ἴο 1 ὅδ. χὶ δ! 5, ἰἴδν δαϑὶ οἵ Βοίμι αν, τι 8 
ΡΙΆΟΘ τησβὲ ἤᾶνο Ὀθθη βιτυϑιοὰ Ὀοϊνοοη Βοῖ "οὶ 
δηὰ ΜΙΟπιαθῃ. ΚΕίθρογιὶ 869 ἱπιτοἀδυςοὰ ΒοΙἢ- 
ΑΥΘΠ ΟἹ ἢιὶβ ΤΔΡ βοπιθινῃαὶ ἴὸ ἴπ6 πογίδβοββὶ οὗ 
ΜΟΙ πΙαβῃ, τῆοβα ἱπηπηραϊαῖθ βασττουπάϊιτν, ΘΟΏ- 
τραϑῖθὶ ντἢ ἐλό δάγα απα τοσῖῳ λεὶσιμία ἰο ἰλῈ δακὶ 
απ ποτγίλ, ταϊρς ὕὉ6 οα]]οὰ σγοθῆ δηὰ δγι]α 
(Εαττογ, Ρ. 317). “ὍΠο Ὀάτα δηὰ τόοκγ ποίσῃς" 
ἴ0 [Π6 οὐπὴῇ δηά ποῖ οὗ ΜΙΟΒη Αβἢ. αἴῸ ὯῸ ΟΥΒΘΡ 
τ(Ὡδη ἴθοδὸ οὗὁ ΒΘ. -ἄνϑῃ. 

γεγ. 183. Απὰ [86 Ὀοσᾶορς ψϑξ ονὸσ ἔγοχῃ 
ὕΒΘ;99 ἑονγασὰ ΤΣ, ἴο 186 δἰᾶο οὗ 1.02 ( ὨΐσᾺ 
ἐα Βοίἢ-61) δου ϊνγασζᾶ. Ἡόχο τῃ6 αἰ ΟΥ̓ ἢ ἢ 
νγ6 ποῖ ἰη «ἢ. χνὶ. 2 πο 6 ἀἰϑποί,οη δοΐποοη 
ΒΟ -Οἱ δηὰ [πι2 48}}5 ΔΥΓΑΥ͂, δίποο ἰΐ 18 βαϊὰ {δμδῖ 
1π6 θογάογ δεῖτοοπ Βοη δ ἀπά ἘΡΉΓγαΐπ) τρεπὲ 
οὔον οὐδ οὗ ἴπ6 ᾿]άἀογιιθ88 οὔ Βϑιῃ-δνοη ἰοισατά 
ἔἤμις, ἰλαὶ ἐξ Βοειλ-αἰ, αῃ ἃ ποτ ρμαγςα ]αΥγ οα τὴ 
βου (ἢ δἰάο οἵ 1κις, ἴπ8 Θχοϊπάϊηρ Βοι οὶ ἔγοσῃ 
{Π|6 οἰτἴε8 οἵ Βεη͵δπιΐη, γ}}]6 γοῖ, ἰῃ νου. 22, ἰς θ6- 
ἰοχϑ ἴο τῆοπι. [ἢ {18 ΑΥ̓͂ οοπισβαϊοτίοι τυοπ]ά 
δΓΐβο τ οἢ ΠΟΌΘΙ 566 Κ8 10 οὈνίαϊο, {πε : “ΤῊΘ 
ΔΌΓΠΟΥ ἀοο8 ΠΟΥ ΒΑΥ͂ [δὴ 156 Πογάδυ τγοπΐ τηογοὶ 
ἴο 1}16 ϑβοπτῖι δῖα οἵ Βθι}-6]ὶ; 1 σοηΐ ἴο τΠ8 ἐραΐ 

εἷάο οὗ τὸ τίάσε (ἢ Ϊ23) οἵἨ Βοιἢ.6], ἑ. 6. Ἰονσαγά 

Βοιμοὶ. Βοιιεὶ (ὈΠΤΞ, σοπ. χχνηΐ, 11-19; 
χχχὶ. 13, ΘδΥ ΟΣ δ - ΔΙπιοπὰ - ἴγοθ), ΨΆΓῚ  ἶΔΓ 
τῆτο ἢ 4}} 1Π6 ΠἰϑίΟΥΥ οΥ̓͂ [ϑγϑοὶ, ἔγοιη ἴδ6 ραίτὶ- 
ΔΓΟΠΒ το [ἢ6 Μδοσδῦθον (1 Μδος. ἰχ. 50), δὰ ὄυθὴ 
δῖον (Φόβορὴ. δΒεὶϊ. “μά. ἵν. 9, 9), πον ἃ βοαῖ οὔ ἔῃ 
ΜΌΥΒ ἷΡ οὗἨ ἀοά, ἀραΐῃ δ ρίδοε οἵ ἰἀο]δίγυ, 1165 οα 
[6 πμῆϊ οὐὗὁἩ ΤΠ6 τοδὰ ἔτοπι “ογυβαϊοπὶ τοσατὰ 
ΘΉΘΟΠοπὶ (σοη Ἐδαιμηοτ, ἡ. 178), ἰ8 πον οδ]]οὰ 
Βεῖϊ (Βοδίηβοη, Ρ. 325 ε ), δΔηὰ νδϑὸ ἦγβι σοοορ- 
πἶζθ ὈγῚ [6 Μιβδίομανν ΝΠ ΘΟ βοπ ἷπ 1886 (ντοη 
Πδαμηοῦ, Ρ. 174). Βυΐῃν σονοῦ ΤἤγΘΘ ΟΥ̓ ΤΟῸΓ ΔΟΓοβ, 
δηὰ {ΠΟ0ΓῸ ΔΙῸ ἱπιίθγοβίηρ, ΤΟΙ Δ᾽ 8 ΟΥ̓ ἃ ργοϑὶ γϑεοῦ- 
γοὶγ σης ΕἼΓΓΟΙ βὰν (0. 221). Βοίτίη 1ἰο8 1,767 
ἔδοι πρὶ, τἴγθο πὰ [Πτοθ-αυ γε οὐ. ἔοιισ ΠΟΌΓΘ 
ἔτοπι ογυβαθιῃ (σου Εδυπιθῦ, Ρ. 179; ΕὭττοῦ, Ρ. 
413). Ετοπι (Π18 μοβί του οὗ Βθιἢ 6] γγθ ἸΏΔΥ πἢ- 

ἀεοτϑίαῃα ον ἴπ6 Ὀογάθσ τοεπί ἄοη (Ὕ}) ἔγοσα 
πο ηο6 ἰονεγὰ Αἰδγοιῃ- δ δῦ, πψϊοὰ ἰ5 ἰἀδηςδὶ 
ΜΓ τη6 ρ]δὸθ οὗἩ 16 βαπὶθ Ὥδηι6, οἷ. χυὶ. 2, δαὶ 
ἀϊδδγοπς ἔγοπὶ τἴλ0 Αἰδγοῖι, οἷ. χυὶ. 7. ““Ἐονίη- 
800 ἰυυπὰ δὴ Αἴδιβα δϑοιιδ δἷχ παῖ ]θ6 δουτῃ, ἅπά ἃ 
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βοιοῃὦ οὔθ δοὺξ (ὉΌΓ τ }]68 που οὗ Οορῇπᾶ. 
Τε δουϊβεγα ομα ΒΡ ἴο 6 [Πῃ6 β8 Π|60 88 Δίδγ- 
οἰ δἰ τ, μὲ ὙΠΓἢ ΓΔΠ [06 ΠΟΤ Ὀογάοσ οὗ 
Βοη δῖ οι Βοι Ὁ] τοναγὰ ἰονοῦ ΒΒ. Ὶ ἢ -ἤογοιι, 
δουβ. χνὶ. 3, 8, ὁ; χΥΙΣ, 13,.14.᾽) δὸ τοῦ δυπιοῦ, 
(Ρ. 115), στ τβοῖὰ Κποροὶ δρτθθδ, νυ} ]6 Ιἐοὺ- 
ἴπκοῦ Πἰπιϑοὶΐ, δοοογάΐηρ ἴο ἴΠ6 ρϑδβαμο εἰϊοὰ Ὀγ 
ἈμΟδΕΙ (ἰἰ, 815), Βοϊἀβ τὺ τὶν δου πο γ Αἴδγα 
ΓΔ δ Αἰδγοῖ μι δαάδυ, Ὀοσδυβο ἰδ [ἰὸ8 ἴ00 ΝᾺΓ 
ψὑιτΐη 1ῃ6 ΓΟΥΤΊΙΟΣΥ οὗἨ Βοη)απιὶη. Ηο 88 Ὀδθῃ 
[οἱονοὰ ὈΥ̓ Κἰορεγι, δὴ ἀθ Νο]άθ, δαπὰ Μεηκθ 
ἢ {μέγ τῶᾶρβΒ. δου διπιοῦ, δἰδο πδ8 ΟἿὨΪΥῪ 
πιάΣ κε τἢ}5 Ποτίδογῃ Αἰδγοῖῆ, δπὰ οπεγοῖγ οὔχὶῦ- 
το {δ6 δου Πότ οὔθ δίς ἢ, ποσογα ἴῃς [0 ἢ ΥἹΘῸ 
ἃπὰ τἰὰς οὗ ποῦεὶ, δοιὰ ὑθ Ξξξ. Αἰδιοι !- δα αγ. 
γύς, 5Κκ6 Καὶ] (οπ εἶ. χνΐ. 2), δβάοριὶ [86 Υἱὸν οὗ 
Βοθίπεοῃ. 

Ετοπι Β6ε}.6] 186 ὈοΓΟΥ οηὶ ἴδπ8 ποι τ δῖ- 
ΑΓΟΪΥ ΟΥΑΙ ΔΑΙἰδγοΙ Β-ϑἀλγ, δπὰ ἔπθῆοο ΟἿ ἴο- 
ἙΔΙΔ ἴ86 κου νγοϑῖ, ὩΡΟῺ (1). νοι: οἡ; Βυηβοῃ: 
ΟΥ̓Σ) 8 σωουηΐδίη πδὺ ΘῸ οἱ [89 δου Ὦ δἰᾶθ 
οὔ [09 Ποῖ  ΒοΒ-ἤοσου. ΤΠΐ8 ἰ8 [80 ποτὶ 
νογάει οὗ Βεοπ)διηΐμ, νυ ἢ, 88. ΓᾺΓ 89 όσον Βοιἢ- 
Ββοτθῃ, οοἰποίάἀ θυ νεῖ τἢ 1.6 δου τὰ Ὀοτάον οὗ ΕΗ γί. 

Βοιδ- πόσου (ἸΙΓῚΞ -ῷ βουδοὸ οἵ {πὸ ΒοΙ]ον) 
τηοηοποά, οἢ. χ. 11, ἰῃ (86 Πἰδίογυ οὗ 186 Ὀδί]6 
οὗ αἴθεοπ, δηὰ ἴῃ οἷν. χνὶ. 3.-5, 85. ἤθύθ, 85 ἃ ὈΟΓὰΟΓ 
ΟἿ Ὀεῖνεο Βοπ͵ϑιὶη δηὰ Ἐρὶιγαίπι, 8. εἰΐν οὗ 
1ενῖτοςβ, οἢ. χχὶ, 22, Ἰογει θὰ Ὀγ δοϊοιηοη, 1 Κ΄ ἰχ. 
17; ἃ ΟἬἤγοη. υἱῖ!. 5), βροίκεῃ οὔ ἱπ [6 ΜδἼοοαδθδδϑη 
ψ8Ὶ (1 Μαδρος. 11. 15--:24 ; νΥἱΐ. 89 ΕΣ ; ἰχ, 50), δπὰ 
ἰπ ἴῃς ὨΘΙΟΓΥ οὗὨ [86 νγδῖβ οὐ Ἂἢ6 «“{ὲἐνγν8 (Φοθορῇ. 
εἰ. 7μά. ἡ. 19, 18). ὙΒοΙΟ 88, 88 ϑδρρέδγδ 
ἔγοπαι οἢ. χυὶ. 8,5; Κ. ἴἶχ. 17;.1 ΟἼγοη. γνἱὶ. 24 ; 
2 ΟἾν. νὴ, ὅδ, 88 γγχ6}} 8δ8 ἔγοπι {Π|6 ,νρᾶβϑαρθ ὈδΙΌΓΟ 
9, Δἢ ΠΡΡΟΙ͂ δπἀ 8 ἰόσοῦ ΒΘ -ἤοόσοη. ΒΟΙἢ ΡΪλοοϑ 
δῖα 8[1}} τοοορτιζοα. ΤῊ ὈΡΡΟΥ 18. ΠΟῪ οδ ἰοὰ Βοῖς 
ὋΓ οἰ -ΕΟτκα, τΠ6 Ἰονοῦ Βοῖϊ υγ ΘΟ Τα, ὍΤῆο ἰαῖ- 
ΕΓ ρμίδοθ βιδπὰβ οὰ ἴΠ6 ὯΡ οἵ 8 ἸοῪῪ τἱάρο ( ξοῦδϊη- 
800, 11]. ὅ8 ) δῃὰ 18 βοραγαϊοα ἤοτω ἴῃ6 ὌΡΡΟΣ 
ΒοῖΒ- ποσοῦ ΟΥ̓ ἃ αὰγ. Πουϊηβοῃ δπὰ [15 εὐπη- 
Ῥϑῃϊοῦ ταδυν τοῦ ἢ Π|5, ἀπά ποθὴ Ὀερδη ἴὸ 
δεοιπὰ τὴ ἸοηΣ δπὰ βίθορ . “ΤῈ βδϑοοῃὶ ἰα 
ΥΕΙΥ τοςΐκν δηὰ τοῦχῃ; Ὀυῖ τῃ6 τοοῖς 88 θη εὐϊ 
ΔΥΑΥ ἴῃ ΤΩΘΠΥ͂ ρίδοοδ πὰ (06 Ῥϑίῃ ἰοττηθά ἱπίο 
δίορδ; δον ἴἢδι [Ἀ]}8 15 δὴ δηςίοην τοϑά. ... .. 
Τὸ ρμ888 Ὀεΐνοθη ἴμ0 {10 ρῥίϑοοϑ νγ88 σδ!]οὰ ὈοΓῚ 

(6 διοοης (Ὁ) διὰ ἀοδοοῦς (ΤΩ) οἵ Β6ι}- 
Βοτοι, Ψψοδβῆ. χ. 10,11 (τ. : ἀνάβασις καὶ κατάβ- 
ασιᾳ βαιθωρῶν, 1 Μϑδος. ἰ1. 15-24}. (ορθίπϑοῃ, 
595-60). οτηδίῃδ οὗ δῃοίθηϊ γγ8}}8. δῖὸ ἰουηὶ ἴῃ 
ὑὕὈοιἢ ρῥίδοθϑ 85 Ὑ0Ὶ1] 48 ἰὴ ἴῃ6 θοίνγθοη [ἢ 61 
(11. 58). ΕἼΓτΟΥ (Ρ. 14) Ἰουηὰ 10 81}} οὐ ᾿ μἰο ἢ 
διδπὰδ 186 νἱ ἶαρο οἵ Ἰον οσ Βοῖι-Βογοη, ΡΑΥΠΥ οον- 
ετοὰ στ ΟἸἶνο ἴγοοα. Το Ὀατ]ον δ. 145 ἰῃ [Π6 ἰονν 
Βτουῃὰ σΟΓΟ πη] 1 ἢ ραῖοῆθα. Ἱ]} οὗ ἀδτῖκς 
δὅτόοῃ ὈΟΔΠ8. Ἦδ αἷδο ἀθϑοσῖ 68 {Π6 Ρ888 ἃ “ΤΌΟΚΥ, 
δίθουρ, δηἀ οχίγοιμεϊν ἰδὈοτίοιβ.᾽ δοϊάοπη 4068 ἃ 
Αμ κἢ ἀγῖνα [εἷ5 σα π|0}5 Γπγουρἢ ἰΐ (οοπίγαδβιὶ 16 Γ86] 8 
ἩϑΡε; 15. [χ. 5,6,9). ὸ ἰαπὰ οὐ δἰτηοβῖ 81] 5168 
ἴδ Ὀαγηῦ ὧρ “Κα ἃ ἀοδογῖ, τοῦ ἢ ὙΠΟ ΠΟ ΟΠ 6 
Ῥϑι965 (ΕὌΥτοΥ, Ρ. 15). 

γος. 14. Αἵ τὴ }8 ρνοϊπῖ, Πα ον, δὲ [πὸ πιοιηϊαίη 
δουτἢ οὗ [νοῦ οι ἢ- ποτοῦ, [86 δοπιάδτΥ Ἰῖης οὗ 
᾿βεπ)αιπίῃ δε πάβ βου γάτα Υ τοναγά Καὶ Π ΔΊ Β -θδα!, 
οὐ ΕἸτ δ. Π.} δΥῖμ, ϑοραγατίηρ [Πἰν ΤΟΥΤΙΟΣΥ ἴγοπι τΠ δῖ 
οὗ 1)δ οὐ ἴδ ννυοσῖ; ἈΠῸ τὸ δογάογ οὗ ΕΡἈγδὶμὰ 
τυ Οὔζ ἴῃ ἃ πογιίπννοδῖ ἀἰγοοτίοη ραϑὲ ΟὍΖΟΥ [0 [ἢ 6 
δε. ΟΥ̓ τὴϊ58 ννοϑῦ ὈοΓάοτ οὗἩ Βοη)αιηΐη, οὐ τυ δ ἢ νγ 
ΠΟῪ Γοβὰ ίοσ (ἢ ἔτβι τἰπη6, ἰξ ἰκ Βαϊὰ : διὰ [8:6 θοσάᾶοσ 

νδα ἄσασῃ (ΝΠ, δ οἷν. χν. 11, δηὰ οἵϊοπ) διὰ 
Ὀοὺ διουηᾶ ὑοτνασὰ ὑπὸ ψοϑὺ δβδίἀο δοιϊμτσσγὰ 

ἔροσζα 80 τζταοουρίδιη ὑμδὶ οὐ] Ὀϑΐοσο Βοί; -ΟΤΟΣ 
δου νψασὰ: δια [126 χοίῃρσα οιὖὧῇ ποσοῦ ΤΟ ΣΘ 
δὶ Ἱζ ιν] αὐ -Ὀ84] (τ ἱΘὮ 16 ΤΟ ν᾽ Β-ἸΘΑΣΊΤΩ), 8 οὐν 
οὗ [86 ομἰᾶχου οὔ δη, Τλ19 γὙὲ8 186 τϑοῦ 

εἰάο. Ὁ ΝΘ .- ἑοδιεϊάθ [εἰὰ6 τουνατὰ (80 568]. 

ΤΓΊΝΝΒ ἰδ ῬΓΟΡΟΙΥ “Ἰποῦτἢ " Ξε τὸ ΓΒ, ἔγοτα ΓΝ 

(οοχη. σὰ ΓΙΌ, ΤΥ) τὸ Ό]ον ; τμοη, 11Κὸ 
1,μΑϊ. ογα (τοι 06), “ 514 6,᾽" νι οἢ 8 τὰγποὶ ἴ0 ΔΗΠΥ͂ 

ἀπαγῖοῦ οὗ ἴμ6 βοδύβηβ. Αϑ μβοιὸ ὩΣ ΓΈ ΕΟ, 60 ὙῸΓ. 
ἢ . [ 

Ιὅ νγὸ μᾶνὸ ΤΏ) 5, πὰ Εχ. χχνΐ. 20, ἩἿΞ ᾧ 5 
[σοι ρ. τοῦ. 12 οἵ {ῖ8 οἰδρ.)]. ἀἱπ)αιλιδααὶ: 866 
αἢ. χν. 60. 

γεν. 15-19. δοιίλ Βονγεγσ. Ταὶς οοἰποί 68. 6ἢ- 
ἄγου τι 186 πουιὶ Ὀοτάονς οὗ Ψυάδῃ, οἢ. χν. 5-9. 

“ΤΙΣ πιογεῖγ ἱπάϊοδιοϑ τμαὲ {π6 βουτα δοτγάοῦ 
διατιθὰ ἴγοτη 186 ψψοϑὲ δηὰ στα ἰοναγὰ τῃ6 οαβι. 
πᾶς ΚΙτ) δ ὕΔ4] (ΚΊ 741}. )Θατίπ) Ὀδ]ουροὰ ῖὸ 
1ῃς εἰ1ο8. οὔ Φυάεῇῃ δηὰ ποῖ ἴο ἔδοβο οὔ Βοη)απιίη, 
θ᾽ ΟἰΔΙΏΥ ἀρρδτγοῦϊ ἔγοπι οἰ. χυ. 60. ὙΤΒὸ ὈοΛ οΓ, 
τπογοΐοτθ, οὴ ΕΚ οροτ β Μδρ σϑαυῖγοθ οοτγοοιίίοη ; 
ΜρφηΚΟ [88 ἄγαν ἴξ τίρι. 
᾿ εν. 20. Το οαϑὲ Ὀοσάθν οοῃβίβίδ οὗ 186 Φ01- 
Δ. 
β. ΟἹ. χυῇη. 21-28. ΟἿξεα οὔ ἰδὲ Ττὶδα ὁ Βεη- 

αἶα. ὍΠΟΥ (4}} ἰηῦο ὕνγο στοὰρθ οὗἉ τνοῖνο πὰ 
ΟὐΓίοΘη Οἰ165, [6 ΤΌΓΙΠΘΥ [Ὑἱηρ ἴῃ ἴπ6 οαϑί, [{6 
ἰαῖῦον ἰπ τη6 τοοῖ. Φοσίομο, οἢ. ἰΐ. 1, δηὰ οἴῃ. 
ΒΘ ΒΟΩΙ ΔΉ, οἢ. χνυ. 6. ἙΣηθὶς (γα]6 οὗ Ἰϊκοσίσ. 
ΤΠοτΟ ἷἰ8 ἃ  δαγ 6ἰ-Καζὶζ οαϑὶ οἵ Φοιτιβαίοπι (ν 8ἢ 
ἀ6 ν]άο, Μϑιω. ῥ. 8328, αμμά Κπορε!). 

γεν. 22. Βοίδλ σῦθη, οἰ. χν. 6, ΠΟῪ Καῖ 
ΗδΔ}1Δ. Ζοσωδχϑτι, ὈγΟΌΘΔΟΪΙΥ ἃ Ρ]δοθ οὔ τυΐηϑ. 
δυιηΓΑῊ, πογίποδϑὲ οὗ [6 ΔΩΥ 61-ζαχίζ, πθᾶγ 
ἴΠ6 τοδὰ ἔγοπι Ψογιιβαίθια ἴο ΨΦογίοιο, ορροβίζα [86 
Κῆδὴ Ηδάβοιυν. ὅοθ δὴ ἀὸ Με ϊὰθβ Μδρ. 
ΒΘΙΒ6], νοσ. 18. 

γον. 23. Ανίω. ϑϑίποοα Ανίπ (ΘΠ) Βοτθ 

[Ο]]ον" 8 ἀΐτος:ν δῆμεγ Βϑιΐ6], Ὑμ116 Αἱ (5) τ σῇ 
δῖοοά ποᾶῦ Β6ῖ}-6] (εἰν. νἱϊ. 2; χὶΐ. 9), αῃὰ ἰὸ [9 
οαϑὶ ΟΥ̓́ΪΓ, 18 ποῖ πιοη!]οηοά, ἰτ 5 πδίυγαὶ πιἢ 
Κποῦοὶ ἴο τοραγὰ ΑΥΐπὶ δ ἰἀσητίοα! ἢ ΑἹ, 
ΜΠ ἢ 5 σα] αἰδοὸ Αἰἷδῃὴ (Νεῆ. χὶδ. 11) δπὰ 
Αἰδιὰ (15. χ. 233). Το βἰρπιἠολθοη οὗὅὨ 8}} {μοϑὸ 
1181}}08 1» ΘΕΘ ΠΤ ΠΥ 106 δδηὴὸ : ΓΌΪη8, ΠΘΑΡΒΘ, βίοῃθ- 
᾿ιθαρϑ, ΜΊςμ. ἐ. 6 (ϑο6 6΄686.)}. ὙΥ̓ΒοτΘ Αἱ ἸδῪ ἴθ 
ΠΟ ΔΟΟΘΌΓΑΌΘΙΥ πιδὰθ οἱ. ἴδῃ ἀδ γεἰάθ, [Ὁ]]1ονν- 
ἱῃρ Εἴπῃ, δι ρμοδβθβ, 88 ΤΥ δ Β00ῃ ΠῸἢΣ 8 ΤΏΡ, 
ἐπὶ ὃ γ8 ἴΠ0 5Β8116 48 ΤῈ] εἰ- Ηδάβῃιδαν (ϑίοπο- 
81}}}, ταῖσι γ ἔνθ τυϊηαΐοθ δαϑὶ οἵ Βο6[},-6] (11. 251-- 
255, διἃ Μεπι. Ῥ. 282, αρμα νοῃ ΕΔαπΊΟΓ, Ρ. 169). 
ἘοὈίπϑοι (11. 119,812 () βουγρῆς ἰδ Ὀνῖσο, Ὀὰϊ δῆοσ 
8}} 15. ἱπνοβι ζατίοη ΟὨΪΥ σολομοά ἴΠ6 ΠΟΠΟΙδβίοἢ 
18ᾶῖ 1Π6 τοδὶ ῥοῦ 8Ὀ]6 δι οὗ Αἱ 18 [π6 ρῖδοο οὗ 
Τὰ 8 ΟΧΔΟΙΪΥ βου τἢ οὗ Π οἷν Ὠίγνδη, ὁπ ΠΟῸΓ ἀἷδ- 
ἰδηΐ ΠῸπι [618-68]... ὙΤ]6 αἰτοοιίοη ὑοῦ ὰ Ὀ6 δου ἢ- 
οαδῖ. Κποθοὶ οὔ ἴπ6 ραβϑᾶρο ὑθἴογο 18 [88 Ὠοΐ 
Κορὺ ἴπ6 ἔνο νἱδϑν δι ἢ οπῸ}] ἀϊδιϊποῖ. ΕὭΣΤΟΣ 
8180 νἱδ᾽ θὰ (Γπ6 τορίοη, Ὀπῖ τ ἀογοο κι πὸ ἕπτ Σ 
ΓΟΒΟΔΤΌΠο8. Ηδ ἴοο Βρθῆκβ οὗ “ἸΏΔΠΥ δβίοῃοϑ ᾿ 6Χ- 
᾿ϑιὶηρς τπόγ (Ρ. 219). [Τ υῖβῖγαμῃ, 168 ἔς ΘΟ ΔΟΠΕΥ 
Αρτοο8 πῖ Το ΒΟ Υἱὸν.) ΓΒο ἴοπῖ οὗ Αὐγϑ- 
δι ΟἿςΘ βἰοοά Πογο θοΐνψοοη Βαῖἢ-6] ἀπὰ Αἱ (ἀθῃ. 
χὶϊ. 8; χὶϊ, 8). ΤῊδ Πἰδίογυ οὗ [16 σοηηποϑὶ οὗἁ 
Αἱ [28 Ῥϑϑῃ ἰτοδιοὰ δϑονο, οἢ. υἱἱϊ. ἩΗἱἰισίς (υδὲ 
δι. ὉΡ. 99, 100) ἀϊδριιῦεβ τ6 οχίϑιθποο οὗ ἃ οἰ Υ 
οἵ Αἱ Δ] οροῖ Ποῦ, δηὰ Ῥσγόροϑοϑ ἴΠπΠ6 νἱοῦγ τῃδιὶ Αἱ 
Β χη ἶθ8 ἴῃ ΤΌΣΚΙ5ἢ.. “τηοοη,᾿ δπὰ οδη {δογοίουθ 
ᾶνο θη [86 ϑογτπίδη, ροτμ 808 ΑἸποΥ 8 ἢ ὩΒΙὴΘ 
ἴον Φουίςο δ Ὠίθου να {πὸ Βονταϊζοὰ Πίγνδη 
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Ουυποῖ! (11. Αϑοῦ [86 ΕχΙο, Βοη)δηλδῦο8 ἀποὶῖ 
τΠπ6τ6 ἀρδίη ἰΝοἢ. χὶ. 81; νυἱὶ. 82; Εὕζγα 1. 28), 80 
τὲ [86 οἰτγ παὰ ὕθοη σου]. 

ῬΆΣΘΒ, ἃ Ῥίδοθ οὔ τυΐηβ, ΕἌγΑ, '᾿ννοϑὶ οὗὨ Ψουοἢο 
οπ ἴδῃ ἀδ εἰ ἀο᾽ 5 Μὰρ. ΟΡὮ ΣΆ, ἴῃ ὅδ} 8 |π|6 
αἰϊδοκοὰ Ὀγ 1Π6 ΡΒ δεῖπε8 (1 ὅδτα. χιὶΐ. 17), ροὺ- 
ᾶρ8, ἃ5 οδίπβοη (ἰϊ}. 134} οοπ͵Ἴθοῖπγοβ, ἴΠ6 πιοά- 
οὶ Γαϊγίῦοῃ. δου διπιοῦ (ρΡ. 216, η., 235 ε) 
βυρΕθρίε τι ΟΡὮγΔἢ ΠΔῪ Ὁ6 [Π6 Βᾶτη6 88 ΕΡὨΓδίτη 
οΥ ὕρβτγοη (ϑοόοδη χὶ. δ4). 

Ψον. 34. ΟἸΘΡΒΑΣ - βοδιηουδί, Οὐδηΐ, τηθῃ- 
ἄοποά ΟἿΪΥ ποῖο, δηά Ἀἰμοσῖο τὑπάϊφοονογοά. 

Θαρα (532) τ ΤΡ» Ὡ “Βεῖρμι, “81. ὙῊΪ8 
Οδδα ἰ8 δοοογάϊηῃρ ἴο νϑσ. 28 ἀϊβείποῖ ἔγοτλ (αἰ υθδιλ 
οὐ αἰδοδα, υἱτ νοὶ ἔαγῖμοῦ, 1 ὅδπηι, χἧϊ!. 2, 8; 
18. χ. 239 τὸ ἴο ὕ6 οοπηργο. ΝΟΥ͂ βίποο θοίνγοθη 
Απδίδοῖθ δηὰ Μιοδιθαϑ (506 Κίορεῦ 8 Μδρ) 
ΤΠ6ΓΕ ἰδ ἃ ἔς σ8}16ἀ 6 8., [86 φυοβοη 848 ἀγίβοη 
ἩΓΠΘΙΠΟΥ τἢ8 Φοὺδ νγ8 ἀαδα οὐ αἴδοδῃ. Ἐοῦίη- 
8Βοη (ἰϊ. 114,310) γγᾶβ δὖ ἢτγϑι ἱπο!!ποὰ ἴὸ τοσαγὰ 
δοῦα 65 -Ξ-᾿ αἰ οδῖ, [86 σἸθοδ ΟΥ̓ δα}, Ὀκ δἱϊογ- 
νγαγὰ Ὀδολη6 δα ιβῆοα (σοπιρ. Δδιδί. ϑαο., Ααρ. 
1844, Ρ. 598) ται ΟἿθοδῃ οὗ ὅδι} ψ8Ὰ γαῖθοῦ, 8Ὰ 
Οτοβ8 βιιϑροοῖθὶ, ἴο 6 Ιοοϊκοά ἔοτ οἡ {6 Π1}} “Γ]61] 
6.-Βα]οῖ (“ἦ 8] οὗ Ὀδδη5,᾽ Εοδ. Ρ. 817), ψψῇθτο νοη 
Ἑδαπιοῦ αἶδο, πὰ δη ἀ6 Υ᾽ ε]άθ, δαπὰ ᾿Χϊοροτὶ μίδος 
ἐς, Ὑ816 οἷν ααῦδ, 88 [ἢ πὲ πιϊϊαγιῖν οὐὗἁἨ (πὸ δῖ 
Τοηάοτβ ρτοῦδΌ]6, 88 Ὀδοη ργοϑογνοὰ ἴῃ ἴμο {604 
᾽.δὲ δροκοη οὗ. Κποθοὶ ὁἢ ἴΠ6 ΘΟΠΊΓΑΥΥ Ἰάδη 1 68 
8084 δπὰ Οἰδοδῇ οὗἉ 8881] ἱῃ δοοογάδηςο τ ῖτἢ ζοῦ- 

ἰπβοῦ  Β Θϑυ ἶο νΐονγ, δηἀ ργοροϑοδ 8 ὙδιίοτΥ οἵ σοη- 
Ἰοσΐαγοβ ἰη τοραγὰ τὸ ΑἸδθοαῖῃ οὐ νοῦ. 28. Εοτν (ἴῃς 
ἰξηςϊποϑ5 οὔ ὕδθα δὰ αἰ θοδὴ οἵὗἩ ὅδ], 18. χ. 29 

. 8, Ὑ6 ΠΙΑΥ͂ ΓΟΙΠΑΓΙ ἴῃ οοποἰπδίοη, ἀροϊδῖνα, ἃ ΡΆ8- 
Βαρ6 ὙὮΟ86 υἱν4π688 οὗἩ ἀοβοτίρίίοη Εαγτοῦ (νν ῃ0 
ἈΠἸκουνῖβ6 τοραγάβ [6 ὕννο ῥ᾽ οο8 88 οἰ τΥ αἰ ογοηΐ, 
ΡΡ-. 212, 218, σοπιρατοά νὴ 18 215, 216), νγϑβ οοη- 
διταϊ θὰ ὁ [Π6 Βροῖ ἴο δἀπηῖγα (ρ. 216,17). Τὸ 
τ}}18 δαδίοσῃ αἀἰνίείοη Ὀοϊοηρ αἰἶδὸ ἴΠ6 ὕνγο οἰδβ οὗ 
Ρτίοϑίβ, Απδίμοῦῃ ἀπά Αἰτθοῃ, εἰ. χχὶ. 18, οὗ 
Μ᾽ Ὠΐοἷ πιοτὸ Βογοδίσου. 

ον. 295-28. “ΤΏ ἰουτίθοη νεῖ Βοη)δηλῖο 
οἰ68.᾽ 

γεν. 25. Θἴθοου, 19.333, ργορεγὶν [86 δβᾶπιθ 

ἨΔΠῚΘ ραΐῃ 18 9 3ἢ, ΓΙ» 2, ΓῚΨ 23, αυΐτο (Δ πι}}- 
ἴα ἴο 8 ἴγοτῃ ἴπ6 Ὠαϊταῦνο, ἰῃ (18 Ὀοοϊ, οὗὁὨ [ἢ}6 
168 ΟΥ̓ ἰτ5 ᾿πΠ Δ ὈΪ Δ η18 (οἢ. 'χ.) ἀηα ἔτοπι τἰϊὸ Ὀαϊ- 
116 δὲ αἰθοοη (εἰ. χ. 1--15}); Ἰδίοσ (οἷ. χχὶ, 17) ἃ 
1οΥϊῖα οἷν ἃ5. νν0}} 88 Οοῦδ. [{|18 τὴ τηοάθγῃ 6}-.}1}0 
Ἰγίπρ οὔ δῇ ΟὈἹοπρ 81}} ογ τἱάσο οὗ 1ἱπιοϑῖοπϑ γος, 
Ὑγἢἰς ἢ τίβοϑ ἈθΟν 6 ἃ ΥΘΤῪ ἔδυ] δηὰ ᾽ν 6}} συ ἰναϊρα 
ἰαίη (Βοδίπβοη, ἰϊ. 135 4). ΟΥ̓́ τΓπ6 ἔδγι]6 ρἱδίη 
ΣΌΤΓΟΓ 4150 (Ρ. 16) πιᾶῖκθβ πιοπίίΊοῃ. Ηδ ἰουπα τἢς 

ἘΠῚ οἡ νοΐ οἰ -{ὶ0ὺ 18. βἰταδῖοα ννὸ]} σα ἰναιοὰ ἴῃ 
τοτδοοδ. Ὑἱπ65, ἧσθ, δπὰ οἷν βουγίϑἢ οἡ {16 
οαβίθγῃ βίορο, ἢ} ]6 οα {πὸ πουλὶ ἴπ6 6] [}}8 οἵἵ 
βοιμονῃδιῖ ΔΟγιρην (Επττοῦ, ΡΡ. 16,17). ΗἰϊκΞίου- 
οδ! δββοςϊδοπϑ υνἱτἢ ἀλγ8 δ Ὀβεοαυθηΐ ἴο Φοϑίιυδ 
δἴϊαςι τὸ (Πἷ8 ρἷασο ΠΟΤ δϑίοοὰ [6 ΤΑΌΘΓΠδοΙς 
Ὁπάογ Πᾶανίά ἀπά ϑδοϊοπιοη (1 Κὶ. ϊ. 5 δὲ; 1 ΟἿγ. 
χνυΐὶ. 89; χχὶ. 29; 2 (ἢγ. ἰ. 3; 23 ὅϑδπι, χχ. 9). Τὸ 
Αἰθθοπ θεϊοηροά ΟΒΘΡΒίτϑμ (γεγ. 26), Βθϑυοῦμ 
(νον. 25), ΕΚ γ)δῖ} }οατι (οἷ. χν. 9-60; χυὶϊ!. 14). 

Βδιδὰ (ΓΤ -- πεῖ σα, Δ γα θη 7 οσουγτίπε 
δ Ππ|6 οὗἁὨ ρἴδοοβ, οὐ ψὩ]οἢ σοπιραᾶτο ὅοβοη.), μοὶ τὺ 
Ὀ6 οοηϊοιπάοα χὰ (δ6 Ἐδιηηδῆ οἵ ϑδϊηιοὶ ΟΥ 
Ἑδιηδιμπαίπι (νοη Εδηπιοῦ, Ρ. 217, Νο. 148) ; Ὡοδὺ 
Οἰθοδὴ (Δ πάρ. χίχ. 18; ον. γ. 8), ποῖρά ἴῃ 16 
οοηϊοδβῖβ ψἱτ γα (1 Καὶ. χνυ. 17; 2 Οἢγ. χνὶ. 1) 
δηὰ ἈΠ γᾺ (15. χ. 29) ; [86 ρ͵δοθ ἤογο δεγο ἢ 
88 δοῖ (τ. χΧ].Ἵ, οομμρατοὰ στ χχχίὶ. 15); 

ΤΗ͂Ε ΒΟΟΚ ΟΕ 0700858Ἐ0Α. 

ἱπμαδί δὰ ρα δον τπ6 οχῖϊο (Εζτγὰ 1ἰ. 26; Νεδ. 
νἱ!, 80; χί. 38) ; ΠΟῊ εγ- ἔδπὶ (Ἐονίπϑοη, ἰϊ. 815) ; 
ἃ Ἡτοιομοὰ νὴ ϊαρα ποτὰ οὗ Εαἰθοδἢ, οὐ 84 ὃἢ}}} 
(Εαστον, Ρ. 214). ΕἜτγτον ἀϊδοονογοὰ ἤοΓ Γοηδἰ ἢ 5 
οὗ ᾿ξοιηδῃ πὰ] οϑίοποϑ, πα δι ρροβοδ ἴπαὶ ἃ Ἐοιηδη 
τοδαὰ γϑὴ ἔγοιι Οἰθολῖ, δια, σοῦδ ἀν νπαγὰ 
180 ὨΔΙΤΟΥ͂ Ρ488 οὗ Μ|οΒ 45} (Ρ. 215). 

Βεεγοίλ πιοηοηρά, οἷ. ἰχ. 17, 88 Ὀοϊοηρίης τὸ 
(αἰἴθθου, οὐ 4116 ν ἢ αἰθοοη ; ποπιθ οὗ [6 πη Γ- 
ἀοτγοῦθ οὗἩ [5}:-Ὀοβῆδίῃ (3 ὅδηι. ἱν. 2), δῃὰ οὗ 9048 
Αὐιηογ-ῦθατου (3 ὅ8πι. χχὶϊὶ, 87), Πκον 99 γα θῸ}}ς 
δου [6 6χ!]ο (Νοὰ. νἱῖ. 29). Ιξοδίπδβοη (11. 132) 
τοραγάβ ἴῃ6 ργθβεηῖ Βίτγοι 88 Βθογοῖι, ἃ νἱ]}]} 
στὰ οἷά ρα πα διίοη 8, γοπιαῖη8 οὗ 8 ἀοιὶς σπυτοῖ, 
ἈΠπὰ αδνουϊ βανοῆ ἢυπάτοὰ Μοβαδπιπιθάδη ἱπηδῸ- 
ἰϊδηῖβ. ΙΒ Βἴτπη ἀστοῦ 16} δπὰ Κποῦοὶ, 8116 
νοῦ ἈδΌΤΊΟΓ ἀϊθραῦοβ ἴπ6 νἱοῦν οὗ Ἐοδίπβοη 88 οοῃ- 
ὑγμα στη ρ᾽ [6 δἰδίοπιθη δ οἵ Φεγοπιθ (Ρ. 197, η. 187). 
ΤῊ ΘΟΙΡΑΓΟ, [Ὁ 8ἃ ἀοίρηϑο οὗ Ἐοδίηδοη, Καοὶϊ οἡ 
“ἢ. ἰχ. 17. 

γετ. 36. Μίξρϑα, ποῖ ἴπΠ6 δᾶπηὸ ἃ8 (6 Μίζρεῃ 
ἴπ 16 Ἰονίαπι, σ᾿. χν. 838; ἸΓΟΔΑΥ ἰπ [6 Ππιὸ οὗ 
16 Φιυάσοϑ ἃ ρ'λοθ οὗ αϑϑοπιὲπηρ ἴον ἴδγβοὶ (παν. 
χχ. 1; χχί. 1); δυῖ βρθείδ!]ν ςοἰοὈγαϊθὰ οὐ 86- 
ουυπηῖ οὗ ϑαπμποὶ (1 ὅδ8ηι. Υἱὶ. 5-15.; χ. 17); αὔἴμσ 
τῆς [Ἀ]} οἵ Φαάδῃ, 1ῃ6 βοδὶ οὗ 186 Ομαϊἀδβδβαὴ ρονυ- 
ΘΓΠΟΓ (Οοαδ] Δ (2 Κι. χχν. 23, 25; ὅογ. χὶ]. 6 ἢ ; 
ΧΙ. 1 ΗΠ); πον ἴπ6 δΝιεδὶ ϑαιπιοι, ἱ. 6. ῥστορδεῖ 
ϑαπλιοῖ, ὄνο πυηάνοὰ ἔθος δῦονο τῆε ἴονοὶ οὗ [16 
ἰαΐη, 2,484 ἴδαϊ δῦονθ ἴῃ βοᾷ (γοη ᾿διιπιογ, ΔΙ͂ΟΣ 
γτηοπάς, Ρ. 213), τ 8 ὙΟΥῪ ΓΤ ἢ δπα οχύθπϑινο 

ἀνα μὴν (Βονίπβοη, 3. 143, 144]. Ηοῖδ [ΠῸγ 
νου ὰ μάνα ἰΐ ταὶ ϑδ)π61 τγα8 δυτοὰ ἀπάον [Π6 
μα - ἀοοαγοὰ τηοβῆιθ οὐ ἴπ6 τηουπηίαϊη. Τἢυ8 
ΝΟΌΣ ϑ'ϑιαν! τνουὰ ὕῈ ΞΞ [6 δηδ οἵ ϑδπιυς). 
Βουϊηδοη ἢΔ8, Που νοῦ, ἈΠΟ Ο ΠΟΓΒ, Βῆον δ 
τιιῖ8 18. ποῖ 80, δυῖ τιδὲ Μίζρϑῖ 8 ρχοθά γ ἴὸ ὕὈᾺ 
βουσί Ποῖ. Ηο 18 [οἱ ονθὰ ὃὉγ ΚῸΙ!, Βποθεϊ, 
Τουΐϊογ, ἵδη ἀ6 ν΄ εἰάο, Κίορογι, Εαττοῦ (Ρ. 212). 
ΤῊα Ἰδὲ παπλοὰ τυττοῦ ἔγοιῃ ἴῃ6 Θ'|οορυ5 ΘᾺ ΨοΓὰ- 
881ὁπὶ ροτοοϊνοά Νοὺϊ δηλ ἐπ 100 πογιανγοϑῖ, 
“86 δῖρὴ ψδιο ἴον Σ οὗὨ ἴπ6 απ οἵὗἨἉ Βοη)διλίη.᾽ 

ΟΒοΡΒίσδῃ, [κὸ Βϑογοῖῃ δοϊοηρίηρ, ἴὸ αἸΌΘοη 
(ςἢ. ᾽χ. 17; ΕΖν. ἰϊ. 25); Ππ6 Ῥγθβθῃΐϊ ρἰδεθ οὗ συΐῃ8 
Κοβν οὐ ἴΠο πιουηϊδίη οαϑὶ οὐὗὁἨ Α͵δίοῃ {{Ε|9}: 566 
Εοδίηδοη (1αἰεν Μδὲδί. 1.68. ν. 146). Το ἤδπο 38 

τοϊδιθὰ τὸ ἽΞΙ, υὙἱ]αρο, ἱπβιοδὰ οἵ τις 59 
οὔοῦτβ, Νοὶι. νἱ. 2. ΜΣΔΕ, τπϑηϊοποα ΟΠΪΥ ΠΟΙ 
δηὰ υπτοουρηϊζοά. : 

γεν. 27. Βοίκοτωη, Τγσρϑοὶ, δῃὰ ΤΆΣ] Δ, 6180 
πητοοορηϊζοά, δηὰ Κα Μοζϑῆ τηοπῦοπθα ΟὨΪΥ ἴῃ 
τὨΐθ Ὀ]Δο6, -- ἃ Ρτοοῦ δραΐπ οὗ 186 ἰπίοστιΥ οὗ τὴ6 
ΠΧ, ἴῃ οἢ. χΧΥ͂. 59. 

Ζοῖδὰ (Ὁ Ξ, τίρ, 8:46), δατία!"ρίδοο οἵ 84] 
δηὰ Φοπδίμδη (2 δ. χχὶ. 14); ὑπκηονηῃ ; δηά 
80 Μ᾿ ἘΙΘΡΆ. --- ΦοὈυδὶ, ἱ. 6. δΦογυβδίθιῃ. ὅ66 (ἢ. 
ΧΥ͂. 8. 

αἰδθαί (ΠΡ 3}3). Τμΐβ 8 τμ0 Οἴθοδὰ οἵ 5.80] 
ἴον" ΓΚ, 1 βδῃ. χ. 96: χί. 4; χν. 84, δηὰ 
ΟΥἾΘΠ) ; 85 γγὙὰ8 ΔΙΤΟΔΑΥ͂ ΒΟΥ ΔΌΟΥΘ ΟἹ Υ̓ΟΓ, 24, ἴο 
δ6 ϑουσῆϊ οἡ ἴπ6 πἰ}} ᾿Γα]61}] 6|-ὰ. Ηδτα οοοιττγοὰ 
Ὀείοτα 558 0}᾽ δὶ τἰπιθ ἴπ6 Οαἴγαρο τεροτγίοα ἰη πάν. 
χῖὶχ. ὙΠ ΊΟἢ τοϑυ] θὰ ἴῃ τς ἀοειγαςιίοη οὗ πο εἰΐγ, 
ἀπὰ (Π6 ΟχΕ γρδίοη οὗ ἴπ6 Βοη)απιῖ 5 Ἔχοορῖ δῚΧ 
᾿υηάτοά (δυᾶσ. χχ). ΟομρΡ. : ΗοΞϑ. ἰχ. 9; χ. 
9. Αἴον β'δ} 8 ἀθϑι 105 1 ΠΑ Ὀ] Δη15 ἢππρ βουθῃ 
οὗἉ [9 ἀσβοοηἀδηϊδ, οὐ ἔπ πηουηϊείη οὗἩΘ ἸθΘΔὮ (2 
ὅδηι. Χχὶ. 6-9), Ὀὺῖ ΜορμθΟΔΠ ΘΙ ἢ νγ88 δραγε, 
ΕὌΓΓΟΥ δοοοπηρ ἰϑηθαὰ [86 ννᾶν ἴοπὶ ογαβα οι ἴο 
ΤΟΙ εἰ-ΕῺ], ο ἔοοῖ, ἴπ οπὸ δοιγ δηὰ ἱπεηϊγ-ῆνο 
ταϊπυῦο5 (Ρ. 412). Ηδ ἰουηιβ [8 δυμηπιὶς Οὐτὰ- 
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Ρἰ είν βίγονσα ἢ ταΐπθ. ὙΤΒΟΓΟ [0 ἔγΆ 6116 Ὁ ΜΔ 8 
ΤΟΥ͂ ἢ 8 τἱῖθσο δηὰ ρμ]ουουβ Ῥτοδροοῖΐ 
ΒΟΆΓΟΟΙΥ ἱΠΙΒΓΟΥ τὸ (πδὲ οἵ Μίὶζροῦ. ““Τὴθ ἰδηὰ 
οὗ Βοη)απιη τυ ἢ 118 τῆδην ϑτηουδ ΟἹ] οἰτῖ68. ΑΥ̓͂ 
ἘρΙΒΩΩ οὔϊ δγοιιὰ τὴ. Ονοσ 186 ποῖρη οὐ ΗἰΖ- 
το, ΑἸδίΒοῖι, δηὰ [αν] 6}, [Π6 ογὸ βυυορῖ ἀονγῃ- 
γαγὰ τὸ ἴπ0 Φοτάδη νυ δ]]|6Ὺ, νυ ἰσθ μοσὸ ϑρρθαγοὰ 
Ἰ0ΓῸ δου ἃ} τπλη οὐ τδ6 τοουπὶ οὗ ΟἸΐν69, [ἢ 
180 δουίμοαδὲ τῃ6 ἀκ ὑϊ06 οἵ τπ6 1γ)εδὰ 8.8 
δἰ νεποά πόθον} }Υ τι6 5. ΠΕ γ ] ον ταουηϊδίη 
ΤΟΟΚ 5 οὗὁἩ 118 ποὶμῃθογηοοά. Οἡ τὸ ἴδ αἰπῖδηι 
μβογίζοῃ [ἢ6 πιοιιηαἷἰπ ΟΠ Αἰ οὗ Μοδὺ ψεγὸ ᾿γδοθὰ 
ἰὰ ϑοῖ δη δεν |ἴπε8. διογίλισαταά ἰαν ξαυπαὰ απὰ 
(ἠὲ δὲ ΟἹ σφύα. ἘτῖθοΓ πνναδὲ δπὰ δτουπι τουγαγὰ 
1.6 δοιὰ [0] ονγοά αἰδεοι, ἦ“ [Δ6 ρ]ογίουβ πεῖσαι 
ΜΙΣρει, 1η8 φιιθοὴ διηοης [86 πιοιηίδίη5 οὗἩ Βόη- 
)Μαη, διὰ πη ἴῃ 16 δοπίδ, ἴῃ τηοϑὲ ὑσδι {{ι] 
οἵ 11, εἰ Ηοὶγ ΟἸγ " (ΡΡ. 212, 2318). ἘΧΟΘΙΙΘΕΥ 
ἀδρεσρῖῖνς 

Κιηήδια, ποὲ ἴὸ ὃὉὈ6 οοηΐοπηδοά τι ΕΚ Δ τἢ- 
Ἰδατίτη, γε. 14, οἷ. χνυ. 60, πιο Ὀοϊοπσοὶ ἴο 
υὐλῇ. ῬΕΓΠΔΡΘ, 88 Κποῦεὶ σοπ])οοίπτοβ, Δ εκίελ, 

νεϑ. Οὗ Φεγάβα] πὶ (0 Π0]12, ἤείδε, Ρ. 161). 

ο. ΟΒ. χῖχ. 1- 9. 71λὲ Τ7Τεννίίουῃ οΥ (λ6 Ττὶδε 
δίπεοπ. Τῆι βοοοηὰ 1οἱ σϑπιὸ οἂξ ἴον ἴδο ἰτῖδο οὗ 
ΒΏΘΟΙ, ὙΠΟ, δίποθ ἐἢ6 Ῥογίοπ δβϑδϊσποὰ ἴὸ τἢ6 
ἰπῦε οὗ Φυάδῇ νγὰ8 ἴοο ἰᾶγρὸ ἴου τπθπὶ (να γ. 9), ΓΘ- 
εεἰνοὶ ἐμεῖς ροβδοβδίοη ουἂϊ οὗ ἐμαὶ οὗἨ πάλῃ ; οοη- 
σογαϊησ Ἡ πο σοΡ. Οδη. χ]χ. 7. Ὑπὸ ρὑτοῦρϑ 
οἵ εἰΐο5 ἃτὸ δηπτηογαίθα, πο οὗ (ῃἰγύθοη οὐ ἴουτγ- 
ἴδεῃ (ΘΟ Ρ. οἡ (8 ἀἰθτοηοο, οἢ. ΧΥ. 82), 411 ᾿γίηρ 
ἴῃ [π6 ἰαηά οὗἨἩ 186 βου, τἴὴ6 οΟἿΒ6Γ οὗ ἕοτιτ οἰτἰ65. 
Οἵ τῦοεο Ἰδιΐΐοσ, Αβῆδη δηὰ Ἐτῆογ ἸαΥ, δοοονάϊης 
ἴ0 εἰ. χΥ, 42, ἰπ ([π6 ΘΠΘΡΠΘΙΔἢ. θα πον Αἴῃ 
διά Εἰπιοη, ἸῬϊοὶ ἴῃ οἢ. χν. 852 ἃγ6 δϑοῦί θα ἴὸ 
186 Ναρεῦρ, ἀσὸ ἤθγὸ ρῥἰαοθὰ σῖτ Αβθδη δπὰ ΕἸΒΟΊ, 
186 ΔΌΙΠΟΓ δϑοῖηβ, 88 Κηοῦοὶ ΤΟΙ 8, ἴο ΓΟΙῸΥ 
τῆρηι ΘΓα το [Π6 Θ'΄ΏΘΡΠΘΙΔΗ 41Ξ06. “Το αἰνίά λιν 
ἐπ δούπσοη τῃ6 Νοροῦ δηὰ Κ'ΒΟρ ΠΟΙ ἢ τγἃ8 ποῖ 50 
ΔΟΓΏΓΑΙ Εἶν ἀοιογιηϊποά," ὙὍὙΠ6 Ῥτονίποθ οὗ δ πηθοῃ, 
ΔΙ Βουσἢ ΟὨΪΥ͂ 186 οἰεἶοβ απὰ υἱ ]αροθ τὸ πιοη- 
τἰοποά, Δρρθᾶγβ ἴὸ Ὦδν Ὀθθπ 8 ςοη 0118 ΟΠ, 
ΠΔΙΊΘΙΥ τἴῆ6 ΝορΟῦ, νὐτῃ ἃ 8Π|8}} ρατὶ οὗἨἩ τπ6 ὅΠὸ- 
ῬΒΟΙδη, τ ἢ116 τὴ6 [μον 1168, 18 γα Ἰθάτη οτα οἢ. χχὶ. 
δεηυϊγοὰ ραγίϊομΐαγ οὐτ68. νυ ἢ {Πποὶγρ δΔρρυτγίθηληϊ 
ΠῚ Ἐτθαπα ταγοῦρποῦΐ ἴῃ τολοία ἰαπὰ. ΤΠ 
δῖ οὗ ἰΠ6 δὐοᾶθ8β οὗἩ ϑδίταθοῃ ἰ8 ἰουπὰ ἀραΐη, 1 Οἢγ. 
ἷν. 383-32, ὙΠ 5] σις ἀονίδιίοπβ (806 Καὶ], ὑ. 420). 
ΤΟ Ἔχρ]απαιίοπϑ οοποδγηΐηρ ἴΠ6 ῥ᾽ 4068 566 οἡ (ἢ. 
ΧΥ 24-.02, 42. 

157. 

[86 Ρ]δοθ βουτὶ οἵ Οἰδυτηοὶ, ΠθαΣ ἴπ6 Μοάϊ τ γσαποδη 
868, ὙΠ Οἢ ΒΟΥΘΥΟΓ ἀοοβ ποῖ ΔΏΒΥΘΓΙ γ70}}] οἡ 86- 
οουηΐ οὗὁὨ νοῦ. 11] ; Καοὶϊ δπὰ Κηοῦοὶ, 1υ8ῖ οπ 86- 
οουηΐ οὗ τη ϊ8 νοῦδ6, ὑ]866 ᾿ξ πιοτὸ ἱπ (Π|6 Ἰητογίοτ,-- 
ΠΟΥ ΟΥ οηδῖ οὗ [μον ἷο (1μ6}}}1π|} π΄ τῆ6 Ρ]αίη οὗ 
Επαγδοίοη (1ζ61}}, ΟΥ οὔθ οὺγ βουίμοαθι οἵ ΝᾷαΖ- 
τοῖς (ποΡο]). ὙΠῸ Ἰδεῦοσ, ἤονγονοῦ, Βα ρΡΟβε8 πὸ 
Ρἶδοθ ἴο ὕδ ἱπιθηήἠοα θα, δ'ποθ ϑασί ἃ τηΔῪ ΕἸ ΒΗΥ 

ὑγοοῖ, ἱποϊδίοι (ϑοοογάΐην ἴὸ τ, »ογγογαυϊ, διὰ 

ὌΣΦ,, ἱποίαϊε), “' το βουτῃ γα ταοατὰ οὗὨ [π6 ἀθορ 
ἈΠ ὨΔΙΤΟῪ ὙΒ8ᾺῪ ἀοβοοπαϊησ ἔζοτη ἴπ6 Ὀδδίη οὗ 
ΝαΖατοῖι." [Ὁ ἰδ ροϑϑῖ 016 [παἴ ϑατία ἂν ἤθτο, δηά 
8 δηθὰ αἴοῦ ἴῃ πιοῦυῖῃ οὗἁ τι}8 νϑὰγ. Βαϊ 
τὲ {Π18 86} νγὰβ8 ἱπίθη θὰ ΔρΡΡΟΑΥβ [0 ΠπΊΘ Ποῦ- 
ΓΓΆΓΥ ἴο 41} ΔΗΔΙΟΡΥ ἴῃ (δ 6 οἴποῦ ἀφιοττηϊ Δ 0η8 οὗ 
Ὀθουπάδεγ. 

γε. 11. Ετοῖὰ Βόποο ἴἢ6 ὈΟΠΠάΔΥΥ τγϑῦ ὩΡ ἴο- 
ΜΑΣ (.6 808 (τ οβίνγαγα), δὰ (πο το ματι οι] ατ]ν) 
᾿ονψασζὰ Μίδγαδη, δηᾶ εἰσιιοῖς ὈΔΌΡΔΙ ΒΟ δὰ 
δίχυοὶς [6 τυϑύθσ- ΘΟΌΣΒΟ ὑδλδὺ ἰ5 ὈΘΙΌΓΟ ΦοἸκ δα. 
Ἠαγιμαὴ ἰϑ απϊογίαδίοθ! Υ Αἰ οροῦποῦ ἀπ Κπονγη ; ροΓ- 

ὮΔΡΒ ΟἿ Ἀοοσοπηϊ οὗ ἍΝ Ψ» ἴο οὶ 6] 68}18 δίΐθη.- 
τἴοη, ἴο Ὀ6 δου ηνῦ δουιθν πο γΘ ο δτπμθ]. 4) ὐδα5ἢ- 

εἰ (ΙΣΤ, σΒ 1161 8 ΠΌΤΩΡ, 18. χχχ. 6, ΓΠπογοΌΤο 8 

Ὠ8ΠῚ6 ἰκ9 ὩΞ) ῬΟΥΒΔΡΒ δἰϊαδιοάὰ οὐ τῆο Ὠείσῃϊ 
οὗ Οάγηηοὶ (Κε1}}. Ἐποῦοὶ τϑίουβ ἴο 7688 (Βοῦ- 
ἴδοι, 111, 20] δοίνγθοη Μυ)οίά 1! δηὰ Καίϊπιομ, ἤθδγῦ 
186 οάρο οὗὨ τ86 τηουπλδίπϑ Ποῖ θοτάον ἴΠ6 ρ]αΐπ 
οἵ ΦΔοζγοοὶ, οὐ ἴοὸ Τὸ] Τατορ δβοιημονναῖ ἔασίποῦ 
ἸοΟαγὰ ([Π6 βΒουίηνγοβὶ (Εοδίηδοη, δαίον Βιδί. [ε8. 
Ρ. 116)... ΤΠ 680 δ.Ὸ ρᾷγα δοῃ)θοῖΐατοϑ ὙΠ ΠΟΙ ΔΗΥ͂ 
ἧττα ἰουππάδιου 710λὲ τυαϊετ-σοιγδα ἰλαὶ ἐξ δθογ ἃ 
ἁοξηδαπι (806 οἷ. χὶΐ. 22) 18, ψἰτποῦς ἀοαθι, τ}0 

Κίϑηση, (ἸἿ Ὁ, ἰ. ε. π-ΐοἢ συγνοβ, τυὶπ5 δϑοαὶ, 

ἔτοτα 1252), ποὺν Νδὴν ο- Μιυκαιιάα (Μιυκδίταδ) 
ν ἢ οἶδα, σγθθ γαῖ (σου Εδατηογ, Ρ. 50). “11εἰ 
ἤἥονγβ τπγοῦ ἢ τ[ἢ6 Β] ὁπ 6Υ νΑ]]6 Υ Ὑν ἶσἢ βοραγαῦθδ 
Οάττη6] ἔγομι [86 ἢ1}18. ἱγὶπρς αἰοπς ἴο 186 ποτὰ οὗἁ 
ἰν [)οη986 οδαπάογ (Ὠϊο Κοῖθ δκῖγι {0 Ὀρὰ οΥ̓  ἴΠ6 
Ὁτοοκ, δηὰ (ὉἸ]ον 118 ρίεαδαπιὶμ τοἰπα πο σΟΌΤΑΘ 
(Επττογ, Ρ. 280). Τα Ἰββοὴ 18 ἰβίοτι Δ! ]γ 66]6- 
Ὀγδιθαὰ ἴον [6 ουβη 8 γΓοοοτα θα, ιάρ. ἱν. 7, 18; ν. 
21 (οοπιρ. Ῥϑ8. Ἰχχχὶ, 10), δηὰ 1 Κὶ, χίχ. 40. ἢ 
ΓΟΌΣΘΠΟΘ ἴ0 Δυάρ. ν. 9, ΕἸΥΤΟΓ ΟὔὈΒβογνοβ, “ ΤῊΘ 
ὙὙΔΙΟΓ βονοὰ ἴῃ 8 δ δίσγοδιω οἵ δὐϑουϊζ ἃ ἴοοι ἴῃ 
ἄορ, βίτοὴρ δπουρἢ [0 ΘΑΓΥΥ͂ ΔΎΓΑΥ ΟΟΥΡ568.᾽ 

ἀ. (Ἰι. χῖχ. 10-16. Τὴε Τοντίίοτῳ 97 ἰδ6 ΤΥγίδα ο7 Ὀἰβοπίης ἔτοπλ 84}} ΟἿΠΟΥ σοχιπιθηςδίοῦβ, Ἀποδοὶ 
Ζοιίκη. Τὰ τοῖνὰ ἴοι [0] τὸ Ζοθυϊυα ((οη. χΙΐχ. 
15; Πεαῖ, χχχῆ. 19), [λ6 Ὀοππάβ οὗὨ υυὺ7ἱ]ἱῦϊςν, ἔγουῃ 
με ἀδ18 ρίνοῃ, σδπ Ὀ6 Ὀπὶ ἱπιρουθου Υ (ἀἰοιοττηϊηθά. 
δοεορηηδ (4πί. ν. 1, 22) δϑδϑίρηβ [Π6 5086 οὗ Οοηπο8- 
ΔΙῸ 825 ἴῃς οαβίθτιι Ὀοσάου, ὐδυτηοὶ δηᾶ [Π6 568 
85. (᾽6 Ὑοϑίογη. Ηθδ Ββᾶγ8: Ζαβουλωνίται δὲ τὴν 
μέτρησιν μέχρι Τεννησαρίτιδος, καθήκονσαν δὲ περὶ 
Κάρμηλον καὶ θάλλασσαν ἔλαχον. ἴῃ βΘΠΘΓΑΙ (18 
βιδίεθ πὶ Ἀστοοθ ὙΓΠῚῈ οὔτ ὈοΟΐκ, ΟὨἹΥ Ζοθα]πη ἂρ- 
Ρέδι9 ποῖ ἴὸ ἢᾶγθ γοδοῃδὰ ἴο τῃ0 βαᾶ. ΗΪ8 ρτου- 
ἸπΠ08 88, Δ }{Υ ἰὼ [16 ᾿πιίουίοῦ ᾿νῦοτο ἐξ ο- 
ὑγδοθὰ τῃ6 δεδατἑα] νϑ!]Ὲ. ε1-Βυλιδαῦ (Ἐοδίπϑοπ, 
1. 189), [ογῦ]6, τονγατὰ [6 βοὰ οὐὗἩἨ (θηπεβᾶγοί 
πιοπητδίπουβ δαϊ μ]εαβδης δηὰ γ6}1} ου]ἰναῖοά, 
δέσμιον ἔμαπ τη6 μἱδίη οὗ Φοζγθοὶ δηὰ Ἰονγοῦ ἴμδη 
ἴ86 πιοπηϊαΐηβ οὗ ΝΑΡΒΌΙΐ : “8 Ἰαπὰ οὗἩ πιοπηϊδίη 
ἰεῖταροβ " (Κποῦοὶ [ςΐ, Βοδίηπδοη, ᾿ἰϊ. 190]). 

γεν. 10. δϑοωλ δονάδον, γἴνθη 858 δὖ οἢ. χυΐἹ 6; 
Χίχ, 38, ἴοτα ἃ σϑηῖγαὶ ροὶϊης ἰονασὰ τοδὶ δηᾶ 

οδδῖ. 1 πεηΐ ἰο Βασι. ὙΠ οτο εΐ8 βαγιά (τ) 
ἰΔ 7 ἐδῃποῖ Ὀ6 τηϑάθ οἱ. οη Εδυτηοῦ 5 ἘΠΕ 
εἴκηῖ σοποογηΐηρ ἰϊ ; Μαβῖυ5 δηὰ Εοβογα 16 ν 566 

ΨῚ]] 866 ποιμίπρ' οὗ ἴπ6 Κίβμοῃ μϑγθ, δπὶ τη ΐη Κ8 οὔ 
ἴπ6 ὙΥ̓Δαγ οἷ- ΜΗ ὁ ψοβ9 οηϑύθστι Ὁδηκ Καϊπχθδ 
(Φοϊκηθαπ) ϑῃου]ὰ 1156. ΤῈ στουπαβ οὗὨ ἷϑ Υἱθνν 
ΔΙῸ αίνϑη ἴῃ ἷ8 ΟΟἸαπιθηατΥ, Ρ. 458. 

ΨοΥ. 12. 4.8 τἴπ6 Ὀοτάογ τὰγηρὰ ἔγομῃ ϑαγὶὰ νγοϑί- 
ὙδΓα, 80 880 δ τὑτηρα ἔγοασι ἴΠ0 βᾶτηο ροϊηΐ τοιναγὰ 
1.16 ΘΑϑὲ : Εδεύνγαγα, ἱονγασὰ [06 δυχ-τἰκίης, ὰΐο 
[δ)ο09 Ὀογάον οὗἩ ΟἸ δ ο  Β-ΔΌΟΥ, δᾶ σοῦ οὐὖ ἴο 
ῬΔΡΟΣΘΟΏ, διιᾶ τοσῦ Ρ ἴο δαρμΐα. Οἰὐίεἰοίλ-αδὸν 

ΞΡ ΟΞ, ἧκοὸ ΑἾΣΌΞ, εἰν. χν. 10, ἔγοπι 
Ὧ23, ἴο ὉΘ 8:Τ0Π 5}, ΡΓΟΌΔΟΪΥ ΞΞΞ ΡΌΘ, γοΥ. 18, 
ἷπ τὴ6 ἐτῖρα ΟΥ͂ ΙΑΒΔΟΌΑΡ ; ὩΟῊῪ [Κ58], ἸΪ, Ζαὶ, οἡ 
ἢ ΤΌΟΚΥ Βεῖρῃν νοϑὶ οὗ ΓΆΡΟΥ, ὙΠ τ ΔῊΥ τοτη 8 
ἴῃ τΠπ6 τοοῖ (Βοῦ. ἰἰϊ. 182). ΤΠ τος ΚΥ Ποῖρσῃϊ οἡ 
τοι ἴς βίη 8 1168 ΠΊΟΙῸ ἴῃ ἴὴ6 ρῥ]αίη (ΕΟοῦΌ. ἰ. α.). 

ὦ, ἃ Ἰϑυῖοῖςοι] οἰἐγ, οἢ. χχὶ. 28; 1 ΟΠ τοη. 
Υἱ. 72, ρογιδίηἷπρ ἴο 1858 ῃδῦ; ΠΟῪ ΠΘΌυτγ) ἢ, ἃ 
Βὴ 1} δπὰ πηἰπιροτγίδηϊξ Υἱ]]αρὸ “Ἰγὶπρ οἡ {ΠῸ 8149 
οὗ 8ἃ ἰοάχο οὗἁὨ τος Κα αἰγός δὲ [6 ἴοοῖ οὗ ΤΆΡΟΥ "ἢ 
(Εοῦ. 11.210). ΕαττΤοΥ ἀοβογ 68 115 βία οη τΠῈ8: 
“Α [1||6 γδ]ῈΥ τυπηΐηο ποῦ ἀηα δου ἀἰν 68 



158 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 90ΒΗΑ. 
᾿ Ταῦοῦ ἄοπι τῆς ἸΟἿΥ Ἀ}}16 ἴῃ ἐδθ τοδί. Νφϑεῦ τῇς 
τοῦτ οὗ [15 ψδᾶγ, ἰπ 106 πουῖποδδὶ γῆι οὗ ἴῃς 
γΆΠΟΥ οὗὨ Φοσγθοὶ, 1168 186 νὴ] αρο οὗ 1)οὈυτθ ἢ " 

(ν. 806). «“αρλία (Ῥ ἘΝ, “ χἰδηείης," Οεβοη.). 
«“αἴα, ΒΟΠΊΟ δὲ οὐοῦ [4] δῇ ποὺγ ϑουζηνοει οὗἁ 
Ναζδγοίῃ ἵπ ἀποῖμποῦ να] ]ὸγ. [Ὁ οοπιδίηβ τὨΐγῖν 
Ποιιθο8 νἡτἢ {ΠῸ ΤΟ αἱπα οὗ ἃ σατο ἢ ἀπά ἃ θη}: 
οὗ 8Βο] ΠΑ ΓΥ ῬΑΪπιὶ ἴγθοβ... . .. Τιιο Φάρμα ἐογΠοὰ 
ΌὈΥ Φοβορῖιαβϑ γγὰ8 ῬγΟῦΔΌΪΥ [ἢ6 βαῖηθ, ἃ ἰδυρὸ δπὰ 
δβῖγοημ Παρ ἴῃ (Δ  "]ορ, δδογναγὰ οοπαπεγοὰ ὈΥ 
Τταδλη δηὰ Τιὰβ ὑη 66 16 οτγάογβ οὗ Ὗ δβραβίβδῃ 
(Εοῦ. 11.200). Ὑδη ἰν ἰ5 βαϊά οὔ [6 θογάον τῃδὲ 

ἰξ αβοοη οά (ΤῸ Ὁ) τουταγὰ Φαρίιΐα, Ἐἰ8 18 σογτοςῖ, 
ἴον “ Μοῃτὸ δβοοπάοὰ τς (ἀδ  !]θδπ πηοθῃ 818 
ἔτοιῃ (6 ρῥἱαΐῃ οὐ “οσγοοὶ, “ἷπ ἃ τγανῖηθ᾽ τονεγὰ 
δαί " (Μόοητο, ἱ. 276 αρ. σοῦ Καυμηοῦ, Ρ. 128). 

ὙΠ} ἐἰῖ8 σοτρ. Κποθο 8 τοπιατκ: “ Ἂν)" δἰδηᾶς 
Ἑογγοεῖϊν, βίπος δοουγάϊηρ ἴο νοη ὅπ πδοτί, 1]. 169, 

[186 ῥγοϑοηὶ δπα 6]-ὅ9}}} θείνσοοη δοίθε δπὰ ἔπ τη- 

ΠΙΆΠΈἢ. οιριίμλα-εἰ ἰ χεβ ΡΝ, δ Ροτθαρε τῆς 
αρδῖα ἀείδηἀοα Ὁγ Φοβορδτβ, ποῦν Ψψείδι, τά ττ αν 

Ι Βεῦθθη ἴΠ6 868 οὗἩ ΤΊθογί48 ἀπὰ ἴ6 Βδν οὗ Αςςῆο 
(νου ᾿ἰδαπηογ, Ρ. 129; Κηοῦεὶ δηὰ Ὺο]). ὙῈθ 
ΔΊΟΥ νου] ἢΒ, ἀοοοτάϊηρ ἴο τΐδ νυν, τπ6 στοαῖ 
ααν ΑΒΔ ἶθ, τς ἢ δοϊηπηθηοο8 ἀροτα ἴῃ (Πα Ὦ1118 
ΠΟΥ 68. (Ποῦ. δαίεν Βιδ. ε8. Ῥ. 103 .). 1’ ΘΏΡ- 

᾿ τἰοϑ πο τ86 Νὴ ΑἸηδγ (Β6]085), 48 ἡ δὴ ἀθ 6) ἀθ β 
ΤᾺᾺΡ ΟἸΘΑΤΙΥ Βῆονβ. ΟΟΙΆρΡ. νοῦ. 22. Καὶ] γοπη ΓΚ 8 
ΨΟΤΥ ΘΟΡΓΘΟΙΪΥ, “ τΠδἵ (Ὠΐ8 γοῦϑα δλοι αὶ ἀοβοτῖῦθ 106 
πουῖπογῃ Ὀουπάύδγγ," Ὀαϊ, 88 8 ἴο ὕδ ἰῃηίογγο δ]ε0 
ἔγοπι ἴπο ΟἾΠΟΥ ἜΧΡγθδϑίομβ οὗ Κοὶ!, ἀο68 115 υοῖγ 
ἱπωρογίοςοιγ. 

γον. 1ὅ. Ὑμΐθ νοσϑὸ δορί πηΐηρ πὶ 1 ἴθ ονὶ- 
ἀοπν ἃ ἔγαρτωθηί. ὙΤΏΘΙΟ τηυϑί βοιηοιΐηρ ὈδΘίΌΓΟ 
᾿ἢδνο ἴδ] 6η οὐ, ἰῃ ἔδνοῦ οὗ νυ οι ἰδ 186 εἰγεῦπι- 
κἴδποθ 8150, ἴδὲ δὲ ἴῃ6 οἷοβα οἵ ἴπ6 γνϑῦβο ζεοείυϑ 

186 να]ΐον οὔ Ναζαγθίῃ [168 αὐοιξ ἴσαν πυπάγοι οἴ Π.8 πὰ τοῖν ν Πρ Ὸ8. ΔγΘ δυταπιθα ὑρ, τ Π 6 οὐ] ν 
ἔδει δῖσμοῦ ἴδῃ [86 ρμἱδὶα δὶ [86 τνοδίοσῃ ἰοοἱ οὗ 
ΤΑΡοΥ." 

γον. 13. Ετοπι δαρἶα [π6 ῬΟΥάΟΥ γϑη 68.1}} ἴῃ ἀη 
ΘΆΒΙΟΓΙΥ αἰτοσιίοη : Εἰδαύνγαρα, ὑοτσασὰ 186 χἱδίης 
(οὗ το βυη), ἴο Οἰλῦα μόρον, ἴο 18 }-Κακίν,᾿ 
διὰ νοϊὸ οὐὔὖ ἴο ΒΕ δΣτήσηοσ, ὙΥδοἢ αἰτοῖομοα ἴο 

Ν ΘΔ}. σαιλιλερλεν (ΓΈΓΤ ΤΊΣΙΣ, ΓΒ στὰ 
Ἰοςα}}, {πὸ ὈἰγιΒ-ρίδςο οὗἨ [Π6 ργόορθδὶ Φόπδι (2 Καὶ. 
χὶν. 25), ψῆοϑο σγάνο ἰ8 Βουσ 1 8. ΤηΟΒη]υ6 ΞΞ οἷ 
Μοεβοῖβα, ὁπ ποὺγ πογίμοαβθὶ οὗ Ναζασζοίὰ (οῦ. 
ἐϊϊ. 209). ξοϊνπβοη βαγ8 οοποοσηίης δ (ποῖο, Ρ. 
209) : “ΑΥ ο1-Δίοβμδὰ ἰδ ὁπ6 οὗὁὨ [6 ΤΔΗΥ [ΟΠ 8 
οἵ ΝΟΥ Υυηδβ, 1π6 ρῥγορμοῦ Φοηδῃ; δπὰ Ὠθῆςο 
τιοάογη τποηλεῖῖο ἰὕοπ [88 δἀορίοα [ἢ}18 νυἱ]- 
ἰασο 88 ἴπΠ6 δ. ἸΘΡΠΟΓ τ ΕΓΟ ἴπΠ6 ῬΓΟΡΠοῦ νγδ5 
Ὀοτη (2 Κί. χίν. 25; ιιαγοβίπιιβ, ἱϊ. 855)." 1ιαἢ- 

Κατα ΟἸΝΤΊΩΨ, ΤΡ νῖτὰ ΤΙ Ἰοοα]), υπ- 
Κποννῃ. 7 ο πδιη6 δ᾽ σπἰ ἴθ 8, “ εἰπλ6 ΟὗἩἨτπ6 ἡπάᾶρα.᾽ 
Πνεπιπιοη, ἃ ΟἿἿΤΥ οὗἉἩ ωρνίϊοβ, οἢ. χχὶ. 85.;1 (Ἔτοη. 
νἱ, 62, μογλρ08 16 ργοϑοηΐὶ Πυπιϑηθῖ, που οὗ 
Ναζαγοῖι (Ἰϊοῦ. 11}. 194,.195.; νοῦ Ιξδπαπι. Ρ. 138). 
Ἡλιολ Ἔτίοπᾷε ἰο ΝΝοαὰ. ὙΤ]ηβ, δοοογάϊπρ ἴο τῇς 
ὙΟΤῪ δἰρὶθ δπά τῃοτγοίοτο οὐνϊουβ σοπ]οεΐαγο οἵ 

Κποῦοὶ: “ΠΩ ΤΣ. Τὸ ΧΧ. πιδᾶθ ἃ 

Ῥορεῦ ἤδπια οἱ οὗ ΝΣ ΩΤΤ, Αμμαθαρίμ, Ὑυϊς. 
Απιῖδαγ. ΕὮγβι γοηογ8 ἴΠ6 ραγεςὶ ρ]6 Ὀγ “πιατκοὰ 
ΟἹ, βἰακοά ουἱ ὙΥΠῊ εἶπὶ ἀργοῦ ΠΟΌΟΙ δπά 
Βυπβοη. Οαβοηΐαβ, Ἠοβοππι ον, ἢ). ἡ οῖῖα, οἡ 
ἴπ6 ΟΥοΥ μαπά, ᾿γαπϑἰαῖο τ, “ ΜὩΐοἢ δίγοῖς 68. ἴο- 

νατὰ." δίποο “ΝΝΓῚ φνογγσιθγα 6Ἶξ6 18 οπιρ]ονοά 
οὗ (μ6 ὈοιπάδτΥ, ψγ βίά6α πὶ Κποροὶ.: Νεαλ 

(Ὁ, ῬΟΥΠΔΡ8 “ἱποϊἐπδιίοη,᾽ βίορο, ἀφο  νὶτν, 

τ. )ῶ, 6οθοη.), πηκποόνη ; “ ρογπδ 08 [886 Β.Π16 ἃ 8 

ΣΌΣ, γογ. 27, ἢ ϊς ἢ 1ΔΥ δου οὗ σ᾽ρΡΠ.Π8-6), 88 

ΠΟΥ βαϊὰ αἷδβο ΓΞ 3 [ῸΓΣ ΣΝ, οἰ. χυ. 11 
(Κποθδο!). 

νοῦ. 14. Απᾶ ἴΐὸ Ὀοτάον Ῥοηῦ διτουμὰ ἱΐ 
(Νοδὶ) ποσί υνασὰ ἴο Ηδυνδίμοι : δὰ (86 ουὐ- 
δοίπκβ ὑβϑυθοῦ 6716 ἴῃ [8 σ ΠΟῪ οὗ “ΡΒ Ώ8}- 
61] ((ἀοά οροη8). Οὐοιηραββοὰ Νρα]ι, ποῖ 1ξἰταπιοῃ 
(Κει}}), ἀπὰ ψοηΐ ἰπ ἃ πογίμοῦν αἰτοσίοη τοννατγὰ 

Ηδππαίποη (ἸΙΒΓΊ, ῥ]δαβαηι), ἰπ ποι Κποθοὶ 
πὰ Κεὶϊ! (δι ἰ. Οοπι. τὶ. 1, ἐπ᾿ ἰος.} βαϑροςοῖ τὴ ΝΥ 
Τοωιίδιιοηῦ δὴ (Φοδη 1ϊ. 1,11; ἱν. 46; χχὶ. 2); 

1. {{ὴ6 διϊδον ἐγβηβ᾽δῦθα ργοσΐβοὶυ τ  ἐἢ Θοβοηίακ.,, ᾿η ἀοοὰ 
ἔδοτε δοοῖπα ἰὸ ὕὈ6 ᾿ἐ0)0 ἀϊδὝγθηοθ ἰὼ Ἄεοπεερίίοθ Ὀοΐσοοθη 
εἰλοδο οτ ἐσ. -- Τὰ.] 

ἤἥνθ ἃτὸ παπιοά. γὸ πιυβῖ οοποϊυάο, 88 Καὶ! δἷδο 
ἈΒΒΌΠΊΘΒ, παῖ ΠοτῸ 8 ἤρΓῸ ἃ σἤδδ ἴῃ ἴπο ἰοχί 
ὙὙΠΟΓΘ 06 8Γ6 Ἰοῖς ἰπ τπ6 Ππιγο ἢ ὄνοπ ὃν τΠ6 1ΧΧ', 
ν ΠΟ δὲ οἷ. χν. 59 οἤξγεά 80 ποῖ ρῦη! ἃ βυ ρρ]οπιρηῖ. 
ῬΓΟΒΒΌΪΥ τπότο [88 ἀγορροάᾶ οαΐ (α) ἴῃς 5ἰδιίθπιδπς 
οὔ τὸ ννοβὲ Ὀοτγάογ, ἰοῦ Κηορθὶ αἷςὸ ἴθο]8 ἴο 'κ 
νη ηρ ; (ὁ) {πὸ ἐπ υπιεγδτίοη οὗ βούθη οἶτίο 8 δι π 
ΜΠ Ποῖ 10 8. ΠΚΟὶγ τδὶ Ναχδγεῖῆ νουἹὰ ποῖ πανα 
[αἰ]οὰ το ὕὉὈ6. [ἢ στδερϑοῦ τὸ 8 1δ8ῖ οἷν, ἰξ σβδηποῖ 
60 βιτικίηρ οὔθ νίτποῦὶ ποράϊπρ τὸ στοὰ τυ τῇ 
δετοπθ οὗ οἷν. χν. δ9, ταὶ Πογ. ΝΑΖΆΤΟΙΉ 8 τ δηῖ- 
ἱπρ 85 ἴῆογο Βοι ῃ]θῖθπι. Α.8 τὰβ [Π6 τη ϊδδὶηρ᾽ 
θὲ ὈΟΓΩΟΓ, ἰδ ἰ8 ἰπαϊςαϊθα νοῦ. 27, ἰῃ οοπηροιίοη 
ὙΠ ΑΒΠΘΥ, Ὀὰὺ “ἴῃ ἃ ΥΘΟΤΥ ΡΌΠΟΓΑΙ δηἃ νδρὺθ 
ἸΏΔΠΠΘΓ. ΤῊΘ ἢνο οἶτ|68 ἀγὸ : Ἰ δὐίδι, ροσῆδρδ ΞΞ 

ΓΙ (οἰ. χχὶ. 84), Κίγο, ἃ ρἴδοθ οἵ τυϊηβ οπὸ 
δηὰ δ [841 πουγ᾿Β δοῦτἢ οὗ Καϊπιοῃ (ποῦο], οἡ 
ἴπ6 ΔΌΙΠΟΥΙΥ οὗ ἢοῦ. ζαίεγ Βιἰῥί. 65. ν. 116). 
ΝΔΒΔΙ1Α1] οὐ ΝΆ ΑΙΟΙΪ, ἃ 1δν τ 8] οἷτν, οἢ. χχὶ. 35; 
ψυιίρ ἱ. 80; ἀπκπόνῃ. ΒΒίσωσου (εἰ. χὶ. 1), {1Κ6- 
υνἷβϑα. Ιάδϊδ;, τὸ βαπιθ. ἘΒδΙ ἢ ἸΘθσΩ, ποὺν Ἐοΐϊ- 
ἸΑΐπι, ὑνοϑῦ- ποτ πνοδὶ οὐ Ναζϑύοῖῃ (Εοῦ. Ζιαίεν 
Βιδί. ἔξες. Ῥ. 118); τοῦ Εδυπιοῦ, Ρ. 122. 

6. ("ι. χίχ. 17-.28. 7Ζὴε 7Τετυίίονυ οὐ 1λ6ὲ Ττῖδε οὗ 
ἴεδαολαγ. ΤῊΘ Ὀογάοτβ οὔ τπ6 ττῖρα οὗἩ ᾿βδβδοθδσ 
ΔΙῸ ποῖ ῬΑΓΓΟΌΪΑΓΙΥ ποία Ὁν τ1ῃ6 δυϊποῦ, μανΐηρς 
ὕθοη ρίνοπ ὈΥ ᾿ἶπὶ ἰπ σοηπδοίίοη τ ἢ τ ΟἿΒΟΓ 
ὐῦε5, ὀχοθρὶ {π6 οαβύοσιι ρϑγί οὗ" [π6 ποτ ὈθοΓάοΣ 
Δῃα ἴΠ6 οαϑί ὈΟΓάογ, γοσ. 32. 1ββδοῖδνῦ τοποποὰ ἴῃ 
16 ποτ οἡ Ζερυϊαη ἀπά Ναρδιαὶΐ ; ἰπ τὴ νυ οβὶ 
ΟΠ Αβἴιοῦ δῃαὰ Μδηδβδοῖ ; ἰπ ἴπ6 βου τῇ ΠἰκΚονν δα οα 
Μαπδββοὴ 'π μαγῖ, δὰ ἰπ Ῥαγὶ 4130 (866 {Π6 πι808) 
οη Ερἢγαΐτα ; ἴῃ [Π6 δαδῦ ου ἴΠ6 Φογάδῃ. 15 πηοβῖ 
ἱπιρογίαπὶ δηὰ πιοδῖ Ὀθδατ ει! βοεοῃ οὗ ΘΟ ΠΙΓΥ 
88 ἴ80 ΓΘ ρῥ]δίη οὐἨ ΦΔοζγθαὶ (νοῦ Ἰξδιιπιου, 
αϊεεῖ. Ῥ. 89 ΕἾ; Ηἰτίογ, χυΐ. 689 Η. ; ΕἼΤ, Ρ. 
258 ἢ“). Φοβαρῆαβ οὔϑογυοβ σοηοογηίηςσ ἴπΠ6 ὈΟΌΠ- 
ἀδγῖθδ, ΠΊΘΓΟΙΥ : Καὶ μετὰ τούτοις ᾿Ισάχαρις, Κάρ- 
μηλόυ τε ὕρος καὶ τὺν ποταμὸν τοῦ μήκους ποιησαμένη 
τέρμονα, τὸ δ᾽ Ἰταβύριον (ΓΔΌΟΓ) ὕρος τοῦ πλάτους 
Ψ ν.], 22). 

γαῖ. 18. Ζοζγϑοὶ ὍΝ πν), “ὦ, ὁ., 6ὅ04᾽8 μἰππι 
ἰηρ. Ἐάγβοϊδ, διῃοηρ ἴπ6 τϑεκβ, ἔγτοπι υν ἢ 
Βινδάρὶα; αἵ {Π|ὸ τἰηι6 ΟΥὮὨ 116 ογιιβαάοβ, [,11:11|6 66- 
τπαηα (Ραγνὰπὶ ἀοππαπ); ΠΟ Ζοτγ᾿᾿ (νοῃ 
Ἡδαπλοτ, Ρ. 157). [1 βίδηαβ ου ἴπ6 ὕτον οὔ ἃ νὉγῪ 
ϑἴοΘΡ ΤΟΟΚΥ͂ 5006 οἵ οπα πυπάτοα ἔρος ΟΥ πιογὸ ἴο- 
ΜΈΓ ἴΠ6 πογίμοαβῖ, οοιηπηδηάΐηρ 8 ψ|ὰ6 ἀπά ποῦ]ὸ 
Υἱονν οὗ [Π6 σοι ΓΥ δτουπα ἴῃ 4}} ἀϊγοςστίοπβ (Π 0}. 
ἰϊϊ.. 161 6). ΤῊ ργεβθηῦ ΥΠ Παρ 18. 5π|}}} δηὰ ροοτ. 
ΤΠ ἐπι ἈΠ [8 [ἵνο 1ῇῃ Τςοηῃδῖδης βίγ 6 τὶ τὰς 
Βοάοινίη8 οὗ τ[Π6 ρῥ]αὶη οἵ 7οσγθεῖ, ννῖο, ἢ} νἱὸ 
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δῆοθ ΟΥ εἐγδῆ, ργδοοθ ᾿ποϑβδαηξ ὑγουοοδίοιβ δηὰ 
τοθατῖεβ οα 186 τγτοίς θὰ Ῥθορὶθ ἱξυττεες, ῬΡ. 262-- 
364). Τηδ βδρίεπάϊα βἰνο ἱπάποθαὰ Αμδρ πὰ ἢἷς 
Ἰοιδ ἴο τϑϑίὰθ ἤθγδ, Ῥευθδρα ΠΊΟΤΘ ἘΚΒΙΥ ἴῃ 
τὸ δασμοῦ (611), τὸ ΚΟΟΡ οουτῖ, 1 Κι. χνίὶϊ!. 45, 
46; χχὶ. 1 Εἰ; 2 ΚΕ νυἱῖϊ. 29 ; ἰχ, 15-37.; χ. 1-1}. 
Ἡοεθᾶ τοΐεσβ ἴὸ 1πΠ6 υἱοοά- τ πη 68 οὐὗὁὨ Ψεζτθεὶ (ςἢ. 
1.4.1}; ἃ. 22). ΟΒΘδΌ ΟΣ -Ξ ΟΠ 5] οτἢ- ἴδ θοῦ, γοσ. 
12. 

ΒΒύποσο, ὈΣ (ΡτοΡ., δοοογάϊηρ τὸ (εθοαΐα, 

ἐπ͵Ὸ τεδιϊηρ- ͵δοοβ," ἴον ὈΙ, τὸν τ ΐςι, δ 

Ἑπϑδοθίπδ ἱπίοστηϑ υ8, Ὁ ΑἸ δἰθὸ νδϑ διῃρίογοα), 
ΠΟ ϑοίδαταη οὐ ϑυίοιῃ (Βοῦ. ἰἰ. 169), οπ 186 ἀθ6- 
εἰϊν!ν δὲ τ8ὸ τοβίογη οἐπὰ οὗ Μοιηὶ θὴν (1116 
ἩδΓΠΊΟΠ), ΟΥΟΥ ρδίπβι Ζογίη, Ὀυ πἰσῆοτ, ΕἼΓΓΟΥ 
Τοηἰχο ὁη6 δηὰ 84 δαὶ] μοιγὰ Ὀοΐνγοοη Ζουη δηὰ 
8Βαποῃ. ΦΤο ρτουπά ἴῃ [Π6 Ὀτοβὰ νυ] Υ ΓΌϑ6 
δηὰ {6}] 'π σϑηῖ]Ὲ ππάυϊαιίοηβ. ΤῊΟ Υἱ]αρθ 1861} 
1168 ὈΘ μα 14}} οδοῖαβ ποάσοϑ δηὰ ἔσγοθ (ΕὌΓΣΤΟΥ, Ρ. 
364, 365). Ἡεστο πὸ ῬὮΣ 5 ποβ Θηοβτηροά ὈΘίΟΤΟ 
56} 8 ἰδδὲ Ὀδῖι]6 (1 ὅδπι. χχυ]. 4). ΠΌΠΟΙ ΜΓᾺ8 
186 Βοπ6 οὗ ΑὈίβῃαρ (1 Κὶ. ἱ. 8). [ἡ τῆο ουδο οὗἁ 
ἃ δι υπασηΐοθ οπιδη ΕΠ 8.8 οἴδη Ἰοάρεά, δα ΠΟΥ 
δΟἢ 6 ταὶβοῦ ἔγοπι ἀθϑι} (2 Καὶ. ἰν. 8-37; υἱῖ!. 1-6). 
απο (5816 Π}} ὙΓΠᾺΒ ῬΓΟΡΑΌΪΥ Δ]80 πὸ ὈΐτΓἢ- 
Ῥίδεθ οὗ ἴ0 ϑ'ῃυ!ατΐίο ((ὑδηῖϊ. νἱ. 12). 
εν. 19. σμορδμασγαίτη, ρευπδρβ -Ξ ΟΒορθοτ, τΠ6 

τοσάεῃος οὗ ἃ (ἀπδδη 15} Κίηρ πιρδητίοποι οἢ. χίϊ. 
17; δεςογάϊηρ ἴοῖτδο ποπι., Αἴαγοα, δοοογάϊηρ ἴο 
ΚποθοΙ, Αι] ἢ, τοὶ οὐὗὁἩἮ 58 υΐοπι, ἀπ πλοῖο 8 ἵν 
Βοῦγα πογίϊιοβαὶ οὗ [αὐυη. μίμοις, ποῖ ἰουπά. 
ΑἸΔΒΑΤΑΙΗ. Ασοοτάϊηρ ἴο Κποδεὶ εἰπὸν Να᾽- 

ὌΓΔΝ, οὐ ἴδ εδδὶ 86 οἵ 11{|0Ὸ Ηοδστοη (Ἐοῦ. 
κίεν βιδι. [ε8. Ὁ. 389) οἢ δὴ δ δσυδίίοῃ, ΟΥ̓ --- δί πος 
Οοά. Α οἵ {πε ΧΧ, ρῖνος ἱπειοδα οὗἁὨ (ἷ8 Πδπιο, 

Ῥενάθ δηὰ ᾿Αῤῥανέθ, ᾿πετείοτο ΓΣΓΤΝ -- Αὐταπθῇ, 
ΠΟΙ οὗὨ “επί, ἰπ Π6 ρῥ]αΐη (ἴ βθοίζεη, ἰὶ. 156 ; 
Βοῦ. ϊ]. 157, 160]. 

γεν. 20. ΒΦΔΡΡ ΔΩ, “ΟΠ ) ΘΟ ΠΓΔΌΪΥ ΑΥΔΌΡοποῖ, 
βοιπ ἢ δὲ ἐγ ΠΟΙ ἰουγαγὰ ἴῃ6 Πογίμοαϑὶ οἡ Οἰ]Ρ0οα, 
ἱη Ποῦ. 1. 158. (Καποθ6)})- 

Κιδηίου, ἃ [ν]ῦςα] εἰν, οἰ. χχὶ. 28, 18. σἸτόηο- 

ΟἸΔΙΥ ςδ]]οὰ “Ἀ, )ν 1 ΟἸγ. υἱ. 57 (Κποῦεὶ, Κ εἰ}). 
ΤῊ 5βι08 18 πη κηοπη. 

ΑΡοςσ, ποῖ ἰάθη βοά. . 
γεν. 31. Βοιωθί, “οὔ Ἐδιηοίῆ, οὐ Ψατστηυῖῆ, 

Ῥοϊοηρσίησ ἴο τῇς [Υἱίθϑ (οἢ. χχὶ. 29. 1 ΟἬὭγοη. νὶ. 
58); τὴο πδιῃδ 5: η}ῆρθ λείσλέ᾽" (Ἰζποῦο]). (ὐη- 
ἐεγηΐηρ Κὺὸποῦο]}᾽ 8 ἔπγίῃον οοη͵δοίῃτο8, δοα Καὶ], ΒΒ. 
(ὐπι. οη [δε Ο. Τ.. ᾿ϊ. 145, το. {{π0Κηόνχῃ. 

Ἐπι-ααπτίτη, Ὡ ΣΆ , ἡ. 4., Οαγάθη-δρτίης, ἃ 
Ιανυϊεῖςαὶ εἰν, οἰ. χχῖ. 29, “ πίτποῦς ἀοπδι,᾽ 89 
Κποῦοὶ στην ΒΆΥ͂Β, “ (Π6 Ῥγεϑοηὶ Φοπῖπ." ΕῸγ, 
δεοογάΐηρ ἴο Ποδίπϑοπ (ἰϊ}. 155), (ΐ8 τονγη 1168 ἴῃ 
[6 πιϊά5ῖ οὗἨ σαγάθῃβ οὗ ἔγιι -Γ668, τ ἰσ ἢ ἀἴῸ Β0Γ- 
τουπάρα ὈΥ ποήσο5 οὗ [Π6 ῬτῖοΚΙΥ ροδῦ; πὶ πανὶ; 
ἴον ἴἴΞ πιοϑῖ τοι 0 ] 6 δαίητο ἃ Ὀοδλπ πὶ], ἤον- 
ἴῃ, Ρυδ]ὶς Ἰουπεδίη, τἰπίπο ἴπ (Π6 81}18 Ὀδεῖὶς οἵἉ τῃ6 
ἴονσπ, δηὦ ὑτοιρῆς ἄοντι 80 (Ππαὶ 1 ἰβδ 68 ἴῃ 8 
πο ]6 βέτυδπι ἰῃ [Π6 τηϊάδι οὗἩ [πΠ6 ρ'δοθ. ΕἾΟΓΓΕΓ 
ἀφεοτί νο5 'τ 84 8η ἱπῃροτίδηῖ ρ͵δοο οα 110 θΟΓΘΓΡ οὗ 
τα ϑαπιδυϊδη πιοιηαίη, δηὰ π ΘΠ ΠῸΠ8 ἢοΐ ΟΠ]Υ 
το σορίουιξησκβ οὗ [6 τδῖοσ, θαϊ τ ἔστ 1] Π 688 
οὗ τΠ6 σαγάθηβ τποτο (Ὁ. 257). [π ΨΦοβερῇπβ (44π|. 
χχ. θ,}1; δοίϊ. “με. νἱϊ. 8, 4), Επ- ἀπηΐπι 18 οα]]οὰ 
Γιναία, ἴτοτη νυιἰςἢ 6 ηἰη Π88 οοπιο, 88 ΠΟ δοη 
τ οοπ᾿οοτατοά (1. 156, ποῖο 1). 

ἘΠ᾿΄- Ἠδάδάδη δὰ Βδίβ ρσζας, ποὶ γοῖ ἰᾷἀθητ- 
δοά. Βη-πΠδάδπῃ ἜΠΕΥ ἴδνθ Ὀθο [Π6 Β81Π6 88 
ἰπἀείοἢ οὐ Βεῖς ν Κααὰ οὐ ΟἸδοα (ΒΟ. 11}. 
157), Κποθεὶ. 

γεν, 22. Απὰᾶ ἰδὸ Ὀογσγάοσ βίσιιοκ Τά ΡοσΣ δᾶ 
ΒΒδΒδείτηδη, δηὰ ΒΟ -ΘΏΘΙΩΘΘὮ ; δρᾶ ἴῃ ουΐ- 
ξοίπιμε οὔ ὑμοὶρ Ὀοσᾶοσ 679 δὖ 189 σοσάδῃ. [Ι͂ὴ 
τἷ5 186 ΘΑΒΟΓΏ ῬΑΙΙ οὗὨ 1Π6 ποτ Ὀογάογ 8 ρίνοῃ. 
ΓΠ6 νγοβίοσγῃ ρΡοΐηϊ οὗἩ Ὀορίπηΐηρ τναϑ ΓΆΌΟΥ, ΠΙΟΤῸ 
ΡΤΟΌΔΟΝΥ ποῖ [6 πιουπίαϊη οὗἉ τ }8 παῖωβ, ὑρυῖ ἃ 
οἷν ᾿γίηρ οἡ {πὶ8 τιοπηίαίη (πονοὶ ἀπὰ Κο]]), 
ἢ οἢ 8 σίγοη (ο ἔπ [Ιυΐτ5 (1 ΟἸγ. νυἱ. 62). 
Ἐοηγεΐη8 οὗὨ τν4}}195 αν θδθαὲπ ἰουιπά ὑπο τθ ὈΥ ϑοεῖ- 
Ζεη, ᾿ϊονίπϑοη (111. 218 6.), Βυςκίησθδτω, ἔπιβορ- 

Τ, δηα πηοδὲ ΓΟΟΘΏΠΥ ΕἼΤΤΕΓ (Ρ. 307 ). Τὴθ 
τροδῖ πὰ ὑοβὲ ργθεοσνοὰ τη888 οὗ ΓγΪΠ5 15 Του ηὰ, 

δεςσογαΐηρ ἴ0 ΕἼΤΥΤΟΓΣ᾽ Β ΓΕρΓοβοηςτατίοη, οἡ [Π|6 δου ἢ- 
ΘαΒῖ ΠΟΓΏΘΓ οὗ [ἢ6 Ῥἰαῖθδα οὗὨ τῆο τηουπῖδϊη, ἩΠΟΙΘ 
ἴΠ0 ΙἌΓρ6 ο]οβαὶγε)οϊπιοὶ Ὀ]οοῖκ8 οὗ οὐδ δίοπο 110 
ΠΤΤΩΪΥ οὁπ6 ΠΡΟᾺ ἴδ οἴμον, ἔγοιῃ βϊσθη [0 ΕἸΥΘΠΙῪ 

ἴδει εἰσ. ϑλαλαείπιαλ (τπ6 ΚοΙΝὉ τοδὰ8 ὩΣ ΓΖ) 
Ξε μοῖμηῖδ, ἐπογείοσθ ἃ οἰ Υ̓ Ἰγἱηρ οἡ 8 Βεΐῃξ, ρδυ- 
᾿δρ8 Ηαζοιμοίῃ, οἡ (Π6 ἢ}}18 οαβὶ οὐ θοῦ τονανὶ 
ῖὴ0 Φογάδη (ποδὶ). Βειλ-ϑλεπιοδὴ, ποῖ ἴο θ6 οοη- 
[Ὀυπάρὰ νι οι ἢ-5 ΠΟ πιοβἢ ἱπ τΠ6 ττῖδο οὗἩ πἀΔἢ 
(ςἢ. χν. 10, πιοῃτἰοποᾶ ὑοβι 68 ἰπ Φυάν. ἱ. 33), ρογ- 
ἀκα Ξ-- Βειδηπὶ (Ποῦ. 11.237}, ἃ οοπ]οοίαγο οὗ πο. 
Ὀ61᾽ 8 τυ ἢ νυ ἰοἢ ἴΚ 6} ἀρτοοβ. “" ΤῊΘ οαδίοσῃ ροσήοη 
οὗ τ1π6 ποτ ὈΟΓάΟΓ οὗ ΒΒ ΑΓ ἰουαγὰ ΝΑΡ ΑΙ ὶ 
ΤΏΔΥ ἤἢᾶνθ Γαη ἔγοπη ΤΆΌΟΓ ποι μοδϑινγαγὰ τπγου ζῇ 
1Π0 ῥἰδίη ἴο Κεῖν ϑαϑῖ, δῃα ἴμϑηο6 δἱοηρ {6 ἦγ 
Βοβϑαπι ἴο ἴπ6 Φοτάαη. Βαϊ ΠΟῪ ΓᾺΓ [Π6 ΤΟΥΤΙΟΥῪ 
οὗ Ιββδοῦδγ ὀχίθηἀοα ἀοόνῃ ἱπῖο 1π6 Φογάδη Ν' ]ΟΥ 
8. ποῖ βιδίοα ᾿ (Καεὶ}). 

Βίχίϑουι οἰτίοα. “ΓΘ ΠΌΤ ΌΟΥ 15 οοττοςὶ ἢ ΤΟΣ 
ἷβ ΚΘ 848 ἃ οἷἵγ. ΤᾺ 8 οἰτΥ ᾿νου]ὰ τποῖῖ Ὀ6 88- 
οὔ δο Πα ἴο [β5δοῦδγ, τυ 116 πῃ 1 ΟἜτγοη. νἱ. 62 ἰς 
6 Τροκοποά ἴο Ζοδυαπῃ ; ποῖ ἃ σοι ΚΑ Ὁ]6 ταΐης 
ἴῃ 1Π6 σλδο οὗἩ 8 θογᾶογ ἰοση. 
. ΟΚ. χῖχ. 324-31. 7λε Τεντίίονψ οὐ ἰδὲ ΤΥῖδε ο΄ 

Αελεν. Τηο ΒὅῊ Ἰοὺ [611] τὸ τῃ6 ἐτῖῦο οὗἨ Αβῇου, 
νν ἰοῖ τοοείνοα 118 ΟΥΙΤΙΟΥΥ͂ ΟΝ ἴπ6 5'ορα οὗ ἴπὸ 
ΟαἸ] θη πιοιιπιδῖη8 ἰονγαγὰ τη6 ΜΟΔΙΟΓΓΔΠΘΔῃ ; 
ἴῃ βόΠΟΓᾺΙ, ἸΚοννίδθ, ἃ ὙΟΙῪ ὈσΔΌΓ] δηα ἔδυ !θ 
τορίοη, ΠΟ86 ΟἸΐνο ἔγοοθ (1)6ιῖ. χχχὶ!. 24) ΤΌΘ 
[ΟΥΤΏΘΓΥ ἔλπιοι8 0Γ ὑποῖγ τίς ργουάποῖ. Βνθη γεῖ 
ἴΠΟΓΟ ἀγὰ ἰπ ἔπδῦ τορίοη “ δηοίοπί οἰἶνο ἴγθοβ, ἰαῦρα 
σαγάθῃβ 1} 411 Κὶ 438 οὗἩὨ δουςποτη ἔγαϊ ἴτοθβ, δπά 
σΊΘΘῚ ΘΟΓὮ-ἤο}8᾿ (ΕὭττοΓ, Ρ. 291). Ετοτα (ἢ 6 
Εταποίβϑοδη οἱοίβίου δ Ασςῃο “ [Π6 ἐδ ΒΎΘΟΡΒ οδ8- 
ὙὙΆΓῚ ονὸῦ τ 6 τοϊδ, γετίΔἰ6, σΥΆΒΒΥ Ὁ] 618 ἂρ ἴο 16 
πιουπίδὶπβ οὗ (τα! 1160 ̓  (ἰδέα. Ρ. 294). Ἡδτὸ ΑδῇΟΓ 
δά Ϊ8. Ὀοαυ τι] ροββοβδίοη. Τηΐβ τγᾶβ 1Π6 κοιλάς 
οὗ πῆ οι Φοβορῆπβ ΒρΟΔΚΒ: Τὴν δὲ ἀπὸ τοῦ Καρμή- 
λον, κοιλάδα προσαγορενομένην διὰ τὸ καὶ τοιαύτην 
εἶναι, Ασηρίται ῥ ῥεανα πᾶσαν τὴν ἐπὶ Σιδῶνος 
τετραμμένην (Δηΐ. ν. 1, 32). ΤΒ6 ἀσβεσ ρθη ὑθ- 
αἷπβ πη [Π6 νἱείπ!γ οὗ Δοοδο (νοῦ. 25), ροῦβ ἤγβι 
ἰονγαγὰ τῃ6 βουϊὴ (νογβ. 26, 27), πο ποι ιναϑ 
(νετβ. 238-30). 

γον. 25. Ηδικαίν, ἃ ον οὗ τ6 Τρ ον ϊοθ, οἢ. χχὶ. 
81 -ΞἜἝ ΦεἸΚα οὐ Φογκα, πουίποιιῦ οὗἨἁ Αδοΐο (Ἰϊοδίη- 
800}: ἴϊϊ. ΑΡΡ. Ρ' 133), οὔ ἴπὸ βίορο οὗ [6 πιοιῃ- 
1Α1π8 ὉΥ 8 1{||6 αὐτάν 

ΗΔΙΙ, μαββθὰ οὐοὸγ ΟΥ̓ Το ΤὐΔαπιοῦ, ροββί ἢ Υ Ψ8}}8 
ΟΥ Ου]ΐα, ἰῃ 10 δδη6 τοσίοῃ, βοιηουνμαῖ [0 ἴῃ6 
βου ἢννοθῖ οὗ ΗΟ Και πὰ τηοτο τονγατὰ [Π6 568. 

Βοίοξδ (ἸΞΒ, ΒΕΙΙΥ, τὸ ΆΠον, κοιλάς, Οαβεπ. 
στ πο τὸ ἀοεϊσπδιίοη τἰϑοὰ Ὀγ Φοβορῆμ8 ἴῸΓ 
186 τ ο]6 τοίοη ἰ8 βιιρροβιίίνον δοσογάδη!), ηοῖ 
οἱ ἰδοητῆοα ; δοοογάϊηρ ἴο τὴ86 ὦποη. οδ)]οὰ Βοι- 
ἱπωη οἵ Βεβετέν, οἶς Ἐοιηδη τι ΐ]08 οα8ῖ οὗἉ ΡΙΟ]0- 
τηδὶβ. ψοη Εδυπιοῦ (Ρ. 121, ἴοπι. 18, Ε.} ᾿πᾳπίγοϑ 
ὙΒοΙΠοΥ ἴδ 15. Ἰἀοη τς αὶ νυ τἢ ΕἸΚΌαΙαηδ ποῖ (ἊΣ [ΓῸΠῚ 
Ῥιοϊοπιδὶβ (Ἐ]1π. ν. 17, 5; Ἐοϊαπα, Ρ. 617). 
ἈΘΒΦΒΔΡΉ, «ἢ. χὶ. ἱ ; χὶΐ. 90. 
γεν. 36. ΑἸδιωτωθῖθορ. Τῇ Ὠᾶπιὸ 18 ρτοϑοτνοὰ 
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ἰη τὸ αν ο]- Μαϊ]εἰς τ ἢ οἰηρίο8 ἱπῖο {86 
Κίβιοη ἤγοπι ἴπ6 πογιμοδβῖ, 

Ατοδᾶ. Ἀποῦοὶ βρροβοβ {Πἰ8 ὯὮ ὃδ6 [Π6 τηοάδττι 
Ἡδκϊζαι, δῦοιιξ [ἄγος ποῦγΒ βδοι οὗὨἨ Αοοδο, οἡ τ6 
508, σα] οἀ ὈΥ 116 ἀποίθη(β δ ΥσδμληοΏ, ἑ. 6. ϑύοδ- 

ογο-ἤονστι, βίηοϑ [ῃ6 Ηοῦτενν πα ὝΨΘΨ πηπεῖ, 
δοζογάΐηρ ἢ ἴπ6 Ατδῦ., Ὀ6 ἱπίογργοίοα ὃν ὅϑγοον 
ΌΤΙ. [Ιζποῦ0] ΓΙ ΠΟΥ τ 18 τΠδὲ βῖποο 
ἰηϊο γ, ἴον σηΐϊοῃ Εχ. 1. 15 18. οἰϊοά, [6 οὰ πϑῖὴθ 
Απιδαὰ πΙΑΥ͂ ὃ8 Ἧτο θι ἴῃ ΑἸ ΔΓα δὲ ἴΠ6 οουῃ- 
ΤΥ ΡΘΟΡΪΟ ς8}} Ηαίία. 

ἹΜίδηΘαΙ, ἃ Του εἰς 4] οἰ (ἢ. χχὶ. 80; 1 (τ. 
τὶ. 59), δοοογάϊΐπρ ἴο 16 Οποπι. 8. ν. Μαββδῃ, εἰΐῃ- 
δῖοά ὁπ ἴῃ 808, γεχία ('αγπιείιπι. ΤἸνΐ8 δυϊδ5 ὙἘἢ 
16 (Ο]]ον ηρ; 8ἰδίοπιοπὶ οὗὨἨ ἴΠ6 ἀϊγοοοη οὐ ἴδο 
Ὀουπάδτν : δϑηᾶἃ βύσιιοις Οαστθὶ τοαῤινασὰ δπὰ 
ΒΒΣΒΟΣ-ἸΡΏΔΙΙ. --- δλιλογ- ἰπαιϊλ. Ἴ}6 Ὁτοοὸκ οἴ 

ἘσΥρὶ 8 ςλ]] δὰ δ᾽ ΡΥ σπ, Ἑςἢ. χὶ !. 8. Ηεγο 

ὃν ΓΙ 2 ὯὉ 16 ἰπιοπάθα ποὶ 86 Βοῖπβ (Νδῆτ 
Ἠδαπιδη), σῆς απιριϊοδ ἰαῖο τἢ6 Μοαϊουσαποδη 
ποτ ΟΥ̓ ΟδΥπιοὶ, Ὀαϊ, πὶ το ἀϊγοοιίοη ψεϊοῆ [ἢ 6 
(ἀἰοβοτ ρὕοη ἴδ Κ68, ἀπ ὰ ν] τ τοθροςῖ ἴο οἷν. χυὶϊ. 10, 
ἃ 5βἴγθαπι βΒοι (ἢ οὐ (ἰἌγπιοὶ, ἀπὰ απαΐτα Ῥγοῦ Ὁ γ 
ἴτ16 ΝΑῚ Ζοῖκα οὐ (τοςοάϊ!α Βτοοῖς. [18 πδῖὴθ 
ΖοΣκα, “ ὑἱιι6,᾽ Ὁ Βὴ δίτοδπι, 85 Κηοῦδοὶ δὰ Κοὶϊ 

ΒΌΡΡΟΒΘ, ταῖρι! δηβινοῦ ὈΟΙΒ ἴὸ [ἢ παν’ 

“δίας, δηά ἴο [Π6 ΓΒ, ΦὙΥὨἾτ6.᾿" 
γογ. 27. τοῦ (Πδὺ Ροϊηὶ [Πὴ6 ὈοΓάοΓ σοϊυσηθὰ 

ἰοναγτὰ [89 πκυργίδίηα, ἰο Βοίπεάδχοσ. ΤῊϊΪ 
Βοιμ-ἀδροη, ἀἰβογοηὶ ἔτοπι ἴπ6 Βοιμ-ἀαροπ ἴῃ τΠ 6 
ΘΒΘΡΠοΙαἢ πΒὶοἢ. τνᾶ8 αϑδίρποά τὸ Φυάδῃ, οἷι. χν. 
41, Πα8 ποὲ Ὀδδθῃ ἐϊβοονοῦοά,  γοοδοάΐην ἰῇ ἃ 
πουτβοαβίουυ ἀϊτοοιίοη τ[ὴ6 ὈοΟΓάδΡ δίσυοῖκ Ζοθυϊυ 
διὰ [86 τονίῃο οὗ σ᾽ρΡ 8 8:-61, τπαὶ 18, ποσοταϊΐ πε 
ἴο ἴ86 οχρ δηδίίοηϑ οἡ νοῦ. 14, τὸ δαν ΑὈΝ]π, 
ἴο 10 ΟΣ οὗ Βοίμ σοὶ δηὰἃ ΝΥ 616]. --- Βείλ-εμιεξ 
8 ποῖ ἰἀοητ ρα. Λίείεί ῖβ ροῦπαρβ [Π6 ΒΆΙὴ6 8 Νοδῇ, 
νοῦ, 18. - Ετγοιαι πδησα ἴΠ6 ὈΟΓΟΘΓ τσόχῦ ουἵ ο Οὐ- 
ὈῈ] ΟἹ [86 16 Ὁ Βδηά, ἱ. 6. "οὐ [ἢς ποιῇ βἰἀ6 οὔ 11. 
Οαθαυϊ, ποτιῃοαβὲ οὗ τῃ0 δαὰγ ΑὈΠ πη, ἔθαγ ἢουγΒ 
δου Πορδῖ οὗἨ ΑΟδολο 51}}} θΘαΥ 8 [Π6 δ8Π16 ἤπια: ἰῃ 
{πὸ ΧΧ. Καβώλ; ἱπ Φοθορῆυβ κώμη Καβωλώ (ῬᾺ. 
8 43). Οοπιρ. Ἰλουϊπβοη, αίεν Βιϑί. ες. Ὁ. 88. 

6.8. 28-30. ὙΠΟ τπιλὶπ ῬΓΟΥΪ ΠΟΘ ῥτΌΡΟΥ οὗ {6 
ἐγῖθο οὐ Αβῇον πανίηρ Ὀθθη τηλγκοὰ οἂῦ ἰῃ 1ἴῃ6 ῥτο- 
οοὐϊης τογβοθ, {6 πογίβοσπ ἀἰδεγίος 18. ΠΟΥ ΠΙΟΥΙΘ 
Ρϑτιϊου ΑΓ] ἀοβποά (Κηοθε]). 

γον. 28. ἩἩδθσοῦ, ΡΓΟΡΔΌΪ 8. πηΐβίβκο οὗ ἴῃς 
σΟΡΥΪϑὶ ἴον Αϑάοη, ψηϊοῃ 8 παπιοά οἷν. χχί. 80; 

1 ΟἾν. νἱ. 69, ἀπιοτς [6 1,ουἑτῖς δὶ οἰεἶεβ ( ἼΏΨ τ 
39). Νοῖ γεῖῦ τϑοορπίζοα ; ποῖῖποῦ 5 ἙΘΒΟΡ, 
Ἡδιήτήουι, ΟΣ ΔΏΔΗ. ὅθ (οπ)]οοίαγοδ ἰη Κποῦεὶ, 

. 464, 465 ; απὰ Κοὶ!, δι δί. (Ὁπι. ἰδ. 3, ἐπ ἰ. [4]850 
ἰεῖ. 9 ἰλὲ Βιδίε]. Τῆι 1ἰπιϊ δου οσϑὰὶ ππῖο 

ατϑαὶ Ζίάοι ἱπαϊοδῖοβ (πα (Π656 Ὀ]ΔΟ68 αὐτὸ ἴοὸ Ὁ6 
βδουρπηὶ ἴοσ ἴῃ τπδὴ αἀἰγτοοώοη. (Οὐποογηΐηρ δίάοη, 
8606 ΟΥ οἷ. χὶ, 8. 

ες. 29. Ἑυοῖῃ δίάοπ τἴ6 Ὀογάθτ σοϊσποά 
δουϊπναγὰ ἰοννατὰ ΒΔ δᾶ ἴο [8ὸ ἵογδοὰ 
αἱῖν οἵὗἩἨ Τυτο (Ζοῦ). απιαὴ ἰδ, δοορτγαΐϊπρς ἴο 
Ἠοδίπβδοη (ζαίεν Διδί. δδ. ν 68), Βασι, Βοιἢ- 
οαϑὶ οὗ Τ το, οἱ ἃ 580} ᾺΥῪ ἢ1}} (6 ποθ [Π6 ΠΑΠ16) 
ἴῃ ἴπ6 τηΐάεὶ οὗ ἃ δαβίη οὗ ζγθθη 6145 δηὰ βδιτ- 

τουπἀοὰ ὉΥ φτοδίοεν μοίσι. 99 “ἘῸΓ- 
ἴτολ8 οἵ Ζοτ,᾽ ἑ. 6. Τγτο, 18. ποῦ (Π6 ἰϑἰαπὰ οὗ Τγτο, 
θαϊ τ[Π6 οἶτγ οὐὗἩ Τγτο βιδηαϊπρ ὁπ. {ἢ πιαΐπ ἰδπά, 
πον διν᾽" (Κεῖ). Αὐ ρῥγθβοῆῦ (6 οποθ τα χν 
Τττο ἰκ ἃ“ 512Ὰ}} δη ἃ γος ποι ᾿ τούνη, ἴῃ γοβρθοῖ ἴὸ 
νι ἰἰσ ἢ (Π6 ῥγοάϊοϊτίοπα οὐὗὁἨἁ τὰ ῥτορμοῖβ ἤν Ὀδθη 

[]8]1οἀ (18. χχϊ. 7, 8; Ἐζοῖὶς. χχνί. 129, 37). Εοτν 
ἴπ6 ἔαΐαγο 4180 ““ 86:6 866Π18 ἀ6ϑ{1ποα τὸ τοτηδίῃ ἢθο- 
ΘΑΒΆΓΙΥ ἃ ΤΣ ΪΒΟΓΔΌ]6 πιΑτκοὶ βροῖ ᾿ (ΕἜὌΤΤΕΟΓ, Ρ. 385). 

ΓΒ δ[16 8. ἃ ποῦ οὔθ. Τδδ πδὴθ ἽΞ δἱρτΐβοι 

“τοοῖς" «- ἜΞ, Νοιῖοβ [6 δι Πτογαύου ὩΣ 
ἽΞ. σοιαρ. ζυτίπον, Ἐϊιον, Εγάξ. χνῇ, Ρ. 320 
Η ἀῃὰ Μονοῦβ, βλδηϊξίεν, 1, 118 ΗΠ (π᾿ Κ 611). 
ΝῸΝ ἴδ6 ὈοτγάοΥ τὰτηθὰ τονναγὰ ἩοδδΕ, ἢ ἱοὴ 8 πἢ- 
πόση, δηὰ ἤπα!]ν γα οὐἱ ἴο 1Π6 86ὲ ἰπ τΠ|6 τορίοη 
οὗ Ασδσῖρ. “ Ἀοἰείρῃ. Πας εεἰ ᾿ξοαΐρρα ἵπ ποῆὸ 
ταϊϊ ατο ιοἱοτκαϊα ἷδ ρετφεπείδιις Τ γτιιπι (Οποπι.), 
Νον ΖΙΡ, τῆγοα πουγβ ποῖῃ οἵ Αςοδο ; μ6 ᾿Αρκή οὗ 
᾿Ακτιπούς οὗὁ Ζοβαρθ8 (πὶ. ν. 1, 22). Αποῖδοσ 
Ας ΣΡ θοϊομροὰ τὉὉ Φπάδῃ, ει. χν. 44. ΤΠ πδσὴθ 

'δ ῬΡΓΟΡΔΌΪ τὸ ἴο ΣΝ, “«Ὑγ1ητογοῦτοοϊ,᾽᾽ Οοβοη. 1η 
ίαςῖ, ““Ῥοζοοῖο βὰν (αρ. ΕϊῖοΡ, χυΐ. 811) ἃ Ὁγοοὸκ 
Ρ888 δοῃρβ οἡ {6 δοιι ἢ δά 6, οὐδὺ νγῃϊςῖ, ἃ θαδῖι- 
ἴμ] ὑτάσο πανίηρ δὴ δγοὶ ογοββο." ΒΥ δ νἱὰθ 
εἰγοῦΐς τ[ἢ6 δαῖθοτν ἰ88 δυγίνοῦ αρδίη δὲ [6 ΥἱοίηΣΥ 
οὔ Αςοδο. 

εν. 80. ΕἸἾΠΑΙΥ 6 πΑΠΊΟβ 51{1}} (το εἰ 65 Ὁ 
τῃοιηδοῖνοβ, ὉσΔῃ δη ΑΡΒΟΙ, δηὰ ΒΘΒΟΡ, ο 
ὙΠΟ ΟἾΪΥ τἴπ6 ΑΡπεὶς οὐ 1εῦδποη, οἢ. χῖδ!. 14, 
οδῃ υἱἢ οσογιδί ιν Ὀ6 πι86 οὔ, Δ8 νγγὙ88 ἴῃ ΓΕ Ξἰδυθά. 
ῬοβαίΌΪν, πᾶὺ ῥγοδαθὶγ, τηδὴ δηὰ θηοῦ 8150 
ἸΑΥ ἷἰπ τῆδι πιοπηϊδίη τορίοη. 11 ἰ8 ἴὸ ὑὉ6 ποίοά 

ἰδὲ 186 παίθα Πομοῦ (ὩΓΤ, ἄοπι ὩΓΤῚ, “τὸ Ὅ6 
νά, δρδοίουιβ ᾽) ὁθσιισβ ἔνῖοθ ἴῃ 8 Ἰεττίοτυ οὗ 
Α5ΒΟΓ, ὩΔΙΏΟΙΥ, ἤοτο δηὰ ἰῇ γοσ. 28 δῦονθ. (11 ἰ5 ἃ 

ΠΔΙῚΘ ῬὈΓΘΟΙΒΟΙΥ ἈΠα]οροιβ ἰοὸ ΓΊΞΘΘ δηὰ ΓΙ). 
ΒΘ τοῖδ] τυγοπῖγ-ῖτσο ἀ068 ποῖ ἄρτοῦ ἢ [86 ΘΠ Ὁ- 
᾿ηογϑιίοη, 85 18 οἴοῃ [Π|6 6880. 

σι ΟἸν. χίχ. 82-39. 771ὲ Τεττίίοτῳ οὗ ἐλ Ττὶδα 
ψ ΔΙαμἠϊαί(. ΤὨδ βἴχιῃ Ἰοῦ οδπηα ἢ ἴπη6 τγῖδα οὗ 
ΝΑΡ ΑΙ, ΒΘ 18. ἀσδὶρπαϊοα ἴῃ θη. χὶΐχ. 2] 

88 106 ““ Ηἰπά 1οἱ Ιοοβθ (πτῷ Ἄν ΤΒεῖν 
ῬΓΟΥΪΠποΘ νγα8 Ὀοπ πε ἰοα οαβὲ ὈΥ [06 86α οὗ δηποβαγεῖ 
δηά τπο Φογήδη, νγοϑῖ Ὁ Αβῇθγ, βου ὈΥ ΖΕΡαϊαη 
δηὰ Ιβββοθασ. [π|ἢ6 ποιὰ ἰδ Τοδομο (8 ἂρ ἰητο 
Οα!ο-ογτία, απ 80 ἴο {δ ὙΟΓΥ͂ ΘΧΊΓΟΙΠΙΥ οἵ νγϑβὶ 
Ῥαϊοβῦπο Τῆὸ ροβδβοβείοη οὗ τι ἐγῖμβ, τὰτου ρα 
ὙἩΪ ἢ ταπδ ἴθ6 πιουηϊδίη οὗ Ναρὶν8}} γι δῖ πρ ἴο τῆθ 
μοῖραι οὗὨ 8,000 ἴροι --- τὴ6. τηοάστῃ “Ζ6 06] διείεα,--- 
βίη κθ ἀονῃ οὐ ἰ᾿6 τοδὶ ἰηῖο τὴθ ῥ]αὶπ οἡ ἴῃ 368, 
8116 ἴῃ {Π|6 οαϑὲ ἴξ [8118 οὗ το τπ6 Φογάδη ναὶ ον δηὰ 
τι 568 οἵ Μίογοπι. “ΓΘ 80}] 18, σϑ ΠΟΘΙ Βροακίῃς, 
γαΐϊτι], ([ἢ6 παῖα γα] βοθηοτν οὗἉ στεδῖ ὑθδυῖν. (ΟΠΊΡ. 
θοείἀ68 [6 ἴοττηοθῦ ὑγανο ] τ, ΕἾἼΓΤΟΤ, ΡΡ. 806-381], 
ἴον 116 νἱοἰΠΠ ΕΥ̓ οὗ ΤΠ6 868 οὗ Μοιοπι, Ρ. 861] ἢ 

γεν. 33. Κποῦδὶ δβϑυπιοβ {πὶ ΠΟΙ, ἃ8 ἴῃ τεσ. 
10 δηὰ εἷ. χνὶ. 6, 1π0 δυῖπου, ργοσοθοαϊηρ τοῖα 
ΘΠ ΓΑ] μοΐηϊ, ἀοβογί δ68 [Π6 νγοϑὲ δογᾶογ ὅτβι τουγασὰ 
τπ6 ποσῖν, τποη τονγατὰ τῃὸ βδοῖῖῃ. Τὸ τ8 ἰΐ δρ- 

Υϑ ΠΙΟΙῸ ΒΡ ]6, δίποο Ηοορῃ 18 ποῖ γτορϑδῖθα 
ἰκε ϑαγίά (νϑῦβ. 10, 12), ἴο ππάοσβίαπαὰ τὶ ΚΜ ΟΣ] 
τὶ ἰη νοῦ. 33 τπὸ τοϑὲ Ὀογάοσ τουγαγὰ Αβδον, τ ἢ 
ἴῆ6 ποεῖ δηὰ οδβδὴ Ὀογάοσ 18 ἀοβογ υοὰ, ἴῃ γογ. 84 
[πο δου ὈοτάοΓ. 
ἩΙΘΡῺ 8. πηκποση. Οη ἴδο οΟἴοῦ ἢβηᾶ Μὸ 

Κηον ἤοτὶ Δυάρ. ἷν. 11, Ὑ Βογα ΑἸ]οΣ, ἴῃ 6 Οαξ, ἱ. 6., 

δοοογάϊπσ ἴο αοη. χίϊ. 6, 6 οδκ ἴογοβι ΟἿ 
τ Καῖ ΟΟἸ]θοῖ.) ποὺ Ζδδυμδυίτη ἸΑΥ, ΠΑΠΊΘΙΥ, ὮΥ͂ 
Καάδϑῃ ποι ννοϑὲ οὔ ἴπ6 868 οὐ Μόγοπῆ. Ἦδστγο 812- 
οΥα 88 δίδίη (πὰρ. ἷν. 21) ὉΥ 646], τὰ πἰίδ οὗ 
Ηδδθοῦ ἴθ Κοηΐτο, ψὴο μαδὰ μἱτομ θά ἢ5 τοπῖ {π6 ΓΘ 

(φαάρᾳ. ἱν. 11). ὙΠῸ πᾶπιὸ ὩΘΩΘΣ ἰ5. ἀοτγίνοα 

ἤτγοπι ΘΝ, “τὸ ψαπάον, ἃ ρίδοθ, ἐποτοίοτθ, πίιοτὸ 
ἴ6 ἴδη!δ οὗ 16 νη ΓΟΓΒ, ἴπΠ6 πομηδα8, βιδπὰ 



81. ἃ ποπιδάϊς Βογάβπιδῃ γ͵χαὰ5 Ησροσ. Εσϑῃ ἴο 
τ Ῥγεβοηῖ ἀ8 Ὺ ἴ6 ΒοάουἑΠΒ ΠΙΟΤῸ ΟΥ 1688 {6 ΠᾺ}Ὺ 
ἀἰδροϑοά πδηὰδῦ δδοῦϊ ἰπ ἴΠ6 Βογί οἵὁ Βαβι ϊηθ, 
ἴα 186 ῥἱδίη οὗ Φεζγθοὶ, οὐ Οἴθοα, ἀπά οὐ Ταῦοσ. 
ον Ἐπ, Ῥ. 311, δηὰ οἥξῃ. Βοδίπβοῃ ποῦοβδ 
ἴδε ολΚ8 στονΐηρ ἰπ [μὲς τερίου (ἰ, Ρ. 870; Ζκιίεν 
ΒΙδ. [ξες. Ὁ. 865 [ϑιδη]οῦ, ὁ. δ᾽ Ῥ.ΡΡ. 142, 855 π.]). 
ΕυττοΡ οἰεαμγ ροτγοεϊνοὰ ἔτοπι ΤΊθηιη, Ἰοοϊκίπρ οαϑῖ- 
ποῦ, ΘΔ ἴδ οἰενειοὰ ΒΊγβο ῖς, [Π6 πἰαἼΥ Μρε- 
εἰΔ ἢ ἼΓΟΘ, “ 8 80] ΠΠΑΥΥ, πρδ)εδιῖς οδκ ᾿" (ἱπάϊοαῦθὰ οα 
ὕλη ἀο ὕε] θ᾽ 5 ΜΔΡ). δ᾽ ογεεία, Ἀόυσονοῦ, ποισῆεγε 
τοὶ ἐδ Τίονν, ΒΟΎΤΟΥΟΥ ΘΔΡΌΓΪΥ Π6 δοῦρῃςξ ἴο ἀΪ8- 
ἕέσῃ ἰΒβεῃ. Ηο ἰθ8 ἰοἀ δοοογάϊΐῃ ἐδοὰ [86 τουλδτῖε: 
ΚΟΙΒΟΥ ἜΥ ΓΒ ΠΑΥ͂Θ γάϊδος 6 αὐυὐυπάδηοο οὗ 
το ἴῃ πογίβογῃ Οδ]]ο6. Τ ΒΟΥ οου]ά ποὶ,1 θλίπηκ, 
βαγε [Ὁ] ονσεὰ ΤΥ τοδὰ. ΑἹ διίπιοβρθοσα οὗ ἀθδίῃ 
ἐοειθὰ ἴ0 πι6 ἴο ᾿ΐδ οὐ [09 ΒΟΙΥ Ἰαπὰ ΠδτΘ δ8 ἰῃ 
Βευ)διὶα " (ΕἼΓΤΕΙ, Ρ. 387). 

Δάσαϊ- ποῦ (Ὡ 9 ΓΤ Ὁ ΤΕΣ ὦ. 6. Αἀαπιὶ οὗ 186 
ἀρριι, μοϊονν, “ οὗἩἨ 16 Ρ488 ᾿" (Κποῦοὶ δηὰ ΚΚαὶ]). 

Τὸ πο Σὲ: (τοὰἐ8}}} τϑδὶ]8 Ὁ Το, ο. 11]. 
16. 
Φενηθοῖ, Ταχτισα, 1ἴκὸ [ἢ ῥγϑοθάϊηρ, πητγοοορ- 

πἰσεὰ, ΑΙΒΟυΡῈ Κηοῦοὶ ελΐηκθ δ6 τὰ ουπά 
Αἀδιηΐ-ποκοῦ 1π Ποἷγ-61-Δῆπιαν, ἱ. 6. τοῦ οἱοίδῦογ, 
ἴδτος Ποῦ ποι ποοὶ οὗ Βδδϊῦος. 3660 Ῥαγτου]αγε, 
Κποθεϊ, Ρ. 466 ; ἃ ἀϊβθγοπὶ νίονν, οὶ], 11..1, Ὁ. 119. 
Απά ἴδ ουϊχοίησε ὑμοσγϑοῦ τόσο δ΄ [89 90 σΣ- 

ἄδῃ (τοῦ. 32). ΤΠΘ ἀγροῦ Φογάδηῃ 8 τηϑδηΐ, (}6 
Νὴρ ΗΔΕΡΘΏΥ, 88 ἃ ϑοῦτοθ οὗ [Π6 Φογάδῃ, ΦΟΙΏΡ. 
Χαμ, χχχίν. 10-12. 

γε. 8,.. Απᾶίμο Βοζάοσ σοϊυ σά νοσινατά, 
ἰ. ε. ἴοπι 6 Φογάδῃ, [ἢ Ὀογάογ, πδπιοὶγ, τ[Ππ6 δοι ἢ 
Ὀοτάετ οἵ ΝΑΡὮΪΔΙΪ τατηοὰ ὈδΟΚ, ῬΓΟΌΔΟΌΙΪΥ [Ὁ] ον- 
ἴηρ τ89  δὰγ Βοββῦση τοϑίν τά ἴ0 Ασηδεμοΐ ΌΟΣ. 

Ὁ, δο 'ῃ γοσ. 12. Αζῃδίμοῖαῦοσ ἷβ, δοοογάϊης ἴὸ 
ἴθ ὕμοπι. ἃ. “" σἱσιιΣ αὐ τοσὶ διοοσϑατεοα μετ πθη 8 
ἵΆ .᾽ Νοῖ ἀϊδθοονογεά, τοῦ [Π8 ποῖσε 
ἵς εἰοοὰ πϑϑὺ Ποσϑοϑδγοα ΞΞ- βϑρρῃουίβ -Ξ βοδιγίθῃ, 
ΡῬεΠμῬ8, δὸ Κηοῦοὶ δῃά Κεῖ] βυρροθϑο, βοιιποαϑὶ οὗ 
τη 5 ΟἿΥ, ἰἸονασὰ Μουπὶ Ταῦοσ. ΤΠθηοθ ἰΐ σῇ οἡ 
ιὸ Ηυκκοκ, ποῖ σδππηοῖ ὃ6 ἰἀοπιϊ βοᾶ. 

Απὰ εἰσυοῖὶκς Ζοῦυθη οἱ ἴΠ9 δουίῃ, δη ἃ εἰσυοῖκ 
Ἄξιον ΟἹ [86 τυϑαί, διὰ Τυ 88 ; ἴ89 Φογάδῃ (1ν85) 
τοισασά ἴῃ) δυρ- τίαῖτς. Τῆο βου αηᾷ νγοβῦ θοπη - 
ΔΙῪ 8 ἰ[0 Ὀ6 ππαοτγείοοῦ, πἢϊςὴ οἂ Ζουυϊυπ ἰπ 
(8 δουϊῃ, δηὰ Αβίιοσ ἀπά ὑμάαλ ἴῃ τῃ6 ψαβι, τ μἰ16 
ἴδ6 Φογάδῃ ἰδ ποίζοθάὰ 85 ἐδο οδαβϑὲ Ὀογάδσ. Ὗατοδὶ 

ἀπ σα! ο5 ἀγ γαϊϑοὰ Ὁ 1π6 δπἱρτηδςοι ΣΤ ΤΉΓΤ. 
ΤΙ ΟΧΧ, ἀο ποὶ αν ἰδ, θὰϊ τοδὰ : Καὶ συνάψει 
ὙΠ Ρλον ἀπὸ νότου, καί τῷ ᾿Ασὴρ συνάψει κατὰ 
ἀλέάσσαν, καὶ ὁ ̓ τορδάνης ἀπὸ ἀναταλῶν ἡλίου. ἘΠΊ ΠΟΥ 

ἴδε ποτὰ πῶ ψαπίϊηρ ἴῃ τῃοῖν ἰοχὶ, οὐ, τ πϊοῃ ἰβ 
Ἰηοτο Ἰἰκοῖγ, (ΠοῪ Ἰεῖδ ἰξ οαξ ὈοοδῦΒ6 ἴον ΚΠΟῪ ποὶ 
πἰιαὶ ἰἴ0ὸ ἀο ψῖἢ ἰ. Το Υυϊμχαῖο γα ]δῖθβ, αἀἷ9- 
τοραγάϊηρ [86 ναποίπδιίοη οὗ [Π6 Μαβογοίβδ : " δὲ 
ἴι χἀι αα «οτάαπεπι." Τῆι Γαι θοῦ [ἀπὰ τῆ 
Εηρ. γογ.] [Ὁ] ονσοά ; δας σοῦ Βδυπιοῦ (ρ. 238 6) 
δες Ἰαδογοὰ ὕο βου (ππὸ τηἷ8 πάλῃ οη το Φοτάδη 
οοηδίβιοά ἴῃ 186 δἰ ΧΙ Ψ6ἱν υἱ Προ οἡ [6 6881 546 
οἵ τα Τοτάωαθ. ΗἱΪβ8 τραϑοὴ ἰ8 (Παΐὶ Φαΐγ, Ὑγῆο ἰδ 
ὑτοῦχὰς ἴῃ, οἷ. χίἱ!. 40; Ναμπη. χχχίϊ. 41, σοπίγα 
τροτεῖῃ (Ϊ. 6. ΘΟΠΙΤΑΥΥ [0 ἴπ6 σι]6 φσγοροβοὰ Νατη. 
Χχχνί, 7, 88 ἃ ἀοεξοοηδαπὶ οὗὐ Μαηδββοῖ, ἔτοτὰ 
Μαομν ἰδ6 Μδηβδβεῖί6) τγαβ δοίΌΔΠγ, δοσοτάϊηρ ἴο 
1 (ιν. Ἶ,, δ, 21 ἔ,, ἀοβοοπάοά τγουρῃ Ηοζτοπ, οἡ 
᾿ΐ8. (δι μοτ᾿ 8 εἰάθ, ἥοπι υἀδῖι, δη ἃ τποτοίοτο ἴο ὃ6 
ἀοεϊσπδιοὰ ῬΤΟΡΟΓΥ δηὰ τορι] αυῖν α ἀσβοοπάδηϊ 
οἵ δυάδῃ. Ἰζ εἴ] ε190 45 δἀοριοὰ τῃ18 νἱονν, νυ ῃΐϊςῆ, 
ΠΟΤΟΥΟΥ, ΑἾΟΥ 41} τὴ σατο 11 τ ἰοἢ νου Ἠλιοῦ 
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6518 0] 18ῃ 6 ΟΥ̓ ἰΠδὺ 80  ΔΤΥ ρδδβαρα ἰπ ΟἸΓΟΙΪο6168 
ςοπιδὶποά τυ ἢ ΦοθορΒυ8, 4πὲ. νἱ!]. 2, 8. Εδιποῦ “ἷς 
8. παγὰ ἴὸ Βα] ον τὲ ἴΠ)0 ροδϑοδείοῃ οὗ Ψ8ϊγ, νοὶ 
Ὀ6]οΏ ἔτοπι οἷ. χἰϊὶ. 80, ἴοὸ Μαδῃδβρεῆ, οουἹὰ 
αν ὈΟΓΠΘ {πὸ πδπι0 οὗ Φαάδῃ ᾿" (Βυπηδοη). Νοῖ 
ΠΊΟΓΕ 88:9 ΒΟ ΊΟΥΥ ἀτὸ [Π6 δἰὐοιαρίδ οὗ οἱ ἀοὺ τί ἴοτ ; 
οὔ Μαβίυδ, ὙΠΟ βΌΡΡοΟδοδβ ἔπ δὶ ἃ ΠΑΓΤΟΥ διγὶρ οὗ 16 
ἰαηά οὗ Ναρ δ]: διγοιπῃοα δἱοπρ ἀόνγῃ ἰδ νγοϑῖ 
ΒΏΟΓΟ οὗ [86 ὅιθα οὗ (4]}166 ὃ Φπάδῇ : οὗ Βδοἢ θη, 
ἢ Ρ]δοοῦ ἃ οἰΥ Φαάδῃ οὐ ἐπ Φοτάδη ; οἵ Εεἰαπά, 
ὙΠῸ 88 γ8 δαὶ δοτηοίπηοα αἱ Ῥαϊδβιίηο, (ἢ6 τ 8016 
Ἰδηὰ οἱ 106 ἔγγοϊνο ἐγ 8, νυδϑ οδ᾽ ϑὰ 9πάδο8, ἴΠ6Γ0- 
ἴοτϑ ἴΠ6 ἰδηὰ θαϑὶ ρὲ [6 Φοσάδῃ τηϊρ ΐ 06 80 08]16ἅ. 
Πδηοο ΔΙ ΓΘ ΕΟ. 8 οὗἉ [Π6 τοχὲ ἤν Ὀδθη σγοϑογῦρα ἴο. 

Ετοσι ἴδ οπιϊδείοη οἵ ΓΤ ΤῚΓΙΤ 3 Ὁγ τ Ῥοδὶ Οο- 
ἀΐοοϑ οὔτπο ΧΧ. (γαῖ., ΑἸοχ., ἀπά ΑἸὰ.), ΟἹ τς 5 
μιὰ ργορουθὰ [0 τῦϑδξ ἰΐ δἰ ΙΡΙῪ δ ποῖ Ὀθ]οηρίπρ ἴ0 
1806 Ὀχέ. Μδατγου, [Ὁ] ονγοὰ ὉΥ Βαπϑθῃ, γοίοτΊη 

ἴο οἢ. χυὶϊ. 10; χίχ. 39, πόυἹὰ τοδὰ Ὁ 38, δοὰ 
(ΓΔ Π8]δῦοβ ΔΟΟΟΓΑΪΠΡῚΥ : “ εἰ ἰεγτεῖπδ δογμπὶ Γαΐ 
«Ἰοτάαπυε αὖ οτίοπίε." (ὐοποοτηίηρ ἴδ ΧΧ. Β6 

δΔΥ8 ὈΓΙΟΗ͂Υ ἀπὰ πὲ}: “βορίὶ. ΤΙ ἐμο 
Μαγίε οπιϑετιιπί, ς. αὐ υεγε. 1δ, 80, 88 8]. Καο- 
Ὅ6᾽] τἰϊηκθ “ἷς νουἹά 6 τηοτϑ βυΐιδῦϊο ἴο γοδά 

ἽΦΦΊΡΝΣ, βἷποο Ναρῃ δ] δογάογοὰ οὐ 5βϑεθδγ 
οα ἴδιο νγεϑὲ δπὰ βου," Ηθ βαὺβ ἤυσίμοτ, “ ΠῚ ΝΘ 

τοϊδίη ΓΙ ΤΊΓΤΣ, τὸ τηυϑὶ δβϑυαπιο {παῖ τῃ6 ρατὶ οὗ 
Ιββδο δι Ὀογάοτίηρ οὐ ΝΑΡἢ ΔΙ γγα5 οα]]Ἱοὰ Φυάδῃ, 
οὗ νοοῖ, ΠΟΎΘΥΘΓ ΤΠ6ΓῸ ἰδ Π0 ουὐἱάθποο," Βυῖνπδῖ 
ἰδ ποῖ δὴ δαΐδοθπὶ ρογίοη οὐὁἨ [βϑϑεθαγ, θὰ ἃ ρῖδοθ 
ἴῃ ΑβΠεγ, τυ ἰο ἢ 88 τηϑητοηθα ἱπηπιθα το} Υ Ὀεΐο ΓΘ 

ΤΊΤΓΤΞΙ, νγὰδ 8ὸ οδ δὰ 1 Απὰ (ΐ8 ρρβϑαγε ἰπ ἤμοῖ 
ἴο να Ὀδθη ἴἰ οαδ6, ὉΓ οὐ ἴδῃ ἀς γε] θ᾽ 5 Μὰ 
{Π6ΓΘ ͵8. ἃ ρΙ86ο8 ποῦ οὗὨἩ ΤΊ θηΐη πιαγκοὰ οἱ,  οε1- 
76}, ἰῃ πο86. πϑίηθ ἴπ6 οἷά. ΠΆπιὸ 889 ὕθθη ῥγὸ- 

βογνοά, δἰποθ Φεδυ )Θἢ τιΐ ἰδ ΘΟΤη6 ἔγοτα ἌΒΟΣΝ 

88 Ὑ6]1 8 ἥγοτηὰ ΤΊΤΟΝ, οὐ. χίχ. 45 (8.6. θ6]ον). 
Επττον τοδοῃοὰ {πἷ8 οι πα ἰδ ἔγοπι ΤΊυπΐπ ἷπ δη 
ποὺγ (Ρ. 339 ]. 11, σομηραγοὰ ψῖτἢ 1. 4 ΠῸπι Ὀοϊ- 
ἴοπι). Αἴἶτοῦ ὅγϑι ἀδβοθπάϊηρ τμ6 εἴθερ ματι, ν ἰοἢ 
νη ᾶβ ἀοννῃ δἱοης [Π6 νγοδῖ βίορθ ἔγοπι Τί πίη, ἢὸ 
ψοηΐ ἂρ ἴπδη οὐ οὗἩ 1πΠ6 τανΐπὸ ({πῸ ΑΥ̓͂ Δαγ Πτ δὴ 
8. ταοδη) ἰοσαγὰ [Π6 Ἰγοδῖ, δηὰ οβπιὸ ἴοὸ ἴῆ6 1{{||Ὁ 
γ Πρὸ Φεδυ  ) ἢ, “Χο νν8 ν]]]ἀρ,᾿ ϑατγττουπάοα ὈΥ 
ἸΠΆΠΥ͂ ἴτοα8. ΟΥ̓ γυΐηβ8, ΕἼγγοῦ ἰουπὰ ἴΠεγ ἃ ἤποὶν 
σἠϊδβοϊοὰ ὈΪοοκ οὗ βϑίοπο υ΄ῶῆϊοξβ. ἣθ τοραγὰϑ 48 τἢ6 
βσς τγϑοα οὗ ἃ βνηαρόρτιο. [Ι͂π {8 ΤΏΒΠΠΟΥΙ 76 
ΤΩΆΥ δοῖΐνθ [Π6 τ {16, δ᾽ ΡΙῪ δηὰ ΘΑΣἾΥ, Ἀ8 ἐξ ΒΘΘΙῚΒ 
ἴο 8, τοϊϊλοιί απν οΓ ἰλε ἰεχὶ απα λοίαϊπη ζαδί 
ἰν6 Μαβοτεῖϊε ρμπεϊιαίδοπ. 1, Ὠονναν τ, γ6 νογο ἴὸ 
σἴδηρο τπ0 ἰοχί, Μδαγεγ᾽ 5 οοπ)οοῖαγα νγοι]ὰ ἀθ- 
βεῦνα, ἴῃ6 Ῥγθίογοηςθ ονοῦ ἴἢδι οἵ Κηουοὶ, Ὀςσάυδθ 

ΓΤ ΓΤ Δ, ἤοπὶ [Π6 βἰ τα Δ ἢ οὐ τὴ Ἰοζίοτθ, πὶ δϊ 

ΥΘΓΥ͂ ΘΑΘΙΪΥ μᾶνὸ δτίβοῃ ἥοτα Ὁ ΔΊΣ, τι μί ἢ. ἴα ποῖ 
ἰδ οδδο τι ΘΙ 25. 

γον. 835-39. ον αὶ Οὐ ἐε5 οΥ Ο΄αἰδϊοε, νον 35. 
Φιδάϊτη, ἀπκηονη. ον, ᾿ἰἰκονν δα ὈΠΚΠΟΝΠ 
Ηδτοτηδίῃ, ἴο ὃ Κορὶ ἀϊδιίποΐ ἔγοτη ἴΠ 6 οὔθ το 
ιἰἰοπθὰ Ηδιδῖῃ, {ἰδ πουίπογη δοππάατγοίοννη οἵ 
Ῥαϊοϑῦπο; 86 [ουιςα] οἷτν, οἢ. χχὶ. 32, οδ ] οι 
αἶδο Ηδπτοι -ἀοΥ οὐ ΗἩδιηπιοπ (1 (Ἶτ. νἱ. 61)... 
ΤῊ παπιο ἱπάϊσαιοβ ΨΆΓτη ΒΟΥ Ώρ8, βπ 6 ἢ 88 οχϊβίοι 
αἱ Απιπῖδι8 βου τἢ οὗὨἨ ΤΊ ογ 85 (᾿Αμμαοῦς ἴῃ “086ρ]]. 
Απὶ. χυνὶ!. 2, 8; εἰ! “ια. ἵν. 1,3; βδο6606 Μϑηκο » 
Μὰαρ ν., 546 πιδρ οὗἨ Ο4}}|66], ἀπὰ 511}} ὀχ ἰβῖ. 
ἘΚΚαΙΏ, δἰιαοα, 828. {πῸ 716 ͵ν}8 ἤδνο τιουρῆϊ, 

[45 ἰαδοτοὰ ἴο ἀονεῖορο ἰδ, Δρρϑδᾶγβ ποῖ β0 οἰ θην [ ὁπ 18 5[τ6 οὗἉ τΠ6 Ἰδαῖος Τί νοσίδϑ. 
Ἰ1 
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Οἰπποσοίὰ (33 οὁσ ΓΞ, οἷ. χὶ. 2; Τ γ.: 

ἽἼΘ3, ΠΡῸΣ, ΠΟΊΒΆ, Γενγησάρ, Φοβορὴ. Δεϊ. 
«7ωά. 1.1.10, 7, 8), [86 οἷτγ αἰγοδάν ταθητοηϑά, οἢ. 
χὶγν. 3, ψ ἰοῦ ζανθ πϑηηθ 10 ἔπ ὈΘΔΌΠΝΙΪ δηά ἴδτ- 
ἘῸ ῥ]αῖη, ρνἱοταγοὰ ὈΥ͂ Φοβορῆυβ (ἰ. α.} ἱπ τῃ6 τηοβί 
ΒΡΙΘη ἃ ΘΟ] ΟΥ5, δηά ἴο {πὴ βρα (οἷ. χὶϊ. 3; χίὶϊ!. 27; 
τὰ. Χχχῖγν. 11}, Βα τ ἢ Οἢ Πα5 1186} αἰβαρρθαγοά. 

Κποροὶ βρροβοϑ ἴπ6 Κθδη Μίη)δῃ ἴο Ὀ6 τὴθ γῖδοθ 
ὙγΠ6ΓῸ ἰξ δἴοοά, Ὑῇα ρῥ]αίη, νι ηϊοῆ ἰδ δθοῦΐ δὴ ποὺΣ 
Ἰοπρ δῃηὰ ψΡΥΘΠΤΥ͂ πιϊπυιῦοθ Ὀγοδα, οχίθπ 5 ἔγοπὶ ΠΘΑΓ 
Μο)ά6)] τὸ Κδδη Μίηξθι. Οοπιρ. ἥιγίμοῦ ΕὌττογ, 

Ρ. 319 δ᾽; Βοδίπβοη, 11). 290). ΣΛ39 βἰρηὶδοδ ῥγοῦ- 

ΔΌΪΥ ““Ἰον στοιπά," ἃ ΒοΊ]ον,, κοιλάς, ἄοτα 929 
(Κπον"]). 
οτθο 86. Αἀὐδγαδῃ, πκηοτη. Ἐδιηδη, δα 

παῖε ΒΔ Θἢ, βου πγοβὲ οὗ βίδα, οὴ 8 μ]δίῃ, ἃ 
γζθ, ὈΘΘΠᾺ] ὙἹ]}]δρθ δασττοαπμάθα τ ρῥἰδπῖδ- 

ἐϊ0Π8 οὗἁὨ οἸἶνο γθο8. Ηδξουσ, δθ6 οἡ οἷ. χὶ. ]. 
γον. 87. Ἰζδάθβῃ, 8606 οὔ οἷ. χἰϊ. 22. Ἐαγοὶ, 

ποῖ ἴο Ὀ6 οοῃίουπάορα ψὑἰ} ἙΔγοὶ ἰπ Βαβῆδη, οἷ. 
ΧΙϊ. 4, ἀπκηοση. ἘΠ. ΠΔΣΟΣ, ἀοιι11688 Αἰη Ηδζογ 
βουϊῃ οὗἨ ΕδπΊοἢ. 

γεν. 88. ᾿σοὰ, ΠΟῪ Φδτοη, Φδγαη, οα 8 πείρῃς 
πογίῃυνοβί οὗ 6] 18. ((ἶ804]64) ἴη 4 ἔδγιῖ]6 δηὰ οἱ]- 
ναιοα τορίοη νὴ ἢ Ταΐῃ8 ΠΘΑΡ ὈΥ. ϑορίζοῃ, ἰΐ. ᾿. 
128. ; ἵδη ἀς Ν᾽ ε]άς, Ναγτ.ὶ. 174 Εἰ., αρωὰ ἈποθεΙ. 

ΜΊσ ΑΙ - οἱ Ὁ πλΌ, Οοἀ δ ἰονοτ). ὙΤῈῸ 
ΠΆΙῚ6 ΒρΡΟΆΚΒ ἴογ Μαράαδὶα (Μαῖὶ. χυ. 39), ποὺ οἱ- 
τρρ ὐνω πίοι ἰδ ἷἰβ Βα ρροθοα ἴο θῈ ὉΥ αδβθῃ. δηά 
Ἑοδίπβοπ (11). 278), ΟἾΪΥ ἰδ 8 τϑιδγκαῦῖο ἴῃ δι 
ΜΙράΑ1]-6] νγᾶβ ποῖ Ὀδίοτο (νου. 85) ἱποϊαἀοὰ ἴῃ {Π6 
εἰθὺ ᾿γίης οα ἴΠ6 ὅθ8 οὗ Οδηποβασοῖ, γαῖ ον τη δ 
δι6Γὸ ἈΠΟ ΠΡ τι 88 |ἴ6 ΠΥ ΠΟΥ 680. Οἡ [8 δὸ- 
οουπὶ Κποῦεὶ, ΘΟΒΈΓΑΥΥ ἴο ἐπ6 Μαβοσγοιὶς ρμοϊητίην 

ἘΝ  ὩΌ, )οἷπβ ἰξ τ τη [Ὁ] νης ΘΓ, δπὰ 
ἴοη ἥηάδβ 1ῃ6 ρἷδοθ ἱβὰ Μοε)άοὶ Κογιπι, νοϑὶ οὗ 
Ἐδιηδ. ΤΠ γθο ΠΟῸΓΒ οαϑί οὗ ΑἼοΐο (ΒοὈίπϑοη, ζαΐογ 
Βὶδί. ες. ρ. 86). Τοο ΓᾺΓ ψοϑῖ. 

Ἡύογϑσω, Π]688 ΟἿΘ ϑοοορίθ Κποῦθ] 5 σοτη ὈΪΠ8- 
οη, ποῖ ΥΞ ἴοαπά. ὅ0 ἢ Βοίμ-δηδίὴ (Φ πάρ. 
ἱ. 883), Δηἃ ΒοΙΒ-ΒΘΙΩΘΒΏ, Ὑίοἢ ἰ8 ἀἰ θγοπῖ ἔγοῖῃ 
Βοι(ἢ - Βῃοπιθϑῃ ἰπ Φυαάδῃ (εἶ, χν. 10), δπὰ Βοιὶ- 
ΒΘ 8 ἢ ἴῃ Θ5ΔΟὮΔΓ (γα. 22). ΝΙΩθίθϑα οἰξίθο. 
ΤῊΘ πον ἀοιαι!οὰ 18 δἰ χύθοῃ, 

σι ΟἸ.. χῖχ. 40-48. 7Τ΄λε Τοντίϊοτῳ οΥ 14 7 τῖδε ο 
απ. Τιΐβ ὑτρθα τοοοίνοα τπ6 βονϑηΐϊῃ 1οἱ, τ ἢ 
01} τὸ τπ6πὶ ἰῃ “ρἰοαβδηὶ Ὀ]6 068" (5. χυὶ. 6), 
γοδί οὐ Βϑη)βτηΐη, ποστὴ οὗἁἨ υάαϊ, βουὴ οὗὁἩ Ερἢ- 
Ταὶη. ὙΠΟΙΓ ΘΟΠΠΙΓΥ ἸΔΥ͂ ΤΩΟΒΙΪΥ ἱπ τἢ6 ΘΠ ΘΡ ΘΙ ΔΕ, 
θαι λπάστοα ὃν ἰλ6 Απιονίίε8 ( ιᾶν΄. ἱ. 84) βοπι ἰαζ- 
ἐπ Ῥοκεοδβδίοη ΟΥ ἐλεῖτ Ῥγουΐποε, τὴ 6 γατ] κα ἐγῖὶθ6 οοπ- 
πογοά, 651 468, ἃ Βπι8}} ἴγασῖ ΤᾺΓ ἊΡ ἴῃ [Π6 τηοπῆ- 
ἰαἰπβ οὗἩ [Π6 ποτ (7 ἀρ. χν]!, 1 8.). Φοβορῆπ8 
ἄοοϑ ποῖ τηϑπῦοη 1Π1|5 (4π|. ν. 1, 27), θὰ: ὉυΓ 
ΔΌΓΠΟΥ ἀο68 (ν6Γ. 47). 

γον, 41. ὥΖοσβϑῃ, ἘΒΏϊΔΟΙ, δηὰ Τὰν - ΘΒ ΘΣΩΘΒΉ, 
Λἤγοο οἰ68 οὗ διιά8}} νυ ἰσ ἢ νγογο γιοϊ θὰ ἰο {ΠπῸ 
Ἰλαπίῖοβ, δαὶ οὐὗἁἨ ψἘΪΘἢ {ΠΟῪ ἀἰά ποῖ ΟΟΓΌΡΥ [τϑ}6- 
ΤΏ68]1, ἃ ΟἿΌΥ δϑεϊσῃηϑ ἴοὸ τπ νον ϊ68 (ςἢ. χχὶ. 16). 

γον. 42. Βμβδιδθθίη (ΒΩ ον ἩἿΞ ΣΝ, 
(αβοηΐῃϑ : μΐίδοθ οἵ 8. Κα]8, σοτῃρ. ὈΟΝΣ ΣΙ, 

εἷ.. χΥ, 28), 2 ὅπ). χχὶϊὶ. 82;1 ΟἾν. χὶ. 83:1 Καὶ. 
ἷν. 9; πον δα] δῖ: (Ποδίπϑβοη, Ζαίον διδί. ἴδεβ. ν. 
144, π. 8 [5610]. ΑἼαϊοι, οἷν. χ. 12. 
Φοῦμἢ. Αὔοςοογάϊΐης ἴο Κποδοὶ σοπίδϊποᾶ ἴῃ 

ἴπὸ Υααν Αἰλ|1Δἢ πνοϑὶ οὔ Ζ6ἷο (Α)αοη) (Βοδίη- 
80ῃ, [αίεν ΒΙΝ,. 68. Ῥρ. 144, 145]. 

γον. 48. ἘΠΟΏ, ρογῆλρβ ΕΠ π (Βοδίπϑοη, ᾿ἰ. Α 
Ῥ. 120). ΤΕ ΑΔΕ, οἷ. χν. 10. Ἐἴκτοι, ὁ 
χνυ. 1]. 

γον. 44. ἘΠΌΘΚΘΕ, ἃ ΟἿ οὔ ἴ80 1,ονἱῦδβ, οἷ, χχὶ. 
28, ΟἸΠΟΥΥΤΙ86 ΠΠ ΚΉΠΟΥ. 

αἰδοίου, οἷ. χχὶ. 28, 4 1 νυ ςα] οἱ 4150. 
Μεοημομοα 1 Καὶ. χυ. 97; χυΐ. 15,17, ἴῃ τ σοηοδίβ 
ψ ἢ [86 ῬὮ1]1501η686 ; ποῖ γοῖ αἀἰδϑοονογοὰ ἱπ πιο θη 
{{π|68. 

ΒδδΙδία, ἰοτ ἤρα ὉΥ δοϊοπιοπ, 1 Κ΄. ἰχ. 18 ; πη- 
Κπουπι. ὙΠΟ ἰάθη 8) τ ΒΔ816, οἰ. χυ. 
11 1 (Κποθε]). 

γον. 45. ϑοβυάᾶ, ΕΓ ῬΓΟΡΔΌΪΥ εἱ - Ὑεμυ ἀ 6 Β, 
ἴγο ΠΟΙΓΒ ποῖ οὗ [υδὰ (ουίηδβοη, 111. 45), ἴὴ ἃ 
Ὀοδυτ αι], νυ 6 ]]-ου]ἀναῖοα μ]αΐη. 
ΒΘ. ΟΥΑΙ, ΠΟῪ [Ὀη Αὐτακ, οπὸ δου ἴο {π6 

γγοϑί οὗἩ ΥὙ δῇ α])οἢ. 
Οδιμ- σϊτασωοι, ἃ μους 8] εἰν, οἷ. χχὶ. 24; 1 

ΟἸὮιν. νἱ. 54, ἴοὸ 06 βουγῇῃϊ δοοογάϊηρ ἴ0 [6 Οποπι. 
Ἧ " Υἱοὶ Υ οὗ ΤἬη δι, θα ποΐ γοῖ ἀϑοονεχοα 

6ἰ}). 
γεν. 46. Μοήδσκου (ασμα ἢαυεάϊ πὶς, γοϊ!ονν 

Ὑ606Υ), ὈΠΚΠοΤῃ. 

Βδκκου (ἸἿ)2 ἤοτα [72 ΞΞ ΓΙ, “ομθεκ," 
(ἀ686η.) ππκπον. 
νυ [86 Ῥογάοσς Ὀοΐοστο δϑαρῇο. Τῃοδβα νοτὰ8 

ἰηάϊοδῖο τῃδῖ Μοδγκοη δὰ ΠΆΚΚΟΩ αἴ ἴοὸ ὃδ 
βουρἢῦ ἰη τΠ6 ταρίοι οὗ Φαρδο. 

δάρβο (ἼΞ3, Ὀδδαιγ) ἴδ τηδβπιϊοηοά οἰβθσβογε ἴπ 
ἴἼ6 Ο. ΤΊ ΟΥ 1 Κα. ν.9; 3 (νυ. ἱϊ. 16; Ἐς. 1". 
7; Δοη, ἰ. 8. ὕὉπάον (Π0 Οατοθοῖὶς απο οὗ ἴοσππὴν 
[,μἴ. ὄορρο, ἐξ οοςοιγ8 οἴζθη πῃ [6 ὈοΟΚΒ οἵ Μβοοδ- 
668 (1 Μδος. χ. 74,76; χὶΐ. 84; χῖν. 15, 84; χν. 
28, 85; 2 Μϑδοις. Χὶΐ. 8--7), ἀπὰ ἴῃ 1Π6 Αςἰδ οὗ 186 
Ὦ ωρλὴς (ει. ἰχ. 86-48; χ. 5, 8, 23, 82; χὶ, 5). 
Τῆδθ μίδοθ 18 ΠΟῪ οδι]θὰ 9648, ἴῃ τσ [π6 οἷά 
ΠΔΠῚ6 Φάριο ἰδ ῥγοϑοσυθά, δηὰ 1 48, δίποα [6 
ἔπη65 οὗἩ τῃ6 ΟΥαβδ 6 ΓΒ ἴο [86 ργοϑοηΐ ἀδῪ Ὀθοη τ86 
Ἰδπάϊηρ- ῬΪΔο6 οὗἉ μΠρτ 9 ὙΠῸ σῸὺ δοποδ τὸ Ψοπτι- 
ΒΔ]. Τ6 ρΡορυϊδίίϊοι διμοιηῖβ ἴο πο ἔῬΥ ΠῸΠ) 
ἔνο ᾿πουβαπὰ βου]8, ἱποϊ υἀϊπρ δϑους Τγοο ᾿πΠοσβαπὰ 
Μομβδιηηηδάδηβ, εἷχ πυπάτοα ΟἸ τ βδη8, ἀπά ΟΥ̓ 
ἀὐοῦυῦ οὔθ παπάγοά δὰ ὑνγθητΥ {68 (νοη Ἐδλατη. 
Ρ. 205). ΤΠ οἷ ἰδ νΟΓῪ οἷά, 811, 88 [Π6 δὲ- 
εἰοηῖβ Ἐπουρῆϊ, Ὀοίοτο [6 ΕἸοΟά : “}:5ἱ ͵ορρε απῖε 
αἰμυΐωπι, εὐ Ξτμπί οσοπαϊία᾽" (Ῥοπιρ. Μεῖα, 1. 11); 
“. Ῥλαηέσυπι απσμῖον ἰεγταγιπι ἱπαπααίίοπε, εἱὲ 
γυπι " (Ρ]π. Η δι. Ναῖ. γ. 13) (αρμα γοὰρ Ἀδυ- 
το, Ὁ. 204). Οη {1Π6 οδϑὶ ἴΠ6 ἴον 18 βαυττοπηάοά 
ὉΥ 8 Ὑ746 εἶτο]6 οὗ ραγάθῃϑ δηὰ γστονθβ οὗἨ ποΟῦΪ6 
068. ΟτΥΑηροβ, δἰπιοηάβ, ἢρβ, δρτγίοοίδ, Ῥδϑοῦ 68, 
Ῥοτμθρτϑηδῖθϑ, ΒΡ 168 δπὰ Ρ].πΊ8, δυζΑΓ οΔὴ6 δηὰ 
οοἴϊζοῃ, 4]] ΠοατΘῃ Δα γ ὉΪΥῪ ἤθγο (ΕἼἜΓΓΟΥ, ΡΡ. 6, 
1). Εγϑῃ ἴο {Π680 ραγάδη8β οχίθπαοα, δοοογάϊπρ ἴο 
τὴ6 Ῥ888 Ὀρίοτα 5, ἴπΠ6 ἰοττοτΥ οὗ ΠΏ δη. Ὡ- 
οοΥππρ δόορρδ, οοιρ. διγίπου, ΕἸ ον, χνὶ. 574 
[αρθ΄ 8 ἴτδη8). ἰν. 2358--259])}, ΠΟΥ ἴῃ [6 δέεαί- 
ισδιϊογδιιοὶ, Ἠοδίπβοη,1 ΤΟῦ]ογ, γαπάετισισ, δηα 
Ναχαγειδ, πεὺδὶ Απλαὴσ ει. 8. το., Ὁ. 802. ΤῊ8 
ΔυΙποῦ ἕοαπα οἷν δι 80 ἔδτ δἀναποορά [ΠΟΤᾺ ἴῃ 
1865 τπδὶ Πουβοβ γοτῈ Πα π ογοά, δηὰ “ ἴῃ ρσοηυΐῃα 
Ατδδὶς πυμπηθγα 8," δπα τῃοἷγ “ χδῦθβ ἢδηηθά, ἐ. 7. 
ΤΑΥ͂ 61 -ΒαΠον, δ6δ-  αῖο.᾽ 
Απὸ [86 Ῥογὰδθσ οὗὁὨ [8ο ἈΠ ἄγος οὗ Ὁ)885 ντοὰῖ 

ουΐ του ΓΒ ΘΌ., ἱ, 6. ἴπ6 ΟΠ] άσοη οὗἩ  δηῃ οχίοπάοα 
{ΠΡ ΤΟΥΓΪΟΥΤΥ 88 8 τοϊαίϑά ἱη Ψυᾶρ. χυῇὴὶ; ποῖ, 
Βονονοῦ, ἰπ τὴ0 ἱπιπηοάϊαῦο υἱοϊη ΠΥ, Ὀσὺ ταῖθοῦ, 
δἴνου μανίην τῇτοῦρσἢ ἔνθ βοουῖθ ὈΘΟΟΙΠῚΘ 88 ιἰ8ῆοα 
οὗἩ 186 ΓΔ ἘΠ Υ οὗἁ τοῖν πηἀοτίδκίηρ (δ πᾶν. χυ ϊὶ. 

71-10), δὲ {πι ἴοοι οὔ Απε Ἰάθαποα ἰῃ Γαἰβα (Οὐ, 
Ψαὰρ. χνὶϊ!. 1,27), οὐ ὭΣΤ, δβ (η ρίδοο ἰς οδιἹϑὰ 

1 [Βονϊηδοῦ κἶντοβ τὸ οτίρί 8] ἰοἱοτταλίση οουοοτηίϊηξ 
Φορρᾶ ; 860 1}. 81, Ὡοῶ. -- ΤᾺὰ.] 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧ. 

ἰῃ ἴ6 ἸΔῈΣ Α]Υ οὐἨ ΟἿ σοσϑο. 76 ΤΟΆΒΟῚ [ῸΓ 
ι͵6 τιϊρτδοἢ ἸΔῪ ἰπ [6 ΡΙΌΘΘΌΣΟ οὗἁὨ (6 ΑἸγοτί [68 
πρὸ ἀἰά ποῖ 8Δ]|1ὁγν ἴδ 6 168 ἰο Βργοδαὰ {86 πη)" 

. φϑεῖνοβ ἴῃ ἰ86 μ]αίη (Τὰ νγ. ἱ. 84). ὙΠ τα ρεδοο- 
] δηὰ ἀδιει ΘιἀΟΏ 85 1Π6Υ ψοῖθ 806 ΙΟΓΘ 
ΘΑ5Ι]Υ ἴο 464] δῃὰ τη οΟΠαΌο Γ᾽ ἴμοπὶ α'8οὸ. ΕῸτ 
[86 σὨΠᾶροα οὗὕ 8 νοὴῦ ὉΡ ἴίο Β'σ;Ὀϊ δραίηοιϊ 
Τϑαβόσ, δα ἴοοῖς δ, δια αηοῖο ἐν ἢ} [89 
οὐχο οὗ [86 ἀποξά, διη) ἃ Ῥοαδοαδδοοὰ ἰξΐ, δια ἄνγοὶῖ 
τδοσαίη, διὰ οδοὰ Τραμοτη ὭὌμδει, εὔἴἶον ἰδο 
ὭΔΙΏΘ οὗ ὉΔ; ἐμποίρ ἡδίδον. Το 8 [9 βἤθπὶ ΟΥ 1,δ᾽6 
πΉ 0} τὰβ οδ]οὰ Πθδη ὉΥ [πὸ Ὠαηΐτοβ, πὰ μὲν »γὸ- 
ἱερεῖη, ἰΒ ς8}16ἃ 80 α͵8ο ἰῃ ἄδηῃ. χἶν. 14, ἰθ ργοβογυοὰ 
ἰδ 186 ργεϑθῃΐ Ὠ8π10 οὔ (6 ρίδοο, Τοὶ 6]- δαὶ (}}}} οὗ 

(86 πάρε), 811 οὗ δη, ἴον ὙἿ τιοδηβ Ἰυάρο, δϑ 
Προ, ἰἱ. 172, αριὰ τοὺ Ἐδαπιοτ, Ὁ. 125, θτι. 
24 α, 48 ροϊηϊεοα οὔ, δηὰ πὶ {π|8 θη. χ]ῖχ. 16 
ΤΛΑΥ Ὁ6 οοΙμραγοά. [Ιξ ἴ8 ἃ μἰθδδαηΐ ρτόθῃ ἈΠ] οὗἁ 
ΠΟΙ ΙΏΟΤΘ [8 ΕΘΉΕΥ ΟΥ̓ ΆΤΉΙΓΕΥ ἴδος ἴῃ δείριις οἱ 
[86 δου εἰάδ, τ ἶ]α ἰονγαγὰ ἴδ ϑουτὴ ἰΐ [115 οἱ 
[Ὁ 8 ΠΟ ΒἰἀΟΥΒΌΪΥ ὕΤΘΔΌΟΥ ἀορὶῃ (ΕὌττοΥ, Ὁ. 865, 
866). ΕἼΓΤΕΓ ΒΔ ΠΟ [Γ808 ΟὗἩὨ 8 Δηοίοῃηϊ ΟΥ̓ 6χ- 

ἴ 5οη0 ἤοᾶρθ οὗ δίοποβ Πὰῦ (86 δβουϊηνοεί 
εἶρς, ΤῊΘ δδηθ ὑγϑυθὶ θυ ἀοϑοῦ 068 ὙΘΥῪ ΥἱΥΪῪ 
[6 οδρίπιτο οὗἁἩ [3ϑῆοπι ὉΥ ἴπ6 Πϑδηΐϊοβ, Ρ. 867. 
Οσπιρ. Κοδίπδου, 111. 851, 858 ; Ζαΐεν Βιδί. Κ᾿». 
92; ΕἰτιοΓ, χυ. Ρ. 207 [Ἕἀδρο᾿β ἰγδῃδὶ. 11. 204-207], 
τοῦ ΒλύτΩοΓ, Ρ. 125. Θ ΠΑΠ16 ἯΔΒ Ιηοδί ἴ81}}}- 
12 ἴῸΠ) ἴΠ6 οχργθδϑίου “όσα δὴ ἴο Βθογ- 

108 

Β604," Φυάς. χχ. 1; 1 δι). ἰἰϊ. 20; χχχ. 830; 3 
ὅ4πι. χυ]!. 11. Ψογοῦοδπι 68:80 1816 πότθ {116 "ΤΟ Υ- 
δὴ οὗ 186 οσαῖνοβ, [6 “Νοο- 6γ86}}15 ἢ ττουβἢΡ,᾽" 
1 Ά.. χίϊ. 28, 29. Φο νγᾶὰβ 81}}} ἀονοϊορὰά ἴο ἱϊ, 2 Κὶ, 
Χ. 29; Απὶ. νἱ}]. 13, 14. Μδγ ποῖ ἰΠ6 οἷά Ὡδπὶθ 
1 βἤοπι ἤαγο θθοῃ τοδί πϑὰ ἴῃ τῃδὲ᾽ οὗ (86 τι] 
80ΏΓΟΘ Οὗ [Π6 Φοτάδῃ, 6]-1.,ἀάδη ( εἰ], ἱ. 2, Ρ. δ8) 

ἑ, Ο. χίχ. 49, 50. υοελια᾿β οεϑοββίοη. Αὐ- 
οογάϊηρ ἴο Ηἷ8 ἀο5ῖγο, [ἢ τηοἀογαῦοη οὗ πμϊοῖ ἢ88 
αἰτοδαν ὑϑθ δ᾽] υὐθά το, οἰ. χυὶϊ. 14 ἢ, σοβἢπ8 Γο- 
οοἰνοα, δον ἴΠ6 Ἰαπὰ δὰ Ὀδοη ἀἰϊνίἀοά, ΤΩ; ΔΙὮᾺ- 
ΒΟΥΔῈ (ταπιαϊηϊη τῆοῃ, (686η.), οὐ ΤΙ πη δ ἢ- 
ϑγοδ (ρογιοη οὗ (Π6 8}, 828 ἃ ροββϑβϑϑίοῃ, οἵ 
Μουῃξ Ερμγαΐῃ. Ὑ θοῦ οἡ 16 ταοιηίδίη (ἀδαβὴ 
Ὑ88 ἢ6 ὑυγχίοα, οἢ. χχὶν. 80; Φυάχ. 1). 8,9. [εἰ5 
ΠΟῪ ΤΊθηθἢ δεΐνγθοη Οὐρμηδῃ δηὰ εἰ- Με) αεὶ, 
ἤτβι ἀϊδοονεγοὰ ὮὈγ ἢ ἰη 1843 οἢ δὴ δὔϊαθης οὗ 
ἴΠ0 δαγ Βεϊαῖ. Τὴ συΐῃ8 δγὸ οὗ ἼἽοῃβί 6 Ὁ]9 
ἱπιρογίαποθ; [Π6 ἰοπιῦθϑ ΠΟ ΔΙῸ 8᾽ ΠΣ ]Δ Γ ἴ0 [0 
ΤΟΥ͂ΔΙ τοῦθ δ Φογυβαὶοπὶ (ἰδ. ϑασγα, 1848, Ρ. 
484 ΟἿ ἴῃ υου δυιηογ, Ρ. 166). Ἐοδίπϑου, Ζαΐεγ 
βιδί. ἴξεε. ν. 141. Εἰτύοσ, χυΐ. ν. 562 [0568 
ἸΓΔΏΒΙ, ἰγ. 246 (]. ὙΠῸ ῥἷδοθ 5 ποῖ ἰὸ ὃθ Ἵοη- 
ἰοαηδοά τῖτὰ ΤΊ} (νογ. 43) οἰ. χγ. 10. 

ἀ. ΟΝ. χίχ. 51. Οὐποίμβίοη. Ὴΐ5 ροπογαὶ ΥῸ 
{πᾶγκ ἴῃ οἰοδίης [86 παιγαῖῦνθ, ἀἰγοςι] Υ τοίογβ, ὈΥ 

[Π6 βΒίδίοριιοπὶ τὺ [Π6 αἰν βίου γδϑ τηδὰθ ἴῃ 8 ))- 
Ἰοΐ,, ΟΠΪΥ ἴο εἰ. χυῆὶ. 1, Ὀθοδιιθο ΤΠ ΟΓῸ 186 πι ΔΊ ΟΥ̓ ΕΥ̓͂ 
οὗ τ1π6 ὑὙῦ68 μαὰ γϑοοϊγϑα (μοῦ ρου 0η8. 

4. 4»ροϊπίπιεπὲ ὁ ἰλ6 ΟἸζίοα ο77 ᾿εζισο. 

ΟΗΑΡΥΕΕ ΧΧ. 

α. Τα Οοπιηδηά οὗ αοά ἰο ΨΦοθῆπδ. 

Ομάρῖξε ΧΧ, 1-6. 

[5008] οὗἨ [δβγδ6], βαυίηρ, Ἀρροίϊηνῦ ουῦ 
Φϑ ὃΦ ν"»"ὁ 

ΤῊ Ιοτὰ αἷδο [Απᾶ Φεβουϑῃ] βραῖα ππίο Φοβῆπα, βαγίηρ, βέρβακ ἰο ἐμ6 Ομ] γθα 
ΓΑΡροΐπι} ἔοσ γοὺὰ [{1|6] οεἰο8 οὗὨ τϑῆιρα, 

ἩΒΟΓΘΟΥ͂ 1 ΒρΑΚΘ υηΐο γοὺ ὈΥ͂ (ῃ6 μαπὰ οὗ Μόοβϑβ: ὑμαὺ [6 βίδυϑσ ὑμαὺ ΚΙ] οῊἢ 
[ψυυίνοι}}} ἀπν ῬΘΥΒΟῚ ὈΠΆΛΤΆΓΟΒ [ὈΥ̓ ΤρϊθίΔ Κ6} απα ΠΥ ΓΕ ὨΡΊΥ, ΤΩΔῪ ἢθ6 {8 |0Π6Γ : 

4 δῃᾷ {Π6Υ 8}}8}} ὉΘ γοῦΓ Γαῆιρθ ἔγοπι [8.6 ΔΥΘΏΡΘΓ οὗ Ὀ]οοα. Απὰ σβθὴ δ ἰμπδὺ ἀοἰἢ 
β66 υπΐο οπ6 οὗἉ ἴΠο86 οἱ(68 8.81} βίδπα δὖ (8.6 δηΐοσγίηρ οὗ {86 ραίθ οὗ [6 εἰν, δῃηᾶ 
8.411} ἀθοϊασγθ ἷ8 οδβθ [βρϑϑκ ἢΪ8 ὑγογὰ 8] ἴῃ {ἢ 86 ϑαγϑ οὗ {π6 6] 6 γ8 οὗ ὑπαὶ οἰΐγ, {Π6 0 
8}.8}} (8 Κα ἶτη ἰπίο (6 ΟΥ̓ ἀπίο ἴῃθπι, δπα σίγο ἢἷπὶ ἃ ρΐδοθ, ὑμπαὺ ἢθ τη  ἀνγ6]] 

ὅ. διμοην ἴθθηι, Απα ἱξ (6 ἀνθησοῦ οὗ ὈΪοοά ραγβυθ δἤοσ εἶπα, [μη {Π6Υ 5}}8}} πού ἀ6- 
Ἰἴνν (6 Βδυθ᾽ ὉΡ ἱπίο ἢ18 δῃᾷὰ ; Ὀθοδι88 Π6 βιῃοῖθ μὶβ πο σ ΟΣ ἀπ  ἸΠΡΊΥ, δηα 

θ. μιαϊρά Ηἷτπα ποῖ Ὀδίογοσηθυ αἊἀπὰ ἢδθ 8}4}} ἀν76}} ἰῃ ὑδαὺ οἰΐγ, ἈπῚ}] ἢ6 βίαπα ὈθΌσΘ 
ἰδο οοὐρτορσαύοῃ ἴὉῸΓ Ἰυαρστηθηΐ, απα ἀη0}] (86 ἀθϑί οὗἁἨ [86 Βἰρἢ ργίϑϑὺ [μδὺ 8881] Ἦθ 
ἴῃ [086 ἀΔΥβ : θη 88}4}} (ἢ 5] ΥδΓ τϑίαγη, δπα οοῖὴθ αηΐο [εἶθ οὐ οἱΐγ, δηα ὑῃΐο 
[8 οὐσῃ ΒοῦΒ6, πηΐϊο {16 οἱἵγ ἔγουι 6 πο6 ἢ6 Η6ἅ. 

ὃ, ΕἘᾺ18]1Ἰοηΐξ οὗ 8 Οοτηπδηᾷ, 

ΟἼλρτεε ΧΧ. 7-9. 

1. Αμᾶ {Π6Υ δρροϊπίοα [οοηῃβοογαίθα] Ἐοᾶάθβῃ ἴῃ Ἕ1411166 ἴῃ τωοὰπῦ ΝΆΡΒΙΔΙΣ, δπὰ 
δῆθοθοια ἴῃ τπουπὶ ΕἸΡΒγδίτη, δα ΚἸν] ἢ! -ἀγθα, (τ ἰοἢ ἐδ ἩΘΌΓΟΙΒ) ἴῃ (Π6 τιουπίαϊῃ 

8 οὔ δυάα!. Απᾶ οὐ [δ οὐδ. βἰ46 [οὗἉ [16] Φοτάδῃ ὈΥῪ “6 γίοο ϑαβίναγα, [Π6Υ δββί στα 
[ἀρροϊηἰοὰ νοῦ. 27] ΒθΖϑὺ ἰπ ἴπ6 Ὑ]ΠάθτΘ88. ρου (86 ρῥ]δίη [16 ἰ4016 ἸΔη4]} ουἱ οὗ 
6 ἐγἷἱδα οὗ Εθυῦθῃ, δπὰ Εδιηιοίἢ ἴῃ ΟἰἸοδᾶ ουΐ οὗ {9 106 οὗ δᾶ, διὰ ἀοΐδῃ ἴῃ 

» 



1604 ΤΗΕ ΒΟΟΧΚ ΟΕ 9Ο08280ὉΑ. 

ΒΑβῆδη οὐἱ οὗ {Π6 ἷδα οὗ Μαῃδββϑῆ. Ἴμοθ6 66 [Π6 οὐ[68 δρροϊηὐθά [Ρτγορ. οὗ 
ΔΡΡοΪπίμηΘη}} ἔῸΓ 4}} (86 Ομ] άγθη οὐὁἨ 1βγδ6], δῃὰ ἴῸγ [116 βίγδηροσ [βο]οσπογ] {μαι 
ΒΟΪΟ ΓΏΘΙΝ ϑιλοηρ ἴῃ πὶ, (Πᾶὺ ΒΟ Γ ΚΙΠ]ΘΟἢ [Βπιϊ 6} ἀν ΡΟΥΒΟῚ δὲ ὈΠΘΊΤΑΓΘΒ 
[ὈΥ πιϊβία 6} ταῖσῃῦ ἤ6θ {016 ̓, πα ποῦ ἀϊθ ὉΥ (Π6 μδῃὰ οὗἩἨ ἐδ9 δυϑῆροσ οὔ Ὀ]οοά, 
ἘΠῸ] 6 βίοοα Ὀαδίοτθ (89 οοηστοραίομι. 

ἘΧΈΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΟἈἩ. χχ. οοπίδἰ πα ἴδε ἀοείσηδιίοη οὗ [86 ἔγθο οἱ εἶθϑ 
ἴοτ ποσηϊοίἀθ8 ΔΒ Μοβοβ ἢδὰ δ γεδαῦ μῖδς Χχχνυ. 
9-84; [ουϊ. χὶχ, 1-18) οτἀρϊποά. "ΓΠΘΥΘ ἯΟΓΘ ἴο 
Ὀ6 δὶχ οὔΐδοια (Νὰ πι. χχχν. 6,18; θαι. χίχ. 8-9) 
δΔηὰ {ΠΟΥ ΓΟ ἴδκοη ἴτοπὶ 6 ΠΌΠΟΙ ΟΥ̓ {Ππ0 ἴ,9- 
Υἱεἶοαὶ οἰτἶθ8 (Ναπι. χχχν. 6). Τὴ νῶν ἴὸ {ποτὰ 
Ταῦ 6 ΡΓῸ (Ώδεας χὶχ. 8), ἴμαν 156 ιχίνο 
ταϊσίις 88 ἀῸΊΟ Υ 88 ροβϑὶ Ὁ]6 γοϑοῖ 18 Δϑ}Π}. 

4. ΟἿ. χχ. 1- 6. Οοα᾽ δ Οοιηπιαπα ἴο “οδλια, γοτα. 
1,2. οοο]]Ἰοοοη οὗ 186 ΟΥἀΪϑηοο 68: Δ ὉΠ 5 ῃ6ὰ ὈΥ 
Αοὰ τῃτουρὴ Μοϑοε (Νά. χχχν. 9 ΕἾ. ; Ἰγουις. χίχ. 
5, πυϊτ νι ἰο Οοη. ἰχ. 5 Εδ,, δηὰ ἔχ. χχὶ. 12--}4 
ΤΩΔΥ͂ 6 ἔαγίδοῦ οορᾶγοά). Τῆο οἰο8 ἀγθ οα]]οἀ 

ὉΡΠΘΤΙ ». ΤΒοτοοι ὯΦΏ βὶσηἶβοδ (1].} τὸ ἄγαν 
τόθ ον, [ο ΘΟ ΓΓΑςῖ ΟΠ68 80], (2.) ἴο ἀγῶν ἰη, βοῆσα 
ἴο τγοοοῖνα (α διρίτνο), δα ἰη τὰ0 ΟἸα)]. (δβϑη.) 
[Τὸ τιοδηΐπς οὗ [Ὡ6 ΠΟΙ ΘΟΠΊ68 ΠΟΔΥ ἴ0 Δδυ] 1]. 

γεν. 8. [π τπ686 οἰτίθβ [6 τηδῃ-δαγον ((ΤῊ Ὑ, 

ἤοπι ΓΞ, ῥγορ. “το Ὀγθὰκ οὐ σγαβῃ ἱπ ῥΐϑοοβ᾽᾽) 

ταίσῃς Ά66, γεῖ ΟὨΥ ἴδ οπθ ιοἦο δνιοίς (ΓΞ) α 

φοιιὶ ὃν πεϊίαϊεε (ΤΊΣΙ, ἴτοπι Δ, τὸ ρὸ αβίταυ, 

ἴο εἴτ, ἴοσ πβίοι ἴῃ Νά. χχχυ. 32, ΣῸΞ [ἰὴ 

ἃ ᾿πϊη Κ] ἢ 0] δἰαπά 58). Κποῦοὶ τοτηδγκθ οἵα ΤΌΣ, 

οἱ Ιμεν. ἷν. ἃ: “ Ὑδΐθ ἜΧργεβείοῃ, 885 γ76}} 88 Δ 

διὰ ΓΔ, ὁσσαγβ ἴῃ τοίδγοηοο ἴ0 ἰγϑηβ ΓΟ ΒΒ: 08 οὗ 
ἴ.ο αἰνίπο αν τ οἢ δγὸ ςοιμπιϊτοα ψ ποι! δ ΘοΠ- 
ϑοϊουβηςβ8 οὗ {ποῖγ Βοΐπρ πη]αννα!, δηὰ πῃ ϊς ἢ ΔΥῸ 
ΟὨΪΥ͂ ΔἤοΓ ΑΓ 5 ΓοοορτὶΖοα ἃ8 δἷπ8 (νοΓ8. 18, 22,27, 
Υ. 18; χχὶϊ. 14), 6. σ., οὗ βἰη8 οὗ ἴπ6 οοπρτγερδίίοη 
πίιποῦς τοῖς Κηον ]οάχο (Ν ηι. χν. 34 6.), ΟΥ ὁτοῃ 
οὗ πηϊαυγῆι! οοηάπος νυν ςἢ 85 τοβῃ] θὰ ἔγοπὶ ΒΟΙ0 
ὙΓΘΆΚΉΘ58, σΔΓΟΪ 58η068 (οἰ. γν. 15), οὐ τολίοὐ τοαὰ 
οοσαξιοπεα ὃν δοπια υἱποτίμηπαίε ἀοοϊάεηϊ (ΝΠ). ΧΧΧΥ. 
11, 15, 99 ἢ. ; Φοβῆ. χχ. 8,9). Ηρῃοθ ἴτ βίδηδε ἰῃ 
ϑῃΘΓΑ] (ῸΓ ὈΠρτοσηοαϊ δορὰ κ᾽ π8 ἴῃ Τρροϑβί!ο ἴο 

ΤΡ Ξ, ἡ 6., υἱοϊαηὲ ἱπύβπίοπαδὶ βίηβ, μος ἢ 
πουδὶ Ὀ6 Ἐππηηεα ΜΠ ἀσδίῃ (Ναηιϊ. χν. 27-91), 
δβὰ οοι!]ὰ ποῖ ὃ6 Ἔχρίδιοά πιΐῃ βδογίβοοβ. Τμὰ8 

ἐξ 5 κἀἀθᾶ Βεγθ αἰβο, απινγτεπαῖγ (ΠΡ ΤΙ 23, 
πίθους ἢ15 Κπονίην ἢ). Νοὸν ἴονυ ἰοβο ῆῸ πὰ 
δίαῖπ δὴν ρβόγβοῃ ὃν τηἰεῖδκο, τ τπουῦϊ ἱπιοπάϊηρ ἱξ, 
18.6.6 εἰ 168 Βῃοι ἃ Ὀ6 ἴον ἃ σοδαδθ ἔτοπι ἴΠπ ΑΥ̓ΘΩΖῈΣ 

οἵ ϑιοοὰ. Ηοΐ8 ὩΤΙΠ χὰ, ΠΧΧ. ὁ ἀγχιστεύων 
τὸ αἷμα (ἀγχιστεύς, ΏδηοΟ ἀγχιστεύω, 18 ἴπ6 ποϑτ- 
οϑὲ οἵ ΚκΚῖι, δοοογάϊηρ ἴο Απιιηοηΐυβ ἴπΠ0 ΟΠΘ6 6η- 
εἰοὰ τὸ τπ6 Πείγβῆιρ, αἰβεγεης ἔγοπι γεῖς, 
ψ 10 ἤᾶνα 50 εἰς τίσ ΐ, δηὰ ἔγοπι οἰκεῖοι, τοϊδιοὰ 
ΒΥ τηδιτίασο, ΠΠογοὰ. χ. 806. Το ψογὰ ἀγχιστεύω 
ΟὐΟσΌΓΒ ἐγοφυοδῖν ἱπ Π0 ΧΧ. 51}}} αἰξεοὸ ἰῃ [86πι|8, 
Οταιῖ. 44. 1.11, ἀπὰ ἰη Εατγίρ. Τταολ. 243). Ὑαϊς. : 

ἰὸν δαπρκιϊπία. Ὅτ εἰ στ  ῆθϑ ῬΓΟΡΕΟΙ͂Υ τὸ ἀοπηδπὰ 
Ὀδοῖκ,, τος] αἷπὶ πβδὲ ὈεΪοηρβ ἴο οὔθ, πθῆςο, ἴῃ σοἢ- 

ποοιΐοπ σι ὯΤ, τὸ Ἰτοααἶγα, σονθηρο τῃ6 δ]οοά 
νι ἰς ἢ 48 ὕοοπ ξἰοϊοη Ὀγ τῃ6 τηπγάστογ. 
ἃ τος] απηδιίΐοη ἴπ Γοΐογεποα ἴο ΓΘΑΪ ὀείδῖο Βοϊοη το 
ἴ0ὸ ἴη6 ἕβτῖγ (1.εν. χχν. 835; ἔατἢ ἷν. 4-6), κὸ 

ΑΞ βςἢ᾿ 

ἐμδὲ {ΠΟΥ δίομθ πδὰ δ σίριιξ ἴο σορύγομαβο ἰΐ; 80 
δἰϑο 109 τοοϊδπηδίίοη ἴον [Π6 δ]οοά οὗ ἃ τηολθοῦ οὗ 
8 ΤἌΤΩΤΙΥ ῬΔ9 ἃ ἀΌΤΥ ΟΥ̓ [86 1ἈΠΪΠΥ, δπὰ ΠΥ δἰοῦθ 
᾿δὰ ἃ τιρὶν ἴῃ σοραγὰ τὸ ἰϊ. Ῥχτοοίβθο } Υ 80 τγ83 ἰξ νυ 
[80 ἀπιγ οὗ πιδιτγίῃρ ἃ Ὀγοῖμοτ 5 πίον (Π θαϊ. 
χχνυ. ὅ; χχὶϊ, ᾶ.; Μαῖκ χὶϊ. 19; Γμὑἴ6 

χχ. 38) πρίοι ἰ8 ἐχργοβδοὰ ΒΌΙᾺ ἐΐ, 18 Ὁγ δε. 
Οπ ἴδε συδβίομῃ :ι86} οὗἨ νϑῆρθαποθ ἰὼν ὈΪοοὰ [186 
γϑηάοῖια], 866 16 παρε ίνξεν διά ΕἸΗΐςΔὶ. 

γεν. 4. Μοτῖο ραγιίουϊαγ ἀϊγοοιίοηβ, ποὶ ρίνοῃ 
ἰπ [Π6 Ρ88 οὗ τμὸ Ῥεπίβίουσι, μον 1ῃ6 τλδΣ- 
δίδου 5ῃου  ἀ ῥγοοθϑὶ οἡ ἢἷ8 δσγῖναὶ δὲ τὴ6 ἔγοο 
εἶγ. Ηο πιυϑὲ τοπιδίη βιδηάϊΐηρ δὲ 80 δηϊοχέης 
οὔ [86 ᾳαῖο οὗ [89 αἰΐγ, ἰ. 6. απίε ροτίαπει (Υ ]κ.), 
δηὰ Βίδὶθ εἶδ ο866 Ὀαΐογο ὅδ δᾶσβ οὗ "μο οἱάδσα οὗ 

μδὲ αἰέγ. ὙΤΆθη ἘΠΟΥ 5881} ζαδίμεν εἰπὶ ΘΕ ΘΝ) 
πο τΠ6 οἰ, πὰ 61)8}} φῖνο Ἀἰπὶ ἃ υἷδοο, ἑηγας 
ΒΘ ΣΏΔΥ ἀὐ781}1 διροῖς ἔμόσω, ἱ. 6. δϑδοίση ἴὸ Ὠΐπὰ 
ἃ. Ὠδδίτατίοη. 

γεγβ. ὅ, 6. Ηδ πΐριιε ποῖ 6 ἀοϊνοτοά τὸ 106 
ΔΥΘηροΥ οὗ ὑ]οοά, πὶ πιϊρῃέ, δοοογάϊηρ ἴο νου. 6, 
Ὁ 186 σοῃ τἴοπ, τπαι 8, 88 Δρ,ΘΑΥϑ ἤγοπι ΝΌΣΩΙ. 
ΧΧΧΥ. 24 ἢ, ἴο 186 σοηρτερδίοῃ οὗἉ ἀὲδ οἵοπ οἾΥ, 
το δῃουϊὰ Ποϊά ἡπάρτηεπι ὉΡΟῚ Πἰπι, δὰ οἰ οσ, 

ΟἼΟΥ ἰοαπὰ δϊπὶ κα Υ, σῖνθ ἢΐπὶ ὋΡ ἴο [86 
ΔΥΘΠΡῈΓ οὗ Ὀ]οοὰ, ογ, ἰζ τῆ γ οδιοοπηοᾶ Ὠἷπ Ἰηποσεηϊ, 
βοῃὰ ἴηι ΔῈ Κ το 1Π6 οἰΥ οὗἉ τεΐαρο, ῃ γα ἢ6 τησϑῖ 
τοπιδίη ἘΠ 6] 1η6 ἀδϑίἢ οὗ 1Π6 ἀποίπτοα πίρ!-ρτίοδὲ 
(Ναπι. χχχν. 25), τῃδὲ ἰ8, οὗ ἴῃς τυ]ηρ εἰρη -Ρσίοβι. 
ΑΥΟΡ (Π6 ἀοδίῃ οὗ τὸ ᾿δίϊοῦ. πόσα [Ὁ]]οντΒ, ϑοπθ- 
ὙΠδὶ 86 ΠΡΟ ἴΠ6 ἀσδιὶ οὔ δὴ δποίηϊβα ῥγίῃοθ, δὴ 
ΔΙΩΠΟΒΙΥ, δηὰ [6 ΠΊΔΗ-ΒΙΑΥ͂ΟΓ 8 δἱ ΠΙΌΟΓΊΥ ἴο Γοϊοση 
ἴο ὲβ Βοπιθ. 1, Βονουθῦ, ἢθ ρσθβα πιρ ΟΠ ΒΙΥ ἸοΆνοδ 
[8 ΔΘΥΪΌΠ) ΒΟΟΠΕΓ, ἢΘ 18 ΘΧροββά ἴὸ ἴΠ6 ΔΗρῸΣ οὗ 
16 δυθῆρεοῦ (ΝΌπι. χχχυ. 26, 28). 

ὃ. (ἢ. χχ. 7-9. δι ηιεπὶ ὁ ἰλὶ Οοπεπιαηα, 
ΥοΓ. 7. ὙΠΟΥ͂ οομδοοζαῖθα ἴὸ τῇδ τιδ6 δὶχ οὐξίθβ. 

Οὐ ΠῚ, κα Καὶ] τίρ με ποείοεβ, ἰ5 ποῖ πιθεὶῦ ἴο 
δεῖ δρατσί, Ὀαπὶ ἴο δεῖ ἀραγί βοιῃθι ῃΐῃρ' ἴο ἃ ΠΟΙΥ (1(06- 
ἰπδῦοπ ἴοπι ἴῃ ΓΕΠῚ ΔΙ ΠῚ ΠΡ Πη8585 ΟὗἨ Τρ 8. «Τῇ 
ἔγεθ οἰτίοβ ᾿" δ ἤδηκο βδαγβ ({ πίεγεωοή. δεν ἀδπ 
Ῥεπίαϊεωοὴὶ, ἰϊ. 816, αρυά Ἀεὶ}, ΡΡ. 8363), “δἴὸ ἰῃ- 
ἰδπαοά το Κοδρ 1Π6 ῬΘΟΡΪΘ δπά ἰδπὰ οὗ Φεϊονδὴ βῦχσθ 
ἔτοπι Ὀ]οοὰ χυϊμο88β. ΤΉΘΥ οχίβί 88 ἃ ᾿Ἰηοπαυχηρηῖ 
οὔ Φεδβονδὶνβ Ἰονθ ἕοσ δἷβ σῃοξθη." Ηδῆσο ποῖ οἰἴοα 
δὶ γδηάοπι θαϊ ζευιίοαί οἱὲες το σμόθοη (ΝΌπι. 
ΧΧΧΥ. 6). 

ἰὰ Θδηῖθο. (Ἰ". χὶΐ. 292; χίχ. 37. 

ὉΣ, ἴτοια Ὁ, βὶσηΐθ68 ἃ της, Εδίὶ. ἱ. 6; Οδηῖ. 

τ. 14, τμϑῃ εἶτοὶς, δεσϊοη οἵ Ἰδπὰ, "κὸ 99. [1η 
ΡΑγιϊ ΑΓ ἰΐ ἰ8 ἃ εἰγοαὶς οὐὗἨἉ ΘΠ οεἰποα (1 Κι. ἰχ. 

11) ἴὴ το το οΥἩΝΩΡΠΙΔΙΣ, χὰ τ τἰτΐη τἤοθο 
ὈΟΓάΘΓΘ ΤΩΔῊΥ διοδίμεῃ 811}} ἄνσσεὶε, ἀπὰ μθπος σϑη θὰ, 
2. υἱ". 18, ὩΣ ΣΤ 3. (οοταρ. Μαῖϊ. ἵν. 15, Γαλιλαία 
τῶν ἐθνῶν). ἘΎΟΤΩ ἰζ [ῃ6 Ὡδηης ΟΔ]}]|66, τ ἰο ἢ ος- 
ΟΏΓΒ ἰπ 1Π6 τα παίβοη ἤογα δπὰ ἰη οἢ. χχὶ. 33, ἢδ8 
ὕδοη ἴοτιηθά. ϑββθόδβοζω, οἷ. χνὶἹ. 7. Ἐν δε;- 
ΣΌΔ, Οἢ. χνυ. 138. ΤΠ τἤγθθ οἰτ68 οὗἨ τεδιχε ποβῖ 
οὗὁἩ 106 Φογάδη τππ8 ἴδν 8ὸ ἀϊξιγ δυϊοὶ (πδὶ ὁΠ6 
(ούάς5}} να8 ἰουπά ἱπ τὸ πογίῃ, οπα (ϑἢθεπθπ) 
ἴῃ τῃὸ σοηῖτο, δηὰ οπο (Κὶ τ) τ -ἀτα -- Ἠδῦτοη) 
ἴῃ τς δουίδοτῃ ραᾶγῖὶ οὔ [ἴῃς Ἰαπά. 



ΟΒΑΡΤΕᾺ ΧΧ. 

γον. 8. 
"τἤγοο νῆϊοῖ Μοβοδ "δὰ δἰγοδὰν (Π ϑαϊ. ἰν. 
ΘΔ 0} 16ῃ6ἃ. 

Εδϑεὶ οὗ τι0 Φογάδῃ ἴΠογὰ δῖὸ ᾿ἰ κοννῖδο 6180 ὈΥ [116 ΟΥΘΓ Γοδι το ]ἢ 
41-48) υρὴροϑι οὗ 106 ἰδ 4υο 

ι 

160δ 

ΔΡρΡοὶπιίμθη δ ἴῃ [ἢ 
γ0, 858 Ὑ6]] 88 ἴῃ 

ραβϑϑαῦθ. [ε ἀσθοῦνοδ ἴ0 δδ ΘΑΓΘΕΏΪΠΥ οοηδὶἀ- 
ΒΘΣΟΣ, ρεῦβδρθ ἰάθη ες8] τ ἢ Βόσγα (6 Γ. χῖνἣ!. [ ὁγοὰ 4150, τπαὶ δοοογάϊηρ ἴὸ [Π6 νἱονγ οὗ {86 Ο. 

44), Βαϊ ποῖ ἴο Ὀ6 ἰἀοπεβοα τηογθ ρῥϑγιϊοι τὶν, 41. Τ., πὶ ἃ οα80 οὗὨ πηϑηβ  Ό ΟΓ, ποῦ ΤΩΘΙΟΙΥ [86 
του ρἢ νγ0 ΠΠΔΥ͂, ἃ8 ποῦοὶ τοιλαγκϑο Ναπι. χχχὶϊ. [ ΓΆΤΑ [0 τὶς ἢ [Π6 δ]δίη Ἰηδῃ ὈΟ]οηζοὰ νγὰ8 ἴῃ- 
88, ΤΙ ΡΗΤΟ Ε ὁ γνἷδοο οὗ συΐπϑ. Βυγαζίη, βοῖιθ ὍΑΥ |πγοὰ, θα  Οοα Πἰπη861 ἴῃ πῆ080 ᾿τηθρὸ πιϑὴ ν8ϑ 

68 οδβὶ οὗ 
170), οὐ Βογζβ (Βοδίπβοῃ, ἐδίσ.). 

θοη ἴῃ 186 ρῥ]αίη (Βοδίπδοη, 44»ρ. Ρ.] ἐγοαῖϊθὰ (θη. ἰχ. 6). Ου :μΐβ δοοοῦυπὲ [ὴ6 χϑδὶ 
ΔΥΘΉΩΟΥ οὗἁ Ὀ]οοά, ἃ8 ἷβ βαἰὰ ͵π8βὴ Ὀεΐοτο, 156 σά 

Ἑδτοοίὰ τῷ Οἰ]θδά, [ἢ6 Β8Π16 ΟἿ ὙΠΟ 18 Π4]16ἀ, εἰ πλ5 6} ((6ῃ. ἰχ. δ; Ῥβ. ἰχ. 18; 2 Οἤσοῃ. χχῖν. 
οἈ. χὶϊ!. 26, Βδιιδῖἢ- ΜΊΖΡΟΙΝ,, πον, 85 νγαϑ ΒΏΟΥ δἵ] 22). 

Κποροὶ οὐ ΝΌμι. χχχὶϊ.  Ὀσγαῖοθ (φη. ἰχ. δ; ἔχ. χχὶ. 28, 29). 1Π6 Ρἴδος οἱϊθά (οουιρ. 
42, Ὁ. 183), 685-88], δηὰ τπογοίογο ποῖ ἴὸ Ὀ6 μἰδοϑὰ 80 ] ἷ8β πτοῃ 
ἴα που ταγὰ ἃ5 οὴ ΜϑηΚο᾿ Μδρ 1ἰ]. ; οΘορ. θη. | 1ϊ86} 
χχχὶ. 49. 

ΗΘ ανϑῆροθ 16 τηιγάογοα πῆδὴ ΟΥ̓ΘῚ ΟἿ 
ϑίποο αοά 

πῃ ἱπιθη οὶ τηπγάθυ, θύῃ ἴΠ6 ΑἰΈδΥ 
γὰδ ἢῸ ῥτοϊδοιίοῃ ἴὸ {86 βίαγονς (ἔχ. χχί. 

14), Τϑῃϑοηὶ ἷβ ποῖ δ᾽ ουοὰ (ΝΌπ). χχχυ. 31), ἴῃ 0 
αοἴαη ἴῃ ἰἢ6 ΘΟΌΠΟΥ οὗ Οδυ]απὶ εἶθ (9688) [Ἰδπὰ ονοπ 18 ἀοἤϊ]οὰ δῃὰ οδηποὶ ὕθ ρυτίῆθρα ἤοπι 

ποῖ γεῖ ἀϊϑοονεγοὰ ΌὉΥ πιοάογῃ ἔγαυοὶ!ουβ, μας ἴῃ τπ0]} ὑπ6 Ὀϊοοὰ νὩΐοῖ μ88 Ὀθθη διοά ἴῃ ἱξ, τι ποῦὶ [6 
εἶπ οὗ Ἐπιβοδὶπα δηα Φογοόσηο ο4]]6 ἃ κώμη μεγίστη ) ὈΪοοὰ οὗὨ τη 0 ἢδ8 

4, Κ'ηοο Βδηιοίν ἴῃ Οἰϊοδα Ἰαὰν ΤΏ Ἰοριβδοη οὗὨ {86 δῃᾶ υἱδία 

80 }}1οὰ ἱξ (Νπι. χχχν. 33). 
ὀ. Τ. 15, ᾿πογοίοσο, οἡ 1818 

ἷα τ6 τα! 416 οὗ δὲ Ἰαπᾶ, ΒΟΖΟΥ ρσοῦΔΌΙΥ ἴῃ 186 8:46, σωροὶ διγίοῖοσ τπδπ τὴ αγοοῖς, Εοϊηδη, ΟΣ 
βοῦτἢ, 6πά 6ἀοἶδῃ ἰπ τπ6 ποσί, ᾿ΠΟΤῈ 806 118 ἴ0 παν Οδθυτηδῃ ἰά68 οὗ σίχιιῖ. ΤΊ θδθ6 δ] ονγοά γαπδοῦ, δηὰ 
ὈΘΘΏ 8 δἰ τα ] τὶν ει αἰδιτ αι οη ΟΥ̓́ 6 οἶεἴ68 ἴο ἴμδι τορζαγαθὰ οοπβοογαίθα ἢ] Ὲ8 85 Ῥ] δ θθ οὐὗὁἨὨἁ ἈἈ5υ].πὶ 
ἩἘΟΣ πὸ ἢν ποιϊσοὰ ἰη δὲ ΒΔ] 8π6. Βυι[ ονθῶ ἴοσ {Π6 ᾿πύθῃ ἤοῃ δὶ τα τ ΟΓῸΓ (ΠΟΠΊΡ. ΠΟΥ, 
ὙἘ116 [ΠΟΥ ατ Θηαπιογαϊθὰ ὑΠΟΓΘ ἵγοτι πουῖὰ ἴο  ἐϊδαέιο., ἀτῖ. ““ΕΤεϊβίδις ᾿). Οἱ 186 οἵδε μαπά, ἰΐ 
βου ἢ, (Π666 ἀγα τηθπίομθά, ἃ8 ἰῃ Πθαῖ. ἱγ. 43, ἰπ [ ΔρΡΡΘδΥΓΒ τη 0ἢ ΠΙΟΤῸ Βαμηδπθ δηὰ θα] 806 ἴῃ ΓῸ- 
1.6 Ορμοδῖῖθ ογάϑ'. 

νος. 9. Τθδο στὸσο 

ΤΤΥΡΩΘΣΙ Ρ, (6 αυϊχαιθ, τσ : οἰυϊἑαίοα 

189 αἰξοα δυροϊηίοά, -- δε 
τάΐϊης αοἀ ιἰπιβο] 88 [πΠ6 ῬΓΌΡΘΓ ΔΥΘΏΡῸΓ (866 
ῃ. ἰχ. ὅ ἢἶ,, ἀπὰ οοπρ. ᾿ϑηρθ οπ ἴΠ6 Ῥ888856), 

ἴῃ ἀϊδιϊπσυ βηίηρ Ὀονθθη ργοηθα! αὐδα δηὰ ππΐη- 
τοπτίοη δὶ ποχηϊοὶάο, απὰ 'π τοαυὶγπηρςς Ῥα ΠΙΒτηθης 

οπδιϊεία, οἰτέοβ οὗὨἨ δρροϊηιπιοπὶ (ἔτοπὶ Ὑ}, ἴο δρ- οἵ ἴθ ρογρείγαίογ ΟὨ]Υ, ποῖ δῖ 8}1 οὐ [18 γ ] δι [Οἢ 8. 
Ροΐδε), ἱ. 6., ὙΠΘΒ γεγο ἀρροϊπῖρα ἴῃ οτὰοσ [δὲ 
ΘΟΥΟΙ οὨΘ. .. . ταῦ 3.66 ἐμίί μον ; ΚιτηοΝὶ, ἰῃ- 
ΔΟΟΏΓΘΙΟΙΥ ; σὐές οοηοτοσαίἰοηὶς (πἰτἢ τοίδγομοθ ἴὸ 

[86 εἰρπἰ βοαιίοη οὗ Ὑ2), ἱπ Νίρμ.); αδβθη., ποῖ 
Ῥγθοίβοὶν : υγόε8 αϑυϊΐ, ἴῸ07γΥ ἴῃ (πδὶ υἱοὸνε ΤΠΘΥ δΓῸ 

(Δ]1οἀ, νοσ. 8, ὈΣΙΙΙ Ὦ. Ιαιρον [πὰ Ἐπρ. 
Ὑογ8.7 ἐγ παρὰ αὐ τσ ΠΥ : [0686 ΤΟΙ [}|0 Οἱ εἴ68 
ἀρροϊηίοα ἴον ἃΠ| ἴ80 ΟΠ] ἄγοη οὗ [5Γ86], οἴο. 

ΡῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝΌ ΕΤΒΙΟΘΑΙ, 

80 Ἰοπῶ 89 πὸ ΟΥ̓ζδηΪΖοα Ομ ΟΠ γ Δ] ἢ Οχίβίδ 
ΔΙΏΟΙΡ 8 ῬΘΟΡΪΘ, ἃ Θομμτηοι ΘΟΠΒΟΙΟΊ15Π688 ΟὗὨ τίρῃῦ 
ἀσδνοῖορα 1156 17 γδι ἴῃ πδὺ Βρῇθγο οὗ βοοϊθῖυ ὙΠΟ ἢ 
ἰφ πο ΔΙῚ ρσίνοῃ Ὁγ 186 αἰνηδ ΟΥΔΟΣ οἱ δίῃ 
--ἰδὸ ἔδυ γ. [τ Ὑ1}} ΓΒογοίοσο ἱπύθγροβο θη 186 
τίσις οὗ οὔθ οὗἁἩ [16 τρθιιῦοσβ 18 νἱοϊαὐθά, Ἡ ΠΟ ΙΠΟΥ 
ἴῃ [06 1088 οὗὨ τηδίρσί δὶ ροοὰβ [ΓΟΙῸ ρΡῊ ΤΟΡΌΘΤΥ, ΟΥ 
ὉΥ ἰὨ)ΓΥ ἴο ὈΟΑΥ͂ δηὰ Ἰ 8. 
ἴογ υἱοοᾶ, ποῖ ΟἿΪΥ διηοος ἴπς Ἡρθγονθ, ΑΥ̓ΔΡΒ, 
ῬοΣβίδηβ, Ὀπὶ 8180 διιοηρ ἴδ Οατροῖίςβ, τ [86 
Θετπιδυὶς διὰ ὅ]αυὶς ρθορ]θβ, 'π [π6 ἱπίδπου οὔ 
τηοῖν ἀσυοὶ ΟΡ ΘΏ, 88 ΠΟΥ͂ δΙΠΟΠΡ ΒΥ ΔρῸ ΠΔΙΙΟΏ8. 
Τα ἱλεοοταῖϊο ἰοσίοἰαἰΐοα γοωπα (δα ουβίοια οπι δὶ 
απὰ εομρἧϊ, ιοϊ λοι Τξβ ὑὸς ίο 
ἱ. ΤὮ8. ρῦγροβο 88 86 ὈΥ [Π6 ἦτθα οἰ 68, ἃ8 

80 νὸ ἤπὰ νεῆροϑδηρο 

Οὐτρ. οὐ [μι ͵8 βαδ᾽οος τὴ 6 ατῦ. “ ΒΙυγάσ μον Ὁγ 
ΟΟΔΪοΓ ἰῃ Ηογζορ 8 ἢραϊπιμ ἱϊ. 260 ἢ, 4160 ὙΠ οΓ, 
αγῖ. “ ΒΙαιϊτάομον, Καὶ!, (πηι. οη «οδὴ. ἴῃ Ἰος., [ἀπὰ 
δι Πα δια. οὗ ἰλὲ Βιδία, ατιϑ. “ ΒΙοοά, Αυδηροῦ 
οὗ, δηὰ “ ΟἸο5 οὗ Βεΐυρο." - ΤΕ.] 

ΜΟΜΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ ΠΑΡΊΟΥ ἷἰ8 δἰ 6]9 ἴο 06 ἰτεδίβα 85 ἃ Β10]0 
Ἰ6880Π, [0 ΒΠΟΥΤ, νι ἢ ΤΟίΥΘΠΟΘ ἴ0 ({0 ῬΆ88 
6 6η. ἰχ. 5 Ι΄, ; Ἐχ. χχὶ. 132-14: Ναιῃμ. χχχν. 9 [ἢ ; 
θυϊ. χῖχ. 1 δ΄., ΠΟῪ ΒΟΙΘΙΏΉΪΥ δηἃ ΒΓ ΠΥ, ἀπά δὲ 
ἴΠ6 ββῖὴθ {Ππ|0ὸ ΟΝ ᾿03}}}7 δηὰ τι] άϊνγ, ἴπ6 Ο. Τ'. 
ἡδήπενα ΒΡΟΚΘ ΟΟΠοΟΓΗΐπρ' Υἱοΐεποθ (ὁ Παπηδη 
118; πον ᾿Ὁ τη ῥϑτὶ οΟἷαπρ 8111} τὸ τ 6 ρδίτίγοῆδὶ 
ἰηϑετυκτίοηβ, θαϊ ἴῃ ραγὺ ρσορδαγθά (ὉΥ ἃ δοίον ογᾶογ; 
ἴπ ῬΔΓΠΟΌΪΑΓ, ΠΟῪ {Π||8 ΔΥΤΆΠΡΘΙΠΊΘΠ [ῸΓ ἔγθο οἰ[[6 5 
Ῥπΐ ἃ σμθοκ οἵ ἔπ γ γανθηρο, δη ἃ θη 1658, ὈΪοοά 
πδττοὶβ. ΕῸΥ {Ππ6 Ῥγδειὶοὶ δρρ]οδιίοη, ἴπ6 10]- 

Ἰονυῖ πα ΟΣ ΠΙ6Π15 Οὗἁ δίδγκο ρῖνο ἷπηι8: ΤῊΘ Ὠδῖηθ 
οὗ το [τὰ ἰ8 ἃ ΒΌΟΠς ΟΡ δηα βαο γείαρο ; [Π0 
τ ΐοουΒ 866 [δ Δηὰ αγὸ ῥγοίοοίβά, του. χυϊὶ. 
19; 5. χυϊὶ. 2, 8. --- ΤἼΏΘ Ὀϊοοά οὗ ἃ τηδῃ ἰδ ἷρἢ] 
οϑἰδοιηοθα Ὀοΐίοστο αοᾶ ; δ ὙΠῸ εἰοὰβ ἐξ 648 ἀοὐ 8 

αδοϊϊεῖ, ἰο πρδίγαϊη ᾿ ΛΑ ΤΣ ὍΡΟΙ ἶτα, απ. ἰν. 10; ἰχ. 6; 64]. ν. 21; 
ον. χχὶϊ. 15. - σαοα ἢδ88 ἢο Ρ]οαβατο ἰῃ βίη, 8. Υ. 
5, ΠΟΥ ἀρ! ἢ ἴῃ [86 ἀθϑιἢ οὗἨ τ} δἰπηον, ΕΖοι. χυὶὶ. 

1 ΓΟὐθοσο Β ἰΔΥκΘ ππδρ ΠΔΚ66 ἰδοιι ἀϊοί ποῖ ΡΪδοαδ. -- ΤᾺ.}} 23, 24, ᾿ 



166 ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ 9Ο58Β8Ἐ0Α. 

ὅ. 4»ροϊηπίπιεηΐ 9 ἰλ6 ΟἸεΐδα γον (λ6 Ῥνγίοδίε απὰ 7 ευΐίδε. 

ΟἜΑΡΊΤΕΕ ΧΧΙ. 

α. Ἰλοειηδηᾷ οὗ [ἢ6 Ἰωονίτοβ τπδὲ ΟἸο8 δου] Ὀθ0 ρίνοη {πο ῖὰ. 

ΟΕΆΡΤΕΕ ΧΧΙ. 1-8. 

1. ὝὌβοη [Α84] οἂπιθ πὰρ (86 μοϑᾶβ οὗ 186 ΤἈ0Π6γ8 οὗ (Π6 Του 88 απίο Ἐ]Θαζαγ (ἢ 6 
ὈΥθϑί, δῃᾷ υὑπίο Φοβῆυδ ἴΠ6 βοη οἵ Νυῃ, δπά υπίο (86 μοϑὰβ οὗ [ῃ6 ἐλ μοτβ οὗ (ἢ 6 

2 {γῖθεβ οὗἩ [16 οὐ] άγθη [80}8] οὗἩ [8γ86]; Απά {δον [ομλἱ : (Π60] Βρακθ ππηΐο ἔβθτὰ δἱ 
ΒΒΠΟΝ ἴῃ [86 απ οὗὨ Οδῆδλῃ, βαγίηρ, Τὴ Ιοστὰ [96 μονδῃ } οομιηδηαθα ὈΥ (ἢ 6 
μαμὰ οὗ Μοβεβ ᾧρ ρἷνθ 8 οἰ ὑρ ανγ6}} ἱπ, αῖϊὰ [86 δα αγῸβ [δηὰ {ποῖ ραβίαγθ- 
δτουπάβ ; [)ὴ6 Ὑ δἰΐθ : {μοὶν οἰγουλίβ ; Βα ηβθη : δοϊηπλοη-᾿αϑίαγοβ ; πο 6] : ἀγινίηρ- 

8 τοι ῃα8) [0ν οἷν οαὐ!]6. Απά {δμ6 Ομ ]άγθη [80}8] οὗἨ ἴβγβϑὶ σὰν ὑηΐο (86 1 ον ῦθ8 
ουῦ οὗ {ποῖ ἱπηθυϊίαποθ [}Ρ0᾽Ο8868810}1, δὖ (86 θοπιτηδπαπιθηῦ οὗ (86 Τωογὰ [ΘοβονδῈ ], 
11666 οἰ[68 δηα (μοὶν Βα θαΓὈ8 [ραϑύυγο- του 8]. 

ὃ. ἀσποσαὶ Αοοοπηϊ οὗ τἰ6 1,ουἶσα] ΟἹ 68. 

ΟΠΑΡΤΕκ ΧΧΙ. 4-8. 

4 Αμπὰ (ἢ6 Ἰοὺ οΆπι6 ουὐ ἴον (86 ἔβη] 168 οὗ (πὸ Κομαυμίθβ : δῃᾶ 86 Ομ] άγθη [8087 
οὗ Αδγοὴ ̓  (86 ργίθϑί, τολίολ ἰσογὰ οὗ [86 Τωον]ῖθϑ, μβαα ὈΥ Ιοὲ ουἱ οὗ {μ6 ἐτἷδα οὗ 
ψυάδῃ, ἀπά ουὐ οὗὨ [π6 ὑἷθ6 οὗ Βίπιδοη [(16 δἰπηθομ [65], δηὰ ουὖ οὗ {Π6 {γρ6 οὗ Βθῃ- 

ὅ Ἰαταΐπ, {ΠπΙγύθθῃ οἰϊθ8. Απηά {π6 γοϑὺ οὗ [86 μι] ]άγθη [80}8] οὗ Κοδαί λαά ὈΥ ἸΙοῖ ουΐ 
οὗ {86 ἔπ} 11168 οὗὨἨ (16 ὑγδ6 οὗ ΕΡΒγαίμι, δα ουί οὗὨ (6 ὑγὶδθ οὗ ἤδη, δῃᾷ ουί οὗ ἰδ 

6 μδιξιγθο οὗ Μδπδββθα, ἔθη οἰτθ8. απ (9 ομ]άσγθη [80}8] οὗὁἩ Θϑγβῃοη λαά Ὀγ οὶ 
ουὐ οὗ [86 ἔἈπ}}}168 οὗἩ (μ6 ὑγῦ6 οὗὨ Ββθδοῆδγ, 83ηα ουῦ οὗ (μ6 {χἷθὸ οὗ Αβῇοσ, δηὰ ουὲ 
οὗ {86 ἰγἱῦο οὗ Ναρδμίδὶὶ, δπὰ οαἱὐ οὗ (Π6 ΒΔ] ιγθ6 οὗ Μαμαββθα 'π Βαβῆδη, (μἰσίθθη 

7 εἰθβ. ὙΤῈὸ οὔ] άγθη [80Π8] οὗ Μϑγασὶ Ὁ {π6 Ὁ ἔδπλ}}168 λαά ουΐ οὗ {πὸ ἐγἱρο οὗἁ ᾿ 
Ἐδυῦθη, δπα ουὖ οὗ {π6 ὑγῖδο οὗ (δά, δπὰ ουὐ οὗ {π6 ἱδ6 οὗ Ζοθυ]απ, ἔσσοὶγθ οἰἐ68. 

8 Αηά (86 ΟΕ] άγθη [8008] οὗἁὨ Ιβ8γ88] σᾶγθ ὈΥ͂ ἰοὺ ὑπίο (π0 1ου 1068 (Π686 οὐ(ἶ65 11 ἢ 
τς [884] (μοῖῦ βαθυγθθ [ρϑβίαγο- τοι 8], ἃ8 0η6 Ἰωογὰ σοτηιηβηάθα ὈΥ (6 μαπὰ οἔὗὨ 

Μοββϑβ. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

[Δ Υον. 4. Ν 29 ὙΠῸῊ) βιγίου!Υ : διὰ ἐμοῖο ὙΟΣῸ ἴοΣ ({: 9 Θ0Π8 ΟὗἩ Αδἴοῃ . . .. ὉΥ ἴδε ἰοὺ ἐμ γίθδῃ οἰ. Αὐά 
80 ἰτουκὴ ἴδ6 ΤΟΟΝ Ως τόσϑοδ ἰο ἐδο 70δ [ΠΟ] υεῖγθ. --- ΤῈ.] 

ς. Οἰεῖο8 οὗἩ 186 Ομ] άτγοη οὗἨἩὨ Αδγοη (Οἱ θ8 οὔ τ Ῥγίθ88). 

Ομαριδε ΧΧΙ, 959-19. 

9 Αμπᾶ (δ6γ ρᾷγθ οαῦ οὗ (86 ὑγῖδο οὗἩ (86 οἰ] άτϑη [80η8] οὗ Φυάδῃ, διά οαυΐ οὗ (ῃ6 
ἰτἶθ6 οὗὨἩ (86 σμ] ἄτη [80π8] οὗ διπίθοη, ἴΠ686 οἱδθ8 γί οἢ ΓΘ ἦδγδ τθη]οηθα Ὁγ 

10 πᾶπιὸ [ὙΠ ]1οἢ γγοτο ο81164 ὈΥ παιη6], ὙΥ ΒΙΘἢ [86 Ομ ]άγθη [80Π8] οὗἨ Αδγοιπ, δεΐπρ οὔ 
(86 ἔλι 68 οὐὗἨ (86 Κομδίμιῦθβ, τσῆο τοογὸ οὗ [ῃ6 οὨΠ]άσθὴ οὗἁἨ ἰμονΐ, μδὰ : [ὉΓ ὑμοΐγβ 

11 τγᾶβ {86 ἢγβύ ᾽ο. Ἀπαά (πο Υ ρανθ ἔπθπὶ (86 οἰζγ οὗ Ατϑᾶ {6 ἔλίπον οὗ Απακ (πῖον 
οἱίψ 86 ἨΘΌΓΟΠ) ἴῃ 186 Ἀ}]]-σομπέγῳ [οπ {Π6 τηουηίδ᾽η] οὗ Φυάδῃ, νεῖ (Π6 ϑυθυΣῸ8 

12. {πογϑοῦ [πὰ 1(8 ραϑίυγο-ρτοιπαβ] τουπᾷ δϑουΐ 1. Βαῦ [147 (δ ἢ6]45 οὗὉἉἍ 1Π6 οἰγ, 
δηά (μ6 ν] Προ ἱμογθοῦ, ραν ὑΠ6Υ ὕο (4160 (86 βοῃ οὗ ϑρῃαημθῇ ἕο [᾿π|] ἢἷ8 μοβ- 

18 βοββίοῃ. Τῆυβ [147 μον σάν ἴο (86 Ομ ]Πάγϑη οὐὗἨ Αδγοι [}6 ργίϑδὶ, Ἡθῦσοῃ ψῖ ἢ 
ΠΡ ΒΌΡΟΓΌ8, ἐο ὅδ 8. οἷ [(Π6 οἰ.Υ] οὗἨ τϑέαρϑ᾿ ἴῸΓ (86 βαυον; δπὰ Γὐρηδὴ 1} 

14 ΠοΣΡ βυῦυγῦθ, Απᾶὰ ὅδ ἢ ΘΓ βΒυθυγῦθ, δηαὰ Ἐβμίθιηοδ ψἹ ΠΟΙ ΒΓ 8, 
ιὅ 16 Απᾶ Ηοϊοῃ πὶ ΠΟΡ βυδυτγῦβ, δα ὨΘθὶν ἢ σὺ βυρυσῦβ, Απᾶ Αἴ 1 ΠΟ 

ΒΌΘΓΌ8, δηά Ψυϊίδῃ τι ΠΟΥ βυθυγῦβ, απα ΒΘ ἢ - 8 θϑ ἢ 1 ΠΟΥ ΒΌθΌΓΌΒ : ἢἷπθ 
17 οἰι168. ουΐ οὗὨἨ ἰῃο86 το ἰγῖθθβ.0. ΑἈπᾶά ουί οὗἩἨ [π6 {γδ6 οὗ Βοπ͵δμϊπ, ΟἸθθοη ἢ ΠΟΥ 
18 βυδατγῦθ, ἀθῦα τὴ ΠΟΥ βυθυγῦθ, Απδίμοίῃ τ ἢ ΟΡ Βυ υγΌ8, πα ΑἸποὴ ἢ ΘΓ 
19 βυθυγΒβ ; ἔσαν οἰϊϊ685β. ΑΙ] {86 οἰδθβ οὗ {μ6 οὐ] άσθη οὗ Αδγομ, [86 ρῥγιθϑίβ, τσεγὲ 

(εἰτίθϑη οἱ68 τι (μον Βα θυ ΓΌΒ. 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΙ. 167 

ΤΕΧΤΟΑΙ, ΔΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[ γα. 10. δαὶ 39 ὙΠ, δα ἴῃ ταγϑο 4, Ῥγοροτὶγ : Διὰ ἔμοῖθ Μὰ [07 8:9 δοΏ 8 οἵ Αδγοῦ [4(- [89 ἰοΐ, δ60 οχοᾷ. ὨΟ[6], 

οἵ. ἰθαζθ ψατ [6 οἰ 66.. Το ρμυν͵οσὶ ἴἢ ΔΌΥ 6886 π46 ἰ0 ὃὉ6 δ ρ ἢ ]}οά, οὨ δοοοῦῃϊ οὗ ἔθ μαγϑη οδὶδ δὲ ἔμο διὰ οὗ ἴδ9 

Τεσβο. -- ΤῈ.] 
(1 τα. 18. Ἡοῦτου ἐδ6 οἷν οΥἁ τοδιρο ἴοῦ ἔπ: δἴδγαογ, διὰ 185 ραδιιτο-κτουμᾶθ. 10 ΤΊΔΥ ὈΦι οιμαῖκοα, ΟὯ06 [ὉΓ 4]], ἰδὲ 

τ ρα ΌΓῸ 5 ἰῃ 6 νοτείου, δῃου ἃ ὑπ γι} ἐἰπτουκμοῦςῤ ἴδ 6 ομδρίονς Ὀ0 ὑυπάογαίοοά ἰῃ [Π6 δοηδο Ἡδ οἢ τὸ δ τὸ ἰδ οΣίΟ 
ἰοάοκυὰ ὈΥ δαυδε τον ς “ ραδίπτο-ατουμάδ." Το “' σἰ " πο ρεθοθάφα [ὃ δῃου ά 86 ὉΠ (ΓΙ ὃθ “ἰ δηά."" -- ΤΕ.) 

ἀ. ΟἸεεβ οὗἩ [Π6 τοπιδ πίη Κοβδι ἶϊοδ. 

Ομάρτεε ΧΧΙ͂, 20-26. 

20 Απὰ {86 ΓἈΠ}11168 οὗἨ 16 σὨ]Π]άγθη οὗ Κομαίῃ, (ἢ6 Τῳϑνὶνθ8 στ ΐοῃ [π807 τοιηδι θᾶ 
οὗ 6 Ομ] άσθῃ οὗ Κοβμαδίδ, ουθὴ [ομἱτ: ονθῃ] ὑΠ6Υ δά (ἢ6 οἰτ168 οὗ ἐπεὶγ Ἰοΐ ουΐ 

21 οὗ ἰμο υεῖρο οἵ ΕΡρβσγαίπ). ΕΣ [Ἀπά7 ὑμθν γᾶν ὑπθῖλ ϑῃθο θαι τ ἢ ΒΘΓ Βα αγθ8 
ἴπ ποουηῖ ΕἸΡΗΓΑΐπ,, ἐο δὲ ἃ ΟἸΤΥ [186 αἰ[Υ] οὗ τοΐαροὶ [ὉΣ [160 ΒΙΑΥ͂ΘΥ ; δῃὰ ἀθΖϑυ 

22 ψὶϊὰ ΠΟΥ ΒΌθυΓΌ5, Απὰ ΚιθδΖαῖμὰ ἢ ΠΘΡ ϑυῦυτγῦθθ, δὰ Βοἢμ-ἤοσοὴ τ ἢ ΠΟΡ βυδ- 
28 γθΒ; ἴΌΓ οἰκἶθ8. Απᾶ ουἕ οὗἉ [6 ἰγίθα οὗ δι, ΕἸ ΘΚ ἢ τ ΠῸΡ δυθυγῦθ, Οἷθ- 
24 θοίβου ψι ἢ ΠΒΘΡ βυθυΣΌΒ, ΑἸ] θη ἢ ΠΟΙ βυθυγῦ8, δι. σοι τ} Ποσ βυὺ- 
2 δ τῦβ ; ἴουν οἰθ8. Απᾶ ουἱ οὗ ἰμ6 διαϊξίγὶῦθ οὗὐ Μαμπδββοῆ, Ταηδοῆ ψι ΠΡ 
20 80 ΓΌ8, δηαὰ Οὐδ ἢ-Τἰπητηοη, τ] ἢ ΠΟΙ βυθυγὺβ ; ἔνο οἱμθ8. ΑἹ] (86 οἱάδθβ τσογ8 ὕβθιη 

ΜΠ [Π δὲν ΒΌΡαΓΌ8, ΤῸΓ (16 ἔΆΠ11168 οὗὨἨ ὑπ6 σμ]άγθῃ οὗ Κοβδίὴ ἐδπδὺ τοιμαϊηθα. 

ΤΕΧΤΟΑΙ, ΑΝΌ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

[1 αν. 21. ΗεῦΌ. ὩΟΑΣΙΥ 826 1 γὰρ. 18. Απά {πον γζαγὸ ἰδϑῶλ ἐδ Οἰἐγ οὗ τοΐυξο [Ὁ ἐδ εἷδγον, Βῃδοῦθηι δηὰ 1 ρ88- 
οὐ Μουηί Ἐρδταοι. -- ΤᾺ.] 

ε. Το ΟἿοΒ οὗἨ 16 Οὐδ βῃοη ῦ88 (οοτρ. γογ. 6). 

ΟΠΆΡΤΕΕΝ ΧΧΙ. 27..33. 

2 Απὰ υπηίο (δ6 οἰ ]άγθη [80η8}] οὗἨ Οϑγββου, οὗ (86 1Ἀπ|}1}168 οὐὁἩΘ [86 1ονιθβ, ουἱΐ 
οὗ (86 οὐλδν [οὐλῖῇ : Οἰ6 1 μ] εσῦ6 οὗ Μαμπαββθὴ ἐῤόν σαυς ἀοϊδη 'π Βαβθδη τ] ἢ 
ΒΟΡ ΒΌΟΓΌΒ, 9 δα ἃ ΟΕ οὗ τοίπρο ἴογ (Π6 8]γογ, διὰ Βϑϑϑ}-ἴθγδὴ πὶ Ποὺ βαῦ- 

28 τὴ ; ἔνγο οἰἴΐθβι. Απᾶ ουῦὲ οὗἩὨ (86 ἐσθ οὗἁἨ 1ββδοιαγ, Κίβῃοη τὶ ΒΘ ΒΌΌυΓΡΒ, 
29 ῬΑΌΑΓ ἢ ἢ ΠΟΙ ΒΌθυγΌΒ, Φασταῦτ ἢ ΠΘΥ βαθυτθθ, Επ- σαηπίμχ τ ΠΘῚ βυὉ- 
δ0 ἀγῦβ; ἴουγ οἰτοδδ. Απά ουΐ οὗ (π6 ἰτρθ6 οὗ Αβῇῆογ, Μ|β84] πὶ ἤδὺ Βυθαγ8, Αάοη 
81] τὰ ΒΟΓ ΒΌΡυΣθΒ, ΗΘ Καὶ ἢ ΠΟΥ ΒαθΌΓΌ8, απὰ Εδμοῦ ἱΓ8 ΠΟΓ Βα υτὈΒ ; ἔΟῸΣ 
2 οἰοβ. Απά ουἕ οὗἉ {π6 ἐγῖθο οὗ Ναρβμίαδι, Κϑάθῃ ἰῃ Ο8111606 τ} ΠΘΡ βυθυΓὮ8, 

ἴο δδ ἃ. ΟἸΪΥ οὗ τοΐιρο ἴῸγ {86 8]αυοσ; 3 δια Ηδιοί- ον τὶ ΠΟΥ βυθατῦθ, πᾶ 
88 Καγίδη τὶ ΠΥ βυδυχὺθ ; ἰἤσθο οἰἴἶθθ. ΑἹ] {π6 οἰ[168 οὗ [86 Ἑὐϑυβῃοηΐίθβ, δοοοσά- 

ἵηρ' ἴο Π6ΙΣ Δ π.}1}168, τσ6γ6 ἰμἰτύθθῃ οἱἄθβ τ το ὑπ ὲν Βα θαΓΌΒ. 

ΤΈΧΤΟΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣ, 

1 Υον. Ζ7. ΑΦ ἴῃ τος. Ζί : Το οἱ οὗ σεΐωκο ἴοσ ἔδπιο δίδγορ, θοίδη, 'ῃ Βαδῆδῃ, οἱο. --- Τὰ} 
[2 Υες. 82. ΔΑ ἴω νοῦ. 27. -- Τὰ.] 

. Το Οἴἴδα οὗ ἴθ Μογαγῖ68 (ςοτΡ. Υ6Γ. 7). 

βαάρτεξε ΧΧΙ. 84-42. 

84. Απᾶ πηΐο [86 Δτ11168 οὗ {π6 Ομ] άτθη [80}8] οὗ Μογαγὶ, (Π6 γϑϑῦ οὗ {Π6 1,ον δ, 
ουῦ οὗἩ [86 ὑγἰῦα οὗ Ζϑουυϊαπῃ, Φοκηθδηῃ υγῖΐῃ ΠΟΙ ΒΌΡΟΓΌ8, δπὰ Καρίδῃ σἱτἢ Ποῦ βυὺ- 

9 86 ὑγῦβ, ΠὈμηΔῃ πὶ ΒΟΥ βαθυγθθ, ΝΆ 414] τυ ΒΡ Βα ΓὉΒ ; ἔθου οἰθ8. Απά ουΐ 
οὗ (Π8ὲ ἰδ6 οὗ Βδυθθη, ΒΘΖΟΣ ΠῚ ΠΟΙ βυθοῦ, δηα ηδΖϑῃ τὶ ΘΓ δ θα ΓΌΒ, 

9 88 Κοάδηιοιι τὶ ΒΟΥ Βα θαγθ8, δηὰ ΜΟΡΒδδίΝ τε ΒΘΓ ΒΕ ΘΌΓΌΒ ; ἔθου οἰ68. Απά 
ουΐ οὗ (86 ἰγῖρο οὗ (δά, απο ἴῃ (Ἰ]οδα τι ἢ ΠΡ Βα υΣΌ 8, ἐο δὲ ἃ οἰΐγ οὗ τοδιρθ 

89 ἴον ἰὴ Βίαυο :  δῃα Μαμδηδίηχ πὶϊπ ΠΟΙ βυθυγῦΒ, ΗΘ θΟΣ τὰ ΠΟΓ βιθυΓΌ8, 
40 ὅλου τῖῖ ἢ ΒΘΓ Βα ΡατθΒ ; ἔθαγ οἰτἶθ8 ἴῃ 411. ὅ8.0 411 ἐμ6 οἰδβ [411 (86 οἰε168] ἴὸ Γ᾽ 

[86 οἰ] άγθη [8008] οὗ Μογαγὶ Ὀγ {ποὶγ ἤἈυλ ἢ ἶθ8, τ ἰσἢ γοτο σϑπηδϊηϊηρ οὗὨ {Π6 ἔϑιαὶ- 
41 1168. οὐ 86 1μδυϊῦθβ, σσϑσο ὧψ {πεὶγ Ἰοῖ νεῖν οἰθ8.525 ΧΑ11 {86 οἰὴ68 οὗἩ [86 1,ουἱῦθβ 



168 ΤῊΕΒ ΒΟΟΚ ΟΕ 9Ο0Β850άα. 

πη (86 ροββϑββίοῃ οὗ (Π6 ομ]άσθῃ οὗὨ 5.86] τσϑγδ ΤΟΥ δηὰ οἱρῃῦ οἰθα τι ἢ 
42 {ποῖὶγ βυρθυγθβ. ΤΠ686 οἰϊίθθ ΓΘ ΘΥΘΣῪ ΟἿΘ ὙΠ {Π6 ῚΓ θυ θυγΓῸ8 σουπὰ δρουΐ (Πθπὶ, 

Τὺ τσόγὸ [80 (07 81} {π686 οἰ[168. 

ἘΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΛΑΉΜΑΤΙΟΑΙ, 

[ Υατ. 40. Ηοὺ. πὶῶλ ὕγοκϑα οουδισυσίου : δηά ἐδποὶν ἰοὲ τδὸ ἔποῖγο οἰ[98. -- ΤᾺ.] 

σ. Οοποϊυδίοῃ. 

Ομάρτεῃ ΧΧΙ͂, 438-46. 

4 Απάὰ ἴδο Ιογὰ [ϑομονδ] ρσανθ ἀηΐο 18Γ86] 411 (89 Ἰαπὰ πο ΒῸ βιγασο [μδὰ 
44 Βποτι] ἰο σίνϑ πηΐο ὑμϑὶγ ἔδιΠοΓΒ : δῃηά  {Π6Ὺ ροΒββθββϑα ἰΐ, δῃᾶ ἀπο] (πογοϑίῃ, ᾿ Απὰ 

(86 Ἰμογὰ [6 μον] σανὸ ὑπθπὶ σϑδὺ σουπᾶ δρουῦ, δοοογαϊην ἴθ 411 {πδὸ ἣθ βΊΥδ ΓΘ 
[Ππδὰ βυγογῃ} ὑπο ὑποῖγ ἐλ ΠΟ ΓΒ : δηα πο ΓΘ βίοοα ποῦ 8. πηδι οὗ 41] {Πι61γ ΘῃΘπ168 
Ὀοΐογο ἰδμϑα; (89 τὰ [ΨΦθθοναἢ] ἀ6] νϑγθᾶ 411 ὑπ ὶγ δηθηθβ ἱπίο ἐποὶς μδηά. 

4δ ΤΠ ογο Γ81|164 ποὺ δυρῃὶ οὗὨ δῃγ ροοὰ {ἐπίηρσ σοι [86 Τογὰ [Φ6 μον] πὰ βροόκϑῃ 
ἀηΐο (86 Βουδθ οὗὨ [8Γ86] ; 4}} ὀϑθ ἴο Ρᾶ88. 

(νον. 85). [π ΟΥΒΟΥ οἾδοθβ ἢ δῆουγβ ΟἿἹῪ αἰ δγοπι 
ΟΥΤΩΒ 0 Ὡς ΒΔΠῚΘ ΠΒΠΊΘ, ᾿ 86 δχδιῃρίοδ οἰϊοὰ Ὁγ 

ΤῊ Ἑμρίοῦ οοπδΐῃΒ ἴπ6 οδίδίορστο οὗ 1[Π6 1.5- καὶ : ἡ ζι 515) ἿΣ 
υἱ εἰσὶ οἰτ165, νοῦ τσ γα ἀρροϊηϊοα δοοογάΐηρ ἴὸ Κεὶ!, ΓΙῸ ον ἡ 9, Ὁ ὧν 9, ΤῈΠ 
86 τορι ]δοπβ ΔΙΓΟδαν ρίνοη ὉΥ Μοβοβ, Ναπι. [ὉΓ ἜΒΙ ΓΌΓΙ, δπὰ ΤΩΔΏΥ Οἴδοῖδ (ΚΕὶ], εἰὸ. Φ}.). 
ἀνα ττως ΤΟΙ ΤῈ [οτιγ-εἶρδι Ἡπαεάν 811, ϑουηθ, βῃ δ}, δύο ῬγοῦδὈ}γ ἀϊογοπὶ ἀεβίσ δι οἢ8 
οὗἩ ΟΝ δἰχ ΕΓΟ δὴ {Π6 88π16 τἰπια (οἢ. ΧΧ.) οἰ [168] : ΝΜ ἘΝ 
οὗ τοῆιρο. Οὐ ΚίορογιΒ ))αί, λῖαρ τὮΟΥ ατὸ αἷ8- ΟΥ̓ (6 βαπιοὸ οἷτγ, δὲ ὩΨ ΘΙ. ὸς ὈΣ 3), ΓΊΘΣΤᾺ 
ηραὶε ἐν ὈγΥ8 ΠΣ εὐρρὰ ἰύρας πϑθ δὰ ᾿ὧον ΓΕΘ, δπὰ ΣΡ ἣν Ὁ ΘΔ) (1 σδτοα. τί. 

ΟἸαγκ 8 διδία Αὐα8 οΥΓ Μαμε α π5, ὉΥ ὈοΙπρ 58, 68 [Επρ. 68, 78 Ραγοὰ πῖτὰ Φοθη. χχὶ. 99 
Ρτί πυρὰ ἴῃ 8114}} οδρία]β, απὰ ου Μϑηκο᾿β ὉῪ 8 ἀἶϑ- 99, [ΕἈ6..08;.13]. οχὰ ἘΠΕ ΈΘΘΙΣ ἘΞ ΥΣ 
θαυ πρ τα). ι . 1 α. τα. 1-3. επιαπα 9 ἰλὲ Ζιδυΐϊεε ἰλαὶ ΟἸΐες 

ἢ 1180 οὗἨ 180 [μον σαὶ οἰτίοβ ἴ8 ρήνθῃ δἰϑὸ 71 εἠοιμα δε σίνεη ἰο ἰδεπι. ΤῊΘ δοοοῦπὶ τ ΐοἢ τὸ πδνθ 
1 Ομγοη. νἱ. 89-66, σῖτἢ βου γΆ] π᾿ μδῦί ΘΒ: Υ ΓΘ-. ΠογΘ οὗ ἴδθ δρρὶϊοδιίίοη οὗὁὨ ἴπ6 Βοδὰ8 οἵ το ττῖθθ 
ΤΟΥ Ὁ ]6 ἀονϊ δ οη8, ἀὰθ ῬγοῦΘΌΙΥ, δ Τζεἰ] βαρ- (Ἐχ, νἱ. 14, 25) τεχαΐῃ 8 π8 οὗ οἷ. χἰΐ. 6, το σα ἱξ 
ῬΟδ68 (ἰϊ. 1, Ρ. 156, Π018), [0 ΒῃΟΙ ΒΟΥ ἀοςΙΠΙΘΌΓΑΤΥ 19 δἰ τυ ]Ατὶγ 1014 οοποογηίΐηρ Οα]οῦ, τμαΐ ἢδ, δοῦοτι- 
δοῦγοθ. Ὅηθ ΟὨΓΟΠΙίΟΙΟΓ πᾶτμθδ ΟὨ]Υ ζὈΓΙΥ-τνο ᾿ μρηϊοὰ ὈΥ ἸΩΘΙΏΡΟΓΒ οὗἉ Ηΐδ ετῖδα, Ὀγίηρϑ ἢ τηὶπὰ ἴθ 
εἰο5, Δ που ρ ἢ 6 6180 γϑ]δῖθα νοῦ. 45 Ὁ τῃδὲ 186 Ῥτγοτηΐβο ἴμδὲ πδὰ Ὀθθη ρίνοη Ηἷπὶ ὉΥ Μοδβοθ. Οα]- 
οἰ] άγοπ οὗἨ Αδτγοὴ μδὰ σϑοοίνοά τιίγίθθη, [86 ΟἿ ΠΘΓ γίῃ χοραγάβ ἱξ δ9 ῬΓΟΌΔΌ]6 ἴμδὲ τῇς 1ουϊνο μδὰ 
Κοἰιδιίϊοθ θη, ἴῃ 6 ἀδσβῃοηΐίθα τπἰγίθεη, τπ6 Μ6- μϑϑη [ογροτίοη, δὐάποίηρ; ἴῃ Βαρροτὶ οὗ {πῖ8: “ δὲς 
ΤΑΙ 68. ἔνε ]νο οἰτο8, ἴῃ 8}} τῃογοίογο ἔτι -εἰρϊ. ᾿ οηΐπὶ ἀοοίάστε ϑοίοὶ, ἄνεπι γείογιια αὐ δια ευταπάζα αἴ- 
Οπαϊτιοὰ αγὸ ε Ψαϊία ἰῃ Δυάδβ, ( Αἰθϑομ ἴπ᾿ ἐξηξωα δαὶ, τὰ “’αίγιιπι οδἱ  σἱκοαίωτ.᾽» Οοπείἀοτίηρ [1 
Βοπ]δταίη, (8) ΕἸύοΚοΙ ἴῃ Π Δη, (4) ΟἸΌΡΘΙΠΟΏ 1Π| γτραὶ τεβροῦς ἴπ το τπεὶσ [ον ἰἰθοδίηδη οὗ 
δη, (5) ϑοίκπθαπι ἰῇ Ζοθυϊαπ, (6) Ναβαὶδὶ ἫΝ ἄγ, ΕἸδδσδυ, γα8 μοὶ, δπὰ τμδὲ 88 Ἀἰπλβοὶῦ 

ἘΧΒΟΞΝΤΊΟΔΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

Ζεῦα]αη. ἘπΟΌΘΙ δΘ00 Κ8 1Π 6 ΧΘΔΒΟῺ ἴῃ τΏ0ΓῸ ΠΕΡῚ - ἰΡῃκτοὰ Ἰὴ ἀπ ἀϊδιτὶ δυείοη οὗὨἩἍ τμ6 Ἰαπὰ, τ τὔδ 
ϑποο οἢ ἴδε ραγὶ οἰτμογ οὐὁἨ τη οἰγοηΐοϊοῦ Ηἰ πΒ6 1  τγπςοὴ ταίδοῦ αϑϑαπηθ τ τῃ Μαβίαβ (ἐπ Καὶ, . 155], 
ΟΥ Οὗ ἴγδηϑουτθοτ. Φυάρίηρ βοσιθν δῖ πιοτὸ ἰθπῖ-, “6 ἡ 05, οὐπὶ τε8 αὐ δαπὶ ορροτίμπὶϊαίεηι ρενάμοία 7ειῖϑ- 
ΘΏΠΥ, τῦὸ ΤΩΔῪ ἤπὰ [π6 ἜΧΡΙ πδιίοη 'π 8η ουθγὶρ ΐ,  ρρῃ!, ἀροοϑαίεβα αὐ αἰ σίξυτεα σοπιπεμπὶ δμογάτα ἐσ δε ίμτα 
ὙΕ}1 ἀοβοτνΐπρ δχουϑθ ϑπλα 80 ΠΙΘΗΥ͂ ὨϑΙη68. 1, πρμηΐμα μἱ ἀεείσπαίαν αὐ {{Πϊ8 ἰτδες ϑοτεϊτοηίιτ." ΤΈΟΥ 
ἤατῖμοτ, {86 Δα ΒΟΥ οὗ ΟΠ ΓΟΠΪο]68 ρῖνθθ ἴ0 ΒΟπὶ8 Ἔχ- [μα ποῖ ἀοοιηθὰ ἱξ ὁρρογίπῃθ ἴο ὑγρθ ἐμοΐγ οἰαἷπὶ 
(ϑηι αἰ ἴδγοηῦ ὨδΠπι68, ΤΠΔΩΥ οὗὨ {Πδπὰ ΘΧ Οἷς Δα ΠΟ | μοΐοχα. 
τοραϊῃ , 89 "2 οτυ Ὁ Υ . 45), ΩΣ) ἴον ὃ. εῖβ. 4-38. Δοοουπίὶ ΟἹ ἰλὲ Ζιευϊίοαϊ οἷ οε ΤῈ 

ἐν» π᾿ ἐδ Ἶ ΠΕ ΈΠΒΟ)Ν ΤῊ φεπογαί. Λοοογάϊηρ Ὁ Ἐκ νι 16-20, δηὰ Ναπι. "1. 
Ὶ ὴ (νεν. 29), οἵς., ἡπ ΟἾΠΟΥΒ, ΟἹ [86 ἐὐυθέν ὦ 17-19, ΕΣ ψἢ 1 Οἤτοη. ν. 37-νὶ. 84 [ΕὩρ΄. 

᾿ : Ν ᾿ ΡΞ]. 1-49], γα ἤδυς ἴα (Ὁ]]ονεΐῃρ᾽ ΤΆΤ γ-ἴγθο [ῸΓ τἢ8 
(ἢ δες τεαιίπρ, 8 Ἰ Ὁ ἕο ἸΡΥ͂ (νον 16), ΒΘῸΞ 1ονϊῖοϑ, ἴοὸ ΚοΟΡ ἩΠΙΟΝ Ὀοΐοτθ (ἧς ΟΥ̓́ΘΒ ΠΙΔΥ δΠοὶρ ἴὸ 
ἴον ΒΓΔ (νὸν. 25), δὰ ἸΔἾΘ τὸν ΤΙ Ὁ ΤΊ ἀπάοτοιδηὰ τμὸ ΤΟ]]οπτίηρ; δ]οιϊταθηΐ : -τ 

᾿Ξ 

ΤΕΥ]. 

1. Θοιβθοιυ. ' ἃ. Κοδιδιῆ. 8 Μογτδι (ΕΣ. νἱ. 16; Νυπ. 1. 17. 

1. Απσϑι. 2. ΙΔχῃ 8. 8. Ἠοῦτοῦ. 4. ὕ σείοὶ (ἔχ. νἱ. 18; Ναα. 1. 19). 

1. Αδσου. ἃ. Μοδοὸ (Ἐκ. νἱ. 20}. 

Αδγοπ 8 Ῥοβίθυ Υ τοοοϊνοα [6 ῥτγοδιβοοὰ, Νατα. } ἀρροϊπιοὰ, ΝΠ. χυῖὶ. 8-6 (1 ΟὨτοη. νἱ. 88 [48]), 
χυΐ!!. 1, 2, 7 (1 Οἤγοη. νυἱ. 49). Α1} 186 οὐδοῦ 1.9- [τὸ 100 ᾿πίουϊοσ δογυΐοθ οὗ 18 βδῃοίυδιυ. ὉΤδα Ἂἢ]}- 
Υἱνοδ, πόθο ἴ06 ἀδϑοθη δῖ οὗ Μοβθβ 8130, Ἴσοσὸ  ἄγθη οὗ [εγϑοὶ, δοοογάϊησ ἴὸ Νατα. ΧχχΥυ. ὁ ἢ, ἀθ- 
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ἀοττϊποὰ πίωϊ οἰ68. [Π6 ἌΤΙ ]168 οὗ [Ὧ6 1,δυ 8 
δἰιουϊά τοσοῖνο, ὃς. [Ὡς Ἰοὶ ἀοοἑἀ ρα ὙΠϊςἢ οὗἨ [680 
οὐτο8 ἐδεὶι μαΥ  ΟΌ]ΑΥ ΓΆΤΩΑΣΥ ΒΒ ου ἃ ἢδνο. 

γεν. 4. Τθο ἤτοϊ οὶ σδσὴθ ουὖῦ ἴον [86 Τα χηδοδ 
οἵ [ὁ Ἰομδιμίϊθο, απὰ, διποηρφίμοβο, ἔοὸν πο ἀγοθ. Τθυ8 106 τοῖΔ] ΠΌΙΏΒΟΥ οἵὗἨ ἁτηὴ8]6 ρϑσβοῦδ οὗ 

παι δοσθὰ οὔθ δυπάγοά δηὰ ὉΠῪ ὍΣ ῬΘΟΙΘΟΏΒ, 
ἢ, ΤΏΡΊΩς ἔγοπλ ἐπγοηϊγ-ῆνο τὸ τἰτγ-νθ γ6 8 5 
οὗ 828 δὲ τὸ ἀϊδιΠθυθου οὗ μὲ Ἰαπά, τωὶρ δ ποῦν 
δανο ᾿ιδὰ εἰσ πάτο ἀπὰ βἰχίγ- ΟΌΓ πια]6 ΟὮΣ]- 

βόῦδ οὗ ΑΔΣΟῺ ὑδο Υχίϑαοῦ, οὗ 80 1,ονἱῖοα. ὙΠΟΥ, [ἢ ῥτίοδο!]γ ο1888 τηῖρ ἢ δὲ τπδὶ τθ πδνὸ ἀπχοαηιοα 
πδηηοἶν, [Π6 ῬΤΌΡΟΓ ργίεδίβ, τϑοοϊνϑα τ] γίθθη οἰ [168 
ἴῃ 186 ἰΕΥΥ ΤΠ ΟΥῪ οἔὗἉ το ττὴρὸ οὔ πάδῃ, δπιοοπ, δά 
Βεηϊαπιῖη. ἴὕύροη νι ϊςοῖ Οδ  νίη τϑσλδυκδ : “ Ωμοά 
πον οὐπἐ σι Τοτίμὶίο ἐὐθηῖα : σιΐα ἴειδ ῥτὸ αὐἀπιγαῤιὶ 
ἔνο οὐπδιίο ἴῃ δα 8εδ δοα ἰοσασιξ, ουδὲ δφιαἰμετ αἱ ἰεπι- 
Ρίωπι εἰδὲ εἰέσετε.᾽ 
ΕΥον, 5. ΤΠ οἴμον Κοπδι 68, ἐπδὶ 18, 186 ῬΡο9- 
τετῖῖν οὗἨ Ιζῆᾶγ, Ηδῦτοι, ἰὐΖζίον, δηά, ἰπ 1Π6 1ἴπ6 οὗἁ 
ΑἸΓῶτ, ἴἢο86 οἵ Μοβοδ, βῃδγοὰ ἰθὴ εἰ τἰ68 πῃ (86 
τὴ οἵ ΕΡδγαῖπι, 1)8η, δηὰ Μαπδβδβϑοὶ νγοϑὶ οὗ [86 
οπίβῃ. 
ει. 6. ΤΊ Οοτβμοηΐτοδ σϑοοῖνϑ οἱρ ίθθη οἰτ68 

οἵ Ιβεβδοῦδν, Αβδῆοσγ, Ναρ δὶ, δπὰ Μδηδ886}} οδδὶ 
οἵ το Φογάδῃ. 

Ψψες. 7. Το το Μογασιδβ ψο τὸ δ᾽ οιϊοα ὑνγοὶνο 
οἷὔεκ οὔἱ οὗὁἩ Εουδοπ, αδΔ, δὰ Ζοδυ]αη. 

6. ὕετα. 9-19. 7Τὴε ΟἾες οΥ ἰδ6 ὅϑοπβ οΥΓ Αατοη 
(εἶτα οἵ τἴ6 ργοϑ1:8). [π υϑῦ8. 9--| 6 Δ΄Ὸ χτηθπιοηορά 
[86 εἷε5 υ ἰοἢ τμ6 Αδγοηίάοβ γοοοϊνα ἴῃ ἔμ σουῃ- 
Ὁ οὗ δίπιθοη δηὰ Φυάδῃ, ἴπὸπ ἴῃ νοτϑ. 17--}9 1Π6 
ἴσου; εἰο5 οὗ Βεπ͵) πη. Ὑδδὺ ΠΟῪ Πα 50 ΤΠΔΏΥ 
ἨΛἁ ΓΕΒΒΟΏΔΌΪΕ 1 ΥἹΘΟῪ οὗὁὨ [06 ἔμπζατο ἱπούθαϑο οὗ 
18ε ΩΣ οὗ Αδγοῃ. 

[Κεἰ], Διδ͵. (πιπι. ἰὶ. 1, ΡῬῃΡ. 1565, 156, Βα γ8 οὶ [ἢ ΐ8 
ἰορὶς : “ΤΉΪ8 ΠΌΣΟΥ ἴον [Π6 οἱ [68 Δ]]οὐοα τὸ [86 
Ἰδυῖτοθ γπῖ}} ποῖ ἃ ἴοο ἰαῦρὸ ἐξ τ οοπβίἀου, 
ἴδῖ (1) πιοθὲ οὗὨ τῆς οεἰκε8 οὗὁἩ Οαηδδη, ἴο )αᾶφο 
πο [86 τ ΠΌΣΊΌΕΤ ἴῃ 50 8118]} ἃ ΠΟΠΉΓΤΥ, σου] ὰ 
πο ΠΑΥθ ὈΘΘη ὙΕΤΥ͂ ἰΔΓρ ; (2) 116 [Υ γ88 ΕΤΟ ποῖ 
ἴδιο 8016 Οςσαρδηῖβ οὗὨ ἴπ686 οἰἴ65, δαὶ δα ΟὨ]Υ [δ 
ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ ΔΡΟΔΘ65 ἴῃ ποτὰ [ῸΣ [Ποτηδοῖνοβ, δὰ - 
ἴσχο [ὉΓ {86} οδεῖϊο ἱπ [16 υἱεῖ} Υ, ἢ 116 186 τὸ- 
ἹΠΑΪΠΙῊΣ 85 ἴὉΓ ἴὴ6 ΟἿΟΣ ΓΥΌ68., (3) {πδὶ 
1.6 ὕπο !γ-ἴγοῦ ᾿πουβδηὰ Ππη816 Ῥούβοηβ ὙΠΙΟἢ τὴ 
1δτῖνεα πυμηρογοὰ ἱπ ἴΠ0 βοοοηὰ Ἵθῆβιβ ἴῃ [ἢ 
βίξρροβ οἵ Μοδὺ, Ὑποπ ἀἰδισ θυ ϊοὰ διιοηρ τηϊτγὶγ- 
ἢνς οἰκο, σου ὰ ργίνθ ἴο ϑδοὴ βὶχ δυπάτοα βηὰ 

«ΒΟΥΘΏ ΙΏ8168, ΟΥἩ ΔΌουϊἑ τπἰγίθοη Ὠπηᾶτγοα τηδ]6 
δΔη6 ἔδτηδὶο ἱονϊῖθβ. ΟἹ δα ΟἿΟΣ δηὰ, ἐπ 4110 νν- 
δῃ(ε οὗ {πἰγίθθῃ οἰ θ8 ἴὸ [88.6 Ῥγλοδίδ Β88 γαϊβοα οὔ- 
Ἰεεῶομβ ἰοπᾶϊπρ ἴο ἴπ6 διιρροδίοη τμδΐῖ, εβἰποθ 
ΑΔΙΌΙ, ἴῃ Φοϑη8᾽8 126, σου ἃ ΒοΔΓΟΟΙΥ παν δὰ 
80 ὨΠΙΏΘΙΟΙΙΒ 8. ΡΟΒΙΟΥΠΥ ΠῸπιὶ Πὶδ πὸ χοιγδὶηΐηρ᾽ 
δΟΙδ 83 ἴο ἢ]] πο, ποῦ ἴὸ βρεακ οὗ {πἰτίθθ οἰτῖοβ, 
ἰδετοίοτε [86 σβίδίοραθ Ὀοίγαγβ 6 ἀοουπιθηΐ οὗ 8 
ΤΌΠΟΝ Ἰδοῦ ἀδίδ (Δί ΔΌΤΕ δηα Οἴμογ8). Βαϊ ἐπ τἢ]5, 
ποῖ ΟὨΪΥ 18 Τῇ 6ΓῸ δϑογὶ ροὰ ἴο [086 ψο εἰοοειϊοα τῃ0 
ὐνϊδίοη, πὸ τηοηβίτουϑ βῃοτγῦ δὶ μιθάπ 688 οὗ αϑβίζῃ- 
Ἰῃρ τὸ {π6 ὑτίοϑίβ τμοὶγ ΔΌΟαΘΒ {ἢ ΓΟίθγθ ΠΟΘ ΤΏΘΓΟΙΥ 
ἴ0 18εἰ ποοθδβί τ δἱ [μι {π|6, δῃ ἃ τ τοὰϊ τέρατα 
ἴ0 {μον ιΐαγο ἸΏσγοδδοῦ Ὀαὲ 4180 οὗ μανυΐηρσ ἰβκϑη 
ἴιὸ εἶχε οἵ τῇο οἰτί68. 88 τηπο ἢ ἴοο ἐπιροτῖδηΐϊ, δπὰ 
ἴῃ6 ΠΏΤΩΡΟΣ οὗ ἴπ6 ουΐῖοβ 88 της ἴοο βυηδὶϊ. 
Βαϊ ἰξ νδβ ποῖ δὲ 4}} ἀεείρτιοὰ [πδ 116 οἶτ168 δΒῃου!ὰ 
νε δΠ]οὰ τὰ το ἔδπα1]168 οὐἨ ἁ 1Π6 γῥτίοδίβ. Αμὰ 
ΔΙ ΓΠΟῸρΡῚ {π6 Ρ0}1- 18: οὗἨ ΤΠ6 ῥχίοθβῖβ ὑμθη ᾿ἰνίηρ ἰ8 
ΠΟΎΒΟΤΕ σίνθῃ, 8111}, 17 γὸ σϑιμθπι θοῦ ἔδδὶ ΑἝγοη 
ἀϊοά ἴῃ 106 ἐογείοι ἢ γϑαῦ οὗἨ ἴμ Ἄὀχοάυβ, αἵ ἴῃς δρ6 
οὗ ὁῃ8 δυπάτοά δηὰ ὑπϑηῖγ-ἴτοθ γοδτα (ΝΌΤΩΙ. 
ΧΧΧΙ, 38), Δη ἃ 80 τὰ 3 Αἰγοϑαν εἰμ τ -ΕΓΘΘ Ὑ6 818 
οἷά πβοη μον Ἰεῆ ἘρΥρί, ἰς ΜΠ] ἀρρϑδγ τμαὶ ἘΠ οΓὸ 
τοῖσῖ 6 ΠΟ, ΞΕ ἢ ΥΘΆΓΒ ΔΙῚ [18 68}, ἀοδοθηᾶ- 
δηῖ οὗ ἴπ6 ΤΟὰγ ἢ ροποσγαοη. Βαϊ ἢἷ8 ἔὺὑχ7|Ὸ ΒΟἢΒ 
᾿αὰ ᾿γεπίγ ΟᾺ τοδὶ οὔνρτίηρσ τθο ἰοαπάοά τὴ 
ἵπεηιγ-ΟῈΓ Ο135868 οὗὨ ᾿γοδίδ 1ηδεπἰοὰ ὈΥ ανίὰ 
(1 ΟἌτοη. χχὶν.). 1, Ἐμοη, τὸ Δ ]ΟὟ ΟἾΪΥ δβὶχ 
ἸηΔ 65 γεξροοϊί νου [0 ἐδοῖ οὗ 186 (Ὁ]]οντί παρ᾽ ζΈΠΘΓΑ- 
Ὀρῃυ, 186 (Ὠἰγὰ φεπογδιοη ὑοῦ Ἱὰ ΔΓ μανθ 

ἴο ΟΥ̓γ οὔθ τπουπδηά, ΟΥΓἨὨΎ 10 δὲ ἰοδδὲ ἴψο υηάγοα 
[δυσὶ ε8.᾽ -- ΤΑᾺ.] 

γεσ. 9. Το οἷοθ ὑσόσὸ οδἹἹϑοᾶ ὉΥ͂ Ὡδζθ, ἔδαὶ 
ἦθ, ΒΟΥ ἱπάϊοαϊοα τοὶ ΟΥ̓ (ΠΕ ὨδΠοθ, “ βροοϊβοά 
ἴθ πὶ ΌΥ πδηιθ ᾿" (ΚΠ066]). 

Μεγ. 10. Το δ ᾽οοῖ οὗ [80 ῬΤΙΠοῖραὶ δε θη 18 

τὰ, νι οἢ τασδὲ Ὀ6 Βαρρὶοὰ ἤΌτα [86 ραγοηϊμοῖς- 
108] ΟΧΡΙΔΙΔΙΟΣΥ ΒΘὨ ΘΏΟΘ {“ΤῸΓ {ΠΟΥ τΎθ 1.6 ἤτοὶ 
Ιου). Τὸ δ ΚΤΔΓΠΟΒΒ οὗ 6 σΟΙ ΘΙ ΣΠΟΓΟῺ ΓΧΘ- 
τηΐη δ πι.5 οἵ Γ᾿, ΧΥἱ!. 1. 

οτβ. 11, 12. ΤῊθ γβὲ ΟἿ παιηοᾶ 8 ἩόΌτοΣ, 
ὮΟΤΘ 8180 88 ἴῃ οἷ. ΧΥ, 13, πὰ οἴῃ, ολ]]οα [Π6 ΟἿ 
οὗ Ατῦαβ. ὙὨθη 18 ΑΙ 18 ΠΟΥ οδ] θα 186 ἔβι ΠΟΥ 

οἴ Αποκ, ΠΧ, ὑὕπὶ οἴἰδουν μον αἰ σσαγβ ἐμ ἕδί μον οἵ 
Απδὶ (3) 3, Ἐνάκ), ἐμο ΓΝ 1ἴΒ ἀπάοπθιδα!ν 8 
ΤΩΘΤΘ ΥΔΙΪΟΊΥ Οὗ Ὀχομβυποείδιοη οὗ [80 ΒΆΠ|6 ΠΔΠ,Θ. 
ΤῊΘ Α βουμὰ Θὲ Ῥϑδδοῦ οὐδοῦ, ἴῃ ἴΠ6 ΟΟΥΤΩΔΕ 
ἀἰαδιθοίδ δἷϑὸ ἰθϊο ἴ80 Ο βουπά. Αἱ Ηρῦσοη [89 

Γονένοβ τοοοῖνοα, Ὀοαϊάοθ ἐμ οἷ, οὩγ ὩΤΩΦ 
(ἤοτὰ τ), ἴο ἀσῖνο), ἔηο “ ἀγίνοι," [πο ρμαϑίῃγο- 
στουπάβ, δαὶ ποῖ [89 Π]]4 016 Ἰαμὰ νοι, ἢ [6 
Ὑἢ Παρ 5 Τπογοοῃ, Ὀοϊοηρσοὰ τὸ Οἰδἰθὺ (οἢ. χὶγ. 12). 

Οὐ ρΑΙΘ 8150 ἴῃ ΤΕΌγο πος ἴ0 [Π6 Ὁ 9, τεσ. 8, 
8ἃ8 Ὅ6]} 8ἃ8 ΝΌΠι. χχχν. 3. 

ΨοΣ. 18 τοροδίδ 18:0 86η80 ΟΥ̓ ΥΟΓ. 1] ΟἹ δοοοπῆϊ 
οὗ 10 ρΡδυβηιβοῦοαὶ σοηατὶς ἴῃ ΤΟΣ. 12. ΤΑΡΏΔΉ 

Ῥ88: (εἢ. χν. 42; χ. 39); Φαιεν (οἢ, χυ. 48); Ἐ)δηϊο- 
τῇοῦ (οἷ. χΥ. δ0); Ἠζοῖοι (οἷ. χν. 51); Ὁϑδὲν (οἰ. 
κΥ. 15, 49; χ. 838); Αἰῃ (οἢ. χν. 82); Φυϊίδ (οἷ. 
ΧΥ. 55) ; ΒΟΙΒΔΏΘΙΩΘΔὮ; (εἶ. χΥ. 10). ΟΥ̓́ ἴΠο οἰτ168 
80 ΤᾺΓ ΘηλΠοΥδίοα βὶχ, ΠοΌτου, Φατιν, ΕΒὨοπηοα, 
Ηοϊοη, Πεδῖτ, Φπτία, ἰΔν οἡ 186 τηοππίδίη οἴδυάδῃ ; 
ἴνο, [θη δηὰ ΒΘ. ἢ-5Πποτησβὴ, 1 ἐπο Ἰον]δηά, ἴο 
ὙΠ ἢ 15 δἀἀοα ομθ οἷτγ οἵ δίπιθοη, Αβϑῆδῃ ἐπ ἔπο 

Ἰοπιαπὰ (ΥΩ, Ομ. χν. 42; χίχ. 1, δ βῃουϊὰ ὕθ 

τεϑᾶ, 1 ΟἌ του. νἱ. 44 (59), ἱπβιεδὰ οἵ 1 9). 
γεν. 17 86. Το ἴουτ [νυ οα] δ᾽ 268 ἴῃ ΒΘΠ) τη, 

αἰθϑοῦ (οἷ. ἰχ 8 (,; χ.] δὲ ; χη]. 25), σ6 06 (οἰ. 
ΧΥΪ, 24), ΑΙ ΒοΙα, δὰ Αἰτου. Τῇ ἔνο ἰδίϊοῦ 
Αἴῖὸ δητίηρ ἱπ τΠ6 1151 οὗἩἨ 6 οἰ 68 οὗἨἁ Βαη) δι ΐη, 
Δ ΔΙῸ {πογοίοτγο 8{4}} τὸ Ὀ6 βροίκθῃ οἵ ἤογσθ. Ἂπα- 

ἰλοιλ (ΓΊΓ)}9), Φεγαπηῖδ᾿ Β Ὀἰγιμ- ρίαοα (ὅσ. 1. 1 ; 
χχίχ. 27), ποθ ἱπ δ 8 Π 18, ΒΟΎΥΘΥΘΣ, Πδιθα Ἐπὶ 
(7}6τ. χὶ. 21), δπὰ τγογὸ ἐμογοίογο {πγοδίθηϑα ὈΥ̓ πὸ 
ἱπάϊσηδης ργόρδοῖ (6 Γ. χὶ. 22, 38), 1ἴοβΒ οὴθ ΒΟΌΣ 
δηὰ 4 ἀπαγίοῦ (ΕἼΠΓΙΤΟΓ ΟὯ6 ΠΟΌΣ δηὰ δβουθηΐθθῃ 
τη 168) ποτίποαβιὲ οἵ ογβδίοσῃ, δηα ἰδ ΠΟῪ οδ]]ο 
Απαῖδ, Ὀυΐ] : “ οἡ ἃ μοῖρ εΐ τἱβίης; δ ᾿Σπ|16 δῦονο τ.8 
18016-|ἰ4πὰ.᾿ 448 ἴτϑοθβ οὗ 118 δηταιν, ΕΏΤτΤΟΥ, 
ὙΠῸ τηδθ Δ {πὴ {ἈΊΤ ΠΟΥ ἔγοπι ογαβδ]θτ (ρΡ. 75-- 
80), ἴουπὰ ἰπ ἃ οῦϑ86 8ἴοποθ Ὑἱἢ Ἰοϊπιοα Θαρο8, 
ἴὮγοο ἴδοεξ Ἰοὴς δηὰά οὔθ δπὰ ἃ ἢδ]ῇ ἴδοὶ ν]ὰ9 (ρ. 
71). Ἐοβίπδοη (γῆο ἦγβι γοοορτιῖζοά ἰη Απδῖδ τῇ 
δποίθης ΑΠδίδοίὮ, 8116 Θοο] 6514 8.04] τγδα θη μὰ 
ΟΠΟΘΘΙ [ῸΓ ἰῦ δῃοῖδεογ βἴ6, ΠρᾶΡ 6 Ὑἱ]]δρθ οὗὅἁ 
Κυγγοὶ 6-Επδὺ, δῦους ἴγοοθ ὨΟΌΓΒ γοιὸ ΦογΌΒδΙ] ΤῺ 
οὐ ἴδο τοδὰ ἴο Εδπιθῖ, ἀπὰ δα ςδ]]οα ἰδ ϑογοπιΐ) 
αἶδο ποίϊοοβ αποίθης σοιηδΐῃβ οὗ ψ8]156, ἀπὰ, Ιἰκο 
ἘΠΌΓΓΟΓ, ὈΓαῖβο8 ἴῃ0 ρτόϑρθοῖ ΠῸπι ἐ18. ρΙδοὸ (οὐ. 
11. 109, 110; Εαττοῦ, Ρ. 77), Το δβιδιθιηθῃ!δ οὗ 
Φοδβορῆ. (“ηἰ. χ. 7, 8), οὔ τὴο ποπι., δῃηὰ οὗἉ Φβγοτηθ 
ἴῃ ἴδ Οὐηιϊηι. ἵπ εν. 1, οὐ ἴμ6 ἀϊδίδηοο οὗ Απ8- 



1τ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΨΦΟΒΗΨΑ. 

τοῦ ἔγοιι Ψαογιβαίθη πᾶν ὈδΘη ῥγονοὰ οογγϑοὶ 

(586 σοῦ Βϑυϊοσ, Ρ. 171). «Αἰνποη ΟἿ, Ὶ 

ΟἌτοη. νἷ. 45 (60) ΓΙ 59), πονν ΑἸτοῖς (ΒοὉ. Ζαίετ 
Βιυϊ. ἄε8. 287) οὐ 6᾿-Μ|ὰ, δβ Γοῦ!εσ υυτίϊοβ ἱΐ 
(εηκοί. Ὁ. 631, ποῖϑ 1), εἰϊπαϊοὰ α 1016 τὸ 106 
πογίμοαβὺ οὐ Απδίμοῖθ. Α ρΐδοο οὗ γα ΐϊπβ. 

, αν. 19. Ταϊγίθοη οἰτθ8 ἴῃ 8}. 

ἀ. Μετῖθ. 320-26. 7λε ΟἸΐο5 Ὁ ἰλε τεπκαϊπίπσ 'ο- 
λαιλίϊεα. ΟΥ̓ {ἰο86 τηθγθ 6 ΓῸ ἴδῃ, ὨΒΠΊΟΙΥ, ἴουν ἴῃ 
ἘΡὨγαὶπὶ (νον. 22), ἴσου ἰῃ Π δὴ (νον. 24), ἴνο ἴῃ 
Ὑθεῖ ΜαπΆβ56ἢ (γογ. 25). 

γογβ. 20-22. α. δομΡ Οἰϊίε5 ἱα Ἐρήγαϊηι, 886- 
οἤόσα (οἰ. χυῖϊ, 7), αϑζοσ (εἰ. χ. 833; χνὶ. 8), 
ἘΓΙ ξδίσω (Ἰπϑιολά οὗ ψνὩῖοἢ 1 ΟἌγοη. νἱ, 58 (68) ἢ)88 

ὨΨΡΦΠΝ, ποῖ ἀϊθοονετοά. Τμαῖ Κι θζαίπι δηὰ 70Κ- 
ΤΆΘΘΙΙ ΤΑΥ͂ ὕὉ6, 85 Κποῦεὶ δηὰ Κοὶ! βι ρροθϑο, ἀϊετ- 
Θηζ ὩΔΠ168 οὗ ἴΠ|6 βδ1η6 ῥἶδοσ, ἰ8 οοηἤττηθα ροΥθΔΡ8 
ὉΥ [Π6 ἔδει τοΐδστοά ἴο ΟΥ̓ Οθβοηΐυβ ἴῃ ᾿ἷβ ζεΖ., τιμαὶ 

ΨΥ ΦΌΣ, “ καϊβεγοά Ὀγ 186 ρεορῖο," ἤοπι τ. ΤΤΘΙ. 
διὰ ὩΣ) πο Ὁ 312» ἴοὸ οΟ]]θοῖ, οοχηδίθ πῖτἢ 
ΤΏΙ, Ἐζοὶ. χχὶϊ. 20, “"μᾶνθ δ αὐυΐίο δἰ παῖ] ῦ 
Οἰγτηο,γ.". Το ἰουτίῖ ΟἷἿὙ ἰ8 ΒοΙΒ-Βοσοη. 
(Ε νυ [86 ὌΡΡΘΟΓ ΟΥ̓́ΪΟΥΘΙ ΟἰΓΥ, 18. ποὶ βαϊὰ " 

6}}}). 
γουβ. 23, 94. β. ἔσω ΟἸἰιῖε5 πὰ ὕαη, ἘΠΟΘΚΘΕ, 

αἸδρϑίδοιυ (εἰ. χῖχ. 44), ΑἸἰῤδδαῖοιι (Ἂς. χ. 12; χίχ. 
42), Θδίδ -σίσωσηοι (εἶ. χὶχ. ΚΡ 

ΕΓ 3ὅ. γ. Τίιοο ΟἸἰϊε5 ἐπ Ἡεεὶ Μαπαδβοὴ; ἴ8- 
ὩΔΟῺ (οἷν. χὶΐ, 21; χυὶϊ. 11) Οδιδ-τσασαοι, 8 

οἷά πιϊδίακο ἴῃ οοργίηρ ἴον ΡΞ (1 Οἤγοη. νἱ. 
δὅ [70]}, τπιδὲ 18. ΓΟ]οδτὰ (ςἢ. χυῖϊ. 11). 

ΘΓ. 26. Ιη 4]}, ἔδη οἰ168. 
4. ετθ, 227-83. 7Τὴε Οἰϊίδ5 οὗ ἰδὲ Οτελοηπίϊοδ. 

ΤὨϊγίθοῃ, ἀραΐη, δῷ ἢ [ἢ 6 80Π8 οὗἩἨ ΑΔτγὸῃ {(ν6Γ8. 
4, 19), παιηοϊυ, ἵν ἰῇ Εδϑὶ Μαπαβεθὴ (Υ6γ. 2), 
ἴοι ἴῃ Ι5βσο θα Γ (νοῦ. 28), ἴον πὶ Λ5δΟΓ (ΥΘΓ. Ἴ 
ἴδτοο ἴῃ ΝΑ Δ} (νος. 82). 

γεν. 27. α. Τιοο ΟἸ ες ἱπ Εαεδί λίαπαβεος. αοΙΔῈ 

(εἰ. χχ. 8; Ὠ δαὶ, ἱν. 43). Βοϑδῃ-ἴοσα (ΤΠ ΦΌΞ, 

οοηΐ. ἔοι ΤΊ ΨΘ ΓΟΒ, ταὶ ἴθ, Ηουδο οὗ Α5- 

ἰατίο ; οδ!]οὰ 1 ΟἌτοη. νἱ. 56 (71) ΓΙ. τι 
Ὑγ88 ὈΪ δἰ ΗΪΥ ἃ οἰτν νὴ ἢ ἃ ὑθιρ]ο οὗ Αϑβίδγιθ, ροῖ- 
ἢδρ8 [16 Αϑδίογοι"-ατηδὶπι τηθηιϊοηθα ἴη ΝΗ 
χῖν. 5. 88 {Π6 τϑοϊάθηςο οὗ Ορ, Κίηρ οὗἨ Βαβῆδλῃ, ἴῃ 
βἰ16 οὗ νοῦ σαπποῦ ΠΟΥ 6 ἀδίογτηϊποὰ. [Ι͂ἢ δἢγ 
ΟΆΞ6, γα τηιυδῖ ποῖ, 85 Καὶ] δᾶ Κηοδεοϊ οὔβοτνα, 
τη κ οὗὨἨ πὸ ργοβοηῖ διώγα ἴῃ {ΠῸ οαϑῦ οὔ Ηδϑυτγαη 
(48 Βοϊαπά ἀοθβ, 0. 621, 662), ἴογ τη}}8 ννα8 σδ  ἰοά 
ἜΥΘἢ ἔτοτῃ δηείοηϊ τἰπ|65 Βόσσορα, Βοσορά (Ἰ Μλος. 

γ. 26; Φοβορῇ. 4πὶ. χὶΐ. 8, 3), ἤοποθ 88 πον ΣΤ Ξ, 
πο τὴ6 Οσατοοκβ δηᾶ Ἐοπηδὴβ Ἴοογγαρίοα ἱπίο 
Βόστρα (Κποῦε!]). Βαϊ νὰ τηυδῦ ποῖ οἰἴΠ6Γ τοίου, 
88 Κποῦοὶ ψου]α, ἴο ἃ Βοβίγα οὐ Βυδβίγα οὐ Μοιιηῖ 
Ἡδοτπιοπ, ποτιΐ οὗ Βαηΐαβ, βίποθ [Π6 ἰδυττοτν οὗ 
ῖπ6 εὐ ε68 αἰὰ ποῖ οχίοηά 8ο ἔᾶγ πογίῃ. Εποθεϊὶ, 
ἱπάορά, δϑϑιιπηθβ πὶ8 ἤθη ἢ6 ἀἰϑοονοσβ Βδαὶ-σδᾶ 
ἰπ Ηδ]ο ΡΟ] 8; ψνῖς ἢ Υἱοῦ τὸ πᾶνα διοιηριοα ἴο 
ἀΐβρσγονο ἰῃ οἷι. χὶ. 17. ΤῊ βἰῖο οὗ 1816. ΒΘΟΒὨ ΘΕ, 
{Ππογοίογο, πιπδὲ ὃς τεραγάοα 848 ποῖ τοὶ αβοογίδί πϑά. 
Τῆδὲ [86 πδ8πὴ6 Βοοβἢ γα δῃουϊά ΟὐουΓ τότ ἕδη 
οῃςθ, δηᾷ τἘποτγοίοτε οὴ Μουηΐ Ηοττήοη, 18 οσϊηρ ἴο 
16 νῖάς βργοδά οὗ {Π6 τγοσβῃΐρ οὗ Αβίδγιο [Ὡγουρῇ 
ταὶ τερίοπ. 90 πιυςὴ ἢ τηοτθ αἰ ἔσυϊς Μ1}} ἱς 
ἴο πιᾶΚθ οι ἴΠ6 βἰ(πδιοη οὗἉὨ οἷ οἰϊγ. 

Ψοτβ. 38, 29, β. βοων ΟἸιΐδ8 ἐπ ]δεασλαγ : ἘΓιδΆΟΥι 
(εἶν. χῖίχ, 20), δάσο (οἰ. χῖχ. 12), δαγσαυξα, 
Ἐπ’ ςαυίτα (6. χὶχ. 21). 

) 

γετῖβ. 80, 8]. γ. ρων ΟἸἰἶε5 ἵπ Αεδετ: ἹΊΔΒΑΙ 
(εἰ. χίχ. 26), Αϑάοιῃ (ἢ. χὶχ, 28), Ἐξ καί (0. 
χὶχ. 35), ΒΘΒΟΌ (ςοἢ. χίχ. 28). 

 οΥ. 32. δ. ΤὝγεος Οἰδς ἐπ Ναρλίαϊἑ : ἸζοΘάὁΒᾺ 
(εἰι. χῖχ. 87), ἘΠ -ἀον, σα] οὰ Ἡδιτηδιῇ ἷπ 
ςἢ. χίχ, 835, δηὰ Ηβιτηοη ἰπ 1 ΟἌτοη. Υἱ. 6] (76), 

Ἑασίδα (ἸΠΠ 2, δοοογάϊηρ; το Κεἱ] οοπιγβουοὰ ἔτοπι 

ἸῺ τε ΘΠ, αὶ σλτοα. νἱ. 61 (76), Ι|κὸ Ὁο- 
τδη, 2 ΚΕ. νἱ. 18, ἕο Ποιδαίη, θη. χχχυῖ!. 17), 
ποῖ παπιοᾶ διηοηρς ἴδ οἰτ168 οὗἨ ΝΑΡΠ 41. Καοῦοὶ 
ΒΔΥΒ: “ῬοΓΒΔΡ8 δίδηδῃ, στ τυΐηβ, πογίμοϑθς 
ἔτοπι ϑαίδα,᾽" ἰη νδη ἀθ γ εἰάς, επι. Ρ. 147. 

γεγ. 8388. Τηϊγίθοη οἰτ168 ἰη 4]]. 
.} ΜΝ εν. 834-42. ΤΑε ΟἸΐος οἰκο ΑΙεταγίεε. ΤΟΥ 

πὸ αὐδοΣ ὕπεῖνο οἰῶο8 {γογ. 40), ΠΑΠΙΟΙΥ, ἴουτ ἴῃ 1ὴ6 
ἰδ οὗ Ζοῦαϊαπη (νατ. 84), ἰΌαγ ἴῃ τδ6 τἰγῖῦθ οὗἁ 
Ἐδαῦθη (νοῦ. 86), δηὰ ίουγ ἱπ ἴῃς ἰῦο οὗ δά; 
ἸΏΟΒΕΥ͂ τπογείοτο ἰῃ δαϑίογι ῬΆ] βίη. 

Ψοτα. 84, 35. α. ἔοι ΟἸἰἰΐδ5 ἕῃ Ζοδιίαν: ΦοΚχιδϑᾶσω 
(ςἢ. χίὶϊ!. 82; χίχ. 11), ζασίδῃ (Ἂἢ. χῖχ. 15), ϑέσα- 

ὩΔΉ, ῬΟΓΙΔΡΘΒ -Ξ ἊΡλιον οτ ΠΩ (εἰ. χὶχ. 183; 

Ομτοη. νἱ. 62). 8ο Κποθοὶ δπὰ οἴβετβ. Κεὶὶ! 
αυοβοηϑ (6 ἰάθη, Ὀδοδθδο ἱπ (86 Ῥδββϑασα 
αυοῖρα ἔτγοτῃ τὴ6 ΟἸΠγοηΐοϊοβ (86 ἰοχὶ 18 υπάουδί- 
ΘΑ] οοττιρῖ, δίηοθ ἰΐ Ῥγεβοηΐδ ποῖ ἴουγ Ὀπὶ ΟὨ]Υ͂ 
ὕπνο οἱἶο5, Εἰτηπιίοπο δη ἃ ΤΆῦοΟσ. ΝΙΔΒΔΙΔὶ (οἷι. χὶχ. 
15). Ιπριοδὰ οὔ ιιἷ8 Ταῦον, 1 (Ὦγοη. ντἱ. 62. 

Ψογβ. 836, 87. β. ἔουν Ομ δ5 ἱπ ειδοη: ἜΘΕΘΥ 
(ει. χχ, 8; δες. ἱν. 43), ϑαβδσδῃ, ϑάθσροι, 
διὰ ΜΡ δαίς (οἷ. χὶϊ. 18). Βοῖὴῃ γόσβθ8 ὩΣῸ 
ΒαΡΡοτίρα ὈΥ̓ 189 πιαὐοτίΥ οὐ Οοἀά., ἀγὸ ποὶ τγδηῦ- 
ἱπρ; ἴῃ (Π0 ΘΑΡΙΥ ἐγαπϑ]δίοηβ, δηὰ Ἴὐτγεβροηὰ ἴὸ 
ἴ0 Βία᾽θιπθηῖβ οὗὨ νογῆ. 7, 40,41. θη ἘΑΌΟΙὶ 
Φδοοῦ θδη ΟΠδείπι οπιευρα μοὶ ἱπ ἢἷ8 στρα ἘδὉ- 
Ὀἱηὶς ΒΙΌΪ6 οἵ το γεᾶγ 1525, οὔ [86 δυῖδουν οὗ 
[86 Μάβογα, μα ργοοεθδοὰ δἰτοροῖμον πτποῦῦ τσῃῖ, 
εἴ. Κποβοϊ, Ρ. 474; Καεῖϊ, Βιδί. (Ὅνι., Ρ. 155, Δππι. 
2: δηὰ ΟὈπι. ὁπ «]οκῆ., ἡ. 457, ποῖο ; αἰδο 1) Ἐοωδὶ, 
Ῥατγὶα Ζιροίίοποι, δα ἢ. ἱ., ἀπὰ 4. Η. ΜΙςδμοΙ δ, ποῖθ 
ἴο δἰ δε. Βιδί., οὰ. ΗΑ]1]6 (αρ. ἘΚ εἰ!, ἰ. ς.). 
γι. 38, 839. γ. ἔραν Οὐδ ἰπ ἰδὲ Τ τῖδο οΥΓ σαά: 

Βδιωοίῃ ἴῃ Οἰϊοδὰ (εἶι. χχ, 8; ΧΙ. 26), Μαμδ- 
πδίχα (οἰ. ΧΙ! 26), ἘΓΟΘΒΌΟΙ (οἰ. ΧΙ. 17), ὥῶσοσ 
(ει. χιΐ. 25). 

Μετ. 40. Τνεἶνα οἰτῖο65 ἴῃ 4]]. 
ψοῖΒ. 41, 42. Επά οἵ το ἰδὲ οἵ [ον σαὶ οἰ 685. 

ΤΉΘΥΟ τ γα ἰοτγ-οἰσι οἵ τπ πὶ, 48 ἢδὰ Ὀθοη σΟπι- 
τιδπάοὰ, Νυπ. χχχν. 6, δηὰ 88 18 ΠΕΙῸ δσαῖη τη ῃ- 

ἰοποᾶ, Ἑδοὴ ὁπ μβὰ ἐϊ8 ρϑδιπγοφτοαπά; 
Ὕ, εἶν εἰἴν, ὦ 6., δβοῖ εἶτ δοοουάϊηρ ἴὸ τὸ 
ΤΆΔΠΉΘΓ οὗἉἨ ἀϊδιγίδυιῖνα πυηογαῖβ, σεβθηΐαβ, Οταμπι. 
δ 118, ὅ. 

σι Νευβ. 423-45, Οὐποϊιιδίοη. Ἠφξ τείθτβ ἴὸ Ὑἢδὲ 
Οοά Πιδά βαϊά το Φοβἤῆπα, οἰ. ἱ. 2-ὁ, ψ πο μα ἀϊτοοιρα 
᾿ϊπὶ ἴο ἴ8Κα ροβεοββίοη οὗ [86 ἰδηά. 

νος. 48. Φοῃονδῃ σᾶγο [βΞγδοὶ τη6 Ἰαπὰ τ ἰοῖ ᾿ς 
μά βσοσῃ ἴο τοῖν ἴδιμογβ (ἀὐη. χὶϊ. 7; χν. 18; 
Ναπι. χὶ. 12; χχχίϊ 11; δας. χχχὶ. 2]}). πὰ 
ΤΏ ΘΥ Ῥνοδβοβδοϑὰ ἐΐ, δηἃ ἄνγοῖῦ Ἐμοσοΐῃ. ΒΆΤῚ6 
ΘΧΡτοβϑίοῃ 18 αϑοὰ οἢ, χίχ. 47. 

οΓ. 44. Απὰ Βο βᾷᾶνο [Βϑσὰ σοβὺ σουμῶὴ δύοιξ, 
Ἀ8 ἢἣθ ᾿ἰΚοιγίϑο μαὰ σδισοσῃ ἴ0 πεῖς ἰδιῃοῖβ (ἔχ. 
χχχῆὶ 14; θυϊ. ἢ. 20; χχνυ. 19). ὙΤΠΘΙΓ ὁη6- 
πιΐθ5 σου]ά ποῖ βἰαπὰ δραίπϑι τΠθηλ, δηα δἰ Ποῦσἢ 
[Ππό686 ψογο ποῖ γεΐ δητ γον Βυ δ υραῖοα, 88 ἈΡΡΘΆΓΒ 
ἔγοπι Δειάσ. ἱ., τῇ οΥ ἀδγοιὶ πὸ Ἐππες δραίηβι [ῃ0 
15γοίτοβ ἢ 116 Φοβῆυα ᾿ἱνοὰ (Διάρ,. ιἱ. 6 .). Α5 
ΗΔ ΔΌ βαϊὰ ἴὸ τῆ βρίὶοβ (1ϊ. 9), ἃ τεῖτοῦ [δα (8116 
οὐ ἴΠ6 Ομ δδη 68. 

Ὑεγ. 45. Τὸ ροοὰ νογὰβ ποῖ οπο οὗ πδ οὶ 
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αἰκὰ (25, 611}, ἡ, ε., ταπιαῖποα παι! !οὰ (ἢ. [ῬΓοπιῖβοβ ἐταεμδαϊ, δπὰ Κϑὸρβ τμθπι, ΟἹ ἐμαὶ τγϑ 
χχῆϊ, 14), ἀτὲὸ Θά Β ῥτοπιΐβεβι Οὐπιρ. οὐ τμῖβ ἐΓΟαρῚ πηθε] οὗ ἀπά 1π ΠΟΘ ΟἸΣΒΟΙΥΟδ βίδπὰ 
ἕ ἴς Νὸν Τοκίδιηθηὶ, 3 Οὐσ. ἱ. 20, “ (ἀοά ἰδ ἰπ αἷ8 [18 [Π6 ὙΥΑΥ,᾿᾿ Οπδηάογ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΤΗΙΒΌ. 

ΤῊΞ ΒΕΙΕΑΒΕ ΟΥ ΤῊΒ πο ΑΧῸ α ΗΛΙΡ ΤΕΛΝΒΟΟΒΡΑΝΙΟ ΤῊΙΒΕΒ. 908Ηη0Δ}8 ΕΛΕΒΕΎΕΞΙΙ. [)18- 
ΟΟὕΕΒΕ. Ηἰιβ ὈΒΑΤΗ ΑΝῸ ΤΗΔῚΤ ΟΥ ΕἸΕΑΖΑΕ. 

Οπαριβεβ ΧΧΙΙ, ΧΧΙΡ. 
1. 7}λὲ Πεἴδα86 ο7 ἐδε Τιοο απὰ α Πα Τγαπδ)οτααπὶο 7Τγῖδε8. 

μάρτεε ΧΧΙΙ, 

α. δοειιαδ᾽β Ῥαγέπᾳ Αἀάτεβε. 

“ ΟΒΑΡΤΕΒ ΧΧΗ͂. 1-8. 

1 ΤῊΕΝ Φοβδαᾷ οΔ]16α (6 ΒΘΌΡΘη 68, ἀπᾶ (Π6 (ὐδαϊξοβ, δῃαὰ (86 Βα] ίυθ6 οὗ Μίαπαδβ- 
2 86}, Απᾷ 8814 υηΐο ἴμθῖὰ, 8 ἴᾶνὸ Κορὺ 411 (μδαὺ Μίοβοβ (86 βϑυνδῃῦ οὗ {86 [ογὰ 

[96 μον8}} οομημηδηθα γου, δπα Βανθ ορευϑᾶ [Πϑαγκοπθα (0 ΤΥ σνοΐοθ ἴῃ 811 {π|0 1 
ὃ οομμημδηοα γοὰ: Ὑο πάνθ πού Ἰϑδ γοῦ ὈΓΟΙΏΓΘΗ {1686 ΤΩΔΠΗΥ͂ ἀΔΥ8 ἀπο (18 ἀμν, 

δαὺ [44] μανϑ Κορύ (86 οβάγρε οὗ [οπιῖ : ο 186 σοιμητηδηδιηοηῦ οὗὨ {π6 Ἰωοτὰ [.]6- 
4 μον }} γοῦγς αοᾶ. Απᾶ ποῖ (86 Γογὰ [Φθβονδῃ} γοὰῦρ Οοα Βαῖῃ ρίνθῃ ταδὶ 

πηίο γΟῸΣ Ὀγοίθγθη, 88 89 ργοιηϊβθα [βρόκθ [0] (μθπὶ: {μβγθίοσθ τ ἢ ΠΟΥ͂ τ6- 
ἴθγῃ γ6, δπὰ σοὺ γοῦν πο γοὺγ ἰθηίβ, απά [οχαϊξ : δῃα} πηίο [᾿1π|0] [86 Ἰδπὰ οὗὨ γοιγ 
Ῥοεβϑββίου, Ἡ ίο Μοβοβ {Π6 βασνδηύ οὗ (86 Τωοσὰ [ϑθθονδῃ] ραν γοὰ ΟἹ {Π6 ΟἰΠ6Γ 

ὅ εἰ46 [οἵ 1167] Φοτάδη. Βαϊ [Οπ]γ}] ἰακο ἀ Π]ροπὺ μθθα ἴο ἀο [86 σοτασιβηπαμηθηὺ δπᾶ 
186 Ἰατν, τ ΠΟΙ ΜΌΒ6Β (μ6 βοσνδηῦ οὗ (89 [τὰ [9θμονυδ] ἐπαγροϑα [σοτηπιδηα 64] γου, 
ἴο ἰονα {86 1ωογτὰ [Φομονδ] γοὺγ αοά, ἀπά ἰο τγϑ}]ς ἴῃ 811 Ηἷ8 γαύ8, δπά ἰο Κϑϑρ ἢΐβ 
ΟΠ ΠαϊηΘηΐ8, 8η4 ἰο οἰθᾶνθ πηίο ᾿ΐτα, δπα ἴο βογσνθ ῃΐπὰ 1} 411 γοιν Ὠθαγί, δπὰ 

θ πὶῖ 411 γοῦγ βοὰ]. 80 με Φοβῆμα Ὀ]Θβθθα ἴμθιη, ἀπᾶ βϑηΐ {ποῖ ΑΥΔῪ ; δῃᾶ (ΠΘΥῪ 
Ἴ πρηΐ πηΐο {πο ῖγ ἰθηΐβ. Νον [4147 ἴο {μ6 οπ6 [4] οὗ [86 ὑγἷθο οὗ Μϑπβϑββθῇ, δῆοββϑβ 
μα ρίνοη ροδβθβδΐοη ἴῃ Βδβμδπ : θυὺ [Ὧη4} υπίο {86 οὐδεν ΒΑ] Γ πϑγθοῦ ρᾶνθ ψόβῃμα 
Διηοηρ' {μον Ὀσθίδσθῃ οα (18 [(Π6 Οὐ ΒΟΥ] } 5146 [ο [86] Φοτάδῃ νγοβίνψαγά. Απὰ [πᾶ 
4180] πῆδπ Φοβῆτα βοπῦ {μθ πὶ ἈΥΤΑΥ͂ αἷ8δο [ομὶῇ : 4180] υαπίο ὑποὶγ ἰθηΐβ, βθὴ ὨΘ 

8 ὈΙοββοα ἰβϑῖω, Απᾶ μὸ [οχαῖϊῦ : ἢ8] βρακθ υὑῃΐο ἔπθπὶ, βαγίπρ, Καοίαση ἢ τυ οἢ 
το 68 ππίο γοὺγ ἰθηΐβ, δὰ τὶ ὙΘΙῪ πιο οδί(]6, τυ} δέ ]νθσ, δπα ἢ Ρ0]4, ἀπά 
ὙΠ} Ὀγαθα, δηα τ] ἸΤΟΩ, ἀπ ΤΠ ὙΘΙῪ ταῦθ Γαϊπιθηΐ : αἰν] 46 [Π6 8ρ01} οὗ 'γοὺγ 
ΘΠΘΙλ168 τ γοῦγ ὈΓΘί θη. 

ἘΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝΌ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 ας. Ἶ. -- ὭνΟδ 3, οὮ. Υ-. 1, οχοορὲ ἐπδὲ (Π6 Ἰδιύον ἰ6 ἀοδηθὰ ὮΥ ΤΣ; Βοῖο ἰὲ ἰδ "οα (τ. ουὐ οὔ [88 

οἴδας εἰὰο ̓" πῤξὰ τοΐσσϑωοο ἰ0 Βαδῆδη δαὶ οἵ ἐμ ϑοσάδη, πίοι 888 γυδὲ Ὀθθῃ τασπεουοὰ. --- ΤᾺ.] 

ὃ. Βοίυτη Ηοτηοναγα οἵ τ6 Τ πο δηὰ ἃ Ηδ] Τυῦοθ. ΕΣ τοοιϊίοη οἵ δὴ ΑἸΑῚ οἡ ἴπο Φοτγάδῃ. 

ΟΒΆΡΤΕΕ ΧΧΙ͂Ϊ. 9,10. 

9 Απᾶ (δ ομ]άγοῃ [8βο0η8] οὗ Εϑυθθη, δπὰ (6 ομ]άγθη [80η8] οὗ Οδά, ἀπά [16 
ΜΑΙ σθ6 οὐ Μϑπδββθὴ τοϊασηθᾶ, δπὰ ἀοραγίθα ἔγοπι (86 οὨ]άγθη [8018] οὗὨἨ 18Γ86] 
ουὐ οὗἨἩ δῃΠοῖ, τ ΐοῖ ἐδ ἴῃ [86 Ἰαπά οὗ βῆδδῃ, ἰο σῸ πηΐο {π6 σου γΥ [Ἰηὐο [86 
Ἰαπ47 οἵ ΟἸ]οδα, το {π6 Ἰαπὰ οὗἩ {μοὶγ ροββϑββίοῃ, ὙΠ ΠΟγΘΟῦ ὉΠΟῪ ἼῸΓΘ ρΟΒββθββϑᾶ [ἴῃ 
ΜΙ ἢ (ΠΟΥ μα ῬοΟΒΒΘΒββίοη8 ], δοοοσαϊηρ ἴο (μ6 ποτγὰ οὗἁὨ (δ 1οσὰ [ϑοβονδὴ]} ὈΥ [89 
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19. πδῃὰ οὗ Μίοβοϑυ Απᾶ ψβθη {ΠΟΥ σᾶπη6 ἀπίο (Π6 Ὀογάδγβ οὗ [πίο [86 εἶγοὶθβ ἢ οὗ 
186] Φογάδῃ, ἐμαὶ αγὸ 'ἰμὰ ἴ6 ἰαπὰ οὗ Ολπδδη, (ῃ6 ομ]άγθη [80η8] οὗ Εθυῦθα, δηὰ 
186 ΟὨΠ]Πάτθα [80}8] οὗἨ Οδά, διὰ ἐπ6 μα] γῖρθο οὗ Δίδπαββθῃ Ὁ0}}0 [Π6ΓΘ δὴ δἱΐδὺ ὉΥ͂ 
[186] Φοτγάδῃ, ἃ σγεαῖΐ δἰΐδν ἰο 866 ἰο [8 δἰΐαὺ στοδὶ ὑο Ὀ6}0] 41. 

ἘΚΧΤΟΌΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[ ὕατ. 10. -- 1 ὍΔ, τ οἰκοῖοα, οἴτοαίε, τορίσῃ ; 560 ἴδ δχϑᾷ. ποίβ. Τμδὲ [δ]6 ἀϊοετίοι [6 δα] ἴο μβδνὸ Ῥθδα 
ἴω ἴθ9 “Ἰδπὰ οὗ Οδβυδδῃ," πο ΐο ἰδ ἐῃ ζϑποσαὶ βἰτοιρὶν ἀϊρι ησυϊοηοὰ ἤτοι ἔπ ἰδ019-ἰδπᾷ εδδὲ οὗ πὸ ογάδῃ. οοσίδίὩ 
ἔδλυόογα (86 δι! ρροκίίοι ἐπδὲ (Π6 ΔΙίασ ἰὉ αὐυοθοη δ αγοοίθα οὔ ἰ8ο νοδὲ δἰάο οἵ 6 σίνος. 8111}} νου της 6156 15 δρδίτιδι 
ἐξ, δὰ τὸ οδοῦοῖ ὑσὲ ἰδηκ ἰμδὶ ἴδ6 τοοθηξΐς οοτητθηϊδιίογα, δρδίμδι τρδὴν οὗ ἴΠ6 ΟΙάοΓΥ διὰ δρδϊηδί Φοθερῆ 8, πδυφ ἴοο 
τόθ! ν δαδυϊηοὰ (Πδὲ ἰἐὲ πὰδ βο. 1ἰ [κ ἰη [μοὶ ἰκιὶν ἱπιρτοῦα Ὁ)9 ἰδὲ (Π6 Οἰϊοδά 86 δου ὰ ματὸ Ὀυ}} βῷ διέ πιὰ 
(μον ἀεπίχη οἱ Κτουσμ οὶ Ὀοϊοικίης ἰο ἴθι, πβοῦο ἔμεν οουἹὰ ΒΔΥ͂Θ ΠΟ ΘΟὨΓΓΟΪ ΟΥ̓Σ ἰὼ βαίοίυ, δϑνὰ πρστο |ἰ ὧδ ἱπιροδ'. 

αἰ ίο ἐο 866 δον ἰὲ οοτ!ὰ ὕθαΣ πίζοδδ ἔον ἐλερε. Απὰ ἔδπο ὀχργοδαίομδ ἴῃ γοῦ. 11, ἐκ. ντ ΘΝ, ΟΥΟΣ δροιυσὶ 1ὴ9 
"- Ξ ϑ - « Φ 

ἰδπά οὗ Οδυδδι," δοὰ ἴδ 52 ὭΣ ΑΝ Ὀοΐδ δέοται!ν ροϊπὶ ἴο (6 οἴδιος αἰ δ, διμὰ σδὰῃ ΟὨΪΥ υἱϊῃ ἃ ἄοζτϑο οὗ τίο 
ἰθῦοθ Ὁ6 υπάοτοίοοά οὗ α Ἰοοδί ν ἴω δο ΟΙΐοδὶ βοῦδο πὶ μη δοὰ οἵ ἐδο ἰδπά οὔ σδθδδη. σοηδίάος δησέδος (μδὲ ἔθασα πὲ 
ὯΟ Γηδη οι ὈΥ ἴδο 1δγδϑὶ ἐθ8 οὗ εἰγορὶν ἀεδίσογίης [86 δ᾽ίασ, πο; που] οὐ (ὃ 8 δρροεϊ ἢ Ὀ0 ορδὺύ, δῃὰ ἰὼ ἱμοὶς δβίλϊο 
οὗ τοϊῃ ἃ υϑὲν πδίῃτα (86 ἰηἀοοὰ (ΠΥ που]ὰ Ὡοῖ δγὸ δον ἰξ ἴο Ὀ6 Ὀ01}}: πἰεμουῦ οχρίδυδείοη οὐ ἐμοῖς ἰοσσείογυ), Ὀπὲ 
Οἰδὶ (Π)Π6 δυιυαδδδογθ πγιδὶ Ρ6886 ΟΥ̓ ἰηΐο Οἰϊοδὰ ἰο ἰσοαὶ οὔ ἐμ πιδίζον, δὰ ἐπδὲ ἐμοῦο ἰὸ 8}} δρρϑοδζβιοο (δ Ὡδιηΐηρ οὗ 
486 αἰίδν ἰοοῖς ρίδοϑ, διὰ ἔὔθοσθ ΠῚ δρρεοδν ἴ0 Ὀ6 πλόῖθ γεαϑδοῦδ ὅοῦ (ἢθ Υἱὸν οὗ ἔποδθ ΏῸ ρῖδοθ ἐδ δἱδσ οὐ ἔμ οοδὲ ὕβδῆκ 
οὔἵ ἴ:6 ψοτάδῃ ἰμδὴ δρδίηε ἰΞ. ΜδγῪ υοὶ ἔδο φδοἰϊυἱίου οἵ ἴμο ἀ  Έ Ὁ 16 ἰὼ τ86 οχ δεηδίου οὗ ἐδ "Ἰδπὰ οὗ σδῆδδη," ἢ 
γος. 10, δ0 δὲ ἰο ἰποϊπάθ ἰμ6 νῇοϊθ οὗ (ῃ6 ΟἿογ (δείσας ΑΥδρδὮ), οὐδσϊοοκίηρ (26 σίγεσ, ἴον 6 πιοπιδηϊ, 886 Δ ὈΟΌΠΟΔΣΥ, 
δυά τλοκίηρ ἰδ Ὀοπηάδευ Ὀοέποοι Οδεδδε, ἔπΠ6 “ἸΟὟ σΟΉΥ," δηὰ Οἰϊοκὰ ἰο Ὀ6 ἔθ ναὶ] οὗ οδδθσσιι πιου δίῃ τ ἢ 
ἔϑωοθθ ἴῃ 86 Ψογάδῃ γα)16γῖ Το θείης οομοσάσδα. ἐπ ῬΏγαδο (Οὐ δρδίηδι," σμαεὶ “ΤοσΣ.,) [ἢ τὸσ. 1], διὰ 

[Ὁ ΕῚ Ὥν ὍΣ (Βυκι οἷν νεκαίου, “δὲ ἐδ ραξδαρὸ οὐ," οἷο ), "' ἢ (0 οἶος δἱὰθ πῖζιι τοϊοσϑθςο ἴο ἴδ βου οἵ [εγϑοὶ, 

κοῖς θοῦ Ὀ6 πηάοτειίοοὰ ἰῃ (μοῖν τηοδὲ Ὡδ08] δϑοῦϑο. Οοσζίδίη!γ δοσῶθ ῃοίδοθ οὐκς ἴο ὃ6 ἱλκοῦ οἵ (6 ὑσουδ οα ὋΣ 
(Ὠ16 ορίηΐοι. --- κ.} 

ο. ἘταθάΑβδΥ ἔτοπὶ ἴ5γ86] ἴο ἴπ6 Ἴνο δπὰ ἃ Ηδ] Τα θε8 οὐ βοοουηΐ οὗ ἴδ ΑἸΙΔΓ. 

σπρτεε ΧΧΠ. 11-20. 

11 Απά (86 οἰμ]άγθη [8018] οὗὨ ἴβσϑθὶ] ᾿θαζὰ βαύ, Βϑῇῃοϊά, {μ9 Ὁ] άγθη [8ο}8] οὗ 
Ἐδυθδη, δηᾶ (δ ομ]άγθη [8018] οὗ Οδά, δηὰ {16 μα] γὶδ6 οὗ Μδῃβδβϑϑα, παν Ὀυ}]} 
8ὴ [16] δ᾽ ν ΟΥΘΥ ἀραϊηβὺ {π6΄ Ιαπᾶ΄ οὗἨἁ Οβηδδπ, ἴῃ (Π6 Ὀογάθσβ [οἶγο]68 οὗ [86] 

12 Φογάδῃ, δὖ [6 ραββαρθ οὗ [ορροκὶΐθ (07 [π6 σοὨ]άγθη [8οη8] οὗ [8.86]. Απᾶ σψβθῃ 
(π6 σμΣ] άγθη [80}8] οὗἁὨ [βγϑϑὶ μοαγὰ οἵ τέ, (πΠ6 016 οοηρσταραοι οὗ [86 οἰ] άγθη 
[50η8] οὗἉ Ιβγϑθὶ σαι μογϑᾶ ὑπϑυβθῖνοβ ὑορϑίμοσ δὖ ΘΒ ΟΣ, 0 50 ἀρ ἴο γγγ δραϊηδὲ 

18 «θὰ, Απά {Π6 οἰ] άγθη [8008] οὗ Ιβγϑθὶ βθηῦ υπίο {μ6 ομϊ]άγθη [80η8] οὗ Ἐθαθθα, 
8πᾷ ἰο {π6 οἰ ]άγοπ [8ο0η8] οὗ (ὐδᾶ, δπὰ ἴο 86 μα] ἰτῖρο οὗὐἨ Μίδῃδββθι ἱπί (δ Ἰδπά 

14 οἵ ΟἸ]οδὰ, Ῥμϊπθἢδβ (6 βοη οὗ Ἐ]ΘΆ ΖΓ [(Π6 ῥγοθβί, ἀπά στ Εἷτα ἴδῃ ῥσΐποθδ, οὗ θδοἢ 
ομϊοῦ ἤουδο ̓  ἃ ρυΐποο {πγουρμουΐ [07] 411 (Πμ6 {γῖθθβ οὗ 18γᾷ6] ; πὰ θϑοὴ; ΟἿ σαξ 
8 [84] Βοβά οὗ (π6 πουβθ οὗ {πϑὶν ἔβίμογβ [[Π6 μοδὰ οἵ {ποὶγ ομϊθῦ μουβ68] ἢ διποην 
(16 Γπουβαπάβ οὗ Ιβγδϑὶ. ᾿ 

185 Απά [δΘΥ̓͂ ολδ ππΐο [6 ΟὨἸ] ἄγῃ [8008] οὗ Εθαθθη, δηᾶ ἴο {πὸ ΟὨΠ]άσθῃ [80ῃ8] 
οὗ Οδά, διὰ ἰο (π6 Βα] ίσιθο οὗ Μδπδββθῇ, ὑπο {86 απ οὗὁὨ (ἝἸ]οδά, δηὰ ὑΠ6 Ὺ βρδκθ 

10 στ ὑπθηι, βαγίηρσ, ΤΒῸΒ δα ἢ [ῃ6 σἼΟ]6 [4]] [6] σοῃπστοραίίοη οὗ [6 τὰ [96 8ο- 
γ4}}}, δῦ ἔγοβραββ ἐδ (μ18 πΠδὺ γ6 ᾶνθ δοϊωμ 64 δραϊηδύ ἴΠ6 Οοα οὗἉὨ ἴδβγβεὶ, 
ἴο ἴαγῃ δύσαῦ [τοίυσγη ] (118 ἀΔΥ ἔγοπι [0] οσὶπσ (86 Γιοτὰ {Μ6μιονβἈΊ, ἴη ὑδμαῦ γ9 μαύῦθ 

17 Ὀυ 464 γου δὴ αἰίδγ, ὑπδὺ γϑ ταὶρμῦ σϑῦ 6] {μ|8 ἀΔΥ ἀραϊπβύ {Π6 1ιοτὰ [ΨΦ6ονδ}]} 18 
(Π6 ἰπϊαυϊίγ " οὗἨ ῬΘΟΣ ἴοο 110116 ῸΣ 8, ἔγοπλ τ ΒΟ ὙγὙὁ Δ. ποὺ ΟἸθϑηθοα ὉΠῚ] {815 
ἄλγ, δ᾽ μουρσῆι {ποτ γ88 ἃ ρίασιιθ [δηα {86 ραρῃθ γ788} ἴῃ {89 σοηρτοραίίοι οὗ 

18 π6 Ιοτὰ [Φοῃονδῃ, Βυΐ ὑπαὺ γὺ τηυδῦ ἱΓῃ ΔΥΑΥ (18 ΟΔΥ ἔγοια 1Ὁ]]ονσὶηρσ (86 
Τογὰ [96 μόνδ}} ἢ δηὰ ἰὺ ψἢ}} "6, δεοίησ γ6 ΓΘΌ6] ὑο- δ γ, ἀραϊπδὶ [16 1ογὰ [“{0680- 
νδ}}], (Πδὲ ὑ0- ΠΊΟΓΤΟΥ 6 07}}} Ὀ6 σοῦ ἢ (86 τ 0]6 οοπστορδίίοῃ οὗ [ΒΓ86]. 

19 οὐ πδίαπαίηρ [Απὰ ἰγυ]γ7], 1ἢ (π6 Ἰαπά οὐὗὁἨἉ γοῸΓ ροββϑββίοῃ δδ [18] Ὁποΐθβϑῃ, 
ἐλόπ [ομαΐε : {Π6η ρ888 γ8 ΟΥ̓ ὑηΐο {Π6 απ οὗ [Π6 ροββϑββίοιι οὗ {86 1ωυσγὰ [680- 
γ8}} τογοΐῃ (86 Τοτὰ ΒΒ [9θμονα᾿ 5] ἱδθθγηδοῖθ ἀνγθ θη, δηὰ ἰδκὸ ροββϑβεῖοπ 
ΔΙΠΟΩ 18 : θαύ ΓΘὈ6] ποῦ ἀϑαϊηβὺ (16 Γογὰ [6 Πουδῇ ], ΒῸΡ Τοῦ 6] δραϊηϑὺ ὑ8, ἐπ θῈ114- 

20 ἱπρ γοῦ 81 αἱίαν Ὀββίἀθ (ἢ9 δ]ίαγ οὗ (89 1ωογὰ [ΨΦϑβονδῆ] οὖν ἀοὰ. 1)]4 ποὶ Αοἴιδῃ 
(86 β0ῃ οὗἩἨ Ζογδῇ δοτηπιϊῦ 8. ἴγθθραββ ἰπ (Π6 δοουγβοᾶ (πϊηρ [πῃ γγμδὺ νγὰ8 ἀδνυοίθα ], 
δπα τγα [61] οἢ 4}1 {π᾿ οοηρτοραίίοη οὗὨ βΓ86] ἢ δπὰ (μὰϊ τβδῃ ρϑυβῃϑα ἢοὶ 8]0ῃ90 
ἴῃ 8 ἱπιααϊίγ. ἷ 
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ΤΈΧΤΟΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ι1 γε. 11. --ἶς, τε 8 υἷἱδοο 0 ΟΣ ΟἿὨΘ 888 ΘΟΕῺΘ ; 7 ΘΟΙΏΡ. Ὧν, σέϊον Β, αἷδο Θτοοὶς εἷς, ἐς τ ἐν. ἴῃ Δ]} ἐδιν, 

Βοσονον, ἴδο Δε6 οὗ τοοδου ἰ5 Ὡοῦ ΜΏΟΙΥ Ἰοδὲ, πρσνοὶγ, “8 τοοου ἐμδῖ ῥγοοεάσὰ " (Θοϑφῃ. Ζ2Ζ. Ρ. δ2 Β). --- 15. 

[8 Υεν. 14. -᾿ ΣΝ ΓΝ 5, “Ἰβοῦδο οἵ δ ϑιέμασ," δοὰ ΓΥΏΣΣ ΓΝ, “ Βοῦρο οἵ (89 ϑρέμιοτν," Ξ- 3 εδατβοῦδο, ϑνέδοτς 

Βοῦδαδ. Οπ ἐδ ὑδθ οἵ ἰμο βου εἶγο μὶΌτΑΙ ἐπευραὰ οἵἩ ἔπθ Ρὶυσαὶ οὐ [86 ποῦ Ἰἰπιϊεοά, φοὸ θαβοσ. ζεζ. δι ν. ΓΝ (11), 

Ρ» 9.-- Τὰ} 
’ . 

[8 ες. 17. -- Β Ἡ ΤΝ,, ὑσορ. δὰ δὰνοσθίδὶ δοο., “ἴῃ σϑσροοῖ (0 " (80 Ἰη!ητπγ, οἱθ. ΤΟ βοῖιϑὸ οὗ ἔμ ηυοδίίου 
ἵει, “Ηρὰ πὸ ποῖ ἐπουρβὴ οἵ ἴδιο ἰπίαυ!ν 1. οἷο. ΖαΣΣ᾽ γοσζείου δρρδασο ἰὸ ἰδκο ἴῃ 1δδὲ τπϑίσ ον οὔ ἐδ)9 γοῦϑο δίῃ ΚΌΪΑΣΙΥ, 

86 εἰνίηξ ὁ υἱν!ὰ ἀοραϊστιαιίου οὗὨ ἐννο ἔἶτοο οἵ ἔδιο ἐγσβιιϑατοθαίοῃ : αἱ αἷς ϑεμοὴδ σαν, οἷο. “Απὰ" (1) πεεὰ ποῖ "6 ὑράογ- 
Βιοοὰ Βοῖο 86 --- "δι ουκῃ," Ὀπὲ ΤΩΟΤῸ ΠΑΙΌΓΑΙΙΥ ἰὼ 118 ῬΥΟΡΟΥ δΘΏΒΟ : ἥαδηὰ ἰδ6 ρίασυο [0Ὁ τΒἰο8)] πτᾶϑ ρου ἐδ ΘΟΏβΤο- 
ειῖοα (υος 18:6 Ῥατείσοδυ δἰ πη 618) οὗ “ΒΟΥ. ΤΏ ποχὺ γοσϑο (18) ἰδθῃ: Ὀιοοοοὶδ: Αηὰ (ὈΘΑΣΙΥ -- δηὰ γοῖ) τὸ ΔΙῸ 
ΚΣ 6 ΔΝΑΥ ἐλ ἀδ ἔἴγο δον φοβότθῃ. Οοὐτ, 7 τὸ ϑΌρροδο 8 δ δὲ ἸΏΟΪΦ δοθ οοεη ἰπδίίοῃ οὗ οἰδυδοδ, ΔΩ ἰ8 
οὔδει πιοὶ πἱῶλ ἴῃ (Ὠἷδ δὲγὶο οἵ Ηοῦτον Ἡτηρ, τ ὨΔΥ σου δί ον ἐπ ὑπῪ ὙΟΥΒΟδ 88 δ κῖηρς ὉρΡ 8 δσοπιρουσηά δοηίΐδηοο, ἰΩ 
σΌΪΕΗ ὁ αὐεροῃ τμα ἰβτουρῇ (0 ἔπο οηὰ οὗ ἴῃ9 ἤτδί τωϑίη θοῦ οὗ γοσ. 18. Ἧ7ο διου]Ἱὰ (Π6}} ἰχαπδίδίο ἰδ: 16 ἴ[Π9 
ἰπϊαπ εν οἵ Ῥοοξ ἴοο ᾿ἐξεῖϊ6 ἴὍσ τα, ἤτοι πο τὸ ἃῖὸ Ὡοῦ εἰοδαδοὰ Ἐπ] ΓὨΐδ ἀδγ, δι [100 τ Ὲ}6 }} ἴδθ μίδρυο τδϑ οὐ 
ὃ οοπκτοχοίίου οὗἨ 9εΒ ΟΥ̓Δ Ώ, --- δη Δ1Ὸ γ0 ἐυχπίπα, ΔΎΒΥ ἐπὶ ἀδγ ἴτοπι δου ϑθονδῃ} Αηάᾷ ἐξ Μ|}} ὉὈο (9. ἀ., [86 ταλὰ}} 
͵6) 70 ἘΠ} τεῦεὶ ἰσιδΥ δεαεϊπεὶ θεολόγοι, διὰ (ΟΩΟΣΤΟῪ ρου ἐδ πὶιοὶο οοοκτεχαιίου οἵ 1δεαϑὶ Ὧθ6 01}}} Ὀγοαῖκ ἰοεί.᾽"" 
-- Τὰ] : 

ἄ. ΑΡΟΪΟΡΥ͂ οἵ 186 το δῃὰ ὁ Ηδὶῇ Τυῖθεβ ἴον Βυϊάϊπρ [86 ΑἸτατ. 

μαρτεε ΧΧΙΪ. 21-3]. 

21 ΤΘυ [Απά] ἴδ6 οὨΠάγθη [80η8] οὗἩ Εθυθθη, δηᾶ (δ6 Ομ] άτθη [β0π8] οὗ Οδᾶ, δπὰ 
186. ΒΑ] ΓΙ θ6 οὗ “Μδῃδββθἢ δηβνγογϑα, δηὰ βαϊα [Βρ4Κ6] ὑπο ὑπ6 ἢθδαβ οὗ [6 [Που- 

22 β8η648 οὗἨ 15γ86], ΤῊΘ Ι,ογὰ αοά οὗ ροᾶβ, (6 Τογτὰ ἀοα οὗἩ ροάβ [Οοἂ, αοἀ 4Ζ6ο- 
τϑῃ, αοά, οὐ Φοθονδῇ, οὔ, 6 αοἂ οὗἉ ργοάβ, Φομονδῇ, οἱ}. , ΒΘ Κπονυϑίδ, δπὰ 1βγ86] 
6 888}} Κπον ; 1 ἐξ δε [1σα5} ἴῃ το Ὀ6]]Ἰοη, ον [4π47 ἰ ἰπ ὑγαηβριθβδίοη [{Υ680488] 

28 δραϊηβί (86 Γοτὰ [96 ΒοΥδ, (Βανθ τ πού {Π|8 ἄγ.) ΤῊΔί γγο πᾶνὸ 01} ὉΒ δὴ ΔΙΓΆΓ 
ἰο ἴαγῃ [τοίαγῃ ] ἔγοσῃ Ὁ] οτίηρ {π6 Τοτὰ [Φοῃονδ], οὐ [ἀπ] 1 ἴο οἶον ὑπόγθοῃ 
Ὀυγη-οβογίπρ, οὐ [8π4] τηθαὶ-οΟἴδυίηρ, οὐ [8η4] 1 ἴ΄ο οἶδν [πη 16] ρϑδοϑ- οί ησβ 

24 (Βογθοη, ἰϑί (86 1,οτὰ [ϑβουδ] γϑαυΐῖγο ἐξ ; Απὰ ᾿ἶπγο μᾶνα ποῦ γσαΐλον' [ οὐδ : γα Π 67 
ἄοῃο ἐΐ ἴον ἔβαν οὗ ἐλὲβ (ϊησ [ἀοπο (ἢ18 ἔγοτῃη Θοῃ θη, [ῸΓ ἃ ΓΘΆΒΟΏ ], βαυίηρ, [ἢ {ἶτὴθ 
ἴο Θο8 γοὰ ΟὨ]άσθη [8008] ταὶριύ [πν]}} ΒΡΘαΪς ἀπο οὐν ΟὨΠ]άγθη [8018], Βα υϊης, 

20 δὶ πανθ γὸ ἰὸ 40 σῖτἢ ἐμο Τ Τα [96 μόν} αοά οὗἁ 18γ861]}0 Εὸν [πὰ] {89 
Ιοτὰ [ΨΦθβονδ] μαίὰ τηδᾶθ [16] Φογάδῃ 8 Ὀοσάθγ θδίνγθοῃ ὰ8 δπὰ γου, γθ οἢ] γα 
[808] οὗ Εδυθθη δηᾶ οὨ]άσθη ΩΣ οὗ Οδᾶ; γ8 μᾶνϑ πὸ μαζύ ἰῃ [86 1ογὰ [968ο- 
Υ8}}} : 80 [Ἀπ4] 8}|8}] γοὺγ ομΠ]άγοπ [8008 τρα 6 οὐγ ΟὨΠ]άσθη [8018] ΟΘ886 ἔγοτη ἔδαγ- 

20 ἱὴσ (80 1,οτὰ [Φ96Βονδ}}. Ὑμογοίοσο [πᾷ] τὸ βαϊὰ, 1,90 18 ΠΟῪ ῥγϑρϑγθ ἰο θυ} 
Ὁ8 8 ΔΙἴδγ [16οὐ ὯΒ ΠΟῪ (0 Ὁ ΟὐΓΒΟΙγΘΒ ἴο Ὀ01]ὰ [Π6 4]1{4Γ], πού ἴὉΓ Ὀυγηίκοβονίησ, 

27 ὯΟΓ ἔογ βϑογιῆοο : Βαΐ ἐλαΐ ἰὺ πιαν 6 ἃ νγϊϊμ688 Ὀδύνγθθῃ 8 δπᾶ γοῦ, δηὰ Ὀθίγθθη ΟἿΓ 
ΦοΠΟΥΘ 08 ΔΙ͂ΟΣ 8, ὑπαῦ τὸ τηὶϊσῃῦ ἀο (0 βογνίοθ οὗ (86 Τωογσὰ [Φ9Φϑδβονυδὴ] ᾿δίοσΘ 
᾿εΐπὶ τσὶ ἢ ΟἿΤ ὈυΓη ΟΠ ΓΙ ΠΡ, δπὰ ὙΠ ΟἿΣ βδογϊἤρθβθ, δηᾶ ὑσὶ ΟΣ Ῥ6δοθ- Ο  ἜΓΙΠΡΒ ; 
ἰδαὺ γοὺγ ΟὨ]άγθ [8018] ΤῊΔΥ ποὺ ΒΑΥ 0 ΟἿΣ πα δες οναι ἴῃ τὴ6 ὑο οομιθ, Υ9 

28 αν πὸ μαζύ ἴῃ ἴδ Τωογὰ [96 μόν8}}. ἸὙΒογοίοσο [Απὰ] βαϊα νγο, ἰμιδὶ 1 85}}4}} Ὀ6, 
Ὑ ΒΘ (ΠΟΥ Βῃουα [884] 80 ΒΔΥ ἴο ὰἃ8 ΟΓ [84 ἴο ΟὟΓ φϑῃθγα 8 ἱπ Εἰ π|6 [0 ΘΟΠΊ6, 
(δῦ τγγϑ τ δῦ [Ὑ71}}] ΒΑ Ὺ ασαΐη ἘΞ ἀρϑῖῃ], ΒΘΒο]ὰ [886] [86 ραϊξοτη οὗ [116 8118 
οὗ [ὴο Ιοτὰ [Φομονδῃ], το ΟἿΣ ΑΙ ΘΓΒ τηδ46, πού Ὁ Ὀυγπί-οΟἴ θυ πρΒ, ποῦ [ῸΓ 

29 βδουῆοθβ ; Ὀαὺ 1ὑ ἐς ἃ υεϊΐηθββ θθίσγθθῃ υ8 δηὰ γου. Οοὰ Τογθ]ὰ [ΕΔΓ Ὁ6 1 ἔγοτα 087 
(μδὺ τὸ βῃου]ά γϑῦ68] ἀαραϊηϑύ 86 1οτὰ δρρμλων, 8Πα ἰαγη {π8 ἀν ἔγουῃ ΤΟ] ον’ 
[6 1οτὰ [9ε μον], ο θ}1ἃ δὴ δἰ ΐαὺ ἴοσ Ὀυγηΐ οἴδγίηρβ, δπα [ῸΣ τηϑϑι οἴ ἢ 8, ΟΥ 
[πὰ] ἴον βδογίἤοβθδἝ, βϑϑίάθ {86 δἱίαν οὗ {86 1οσὰ [96 μον} οὖν Οοά, ὑμαῦ 18 Ὀδίογθ 
[8 [ἌΡΘΓΉ 8616 [ἀν 6] 1]. 

ὃ 8ὸ Αὐά βοὴ ΡΒ ἰπθῆδβ (Π6 ῥγὶθβῦ, ἀπᾶ (Π6 ργίποθϑ οὐ [9 οοηστοραίίοη, πα Βοδᾶβ 
οὗ 1[Π6 ὑπουβαπάβ οὗ [βγδθὶ] συμ οὶ τσόγὸ ΠῚ} Ὠΐτα, Ποαγὰ [πΠ0 σοῦ 8 (πδὺ {86 ΟὨ]άτθη 
[80η8] οὗἩἨἉ Βδαῦθη, δηὰά ἐμ Ομ ἄτη [80η5] οὗ ἀδῆ, δπὰ {π6 οἰ ]άγρη [80Π8] οἵ Μα- 

δ1Ὶ πϑββθ ἢ βρᾷκθ, ἱξ ρ]θαβοὰ ἰδοπὶ [πγ88 ροοα ἴῃ {ποῖγ ογ68]. Απὰ Ῥμίμθῆδβ {Π6 βοὴ 
οἵ ΕἸΘΑΖΑΡ {π6 ργῖθδὶ βᾶϊά απο ἐπ ομ]άγθπ [80}8] οὗ Εδιθθπ, ἀπά ἴο {μ6 Ομ] άγθη 
[80}58] οὗἨἁ δ, δπὰ ἰο [86 οἰ] άγθη [80Π8] οὗ Μαμδββθη, ΤῊϊβ ἀΑΥ τὸ ρϑγοθῖνθ ὑπδΐ 
(86 1,οτὰ [96 μον} 8 διμοηρ τ8, Ὀθοδιθθ γ0 ΠᾶγΘ ποῦ σοιμτμ θα (8 ἰγοΒρ888 
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δραϊηβί (86 τὰ [Φομονδ} : ΠΟῪ γὁ μᾶῦθ ἀο]ϊνοσθὰ [πθη ἀἰὰ γο ἀθ]ῖνθῦ] (Π6 
οὨ]άγθηῃ [80}8]7 οὗ ἴβγϑϑὶ ουἱ οὗ [Π6 παπᾶ οὗ [86 1ογὰ [96 Που δ]. 

ὁ. Ἐοΐυχῃ οἵ ἴ!0 ΕτηῦαδοΥ. Ναιηΐηρ οἵ ἴῃ ΑἸ ΔΓ. 

Οβάρτιεε ΧΧΙ͂,. 82-84. 

82 Αμπᾶ ἢ πΠ6]188 ἴΠ6 βοὴ οὗ ΕἸ ΘΆΖΑΣ [Π6 ῥΣὶθϑί, αῃα {π6 ῥυΐπορβ, γοϊυσηρα ἔγοτῃ (ἢ6 
ομ]άγθη. [8ο}8] οὗ Εδθυθθη, δπα ἔγομι {π6 οὨ ] ἄγθη [8088] οὗ αδά, ουἱ οὗὨ (88 Ἰαπὰ 
οὗ ΟἸ]οδά, απο {π6 Ἰδπὰ οὗ δηδδῃ, ἴο {Π6 ΕἸΠΕ ἘΠῚ ΠΌΡΕ οὗ ἴβγ86], δῃὰ Ὀγουσδῖ 

88 {ποπὶ πψογὰ δραΐη. Απὰ (δ6 (πίηρ ρ]θαβϑθα [τ)ῦ8ῖ8 σοοά ἴῃ {86 δΥ68 οἵ] (86 μά γθη 
[8087 οὗὨ [8γ86] : δῃᾷ [86 Ομ] άγθῃ Πμο: 7 οὗ 8γ86] ὈΪ]οββοὰ (ἀοὰ, δπὰ ᾿Ἰὰ ποῖ ἱπίθβπά 
ἴο ργοὸ ὕρ [Η. ΠΟΑΙΥ : ἀἸα ποί Β4Υ [Π6Υ σου]ὰ σὸ ὕρ} αραϊπβὺ ἰμθτὰ ἴῃ Ὀδ1]6, (0 
ἀββίγουΥ [86 Ἰδπᾶ υμογοίῃ (86 οὨΠ]άσθη [80π8] οὗ Εδυῦθη δπᾶ {16 8οῃβ οὐ] αδὰ 

84 ἄν]. Απᾶ ἴδ6 οὨ]άγοῃ [80η8] οὗ Εδυῦθη δηὰ [Π6 οὨ] ἄγη [801η8] οὗἨ Οδὰ ς]16 ἃ 
[16 αἰίαν 3 ὰ [Ἰ έίποδα; ΟΥ, τλογθ ργοθδὈ]Υ, οὐ : Μ᾽ α] : ἴοτ 1 δλαϊΐ δὲ ἃ υγιϊϊηθβ8 
Γγ 18. 8 τὶ μ658] Ὀθύνγθθη Ὁ8 (μα. (6 Ιογὰ [9εοῃονδ] ἐς αοά. 

,. ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 10; αοῃ. χχχνΐ. 48; [χωυὺ. χῖν. 84; χχν. 94, δπὰ 
οἤρη. 

ΨαΣ. δ Τ6ς.8}18 Π6αΐ. ἱν. 2, 39 : Υἱ. δ; Υἱΐ!. 6. Οη 

[86 ἱπῆη. ἴοτπι. ΤΩ ΣΤΟΝ, οἴ, οϑθη. δὶ 133; Επδ]ὰ, 
8 238 ἃ; Κποῦοὶ οὴ δδαε ἱ. 27. 
γε γ. ὁ ῬγΟΡΟΥΙΥ οἸοθο8 ἴπ ἰϊ8 ἢγβί ἢ] [89 δο- 

οουης οὗὨ ἴδ ΒοΠαΠηρ ΔΌΤΑΥ οὗ (16 το δῃὰ ἃ μα] 
ρθθ8, τ Ἐ1]6 νοῦ. δ 48 ἃ ποῦδθ ΜΔ ΙΟἢ γ188 ρίνεῃ 
ἴῃ 8 ΒχαΓ ΜΦΥ οἷ. χὶν. 8, χΥϊ. 7, δῃ ἃ ΥὙ͵88 
ΓΠοΓγοίοτο οὶ ΠΟΟΘΘΒΑΓΥ. ΚΕ Ϊ], ἴῃ 1.18 Θδυ]ο σοπ,- 
ΤΩΘΏΔΤῪ Οἡ Φοβῆυδ, ποῦοοα ἰΐ αυΐϊθ βμαγρὶγ. Ηδ 
ΒΆΥ8 (Ρ. 462), “ἴῃ γϑγ. 7 νγὸ ἤπὰ δρίη ἃ ηοϊίοβ, σμβδὺ- 
δοίογδιὶς οὐ ΟΌΓ δΌΪΒΟΥ, Δ8 ΜΙ δΌτου Τρ ΒΕ ΟΌΘΟΓΙΥΘΘ, 
ἴῃ τ ϊο ἢ Πα, ΠΤῸΠῚ ἃ ΠΊΘΓΟ ἀσδῖγο ἴ0 Ὀ6 Ροσίθοι Υ ὁχ- 
ναβος ΒΟΙΏ ΟΕ Πη68 ζ418 Ἰηἴο0 το ππάδηοῦ ἀπά βαραι- 
πουϑ τοροι οη8." Ηθ πον (Δι δί. (Ὅπι. ἰῃ 1οο.) 

ΤῊ δυῖίοῦ οὗ οἶδ ρθ. χὶϊ!.-χχὶ. παυΐηρ ρίνοῃ [Π6 
τεροτῖ, ἀϊϑιρτιίδηοαὰ ὈΥ ̓ ΐ8 ν δα Ὁ]Ὲ δηα δοῦιγδῖθ 
διδιθι θη 8, οὗ ἴπ6 αἀἰνίβιου οὗ ἴπ ἰαπά, [πὸ ἀρρηΐϊηΐ- 
τηοηΐ οὗ {Π|0 οἰ 68 οὗ τοῆιρα δηὰ {Π6 1δυϊεςδὶ εἰτἶθ8, 
τοϊδιθδ ἴο υ8 ἴῃ [Π6 [ὮγοΘ [Ὁ] ον ἱπρ ἘΠμΔρίογβ, τ] ἢ 
οΪοβα ἴδα Ὀοοῖἷς, 6 Τοϊδαβα οὐὗἩ [6 ὕχο δηά δ δα] ἢ 
τ-γαιδὐογάδηϊς 068, ΓΔ ΒΟΥ θ68. ΦοΒΠ Δ᾽ 8 ἰδ8ὲ α15- 
ΘΟΏΓΒΟΒ ἴο [16 ῬΘΟΡΪΟ, δπὰ ἤηΔ}}} ρὶνοβ δοοουηςξ οὗ 
.ἷ8 ἀοδιὴ δηὰᾶ ἐμδὶ οὗ Ἐ]ΘΆΖΑσ. 

Ομδρ. χχίϊ. 1861} 8118 ἢδιΌ ΓΑΠῪ ἰητο {Π6 (ΟἸ]ον πη 
ΒΙΏΔΙ1ΟΣΥ ΘΟ. 0}8.: (α.) Φοδίυδ᾽ 5 ἴΆγονυο ἢ ἀἰϑοοιγθο 
ἴο ἴπο ἵτο δηὰ δ δ] ὑὐ]ῦ68, γ τ. 1-8 ; (ὁ.) Εοίατηῃ 
οὔ [π686 1068 ἴο 1Πποῖγ Ὠοτηθ. Εσοοὔοηῃ οἵ 8Π δ᾽ ἴ8Γ 
οη ἴδ Φογάδῃ, υϑῦβ. 9, 10; (ς.) ΕΧΩΑΒΒΥ ἔγομῃ [βγ86ὶ 
οἢ διοοουηὶ οὗὨ {Π18 ΔἸΤΑΓ, γογβ. 11-20; (4.) ΤΠ6 
ΔΡΟΪΟΡῪ οὗἉἨ 1[Π|0 οβϑύθγῃ τ 68, υοτΒ. 2]--9] ; (4.) Ἐδ6- ἰβαγβ τηοσὸ τὰ] ]γ, “ἴῃ νοῦ. 7 ἴ[Π6 δαΐδονῦ, ἴοσ 1Π6 
ἴασαι οἵ [Π6 ΘΙ ΑΒΘΥ, Υ ΓΒ. 32-.3.4. 88 Κ6 ΟἵἨ ΡΘΓΒΡΙΘΌΠΥ, ἰηβογῖ8 τΠ6 ταροδίϑά οὐβεγνα- 

α. Ὕετθ. 1-8, «͵οελια᾽ε Νατειοοὶΐ Τίδοοιγεε ἰο δε) ἕοτι, ταὶ ΟὨΪΥ 4] οἵ Μδπβϑββθὴ μδὰ γϑοοϊνοα {πος 
Τιρο απά α Πα!" Ττίδεε ϑοπι αὐτοῖς ἰδὲ «οτάαη.  ἰη μογίταποο δὲ [η6 ἢδηὰ οἵ Μοϑεβ ἴῃ Βαβῆδῃ, ψῈ}]}0 
Φοβδθυα δοκηοπν]οαροβ ἐποὶν οθοάΐθηςο ἴο Μοβοβ δηὰ  [ὴ6 ΟΥαῈΓ ΠΑ], οἡ ἴδ σΟΠΊΓΆΓΥ, 8 τοοοϊνοά τῃοῖγβ 

[0 εἶθ ΟῚ ΘΟΙΠ Δ 48 (ΥΟΓ. 2), δηὰ δαιγίθογ, [Πδὶ} τῆγουρἢ Φοβπδ πγεβῖ οὗἩ ἴῃ Φοτάδῃη, 88 ἴῃ οἷ. χῖν. 
{Π6Υ ἢ δα (Αἰ ὨᾺ Μ.}}Υ βιοοά ΟΥ̓ (μεὶγ ὈγοΙ το δηά Καρὶ 8 δῃὰ χυἹ. 7. ΤῸ 08 1τ}18 τορεϊ [ἢ Δρροδσϑ το- 
ἴΠ6 ςοτητηληἀτηρηΐϊ οἵ ἀοἂ (γνεΓ. 8). 4.8 ΠΟΥ͂ ὅϑδο- ἀιπάδηι; ἴξ δζτϑοϑ, όνγουοῦ, τ ἴἢ6 (]1] 668, 
γὙΔ}} πὰ ρίνϑῃ τοϑῦ [0 [8:0 ΟἸΒΘΤΒ, [ΠΥ ταΐ ἢ τί γ᾿ θυ πάδηϊξ ἴῃ τορι οηβ, οὐ [86 δπείοπι Ἡρῦγον 
ἴο τπεῖτ ἰθηἴ8 ἐπ [86 ἰδηὰ οὗἩ {ποτ ροββοββίοῃ δεν  5[}]6 οὗ παιτδαῖῖνο."" ὙὍὙδὰ βοοοῃὰ δ] οἵ ἴδε γϑῦβὸ 
κἴνθη ἴο ἴπ6πὶ ὉΥ Μοβεϑβ Ὀαγοη [86 Φογάδη (γοῦ. ΠΟῪ ΤΟΡΟδίβ ὙὮὧδι ἰ8 ΚΏΟΤΠ ΔΙΓΟΔΩΥ ἔτοζα Ὑ0γῪ. δ. 

4), Τὸ {τη}8 δὲ δὰάδ ἴῃ6 δἀϊτηοηϊοηυ τῃδὶ (ΠΟῪ οἴποο ἐξ δοσὶπθ τἰξα τῆς ποις 9 ὯΝ, ἴε που)]ὰ 
Βιουἃ οοητΐπθο ἴο οὔδοῦνοα 16 ΘΟΙΠΠΔΠαΙηΘΠηΐ, ἴο ον ᾿ Σ 
βοῖγο σὰ ἱπ ἀποπαηρίηρ Ἰονο, σῖτα τποῖτ πμο]ο. 8|πιοϑὲ βοθπὶ [Π 8] δοπιθι Ἀΐπρ᾽ ἱπιτηο Ἰ ΔΙ ΕἸῪ ργεοθάϊῃρ, 

μα δ] ουὔϊοῦ “ θοοϑη οπὶτιοά.᾽ Ποαγὶ δηὰ [Ποῦ 010 δου]. 8.111 δ ΠΘΓ αγὸ τῃ6 ) ᾿ . 
ΘΑ ]δὰ προπ ἴο βιᾶγθ τπεὶγ τίο ὈΟΟΙΥ στὴ τμοῖς, Υ οΥ. 8 Ῥγθβθηῖδ 8 φοπππδίοῃ οἵ ἴπ0 [Ὀτοροίης 
Ῥγοῖθγθη (τοῦ. 8). ὙΠδὶ δ δοηὶ [Ππεπλ ΑἸΤΔῪ τὰ ἰῃ ἴπΠ6 ἀειηθπά ποῖ ῬΓΕΥΪΟΌΒΙΥ τηβάθ, ἔβας ἔμεν 
Ἠἷβ δ᾽οβείπρ ἰβ σνίοα τοϊδίοὰ (νϑτβ. 6 δπὰ 7 Ὁ). Α δου ά βιαγ 186 το ῬΟΟΙῪ ἢ {μεῖτ Ὀγθίβγθη. 
ϑϑορταρ ΐςαὶ ποιίοο ἰβ ἱηβουτοὰ {νϑτ. 7). ΤῊΐ8. ὈΟΟΙΥ͂ οοπίβιϑα ἵπ σδῖ]ς, β]γογ, ρο]α, Ὀγββδ, 

᾿ : ᾿ Ἰγοῦ, δηὰ οἱοιῖηρ, δηὰ ἴπο80 411] ἴῃ ΥΟΓῪ ᾿δγρθ 
γε. 1. Τα, δἰπιοβὲ σοι δἰ ΠΙῪ ποὶ ἱπιπηθάϊα!ε! Υ δὶ ππμαπετίεβ (Εχ. ἢ. 922; χὶ. 2; χἰϊ!. 86). ΒΥ ἴδ 

6 πὰ οὗ [80 ψδῦ, δαὶ, ἔτοτα (6 Θοημ ΘΟ ΠΟ ἴῃ Ὀγοιἤγοπ ἃγὸ πιθαηὺ [.6 ΤΩΘΙΔΌΘΙΒ οὗ τποὶς ἐσ θο8 
ψΠοἢ 1η18. πδιταῖῦνο οοοῦτϊδ, δηὰ ΔΟΟΟΓΪης ἴ0 νοτ. ᾿ γῆο Πα τοιηδὶϊηοα δἱ Βοπιθ, ἴο ΠΟ. δοοογάϊης 

4, ποῖ πη} δον [86 ἀἰνίβίοῃ οἵ [80 Ἰαπὰ τῦβ8 δοτα- τὸ ΝΌπι. {ἰ]. 27, ὁπθ Βδ)ῇ βοϊοῃροά. ΑἸτμοιρἢ πὸ 
Ῥ]οιοά. ἢ ᾿Ὁ"" οδηποῖ, τὰ Κπορεῖ, τοεσρηῖςο ἴγοο οτί κί πδὶ οἷθ- 

γεν. 2. Ὑμουὴ μᾶτὸ Κερί ὑπεὶγ ΟὈΪ σ δ Οἢ 8 ἴὸ } τηοῃδ οὔ [Π0 βοοϊίοῃ, ΠΑΤΊΘΙΥ, νθγβ. 1-4 δπά 6 ἤγτοιῃ 
ΠΝ ( ἌΔῊ, χΧχχὶϊ. 20 ] δπά ἴο Φοβίυδ ᾿ἰπη86] 7  τἢ6 Ἧ ατ- υοοῖς, νου. δ οτα εἶς ΤῬεα Οσομοιηἶϑὲ, γο γα. 
ἢ. 1. .). . 7, 8 οτῃ [86 1,δνὺ7ν-ὈΟΟΪς, 76 ΤΏΔῪ Ὡοΐ ΒΌΡΡΓΕΒΘ ἴΠὸ 
Μεγ. 8. 861) Πιγίβεν, [ΠΟῪ δὰ ἱκερὶ τμδί γγὋβ ἴ0 , σοσιδύκ {πὶ να. 7 Ὁ. δῃὰ 8 ἀρρϑδγ 0 ἴδνθ δργιπς 

6 Κορὶ, ἐ8ὸ οοσωσχαδηδτηθηῦ οὔ οβονδῃ. Οἡ ἤγοτῃ ἃ αἰ βόγοης βοῦγοθ, νὰ ἘΡΟΉΡΗΙΣ οὔ πος ἢ 
» ΔῚΣ Δ ἜΝ γὶ , χχνυὶ. 5: Ιδν. [86 ποῖ ΠΥ οοτμπιπηϊοδίοά, ΟΟΥΟΓ Ῥὺΐ {Π6 
ὑεὴ - ΣΓΟΘΕΙ͂Ρ ὙΘῚ σα, ΘεθοΣαυ δὲ Τὰν Βηϊβεΐηρ παπᾶ ἴο τῃ0 016 πνοτΐκ, μ68 δα ἀϑά τπλι 

᾿ φνοτγἕέοη οὗ 3 οοηϊοηϊβ π ὶς ἢ οἤγοά ἃ πον ἐΠουρὩϊ, 
ψ τ. 4. Οοπρ. οἱ. ἱ. 15, ΓΗ͂Σ ΝΣ, γοτδ. 9, 85 6 υδ] α80]6 σοι ρἰθπιθῃξ. 

Ἰ 
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ὁ. Ὕετβ. 9,10. ᾿είωγη οΥ ἰδὲ 7. ὉΝΤ ας τον 
Τηδες ἰο ἰλεὶγ Ποπιε. τεοϊοη ΟΥ̓ απ Αἰΐαγ οἡ 
ψαάσα. Το οἰ ἄάγοη οἵ Εουῦθα δηὰ (δὰ, δηὰ 

ἴιο με} ἐγίδο οὗ Μεπαβδθὴ σοϊτυγποὰ ἴτου ΘΈΣΙ ΟΏ, 

σοὶ ἱα πὰ 1.) ἸδΔηα οὗ Οδηδϑῃ, πο [86 Ἰδπὰ 

αἱ ΘΟοδὰ, ἑπΐο 186 ἰδ οὗὁἨ ὑμποὶῦρ ροδδοδδίοι, 

ψβοσοΐ ΠΟΥ͂ 88 ἴδίκοιι Ῥοβδϑβδίοῃβδ ΟἸΙΝΣ, 
ώ ἴῃ ἀεη. χχχῖν. 10; χἰνὶϊ. 27; Νυπι. χχχὶϊ. 80; 

ἐν (δεοιηβοῖνε 8), δοοοσάϊῃς ἴο ἴ: οοσωσηδὰ 
Φεδονδὴ ὉΥ Μοροαβ. Ὑδδὶ ΠΥ ἀορατγίοα ἔγοπιὶ 
διοι, ἕβτογβ ἴ6 συἱονγ ἔμδιὲ 115 τοῖα τη ἴοοῖς ρΡἰ 860 
ποὶ {11} αἴοῦ τῆ αἰνίβίοη οὗ [πὸ Ἰδηά. ΕΤΟΠα ΥΟΓ, 
9 το 866 τπδὲ ΟἿΪΥ [6 ΟΟΌΠΙΓΥ νγοϑῦ οὗ ἴΠ6 Φογάδη 
ἰς τεραγάρα δ8 τπ6 Ἰδπά οἵ (ἰἀπααν ; ἴμαὶ οἡ {μὸ 
ελεὶ οὗ ἴμδὲ τῖνου ͵'8 Ἵδὶ]ϑὰ ἤδσθ δἰ πιρ} Υ ΟἸ]εδὰ, 
δἰ:πουρσὴ ἴξ οι Ὀγαοοὰ Οἰ]οδὰ δὰ Βδβῆδη, ἴμ6 Κἰπρ- 
ἀυπι5 οὗ δίδοη δαπὰ Οχ. 1716λε σοπμνωπά 7 υἱελουωὴὶ 

Δίήοιεε, βο6. ΝΏΠι. χχχιὶϊ. 90 (ἢ 
ἤεγ. 10. Οἡ ἐμοῖσ ὙΑΥ ΠοΙ)Θ (ΠΟΥ͂ ΓΟΔΓΘα δὴ ΔΙΓΑΥ 

οὔ ἴ!ε Φοτάβδβῃ. ἘῸΓ ἤν οδζὴο ἐπ ΐο ἴδ τοφίοῃϑ 
οἢ ἐμ Φοτγάδιι [τὸ οἶγο 68 οὗ [πὸ Φογάδη), Ηεῦσγονν, 

ἸΤΡΙ πολ. ΑΒ ἴῃ οἰ. χίϊ, ἃ δπὰ ὅοεὶ ἱν. 4, ᾿ 3 ἱ 
ιδο εἶτοῖοβ οὔ τὴο ῬἈΠβεἰη68 (ΡΒ Ἃ οσ 

ΓΞ ) δζὲ τηθηϊἰοποὰ, θο μογο 180 ΤΊΝΙ Ἅ, 
πιοῖ, Οοη. χίϊ!. 10,11; 1 Καὶ. νἱῖ, 47, διὸ ἀοϑὶς- 

υδιοὰ 8 ΤΟΣ ὝἼΞ29 (Μδῖι. 111. 5, ἡ περίχωρος 
τοῦ Ἰορδανοῦ), ἴ6:}, 6ΘὩ. ΧΙΪ!, 12; χῖχ. 17, Β'ἸΡΙΥ, 

ι:. ἽΞΩΙΙ. ον πὰ αμονρ. ὙῊΘ νψοδὲ δίάο οὔ 1ῃῸ 
Ομον 5 ἰπιοπάθά, 88 Ἀρρδδγβ ἤὍπι ἴπ0 δὰ οῃ, 
προ ἰ5 ἰὼ 1η9 Ἰδηὰ οὗ Οδ 882, -- οὐ [6 νγοδὶ 
᾿ἰδηῖκ οἵ τὴ Φοτάδη. Ηδτο [ΠΥ ὈπΠ ΔῊ διΐδσ οὰ 
ἴδο δοτάδι, δῇ δίας ατϑδὺ (0 Ῥϑβοϊά. Ἡδοῦτον, 

ΓΤ ὙΥΤΒ, ὦ. 6., δὰ ΑἸτδτ 80 Ἰὴσ δὰ Ὀτοδὰ 
ἴδδι ἴὶ οουἹὰ Ὀδ6 Βοθῃ ἔγοιῃ ἃ τοδὶ ἀἰδϑίδηος [ΟΥ, 
ἔτεδὶ ἰὰ Δρρεδγδῆοθ, χζτϑδὶ 88 01) νὴ οὐδοῦ 
Αἰ[Δγο, Ἐὰ υἱοοκίηρ ᾽]. δίποο Μοβοβ δὰ 
ΟπῸδ γλϊϑοά απ ἐπ ΑΙῖΔτ ἴο σοτατποπλοῦαῖθ ἶ8 νἱς- 
ὈΥ οὐοσ Ατηβ]εὶς (Εχ. χυὶϊ. 15), (ὨΘΥ Βε!ονοά τἢ6 
ποΓὸ δοίην ἴῃ σοοὰ (ΑἸ, 88 8180 ΠΟΥ δἴοσννα 
π|τὴ ὁ ροοὰ οοηδεϊδηοῦ ἰο5Ε γ (νοῦ. 24 ἢ). 

ς. Ὕετα. 11--20. Ἐπιδαδεν ἥοπι ]εταεὶ ἐο (λα Τισο 
αν α ΗαϊΓ Τγῖνοβ ὁπ Αοοοιιπὶ κ᾽ (λὶ8 Αἰίαγ. εν. 
11. Τὸ οἰ] άγοη οὗὨἩ 15γδὸὶ Ἰδαγὰ τηδι δὴ δ᾽ ἴδὺ δὰ 
βοῶ δ, οὐοσγ δαφδίσδὲ 86 Ἰδαπὰ οὗ σδπδδη 

(5 Υτ ΘΝ, ὦ δρ, ὁπ ἐξα οαθύδτη βάρ, 

Καυοῦαὶ), ἰὰ ἐμ αἰχοῖθα οὗὨἨ ἐ8ὸ Φοσάδῃ ὧΝἙ Ρ 
Ὃν ΠΥ ΟὍ, ἐς ἐ,, ἰπ τὰο ΘΒου), δὖ ἐδ αἰάθ οἵ 
ἰδο φοῦδ οὔ Ισγαοὶ (Ὁ) Ἵ  τδ, αθ ἴα Εχ. χχν. 
81; χχχίϊ, 15). [1 18. [Π60 6δδβὶ βίάο [Ζῃῃ2Ζ: δὲ (ῃ6 
δάς (οὗ τῃ6 τῖνοῦ) τυτοα ἰοναγὰ τμ6 οἰ ]άγοῃ οὔ 

Βαΐ οοΡ. Τόχίτδὶ Νοῖο]. 
ες. 19 ἴπδὲ το οἰ] άτοη οὐὗὁὨ 1βγιο] ἢδά 

δεδπὶ οὔ τῃῖ8, ναὶ δἀἀ8 τπδὲ [80 τγο16 οοηρτορδιίοη 
οἵ 126 ἙοὨ]Πάτοη οΥἨ ἰϑγδοὶ ρδιμβογοὰ τῃοιηβοῖνοθ ἴο- 
ΒΈΙΒΟΓ δἱ 5.1] 0, ἴο ονοσταηῃ ([Π6 ἔτο δηᾶ δ Πα] 
1η8ε5 πὶ τᾶγ. ποῦς] τοραγὰδ [18 Ὑ6γ80 88 δῇ 
Ἰρἰεγροϊδίίοη, δπὰ οὐἱὐ οὗἨ ἴπὸ αν-ὕοοΚ. [Ιὲ 18 
ποίοθαῦϊο, πάθε, {πὲ [6 ῬορΙππίπρ οἵ νοῦ. 1] 
Μ τεροδίθα οτος, δὰ ἴπδὲ νοῦ. 18 τιϊρσῇξ ροΓΌΟ 
πὸ}} (Ο]ϊονν νοσ. 11. Βπῖ, οπ [86 ΟἾΠΟΓ μδηᾶ, τῃ6 
τεῖϑα οοηϊαΐη8 ποι πΐηρ δἵ 4}} Ὑΐοἢ σου] αἰδίατὺ 

Π6 ΘΟηΠοΟΙΟΠ ΟΥ̓ Του ἃ 6 ἱπιργορθὉ]6 ἴῃ {86 ]Γ, 
805 ἴῃ Υἱοῦ οὗἩ 1,δυ. χυὶϊ!. 8, 9 (οορ. ἔχ. χχ. 34) 
Βα ἢ Δ Ἔχο θη θη ΒΡΡΟΔΓΒ 50 τηποὴ ἴῃς ΠΊΟΓΘ ἰῃ- 
το ΠἸχίδὶο, 885. 16 ΤΆΒΟΥΠΔ6]6 Δα θοοη 8. βίιοτγί ἰπ|0 
νείογο (εἰ. χν!. 1) οτγοοιοα Ὸγ τ6 ἄγϑι τἴπιθ ἴῃ 

“ ποτοίῃ 1Π6Ὺ πδὰ θοθη μοὶά ἔμϑι,᾽" οὐ 6βίδθ-: 
οὔ 

1τὸ 

ΙΒΒΠομ. ““ὙΒίβ ζ68] τγϑβ, δὲ Καὶ] 88 γ8, ὙΠῚ τοῖς 
ΟΙΘΏσΘ ἴο ΟδΙΥ π᾽8 ΓΟΣΔΔΙΚ ΟἹ [ἢ 8 ἔδέπεες, “8ῃ- 
Εἰσγοὶν ᾿ 8 ἢ8.0]0 δηὰ γα βο ΓΙ ΊὮΥ, βΒΠ06 ἴῃ ΔἸίδυ, 
ΔΙ Ποῦ ποῖ Ὁ} [ῸΓ 8 ρίδοο οὗ βδοσισοθ, γοῖ 
εξ ΘΑ] 06 ρογνογιθα ἴο πεῖ 186, δηὰ ἸεδΔά [0 
[ γ}0]6 16 ἱηῖο [6 δἷῃ. Αὖ 4}} ουθηῖθ, [86 ὕγχο 
ἰβῃὰ 6 Μη) ἰτἰδεθ ουρῶς ποῖ ἴο δυο ὑπάθιῖδκοη 
το θυ] ἴῃς οὗ {Π18 αἰϊαῦ σψἰτοῦϊ [λ0 σοηδοηϊ οὗ 
ἱ Φοβῆπα, οὐ οὗ τὴ6 μἰσῃ-ργίοβι." 

γε τ. 18,14. Το ἐοπ ΔΌΟΘΙ ΠΟῪ 80ηἀ Ρ᾽]γη- 
6885 [6 βοὴ οὗ ΕἸδαΖζαγ [ἢ ῥτίοϑι, δηὰ ἴθ ὑγίποοβ 
ἴο τιον Ὁ Π]οντ ἐδο8 Ὀογοηά [16 δοτάδῃη, ἴο ἀοιηδηά 

ΔΏ ἜΧρΙδπδιίο οἵ τΕΐἷ8 πιδίτοσ. Ῥδίμϑμδ (ὈΓΊ2Β, 

δοςογάϊηρ ἴο Οεδθπ. τ ὕγαζθῦ τοῦτ, ὉΓ -- 
ΓΦΓΙ), βοὴ οἵ Ἐ]θδζαῦ δῃά οὔθ οὔ [6 ἀδιιρ ἢ ὕεγϑ 
οἵ Ῥαιῖοὶ (Εχ. νἱ. 25), 16. πϑπιοά (Ναπι. χχΥ. ὁ ἢ.) 
88 ΖΟΔΊΟΙ8 (ὉΓ ἀἴ50 1 0} 1η6 δῃα τηοτδ} ΠΥ ἴῃ [ΒΓΔ6], 89 
ἃ Υἱοϊογίουϑ Ἰοϑογ οὔ [ἢ ς ἰο (Νυπι. χχχὶ. 6 δ.) 
ἴῃ 106 δῖ το 11 τ[6 Μ|ΙΑΙΔηἑ[68, δη ἃ νγὰ8 Ἰποτοίογθ 
ὙΘΥΥ͂ Ὑ61}1] βυϊϊοα, οἡ δεοουπηΐ οὗ ἴπὸ Πρ τοϑρθοι 
ἙἸοἢ 6 πηἀουδίρΥ Θη)ογοά, ἴο ὕὉ6 τ6 πμοδλὰ δὰ 
ΒΡΟΚοβπιδη οὗὨ [80 ΘΔ ΌΔΒ8γ. Αἰουναγάβ, ἢ6 ὑγΆ8, 
8.8 τοϊδιθα πάρ. χχ. 238, πι πιο ἢ Ὠρἢ ῥτίοδι. ΤῸ 
ἴδῃ σίῃοοα ὙΠῸ ἸνΟΣῸ δϑηΐ ὙΪ ἢ Ὠϊπὶ ΓΟΡΓοεθη θα 
1ὴ6 πἷπο δηὰ ἃ ἢ] {τἴδ68 τνϑϑὶ οὗ [πο Φοτάδῃ, δηὰ ἴῃ 

νοῦ. 80 δτὸ οδἱἹοὰ ΤΊΣ 9. ἙδοΝ οἵ ἰμοπὰ 
νγὰἃ8 Ὠοδα οὗ ἃ οἰίοῦ ((81Π6Ὁ}) Βοῦδο δζθοσς [ἢ 6 
τιουδαη δ οὗ [ασϑοὶ. Οἱ [Π6 το δίίοη οἵ τῃ6 σἰϊοῦ 
Βοῦθε8, ΟΥ, 88 [)6 Ἡδζῦθ (γα δ᾽αῖθθ ΠΥ Ποῦ δ68 
(ϑιδιητα θά δ6γ), ἴο ἔπ τ Π0 16 106, οἷ. οἢ. Υἱϊ. 14, 

16-18.. Ὑμὸ ὉΝ 2. χω Δ΄ῖῸ ἴδο (Δ Π}}} 165 οἵ 

Ιργϑθὶ, δϑ ἈΡΡδασβ ἴοϊῃ 1 ὅδ. χ' 19, 21, ὙΠΟΓΘ 

ἩΦΕΝ το ὁχομαηροᾶ πῖτὰ ΓΙ ΘΙ. ὙῈΘ Ἔχρτοῦ- 
δίοη ἱ8 οἴδῃ πιοῦ σἱτ, 6. 9., δαάν. Υἱ. 15; Ναῃι. Ἰ. 
16; χ. 4; ἰη ουὖὖ εἷι.., νογ. 80, δὰ δῦογνα 8]} ἱπ {6 
ἔδτηοῦϑ ραβϑᾶρο Μίς. ν. 1. 

γον. 15-20. ΤΟ ὨλοΒΒΟΠΩΟΓΒ σοΙηθ ἴο ἴΠ6 6ἢ}}]- 
ἄγη οὗ δυῦοη, δηὰ [6 γοβῖ, ἴῃ τὴ6 ἰδηὰ οὗἩ Οἰ]οδά, 
δΔηἃ Τηδκο ἴὸ ἴἢ6ΠῈ ὀδυμοϑῦ ΓΘΡΓΘΒΘΠ ΔΙΪ0η8. Α8 
(ΠΟΙΓ ΒΡΘΆΚΟΙ τ ἤδγο [ὁ ἱπιδρίηθ ἴο οὔγβοῖνοϑ 
Ῥῃΐπομαδα, [Π6 τὴ οὗ τἢ6 Ὀγδζοη- Ου ἢ, Ὑγἢ086 
πὰ ΒΟΠΠα ΥΟΠΟΠΊΘΠΙΥ δηἃ 88 ἰηϑιϊηοὶ νυ) ἢ [0 6]- 
ἴῃ. Ηὸ ἀββῦμιοβ ἔγοπι [ῃ6 ἢγϑὺ τπδὲ [Π6 8118 τνὰ98 
Ὀπ11} πιαία βαε ὈΥ {πὸ τὸ δῃά ἃ ἢ 8] ὐἱθοβ, τμαῦ τῃ 0 
Πυθβἤοη 18 ΟΩ6 οὗ γοὈ6]] ἢ ἀρδίηϑὲ Φοθονδ {ν6Γ5. 
16, 22), δηά [Π6ῃ 8818 Ἡ ΠΟΙ ΠΟΥ (86 ᾿πΊ ΔΕ Υ οὗὨἨἁ ῬΘΟΥ 
Ὑ788 ποῖ Θπουρῆῇ, οὗ τίς ἢ 16 ῬΘΟρΙΘ ΤΟΓΘ ποῖ γοῖ 
υτἱῇοά, τῃδὺ ΤΠΘΥ 8ποι]ὰ ς8}} ἔὈσιΐ δραίηϑι {ΠἸ16Πὶ 

[Π6 τὙΓΔΙΝ οὐ Φοπονδ δῆον (νογβ. 17,18), ΒΕ Πότ, 
ἢ δἀτηοη δῆθ8 {Π6πὶ ἱπ ἴῃΠ6 βΒοζοῃά ρματσὶ οὗ [15 ἀΐ8- 
ΘΟΌΓΒΟ, ἱ τπ6 Ἰαπά οΥ̓ (Ποῖγ Ῥοββϑοββίοη δθθη" [0 
[6πὶ ἀποΐίοδη, βδῃουϊὰ ἐπο ὈΓΟΙΒΟΥ Γ 068 ΟΓΟδ85 ΟΥ̓ΘΓ 
ἰηῖο ἴΠ6 Ἰαπὰ οὗ Φοθον ἢ 8 ρΡοβϑοϑϑίοι, ὙΠΘΓα ἢ}19 
ἀπο! ηρ τταβ, πὰ [ΠογῸ ἴα ροβδβοβείοῃ, Ὀπὶ ποῖ. 
τ 6] αραῖπϑὲ ϑοπονδὴ δηὰ δροβίδιζθ ὈῪ Ὀυ]] Δ ̓πε 
Ποῖ δὴ δἰίδὺ δι 68 [Π6 ΔΓ οὗ Φοπουδῃ (γ6γ. 
19). ὙΥΙ δὴ ἱπιργοβδῖνθ τοίσγθποθ 0 τῇ. ΟΥΪΠθ 
οὔ Αοἤδη τῆο ρου βῃθα ποῖ 88 δῇ ᾿παϊν ἀυ8] τηδη, 
ας ᾿ἰΚοννδθ Ὀγοῦσῃς αοαἀ᾽ ΒΒ ΔΏΡΟΓ οἡ 6 ΘηεΓθο 
οοηστοράμοη, ἴΠ6 ΠΟΌ]6 Ζϑαὶοῖ οοποὶἀθβ 8 ἃ 3- 
ΔΟΌΓΒΘΟ (νοΓ. 20). 

οεγ. 15,176. δῖ ἔσουρϑδα 18 [})18 ----ἴὉ ΣΕ 
δΔΎΓΟΥ -- ἰδοῦ γὸο τηϊσῆηῦ τοῦϑὶ αξζαίτιοὶ ΦΘΠον ἢ. 
ΤῊ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ8 ΘΓ ΘΟΒΘῊ ΔΙῸ ἴο0 Ὀ6 ΡΑΙΓΘΌΪΑΥΙΥ 

ποιοὰ: (1) 29, πϑοὰ οἷ, νἱῖ. 1 δῃὰ τοῦ, 30 σῖτα 
Ἅ, οἵ 186 τιϊηρ,, ὑο οοτηπιῖξ ἃ ἴγοβραβδ ἰπ σεδρθοὶ ἴ0 

ϑοτηθι εἴης; θα μοτὸ τ ἢ, οὗ [π6 ρόγϑοη, δηά 
86 86 τηοϑὲ χα] δὰ ρόγϑοπ, ϑόμουδι ; “(τ0. ἀθὰ) 
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ἐγοδοβετοι εἶν, τὶ σοποραὶ θη, πη ον δηάραϊγ,᾽" 
ἴῃ οὐπβίβίβιου νἱἢ [80 ργοῦδΌ]ο σγουπα εἰσηϊῆοδ- 

ὕοῃ; “Ὁ οονεγ,᾽ πθθποθ ὍνὉ, ΤΩΔΏ 16. ἘῸτγ 

δἰτοηχιμοπίηρ, {86 δυδείδπνο Ὁ ἰρ δἀἀοθὰ τὸ 
ἐμ νοῦ, 88 [δὰ νἱΐ. 1] 1 Οἴγοῃ. νυ. 35; χ. 18; 

4 σβγοη. χί!. 3. (2) ὁ ΝΘ 3. δ, κα νοσβ. 23, 
29 (εἶ, οἢ, χχὶϊὶ. 12), ἴο ἴΌΓΩ ΔΎΔΥ ἔγοιλ ΦεΒουδὶ. 
ἴῃ ἐμαὶ οομδίε[5 186 (ΓΟ δομθγουβη 688 ἴῃ μΟΠΘΓΔΙ, ἐμαὶ 
ΠΟΥ ἴατ ΔἸΨΑΥ ἔγομι Φοθονδῦ. Βαϊ δβἰποθ (ΠΟΥ͂ 
ἈΔΥΘ 80 ᾺΓ ἰοτροϊίδη Ἐποιβοῖν 8 88 εὐθη ἷἴ0 ὃ} 
8 ΑἸΔΣ, 80 (3) ())6 δίγοηγοϑὶ οχ ργαβδίοῃ ἰ8β σβοβθῇ, 

Πδτροὶγ, ΤΟ, τὸ θὸ ἀἰϑοδοάϊοηϊ, το γβοίοσυ, ὕ0 τοῦο] 
(αεη. τ 4; 3 Εἰ. χνίϊ!. 7, 30; χχὶν. 1), οὐ 

ἰδὲ ΠΌΠΙΔΗ ΓΌΪ]ΕΓΒ, 88 [86 Ῥδββαροδ αυοῦθα ΒΒΟΥ͂Ν, 
ἐπ μεῖς, 8ἃ8 ἷὰ ΕΖΟΙ. 11. 8; ὅδο. ἰχ. 9, διχαίηδὲ “.6- 
Βονδὰ. 

γον. 17. 16 ἴδ8ὸ ἰπίαυϊν οὗὨ Ῥόδος ἴοο {816 ζὸᾧ 
ὯδΔ)ὉῇΡ Τμβαῖ ἱα, {δ 6 ἰπίαυ ὙΠ ΠΙΟΝ ψγὸ σοι το 
{τ χχυ. 8; χχχί. 16) 1ῃ [80 ψόσβηὶρ οὗ Βδαὶ 

δοΥ, Ομ δίῃ 'π τΠ6 οἤογίπρ οὗἩἨἁ γουπρ' πιδί 6 π8 
(μον, δέραίιο., ατὶ. ΒΔ4] [808 Δι υί. ΤῊ "}: 
Αἱ τδὲ ὕϊηο ὑυγοπίυ- Ὁ τπουδαπὰ οὗἉ [6 ρϑορὶε 
ἀἰοὰ 88 ἃ ῥιηἰβῃπηθηῖ. Τὸ 1Π6 Ζ68] οὗ ΠῚ ΠΟἢ ΔΒ 
186 ΡΘΟΡΪΘ οὐοὰ ἴἰπ6 σοβϑδίοη οἵ ΕΟ ΠΡ ΕΙΣ Νυμι. 
Χχνυ. 9-12). ΟΥ̓ δἴπι ἀοά 8ε]ὰ ἴο Μοβοβ, “6 ἢ88 
τυγηθὰ ΔἸΥΔΥ ΤΩΥ̓ ΔΩΡῸΓ ἔτοπι τῆς ἙσΠ]άγθη οὗὨ 1βγδεὶ " 
(Ναπι. χχν. 11). τὴς ἢ {Π6Ὸ ΠΊΟΤΘ ΓΟ ΔΓ ΚϑΌΪϊΘ 
ταυδῇ ἰξ ἃρ ἴμδιὲ Ῥἰηθ ἢ Δ8 Ὠἰπιθ6]  ΠΟΓΟ 81}}} 
ἀοδίσπδος ἰδ ἱπί αἱ 88 ὁπ ὕγοσῃ Ὑγο ἢ τγὸ ἃ Σ6 
Ὡοΐ οἰοασιδοα δε} (μ16 ἄν. Ης ἰβ8 [ΒἰηκΚίης, ρεῖ- 
Βδρβ, 1πδῖ, 88 ἴῃ ἢἷβ ορίηΐοπ ἴΠ6 σαϑθ᾽ οὗὨ 1|6 ἵνο 
δα 4 ἢΔ]Γ τἰῦ65 δῆονβ, [26 ᾿ηο]  ΔΌοη ἴο ἰάο]ΔῖγΥ 
58Ώ}}} οχὶ βίβ διηοηρς ([Π0 ὅθ ννβ. 800 οχρίδϊηϑὰ δἰγθδαυ, 
Δογ [80 ἐχδιηιρίθ οὗ ΚΗ. [ονἱ θη ἀδγβοη, Ο. ἃ 
Τμρὶάς, δπὰ ΟἸοτουβ : “ 4 σιιο ποπάμπι φα{ῖ8 αὐήοτ- 
γεπι; πιμὶ οπΐτα υἱάδπΐατ' {||886, συ ποπάιπιπι αεἰ ἰοἰὶ 
"πιασπιμαΐποηι ἐπεὶ {." γιά Υ. χχ. 9. “Δ ιοη 
αεεταηὶ εἰίατα, φαΐ Οαπαπώονιπι εἰ ('λαἰἀποτιση 
δος οοἰετεπί, μὶ ἰϊχιεῖ δχ οταίίοπο «οεδια, ςαρ. χχὶν. 
14, 923" (αρ. Ἐζεἰ], (οπι. ὁπ «]οδή. ἴῃ Ἰος.). ὙΥ ΔΝ τὰ ῖΣ 
δατῖοο οὶ! απ Κηοθοὶ. 

γεογ. 18. Απὰ γὺ ΤΏ ΔΊΧΑΥ ὑμ16 ἀδν ὕγοσω 
ζοϊονίης ϑόμβονδῃ. ΤΠ βθη860 ἴδ: 80 [{π||6 ἀο 
γοῦ πΐπκ οΥ̓ (πὶ ρμίαρσιο Μ᾿ αἷς Οὔοθ οᾶπιθ ΡΟΠ 
186 σοηστοραιίοη, παῖ γοῦ ΔΓῸ ἴ0-ἀΔΥ ΤΟΔΑΥ͂ ἀραΐη 
ἴο ΓΩ ΑΥΑΥ ἔγτοῖλ Φοθονδῃ [οὐπιρ. Ταχῖαδὶ δηὰ 
Οτδϑηι. Νοίθ]. 

Απὰά ἱΐ ψΨ11}} 6, εἰθδοθ γὁ σοὶ... νὑψι] Ὀο 
Ὑτοῖὰ. Το σομδιίγυςοῃ ἴ8 18 ΒΆΙΏΠΘ 88 ἐπ εῃ. 

χχχ ϊ!, 18, ΤΩΙ ὉΠΙΝ τὸὶἝ Ὦ δὶ ὉΝ, Μραδη- 
ἰηρ : “Οοπβίάογ ν6]], ἴοσ 1 ψοὺ τοθοὶ ἐο- αν ἀραίηει 
Φοδουδῆ, ἐο-πογτοιῦ ὯΘ Ὑ111 Ὀ6 ψἰτἢ τΠ6 τολοίο 
οοηστοραῖίουῃ οὗ [8γ86]. ὙΠῸ γυάσιποης οὗ ἀοά 
ΘΟΠΊ6Β 4 ΟΚΙΥ, πὰ ἐξ οΟπλ68 ποὺ δΙοπο οὔ ἴΠ6 ἵν Ὸ 
δηἀ ἃ αὶ ἢ {06 5, θα προ τῇ ΒοΪ6 ρθορὶθ. [Ἃπ 
πὸ ᾿ΔΌΓΟΡ οἰγουπιδίδηοθ 165, [ὉΓ μίμνε, δὲ τι 
ΒΆΠῚΘ τίη6, ἃ βοῦῖ οὗὨ ἩΑΥγδηϊ ΤῸΣ 8 βροβκίπρ᾽ 80 
ΘΔΓΠΘΒΟΥ ἴο Ὠὶβ ἰγβηβ]ογάδηϊς σου ΤΥ ΠΘη. 

γεν. 19. Ργοςδοάϊηρ ἴῃ ἃ πα] ογ ἴοπο, Ρἢ πο 85 
ῬΤΟΡΟΒ68 0 ἴδοι, (Πδὶ ἰἔ τπεἰν Ἰαπὰ δϑοπηοὰ υη- 
οἰοδη ἴο τ πὶ ΠΟΥ 8Ποι]ὰ ρῸ ονοῦ ἴο {π6 οἴιοῦβ ἴῃ 
186 ἰδπὰ Ὑγνἤογὸ Ψ βου ἢ88 ἢἷβ ἀν ]]πρ,, ΟὨΪγ ἢ 6 
δου] Ῥα}ὰ ἢῸ δαραᾶγαῖθ Ἁἰτᾶγ. Κποροὶ: “Απά, 

ἱπάεοα (ΠΝ, (6. θη. χχυΐ. 9; χχίχ. 14; χἰῖν. 28), 
ἱΓ 1π6 Ἰδαπὰ ψῃἱοῖ (ΠΟΥ πανο [ΑΚ ΤΟΥΘ ἈΠΟΙΘΔΠ, 
ΠΟΥ ΘΟ] οΥΌ88 ΟΥ̓ΟΣ ἑηΐο ἴπ6 ἰδηά οἵ Ζεπουδὴ 5 
ῬΟΒΒΘββοη, ὙΠ ΠΟΓΘ ἘΠ6 ἀν ]]ἶἰης οὗ Φομονυδὴ μδὰ ἰϊ8 

βοδὶ (Ἰ 9᾽ Ὁ), δ Ἵἢι. χυ δ. 1), πὰ τπθγθ ϑϑῖι]α; οηἱγ ἂἢ 
ΠΟΥ͂ δου] ποῖ, τπτουφὴ βαοῖ θα] άϊημ οὗὨ ἃ βροεΐβὶ 
ΔΙ Ὀθ5 1468 τῃς ἴγαθ 4[τ8Γ οἵὗἩἨ ἁοβονδῖ, γθῦα] ἀρσαϊπεῖ 

ΟΕ ΦΟΒΒΌΑ. 

[06 τὰ, διὰ Ὀγίηρ τον Ὀγεῖγοη ἱπίο ΒΟ γ, 
τϑι ἄγαν ἄἀοτῃ τιἰϑομϊοί οἱ 6 ῬΟΪ6 ΡΘΟρὶθ ἔϊοιῃ 

17 το ἸΔαᾶ .. .. Ὀ6 τυποϊϑϑιι, οἵα., 1. 6.,ὄ δθ- 
οΆ0}86 ΦοΒονδὴ πδὰ ποῖ ΠἰθΘ δυοὰθ ἴποσθ, δηὰ ὃὕθ- 
οΔΌθ6 ΤΥ ποδίμθη ἀποὶς δηοης (Ὠ6η). 
Ἰδπὰ οὗ γΟῸΣ Ῥοαδοααίοῃ... .. Ἰδσχιᾶ οὗ [86 

Ῥοαδοδαίοσι οὔ ϑοβόονδῃ. ὍΤμὸ δης1Π|6515 18 ΤΟΤΙΝΥ 

οἵ οσδγεῖα! ποιίίοθ. ὙὩ, πῖῖρ τη6 δοοῦϑ. 85 Ψοῦ 

χχὶν. 18, ὙΠ. 
γογ. 30. ΕἸἾΠΑΙΪγ, ῬΆΪ ΠΟΙΆ τοτιϊη 8 ΤΠ 6 πὶ οὗἁ [16 

οὐΐμα οὐ Αοἤδη (οἰ. υἱϊ. 1 8.), τ ΒΙΟΒ ψ͵85 γοῖ [γ68ἢ 
ἴῃ ΤΠΘΙΊΟΤΥ, δηὰ Ὡς ἢ, 88 οὔθ [6 ἱπίαᾳυ} οἵ 
Ῥεογ, βδὰ ἱμυοίνοά ἴῃ 115 δοῃϑθαπθποθβ, Ὡοΐ ΟὐΪν 
τἴ6 ΡΥ ΘΌΪΔΓ τηδη, Ὀυὲ 8180 [ιἷ8 ΟὨΣ]άγοη (ςἢ. Υἱ!. 
54), δηά, τγοῦρὰ [Π6 πηίοτγίαπδῖο διδοῖς οὐ Αἱ 
(ςἢ. νἱΐϊ. 1-ὅ), ἴδ δηἶτο ροορὶθ. Κεἰ]: “ῬΒίμομαϑ 

168 α πιΐπογε αὐ πια)γιιδ. Υεῖ ἴΠ6 δη τμοεῖ8 οὗ 
πῖπιι δὰ ππια)μ 18 ἢοῖ, ὙΠῈΕ ΟαἸνίη, ἴῸ ὃ6 δουρῆς 
ἴῃ τΠ6 οἰαπαάεείίπατι μπίμς λοπεῖπῖς πιαἰεϊοίμηι δηὰ [86 
"παηιεδία ἰάοίοἰαισία, Ὀὰλ ἴο Ὁ6 υπάογειοοά νὰ 
Μδβιυβ, ἴῃ ; “δὲ Δοδαπ οὑπὶ 7δοϊδεεί εαστιϊεσίιων, 
πὸ ϑοίιβ εδἰ ἐτεϊϊποίμα, δοά ἱπαάϊσπαίιιβ εεἰ ζει υπὶ- 
Ὀεγ8 Θοοίοδια, φαταά ᾿ιγωρι ἐπιδίἱπαίΐδ, εἰ υος, ἰα"» 
ἐμ58 λοπιίπιινε πμπιέγιδ, ἰαπε σγαυϊίετ ῥεοοαθαγί(ϊδ ἐκ 
ει" (Ρ. 8381). 

ἄ. Ὕέετβ. 231-31. οΐξηβε οΓ ἰλὲ Τιοο απα α Παϊ 
Ττίδες ἀραϊπεί ἰλὲ Κερτοαοὶ οη Αοοοιπὶ ο ἰδὲς Αἴατ. 
ΜῈ δ βοϊοπ ἀρΡρθδὶ ἴο οὐ, δῃά τμδῖ δ5 {πε Οοά 
Φοπουδὴ, ἤοπὶ βγαϑὶ νοσβῃϊρροα, [Π656 τί 65 ἀθ- 
αἶδτὸ [Πδὺ 1ΠΟῪ δνὸ Ὀθὲ}0 {Π6 Δ]ἴδγ, ποῖ ἰῃ τγοδοὶ- 
ΘΓΥ͂, ἴ0 [ΓΙ ΔΎΓΔΥ ἔγοϊῃ ΦΈΒου ἢ δηὰ οδιδ Ὁ} 15} ἃ 
ΠΟ, πΟΥΒΗΪΡ (νΈΓ5. 21--23), θα  ΓΑΌΠΟΙ ἔγοτα 80} }οἷ- 
τὰ ᾿6δὲ [16 Ῥοπΐουγ οἵ (086 ΒΟ ἅποῖς ἰπ (δ- 
ὨΩΔῺ ῬΓΟΡΟΙ Ββου]ὰ βὰν ἴὸ {μδῖὶγ ροβίθυ γ : Υουῦ 
αν πὸ ρϑγί ἴῃ Φεπονδὴ ! δηὰ δῃου]ὰ 80 σοβίγδιῃ 
{πε ῖγ οὨ]άτοη ἤτοτὰ νογερρίης Ηἶπ. ΤῊ δά 
ἰοὰ ἐθπὶ ἴ΄ὸ τπΐηἰς οὗ Ὀυ Πα ΐπρ' δῃ δ᾽ ιαγ, Ποὺ 88 δὴ 
ΑἸΤΔΡ οὗ βδογίβοο, θυῦ 88 8 ᾿ξΏ1688 ἴ0 τῃμοῖγ σΟΠ ΟΠ 
ΤΡΡῸ οὗ Φοβονδῆ, δὐϑὴ ἴο ἔπϊαγα σΟΠΟΓΔΌΏΟΏΒ, 
(δδι, ἰἔ ον Σ [816 σ880 ΠΕΙΌΓΟ δι ρροδοὰ δῃου]ὰ οςςῦγ, 
1ΠΟΥ͂ πιΐρηῦ ρμοΐπὶ ἴο 18 ΔΙΓΔΓ [5] οηοα ΔΙΗ͂ΘΓ [9 
Ῥδιίοῦῃ οὗ 1ΠπῸ ἰδ οὗ ϑοβονδὴ (γεγβ. 326-28). [Ιῃ 
ςΟΠΟ]Βίοπ, ΠΟΥ͂ ἀραΐῃ τοροδὶ τπδὺ Γοθ ΘΠ ]]ΟῺ ΟΥ 
ΒΡΟΕΙΘΙ 68 ἰπγῖμοβὲ ἔτοπὶ {ποὶγ του ἢ 5 (νοῦ. 
29). 1 116 ἔγβηκ ΤΟΡΙΥ, ΟΥΔΘΠΕΥ͂ Βρυϊη σης 
ἔτοιῃ 8 βορὰ οοῃβείθῃοο, ΓΒ ΠΟ 48 δηα (ἢ ὈΓΙΏςΕΒ 
ἀφεϊαγο ᾿μουηβοῖνοθ βαιβῆρα ; [ῸΓ ἰἸο-ἀδΥ ἤανο ΠΕ 
ἰεαγτοὰ ἰπδὲ ΨΦοδΒονδῖι 18 δον; ἴΠ6η, ἴγοσα ΠΟΘ6 
μδηὰ τῃ6 οδάτοη οὗ Βδαυῦοη, (δὰ, απὰ Μδηδδθοὰ 
Βανθ βανεὰ [8γ86] (νοῦϑ. 80, 31). 

γεῖβ. 231-28. ΤΊΘ δπενοσ οὗ 1[Π6 Εδϑίογη {1 Ό 68 

δορίμβ τὴ λυ ςἢ 50] 6} ΗΠ ΠΥ : σα ὧν, αοά ϑεδο- 

σϑὰ (ΠῚ Τὸ ὈΤ), ασοὰ (Ὀν). ἀοά σοβόνανος 
(πὺττῦ Ὁ 2), μο κπουσϑία τε (Ὁ ΝΉΓΤ), ὡπὰ 
1οὲ Τασδοὶ δἷδο πον. ““Τὴθ σοπιδἰηδίίοη οὗ τις 

ἴπγοθ πᾶπιοθ οὗ ἀοὰ, ὍΣΣ τη βίγοηᾷ, Ὁ. 

1π6 Βαρτοσηο Βοὶπρ πΟΥΓΩΥ ἴο ὃ6 ἔδαγοὰ, δηὰ ΤΤΎΓΊΝ, 
Ης τἘο ὑγᾺ]}Ὺ ἰ8, ([Π6 οονθηδηΐ αοὰ (νοῦ. 22) δεῦνϑβ, 
ἃ8 ἴῃ ΡΒ... 1, 1Ἀὁ βῖγοηρτῃοη (Π6 ΔΡρϑδὶ, ν ῃῖϊς ἢ ἰδ 
ὌΠΘΗδΕ ὈΥ ἴδ τεροι το οὗ [6 ἴδγθθ ἤδίηββ᾽" 

611). 
1 ᾿ 6 ἴῃ τ 6] οη, οἱο. ΤΏ δροάοβίβ ἴο (ἢ }8 

[0] ον δὲ {πὰ οἴοεα οὗ νοσ. 23, 1οῦ Φοβονδὴ σὸ- 
αυΐτο 10. [πτοτγροϊαιθά ἰπίο [Π6 Δβϑουογβτίοη 15 τὴ6 
ἱπηρσχοοδιίοη, ργοοθοάϊηρ ἔγοτα δὴ οχοίϊεα ἐδοιΐης, 

δαάτγοβοοά ἱπιπιθάίο Υ τὸ Οοά, δᾶνὸ τι5 ποῖ 

1815 ἄδγ! ΤΠΐδ ἀαγ, ΤΣ ὈΡΙῚ --. ἱὔαγ. Ηο 
Βδβου]ὰ το-ἀδΥ ποῖ Βεῖρ ἴπρτὰ, το-ἀΔΥ ποῖ δίδσι ἃ Ὁ 



ΟΗΑΡΤΈΗ ΧΧΙΙ. 117 

θοῦ, ἰο Δ ἴογβαϊκο ἔμοπὶ 1 ΤΠ6Υ αν τοασγοὰ ἴΠ6 
ΔΙΑ ἴῃ ΤΟΌΘΙ]ἸΟἢ ΟΥ ἴῃ ἴγτΌ5η888.ὡ Κιαηοῦοὶ: “ΪΙη 

γογ. 399, Αποῖποῦ βϑϑονογαῖίοη οὐ τποὶσ ἱπηο- 
ζοΏ66, “Ἴδα βροδκοῦβ οοπο]α τυῖτῃ [Π6 ΟΧΡΥΟΒ- 

ολϑβε οὗ οὔγ υπίϑ᾽' ΤῊ ΠῚ] 688, Β6]0 ΤΠοὺ 118 ποῖ ἴῃ ΟἿΓ βίοη οὗ τῃοῖγ Πουύτοῦ δὲ 186 1468 οὗἩ ογβακίηρ 6 ῆο- 
Ῥγεβοΐ το Ὁ]6, Ὀὰΐ Ἰεανθ τι8 ἴὸ ἀθβίγαςστίοπ! Α 
Ῥατεηι μεῖς εἰδυθα, ἴῃ νΠῖς ἢ (Π6 Θχοϊοἂ δε] ηρ; 

ἸΟΠΔΊΘΙΥ ἱπνοκὶηρ ΕΝ] ἀροη 1186} ρ88565 ἰπηῖο 
πὸ ΔρΡ68] ἴο ἀοὰἀ." Οη τε ἀϊβοτοηι κΚὶπὰβ οὗ 
«ΔοΠ σα, ἴῃ ΥῸ ΓΒ. 23 δηῇ 27, δοὸὸ ἈΠ που, ἐοαίιο., 
ατί. “Ορίοτ "; Ηεογζος, δσαίοπο. χ. 614 δὲ [δι 1} 8 
ζεῖ. οΓ εἱε Βιδίε, ατι. "" ϑα]γίῆσο ᾽]). 

Ἄογβ. 34, 395. Απὰ ἱἴ ποῦ γα  Σ ΌΤΩ δηχίοίν, 
Ὁ 8 τοβδοῦ, γὸ αν ἄοζο (Ὠΐἰα (ίης, δαγίσιςῳ, 

εἰο. ἔγοπι απσίεῖῃ, ΓΔΕ ΤΕ, ἴγτοτα ἈΝΤ, τὸ ἴξατ, τὸ 
Ὁ Θὐποργηοα, 1 ὅ4πι. ἰχ. 5; χ. 2: 8. ΧΧΧΥ͂Ι. 19. 
Τθο δυρδδιδητνο ᾿Ὅσσαγ5 ΕΖαῖς. ἱν. 16 ; χὶϊ, 18,19 ; 

ὕες. χιχ. 28; σου. χἱϊ. 25. --- Εν α τεαβοη, ΤΠ, 

οὔΡ. οἷ. Υ. 4, 88 8180 ΞΔ ὯΨ, Οεη. χὶϊ. 17; χΧχ, 
11. --- ϑαγίπρ, ἱ. 6.) ΒΆΥ ΤΏΡ ἴο ἐποτΏβο]νο 8, 8η ἃ 80 ΞΞ 
Κϊηκίην. 

γει. 95. δ, “ὙΠ ἱπῆη. ἴΌττι, ᾿ἰπβιοβὰ οὗ 

ἐκ εἰοτιοποά, δὲ 12,1 86πι. χυῇῇ, 29, ᾿δ8. Ὁ ΠΑ]ο- 
εἶεβ ἰὼ [3., Ἐζεῖς. χχίν. 8, δῃὰ Ὑ Ὁ, σδηι. τ. 

11, τ βεγεδ5 ἴῃ τ86 Ῥεηϊαίδυ ἢ ΟὨ]Ὺ ΓΊΝΕΝ ᾿ς πβοὰ ᾽ 
(Κε]}). ὙΠΟ ΔΌΧΊΘΟΥ γγἃ8 ποῖ πηίουηαοά, ἴῃ 50 [ἈΓ 
83 ἴῃ [06 ῬΓΟΠΊΪ568 ΟἾΪΥ ΟἸΠΑΔῊ γγ͵ὰ8 ΒΡΟΚΟη "οὗ, 
(δεγθίοσο ΟΠ] ἴΠ ἰδπὰ νγοϑὺ οὗ ἴμ6 Φογάδῃ δοοογά- 
ἴῃ ἴο ἴῃ6 αοἰοαῦ βἰσπιβοιοη οὗ γϑσ. 10. ΟὐμΡ. 
ὕεη. χὶϊ, 7; χἧῖ. 15; χν. 18; χνὶϊ. 8, δῃὰ ἴῃ Ρ8Γ- 
ὥσαϊαγ, ΝΌτΩ. χχχῖν. 1-ἰ2.Ψ 

γεῖβ. 26-28. Ιιϑοῦ 8 ΠΟῪ ἀο ἴοσ ουγβοῖνθα ἴο 
Ὀυὰ [λ6 δἱἴδρ, ποῦ... .. Ὀύὺπὶὺ (δδύ ἰζ ΔΥ Ὀ6 ἃ 

᾿ἰΐηοα8, οἵο.» ΓῺ ὮΡ ΤΣ 3. ἘΠΙΠογ τὸ ὈῈ 
ἸἌΚΘη, βοοογαϊπρ' ἴο [Π6 ΘΧΘΙΏΡΙΘΒ εἰτοὰ ὃν Κποῦοὶ, 
Όεῃ. 1ϊ. 8; χχχ. 80, 88 τὙτἶὋὸ ἤᾶΆνο δἰτηοᾶ ἴὸ θχργοβε 
ἦτ ἴῃ ΟὟΓ ΤΥΒΏ5Β]ΔΏΟΠ, ΟΥ ἃ8 1Χ01] ῥγοῖοτ “ἃ Ὑ1}} 
ΔΚ π8 ἴο δε} ἃ 8ῃ 41}18Ὁ (8 ὀχρσγοβοίοῃ οἱ οὗ {ΠπῸ 
ἰδῆστιαρα οὗ οοπηοη [16 ἴοσ : 6 Μ}}1 υ11ἃ ὰ8 δῇ 
8} 10]. Βοῖῃ ΘΧΡΙΔΏΔΙΟΠ8 δῇοτά ἃ “οοὐ δπά 
ΔΡΡΟΒΙΙ6 Ἔθῆδο, Πίος ΠΟΤ το 6Υ8 ἢ Ῥτοο- 
πδηΐ ὈΓΟΥΪΙΥ͂ : “7.198εὶ ὑπ8 εἴποπ αἰΐαγ δι απ ᾿" (Ἰεῖ 
5 Ὀυ ἃ 4η 4118}, ἀουθ11688 (Ο]]ονγησ ἴμ6 Ψ α]ο.: 
“ Ἐχοισυαπιιδ ποδίβ αἰΐαγο.᾽ ὙὍΠὸ ΠΧΧ,, χοίρου τΠ6 

ΤΡῚΣ, ποῖ το τλ6 θυ Πάϊπρ ἰπ ἰ5ο]Ὲ, δας τὸ τις ἀ6- 
εἶστι οὗ (86 αἰΐασ ἴο Ὀ6 Ὀπ11: καὶ εἴπαμεν ποιῆσαι, 
οὕτω τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν βωμον τουτον, οὐκ ἕνεκεν 

ων. ..- ἵνα ἦ μαρτύριον τοῦτο, οἷο. 
γεν. 27. Το δ] ταν, (πογοίογο, 5801} 4 βοῦν ποὶ 

ἴον εδογίβοςβ, Ὀὶ ἴὸ Ὀ6 ἃ νἱη688 (εἴ. Εχ. χνὶϊ. 15) 
νείπθεπ [86 σΘΠΘΓΘΔΙΟἢ8 Οἢ ὈΟΙδ δἰ .65, ἰῃ 1Π6 ρ᾿γθ8- 
ὩΣ δηὰ ζαΐυτο {1Ππ|68, δῦ τ1ἷ1ὸῪ᾽ ταϊχῦ ἀο [οὐ (δαὶ 
ἘΟΔ (0] {86 βοσνΐοο οὗ ϑοβονδῃ Ὀοΐοσγο Ηΐτὰ 

ὍΡ., νὰ ΓΙΣ ΠΝ ἼΞ5)2 νι οὖσ Ὀιγηΐῖ- 

ΟΠ τίη, οἷς. 160 οἤθτίηρβ τοτο ποῖ ἴὸ Ὀ6 τηδθ 
ὍΡΟΣ {8 ΔἸἴαγ, Ὀπὺ ὀρϑογα ἔπι, Ὀοΐίοτο Φοπονδῃ, 
ἰη Οδηδδη. ὙΠογὸ που] {Π6Υ ρογίογιη [6 8εγυΐοε 
οὕ «]ελοναλ. 

γεν, 28. ΒΙΠΙΡΙΥ ἴοτ τὶ βῃου]ά [6 δ᾽ ἴα Ὀ6 
θῈ}ΠῸ δὔον τῃ6 ραίίετη ΟΥ̓ [86 δἰταγ ἴπ τῃ0 Τδθοι- 
πεῖς, ἴπατ ἰῦ τι 6 ἃ τ] τΠ688 10 νΥ αἰ ςἢ ΡΟΝΙΟΓ 

αἶδο πιίσῃς ροὶπ. ΓΙ ΩΣΙ οι ΓΞ, ἰδ 1Π6 
τηοὰοϊ, Εχ. χχνυ. 9, 40; 2 Καὶ. χνί. 10, αἴϊον ᾿νν Ὠϊςἢ 
ΔηΥηρ 18 0}; Ὀπὶ [ΠΘῃ 4180 ἤθγο, 88 Πριῖ. ἦν. 
16-18; Εχεκ. νἱῖ!. 10, ΘΟΡΥ, ἱπιᾶρβ οὗὨ δηνιῃΐπρ. 
ΤΙ δεῆϑ6 ἰβ ὀχργοβδβοά ὈΥ (8 1,ΧΧ. χυϊῖο δοῦ- 
ΤΟΟΙΥ ὈΥ ὁμοίωμα, ὈΥ͂ ΓαΠ6Σ Ὀν “ΠἸΚοης688. ὙΤῈΘ 

αϊραῖθ ἀθθ5 ποῖ τταπαϊαίο ΤΏΙ; Τ)6 ὙΥ οὐἰο᾽ 8 
Βαυ (βιττιςτπγο) ἷκ ἴοο ἱπὰς βηϊτο. 
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γι, ἼΣ 99 ὯΝ το ΤΊ, (αν Ὅ6 ἰδ ἴο ὰ8 ἔοιῃ 

Ηἰπι, ἡ. 6., ἥγοα αοὰ (ἼΣΤΩ3 τ ΓΤΎΓΤΘ, 1. ὅ6πὶ. 
χχίν. 7; χχνυὶ. 11]; 1 Κὶ χχί. 83), ταῦ. ψγὸ βδῃουϊὰ 
ΓΈΡΟΙ δραίπδὲὶ Φοποναῆ, εἰς. ["ἼῈς 56η86 ἴδ: 
᾿Ῥτοΐδῃθ ΟΥ̓ δοσιιγβοὰ ἢ ἴδ ἔἤγτοτα δϑθβονδα, σοά γ0τ- 
διά, ΧΧ., μὴ γένοιτο; οἵ, ἴΐπθ ῬΓΙΓΏΔΓΥ δἰρπίῆοδ- 
τοπ θείης πορ]οοϊοὰ ; “᾿ποΟ ἴο πὰρ [0ΥὙ πι8] "ἔΤῸΠὰ 

ϑομονδῃ, ᾿" οἵο., Οδβθη. ἐπ σ., ΓΙ ΓΤ]. 
εν. 80. Τὸ τσαᾶϑ βροοὰ δὰ ἐποὶνς ουϑβ, ΠΑΠΊΟΪΥ, 

πη {Π6 ΟΥ65 οὗἩἨ [1Π6 ΔΙΠθΑΞΒΔΔΟΥΆ, 0 Πδα ποαγὰ 
8080 ψογὰβ οὗἩ τ1π6 ἴνο ἀπὰ ἃ παῖ τῖῦο8. ΤῈ6 

Β6η86 οἵ ὩΓΤΟΨΞ 18. ὙΟΥΥ͂ ΘΟΥΤΟΟΙΥ ρίνϑη ὈΥ͂ [86 
ΤΧΧ. ὃν καὶ ἤρεσεν αὐτοῖς. 

νον. 81. π᾿ δίβ ΘΧρίπηιτίοη ῬΒΪ ΘΠ 88 χίνοβ (Π6 
ΕἸΟΥΥ ἴο αοά καἱοπο, θη ἴθ ΒΑγ8: Τἷ5 ἀλν Ὑ79 
Ῥοσοοίνο μαῦ ϑθβονδῃ ἰα διωοὴης 8, ὈΘΟΘΌδ6 

(ΥΝΝ, πὶ ἐλΐϑ βθηβο, α86 θη. χχχ. 18; χχχί. 49; 
ΧχΧχῖν. 18, 27; Ἐπο]. ἱν, 9.; νυἱῖϊδ. 11, ΠΙΟΤῸ ΟΟΙῆ- 

ῬΙΘΌΟΙΥ ὝΝ ἿΝ) γὸ μανϑ ποῦ οοσητοἐ θὰ [88 
ἔγϑδρδδα δξφαίῃδι σϑβονδῃ. (ἀοά Πἰπιβο] ἢ, 8 ΡΠ η- 

88 τἱρη ΠΥ δϑαπιθβ, Ηἰπάοτοᾶ τπαῖ. Νὸν (ΤῊ 
Ὀρίογα ΘΟΠΟΪ] 5] 05 τ ἴΠ6Π ΟΥ ΠΟΥ, ΦοὉ ἰχ. 831: 
Ῥτον. ἴ,. 5; ΡΒ. οχῖχ. 92)} ἢδυθ γ6 τοϑοιθᾶ βγϑθὶ 

ἤτοσα 186 μαπὰ οὐ Φεβοναῖ. “οὐ ἽΘ ἘΠ, 
σορΡ. θη. ΧΧΧΥΙ,. 21;. Εχ. ᾿. 19" (ποῦ ε]). 
ΤῊ18 Μγ88 ΤΟ] Ζοὰ ἴῃ 80 [ΔΓ 848 οἰ βογινίβα αι ΡΠ 8ἢ- 
τηθηῦ ἰκ {παῦ ἰη Νιιπι. χχνυ. 8 υυουἹὰ μᾶνθ βϑαίῃ 
Δ|16π οα ἴπ6 ΨΠ0]6 ΡΘΟρΪβ. 

6. οετβ. 832-34. ᾿οίιιγη οΥ ἰλε Ἐπιδαδεῃ. Ναπι- 
ἵπρ οὔ λα Αἰίατ. ῬΒίποΙαΒ απ ἴΠ6 Ῥσίποοβ σοϊγῃ 
ἔγοπι ἴὴ6 Ἰαπά οὔ Αἰϊολὰ τὸ (δῆδδη, πα Ὀτίην 
ὈΔΟΚ ννοτὰ ψ Ἐ]ο ἢ 18 ἘΠΊ νΟΓΒΑ]Υ ΔοσΟρΙΔΌ]6, 80 [παῖ 
[π6 ρΡθο 6 τπληκΚ αοά, ἀπᾶ 4]}}] ἐπουρσὰϊν οὗ ρσοΐπρ ἴο 
ὙΓΆΓ ΔρδΙ δῦ [86 οαβίογη {Γ 068 18 ἀγορροά (νοτα. 832, 
38). ἼΠ6 σμδρῖογ οοποὶ αά68 ἢ τη6 τπχοπίίοη τΠδῇ 
[ἢ6 ἙσὨΠάτοη οὗ δαῦθοη ἀπά δά ᾿παὰ ςπαπιοα (ἢ 
ἈΙΟΆΓ: Ιὖ 16 ἃ τϊπθδα Ὀϑύννθθῃ 8 ὑμδῦ σον 
ἰα αοὰἁ (νογ. με ἴῃ σογ. 32 τῃ6 σμ] άτθη οὗὨ ἢξοιι- 
θοη δηὰ (ὑδὰ δἷοηο δ1Ὸ πδπιοᾶ, δπαὰ 80 ἰῃ νοῦ. 84, 
ἸΏΘΓΟΪΥ [ὉΓ ὈΓΟΥ 8 54 |Κ6.Ψ 

γον. 34. ΒΥ τ|ιὸ ρίνίπρ οὗὨἉ {π|5 παῖ [Π6 ἵἴπτο δπὰ 
ἃ ὨΑΙΓ {ΠῚ Ὸ65Β. αἸΒΙ ΠΟΙΟΥ͂ ῥτοίοβδοα {ΠΟ 80] γ 68 ῬΤΟΓ- 
ΒΕ ΡΟ οὗἩ Φοπονδ 88 1π6 ἴσα αἀοά. ΤΒο ἤγϑθι 

9 βἴαπάβ |κὸ ἴῃ ατγεοῖκ ὅτι, 88 δίρῃ οὗἨ [π6 απο- 
ἰαΐοη οὗὨ αΐγοος ἀϊδοουγδο (οὗ, ὅση. ἱν. 33 ; ΧΧΙΧ. 
88. Ἐυτ 1.10.,} ὅδ. χ. 19), δηὰ ἰβ8 ἐμοτοίουθ 
ποῖ ἴο ὃ6 {γαῃδδῖρά. 

ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΟΘΑΙ, ΑΝῸ ἘΕΤΉΗΙΟΘΑΙ, 

1. ΑᾺΧ.8 Ιβγϑθὶ ψἂδ ἴ0 ὨΟΠΟΥ ΟἹΪΥ οη6 Οοά, 6}ο- 
ΥΔἢ, ὙΠῸ τ] Ὁ 88 (ἔχ. 11]. 14; Χχ. 3), 80 βῃου]ᾶ 
{Π6γΓὸ Ὀ6 ἴῃ Ιδγαθὶ ΟὨΪΥ οπ6 οἷδος οὗἨ ββδογῆςσς {(1ων. 

χνυῇ. 1--9) ; ἴὸγ ἴο ἴπ6 πικ».} ([ον. χυἱ!. 7), ὑτοΡ. 
θοδίβ, {Ππ6π|, ργοῦΔὈΪΥ, Βμορῃογαὰ ἀο  εἶ65, ΠΟΒ6 ἸγοΟΓ 
ΒΠ 10 1η6 ἀροπῖατα Φούοροδπι, δοοογάϊπρ τὸ 2 (σοῃ- 
[πὶ 156, Ὀτουρᾷς ἴῃ ρα ἰτ τπᾶὲ ΟΥὨ [Π6 σαῖνοβ, 
ἴο 1686 1ΠῸ Ὺ Βῃου)ά ποῖ ββοτ ἔσο. ΟὈπβί ἀοτίπρ [ἢΠ6 
βῖγοηρ; ἰπο} πϑ θη οὗὨ 1ἴπΠ6 ρῬΘΟρΙΘ ἴο ἴση δεῖάθ τὸ 
ΒοΔΙμΘΠ 5 ἰΔοἸδῖτγ, μοῦ πὰ βθονγῃ [150] τὸ- 
Ρεβδίθαϊν (ἔχ. χχχιὶ; Ναπι. χχν.) οὐ τμαῖγ τη άτοὶ 
τγουρἢ τπ6 ΜΠ] άΔΟΓΠ688, [η6 ἰοδάοΓ8 οὗὁἨ 181 86] τητιϑῖ 

1 ΓΡογῦδρβ, γδίῦοῦ, δ: ΡΥ : “ἰθὺ (πε.,), Ἡ6η γ0 δὐοριοὰ 
89 νἱουδ σου ;βο)." .-.π.)} 
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παν [6], πον ([ἢδὲ ἴῃ6 Ῥϑορὶθ δδὰ τερον ΤΠ ΟΙσ 
ἀπο] ηρ-Ῥ]Δοο, δπὼ τῆς ΤΑ ΌΟΓΉΔο]6 θοθη τοδγοὰ δὶ 
ΒΟΉ, δὰ (6 Ἰαπὰ αἰν!ἀοἄ, [Π6 δΌΡΓΟΠΙ6 ὨΘΟΘ8- 
511 οἵ 68: Ὁ} 151 πηρ 1.6 ἀπῖτΥ οὗ 1[μ6 τογϑῃΐρ. ΤῊ]9 
οου]ά " {π}}Υ ἰηϑαταϊεα πὶ τἢ ἃ Ῥοορ]ς ἴπδὶ ποοάρὰ 
ἴο νὲ οἀπολίοὰ ΓὨγουρἢ ἴῃ6 ΔῈ (θα. ἵν, 28, 24), 
ΟΠΪΥ͂ ὈΥ͂ ΔὈΒΟ] α ΤΟΥ ρτοδι δἱτπρσ τη6 οθογίηρ οὗὨ ββογὶ- 
ἤσοϑ ΟἿ ΔΠΥ͂ ΟἾΠΟΥ ΑΙΤΑΥ τΠδη [6 ΔΙῖϑγ ἰπ [Π6 {Δ Ὀ06τ- 
πϑδοῖὶθ. Οπε (ἀοά, οπε Ὠοιι86 οὗἩ αοἀ διηοης 16 οηὲ 
ῬΘΟΡΪΘ σποβθη ΌΥ̓͂ ἷπι: οπ6 ΑἸΤΑΣ ΟὗὨ βδογ ῆοθ ὈΟΙΌΤΟ 
1η0 ἀοοΥ οὗ {Π]8 οπ6 Δ ΔΈΏΟΉ, ---- 411 [18 ὈοΟΪοηροα 
᾿οροῖποῦ ἴῃ [Π6 ΟἹ Τοβίαπιοπῦ, ργΘΟΙΒ6ῚΥ δϑ ἴῃ τῆς 
Νονν, ὁπα 1 τά, οπὲ [ΑἸ1Π, οπα Ὀαράδηι, οπ6 αοἀ δηὰ 
ἘδΙδοτ οὗἉ 411 (Ερῇ. ἵν. 5, 6). 

2. ΤῊΘ Ζ64] νυ ῇ]ς ἢ δηϊπηαιοα ἃ ῬΒΙΠΘἢΔ8 δἰτοδάν 
οπςο Ὀείοτο (Νά. Χχν.), δηὰ ΠΟῪ ἀραΐπ, νγὰ8 ἃ 
ΠΟΙΥ Ζ6Ά] ἴοΓ τπ6 ΒοποΥ οὗἩἨ Οὐκ, πιαηϊ 5ε]ν δρτίηρ- 
ἵπρ ἤτοι ἃ ἄθορ πιογὰὶ δνουβίοῃ ἴο [6 β'να πλοῦ] 
ῬοοΥ- που 58 Π Μ Ὠϊς ἢ τῆγοδιθηθα ὕο Ὀτῖπε [κΓΆ6] ᾿π1Ὸ0 
ἀοϑισισςοη, ΑἸ κοῖποῦ. ἰῇ ἔπ6 βδμθ βρΙΓΙς 85 
ῬΠίποαβ, ΕἸ] Δ} δειθὰ δὲ 8 Ἰδίθυ. ρογίοά (1 Κὶ. 
ΧΥ.). 1 15 ἰηνοῖίνοα ἴῃ ἐῃοδάϊηρ οὗὨ Ὀδ]οοά, 
το πιαθὶ σοηδί ον {Π81, δοοοτάϊηρ ἴο ἴμεν. χυὶϊ. 4, 
ἰΔΟ]ΔΙΤΥ ττὰβ τοραγάσα ἜΧΆΟΙΥ 85 ᾿ἢ ἃ πηυτάοῦ δά 
ὈδΘη οομηπιϊο, πα νγᾺ8 {Πογοίογο ἴο Ὀ6 ρμυηἰδοα 
ΜΠ ἀοαῖῃ. Ὅλα βρῖτῖε οἵ 96 8 ΖΟΔΙΟΙΓΥ, 88 1ϊ 
8 ἀσνε]οροά αἵ {π6 ἄπι6 οὗ τῃ6 ἀοβιγποτίοπ οἵ 
1Π6 εἰέν ὈὉγ Τίτηβ, τγᾺ8. 8. σλγίσδίατο οὗἨ τῃ δῖ ΠΟ ἢ 
ῬὨΠΘἢα8 πὰ ΕἸ ἢ οπογίβῃοά. Ηον ΟἾγίβι βιοοί 
Τοϊαῖθαά ἴὸ 1ΐ Ἀρροδγα ἔγοπι ἴῃ δοοουπὶ οὗ ἴδ ρυτ]- 
Ποαῖίοπ οὗ (πὸ “Γοπιρίθ (ΦΔοῖνη 1ἰ. 18 δ΄; Μϑῖι. χχὶ. 
12 ἢ; Μδικ χὶ. 15 {Π}}, νυ βίο ὕἴθδοθοβ τπ8. ΠΟῪ ἴῃ 
Ἡϊπι δοῖὶν χθα] νὰϑ Ὀ]οπάρα τ τοι ρογαῖθ 86] }- 
Γοϑίγαιπῦ (9ὁἢη ἰϊ. 15, 16), 848 δὴ ἱπιργοϑεῖνο δάϊηο- 
πἰΠΙΟἢ ἴο ὑἐπα 208] ἴῃ 411 ἀροβ. ὉὙτιιθ, ΠΟΙΥ 268] [8 
ἷπ 81} τοβροςῖβ αἰ ἤογοπο ἔγοιῃ (ἢ πιὰ οχοῖτοα μ88- 
ϑίοῃ οὗ [Ἀπ αι οἶβπι. ΤῊδΕ γοβοι 68 1πὸ ἤάπηο τ᾿ ΠΟ 
Ῥυγἤο8. [Π6 ποῦ ]α τηοῖδ] ἔγοπη της ἀγόβϑ, {115 15 τὴς 
ἴοτο ὙΠΟ, Ἡ ΠΟΤΟνΟΓ ἰτ 8 δυγὶοά, κοῖπ 4}} ἴπ' 
βαπιοβ, ἀῤβίγογβ δυο ίηρ, ποῖ ἐπὶ "πα ογοι Ζ)εὶ 

ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ 9Ο0580Α. 

τὯ8. 811 Ππτηδη Ὠἰϑίοτν, δπὰ τπδὲ δὲ τὴ ΠΥροῖμοεῖ8 
οΥ̓͂ αἰ νίπο σοπίὉ] δηὰ Ὠσδη σοηδαςῖ, οΥ οὗ αἀἰνίηρ 
ΔΡΡοΪηπηθηῦ δηὰ παϊηδη ἡγοοάοτῃ. 

ἩἨΟΜΤΙΗΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΣ, 

ΤΠ6 τοΐοδδο οὗ [Π6 Ὁτοῖμοῦ ὑτῖθο8 ποτ ΟΠοδά, 
ὈΥ͂ Φοβῆθα. (1) Ηονν πὸ δοκηον)οᾶροβ [6 ἴτϑ- 
ἴοτπαὶ Παρ τ ]ο ἢ πδὰ Ὀθοπ αβοότάρά ; (2) δἀπιοη- 
ἴα ἢθ8 ἴὸ ΤἈ1ΠΉ ΓΙ] ΠΟΙ] δποα τ ἢ (Π6 σοπηπιδη 8 οὗ 
Οοά: (3) ἀἰθῃπη 5505. ἴθ, τ ἢ ἢἷ8. Ὀ]οβδίηρ, (0 
τποὶν Ἰθη 18 (γόγβ. 1--8). --- ΤΠ6 σοῖιγῃ οὗὨ ἴῃ6 {{|0 658 
ἴο {ἴΠ6 ΠΟΌΠΙΓΥ οδϑί οὗ ἴπ6 Φογἄάδη, δηὰ {πὸ Ἔγεσ ου 
οὗ [π6 δ] δῦ οη ἴπ6 ὈοτγάοΥ οὗ Οδηδδη (νογβ. 9, 10)].-- 
ἴ8γδοὶ 5 ΘΏ ΆΒΕΥ (0 ποῦ Ὀγοῖγοη Ὀογοπά 16 670Γ- 
ἄδη, (1) οσοββίοη {νογβ. 11-14); (2) ἴῃ τηρβϑαρθ 
οὗ Ρ] 685 πὰ (Π6 ῥγίποο8 (γε ΓΒ. 15-20) ; (3) 106 
ΔΠΒΥΘΓ ἴο τ} 8 (νοτβ. 231--3}}; (4) τὰς τοίατῃ οὗἁὨ 106 
ΠΊΟΕΒΟΠΡΈΓΒ (νΟγ8. 831-33). -- ῬΉΪ ΠΟΙ 495 ἴπ6 ΠΟΙΥ 
Ζοαῖοῦ [ῸΓ ἴΠ6 ἤοποτ οἵ Οοά (γογ8. 15-90, στ δ Ρ- 
ῬτΓορτλῖθ δηα 5Κ1}}}|] πιβῈ οὔ Ναπι. χχυ. ] δ ---- ὅο Ἰοῖ 
[Π6 τολοίο ςοπρτορδιίίοη οὗ ἴπ6 τὰ βὰν ἴο γοῦ --- 
ἃ ῬΟΝΟΓΙ͂Ι, ΒΟ] πη ποσὰ (νοῦ. 16) 1 --- ον, Ῥθορὶθ 
ἢ ἃ σοοά σοηβοίθποο βροαῖς. (1) ΠΟΥ τᾶν δΡ- 
ῬΟΑΙ ἴο ἀοὰ 88 {Πρ ῚΓ τΠΠΟκΒ; (2) ΤΠΘΥ ΤΩΔΥ, Ἧον- 
ΟΥΘΓ, 8150 εἰδῦθ ΟἸΘΑΤΙΥ ἀπά ΓγλΠΚῚΥ ππδὲ ἴον πανο 
ἄοπο, σι ουν θοὴν ΟὈ] ροά τὸ σοποθα] δηγτΐηνς 
(νογβ. 3] -9]).--- Μοπατηοηῖδ οὗἉ ἢἰβΙΟΤΙΟΑ] ον ἢ (5 ΔΥῸ 
ἀυπηῦ δπὰ γεῖ οΪἸοα πο ΠΤ 65865 (ΥΉ Γ. 28 οοτηρδγοὰ 
ΜΙ νοτβ. 9, 10, πὰ 84). -- Ηονν Ὀγοῖῆγοη σὴ πΏ- 
ἀογβίαπαὰ οδο}}) οἵποῦ (νοτβ. 80, 81). --- Το-ἀλΥ πὸ 
Ρότοοῖνο τδῖ τπ6 Ιοτὰ 18 διποηρ α5} Οδὴ πὸ ποῖ 
4150 ἔγθαι θην ΔΔΥ 80, ΘΠ ΟΟα ΚΟΟΡΒ τι.8 τπδὺ ντὰ 
ἙΟΠΊηζ πὸ ἰγοβρα88 ἀραϊηδῖ Ηἰπὶ (γογβ. 81). --- Α 
ον ι] τοῖατη Ποπ (ν 6 ΓΒ. 82, 38). --- Υ ηδι )ογ κοοὰ 
τἀ 5 ΠΙᾺΝ Βργολα ΔὈγοδα (νογ. 38). --  ]η 41} τ ρα 
θὰ τὴς ΌΠΟΣ (ἀοα᾽ 8 (νοῦ, 38, σοιρ. 1)5. οχυ. 1). 

ΘΤΑΆΒΚΕ; [κ ἴδ ποῖ ὁπουμὴ τὸ Ῥερὶπ νι ]}, δαὶ 
ΕΘ πλβῖ 8180 σοητππθ ἴῃ [Π 81 ἸΥΑΥ δηἃ βδΥθΟυ 6 Τα 

φίοτίαπι, Ὀὰϊ ἱπ πια)ογεπι ἱπδαπίς σίογίαια. ἸΠ αν  νοη τὸ ([π6 ἐπά, ΗθΌ. 11}. 12, 14; Μαῖξ. χ. 92; 
ἔἰπι68. 1 ΘΟΟ] ΘΒ 5010 4] τηδῖίοτβ ΒΗΟΥ σταίη ἃ νΟΥΥ 
ΒΊΓΟΠ ἰδ πάθηοΥυ (0 ΤΠ δὺ ἔμ]ξὸ ζοδ]οίγν, (ἢἷπ εἰσστὶ οἵ 
{Π|ὸ {ἰπ|65 [5 τὸ δα Θβἰθοπιοα οἠὸ οὗ ἴῃς τυογβῖ, ἃ βίη 
ἴῃ ΠΟΙ ΠΟ ΟΠ Ὑ}1}} ΘΟΠΑ ΘΓ, θα Σ ΤΥ σογίαίη]ν 
ῬΟΥ5ἢ. 

8, Ηον ἃ ροοά οοπβοίοησο της ἀρροαὶ ἴο (οά, 
π6 ἴῸ δῃὰ ἃ δι] {τθ68 δίιου ἴπ τῆρὶσ ΥΟΡῚῪ ἴ(Ὸ 
[Π6 Διο θαββδάουβ οὗ ἰβτβοῖ. Οὧπ τὲ στουπὰ απ 
ἰουπαδιίοη οὐ ΟἸ ΓΒΕ ΔΏΣΥ 150, [6 βατπθ ἈρΡρθδὶ 
8. 8} ΔΙ] Οὐδ ΌΪς, 88 τῃ 6 δϑβονογαίίοπβ οαμ]ονοά ὃγῪ 
ΟἾγῖδι δηὰ ἷ8 Αμροβῖϊεβ Ῥγονο, φοῃρ. 6. φ., Φόλη 
ἢ. δ; ν. 34, 25; Υἱ, 58; χίἰϊί 16, 21; [λικὸ χχῆ. 
43; ἤοῃῃ. ἰ. 9; ἰχ. 1,8; Ῥῃϊ. ᾿. 8. Θιιοὴ Δ ττλα- 
ΤΟΠΒ 8΄Γ6 ποῖ {που 016 55}7 οὐδου αἴθ ΒΒΟΓΟἢ 8, 
Ὀπὺ (ΠΟΥ Βργίπρ ἱπηπηθ ἰΔΊ  Ὶ Υ ἔτοπὶ ἴΠ6 ἴΘΙΏΡΟΥ οὗ 
ἴῃς δοιὰ] Β]]6α γνῖτἢ τῃ6 βρίγις οὗ αοἂ, νυ ἢ ΤΟΙ ΡΟΓ 
[ΠΟΥ ΘΥ]Π 66. 

4. Τὸ Βᾶνθ πὸ ραγῖ ἱπ (Π6 [οτγὰ 18 1Π6 ποτβὶ τῃΐπ 
ὙΠ ΠΟἢ οΔη ΒΘΙᾺ}} ἃ ῬΡΘΟΡΪ6, ἃ σοπρτορατίοη, δὴ ἰηάϊ- 
γί άυ8]. Ηον ἀσορὶγ Ῥοῖοσ ὁποῦ ἔδ]ς {Π18 τ Ἰθαγῃ 
ἴτγοπι Φοἢη χῆδ. 8,9. ᾿ 

δ. [ῃ 41} τπδἴ πιὸπ ἀο ΟΥ̓ Ἰδατὸ ἀπᾶάοπο ΘΟ ΒΙΔΠΕΥ 
ἴο ΤΟΟΟρβΏΪΖο τΠ6 μαπά οὗ {π6 Ι,οτά, τῃογοΐοτο 1116 
ΠΟὨἴΓΟΙ] οὗ ἢΪ8 Ρ 
ῬΠΉΠΝΣ ΤΟδὰ 
6 6γ6 ΟὗὁὨ 186 δῃοίοπε [βγβϑοὶϊτοβ ΤῸ τἢ}8, 88. 106 

μάβδαμθ θείου 18 βῆονγβ, δπά 1 ὅϑδτ. ἰϊϊ. 8 νθτΥ 

.8...- [ἢ σλδΒο8 νν ΠΟ ἢ ΔΓῸ 81Ὶ 
τονίάοποο (νοῦ. 81), 18 δὴ Δ τΟροῖ μον ̓ ἢτ 18. ὈδΙΟΓ τὸ ἰοὺ 1τπ6 ἡπάρστηθης βίδπα βιιβρεπἀοὴ 
ῖ οὗ φδαγποδῖ σοὶ ρίουβ τπιραϊτατίοη. ᾿τΠΔη [0 αοῖ ΘΟΠΊΓΑΓΥ [0 ἰονο, 1 Οὐογ. χὶϊϊ. 7. -- Ἂς 

ἰχχίὶν. 18. -- ΠΏ σὴ (οα ΓΟ]ΘΆ8685 1.8 {7ῸΠ} ΟἿΓ Βογνυῖοο 
ΜῸ ΤΩΔΥ ΡῸ δῖ ποῖ Ὀοΐοτο, "8. χχχὶ. 16; χχχῖχ. 5; 
μα Κα 1ἱ. 29. ταῦ ἃ ΟΠ τ βύδλη 268] ον τοὶ ρίοηῃ 5 ἢος 
ΜΤΟΠΡ.. -π [Ὁ 15. σΟΓΓΔΙ ΠΥ Δ᾽] ον Ὁἷ6 ἴῃ ᾿πηρογίδπι 
σάβοβ, ΜΝ ΊΓἢ τηοαἀογδθοη ἴ0 δηβοΥ, δηᾶ τ ἢ δα ]η- 
Γαϊΐοη ὈΥ τ86 παπιο οὗ ἀοἂ το πηδηϊζοβι ἐστι ἢ δπὰ 
ἱπῃοΟ η06. το ΑἸ 1ΔΓΒ πα ἱΠΔΡῸΒ 86 ποῖ ἴῃ {Πποῖ- 
ΒΟΙνῸα. ὙΤΟΠΡ δηα ἰογθιἀήσῃη ; ΟὨΪΥ τὸ τηιι8ῖ ποῖ 
ΡΓβοτοΘ βαρογϑε το ἢ τπ πὶ, 2 Ἐς. χτῆϊ. 4. 

ΟΒΙΆΝΧΡΕΕ: Βγν τὴἷβ 8 ῦ Τηδηϊρϑι δηαὰ ΚΗΟΥΤΩ 
τδαῖ τὸ ἴον αοά 1 τὸ Κορ ἢΪ8 ΘΟΙΠ ἈΠ ΘΗ 18, 
Φοδη χὶν. 33: χυ. 14. -- ὙΥΠοηονο τὸ ΠΟΘΙ οοῆ- 
οογηΐηνς ΟΠ τ ϑείδη ὈΘ ον γβ πα τηον βἰδηὰ δλδὲ ἰπ 
[Π6 (ἈΠ, τὸ οὐρὰ τἤ᾽ὸ τΠΔηΚ Οοα [ῸΓ 5 ἢ ἃ Ὀδη- 
οὔτ [1 ΤΏ οΒ8. 1. 1-ἢ ; 11. 6-9]. -- θ ΥγὙὲ βῃου]ὰ, 85 ἔδτ 
4.8. ῬΟΒεΙ 6, στπιαγὰ θοίοτθ δηα [Δὲ Ποπο 6 οὔξπ θὰ 
(νοῦ. 84). 
ἨΕΡΙΝΟΕᾺΕ : Ῥυροίριίδιο Ὀ]οοᾶ- ΠἰΓΒΕ 685 18 οὶ 

ςοπβιβίοηϊ ἢ ἴγτα τοὶ σίου ; ὉΓ ον οδῃ ἢ6 ὙΠΟ 
ἰπιπο  νου]Ἱά ποῖ Ὀσοαῖκ τῆ6 ὈΓγυϊβοα τορᾶ, δι ]ονν Ὡ5 
ΟἸΠΟΓ τὸ ὈτγαΪΐβα τῆδιὶ τ ὨΙΣἢ 18  ΏΟΪΟ, οὐ Ὀγοδὶς τ..8: 
ὙΠΟ. 18 Ὀγιϊξοά, οὐ Ὀθση Ρ ἴΠ6 Ὀτοκοη 1 18. χΧὶΠ. 

αι Πα ὑποογίβίῃ, 

βοοὰ Βοπβο!ο 6 γ8 γ]δηϊ ἔγθθ8.οὐὁἨ τ ΠΙΊΟὮ ΟἿΪΥ τΠ 6 ῚΓ 
ΟὨΠ]άσοη δηὰ ἌἘἢΠ]Πἀγοπ᾿Β οἢ  ἤγοη Μ01}} οδὶ [ῃ6 ἔγαΐτ, 

Ἱπιργοϑβίν ον, νν88 Βῃδυρθηθά ἴῃ δ ἀπιιβι8] ἀόρτοα. ᾿ πὰ δἰς ἀπᾶάον ἴπ6 βῃδάον, 80 δῃου])ά Οἢ τ ϑῦδη Ρδζ- 
ΤῊΘ ΠΊΟΣΘ ΟἸΘΑΥΙΥ (Πἷκν ἈΠ Επιαῖα οδιιΒΑ Πν οὗὨ Οοά ἰδ 

» 80 ΠΏΠΟΒ [Π:6 ποῦ ἴῃ 16}]} 010} ΔΡΡΟδΓΒ ἴὸ 
ΘΠ15 ΒΕΓΙΥΘ 811}} ΠΟΤ ΘΑΓΠΟΒΟΥ ὑπαὶ ἵστο χοῦ 688 
ἸΏΔΥ ὕὉ6 Ρτοραγχϑῖοα ἴο (ποῖγ οὐ] άγθῶ. 
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2. οελιαε Ρατίϊπρ ευὐὐἱίὰ ἰδὲ εορίε. Ηΐδ Ζοαϊἔ απὰ ἐλαὲ οὶ ἴφαξαγ. 

ΟΗΑΡΤΕΒΒ ΧΧΙ͂Ι, ΧΧΙ͂Λ. 

α. Το Εἴτδι Ῥασιίΐηρ Αἀάγεββ. 

σβαάρτκε ΧΧΙΙ͂. 

«. Ῥνοαιόθε Ἰλαὶ «δελοναλ τοἱ εὐ! φλί γον οἷα Ῥεορία, απὰ Ἀεἰρ ἰλφπα (ο δε οὐπερίεί6 Ῥοιειοῖον οΥ ἐλ: ἰαπά. 

ΟΠΑΡΊΣΕ ΧΧΙΠ. 1-11. 

1 Αμπὰ ἰΐ οΑπιθ ἰο ρβ888, ἃ ἰοῃρ {ἴτὴ6 [ἸΏΔΩΥ ἀΔγ8] ἦ αἴοὺ ἐπα (π6 1,ογὰ ΡΠ Ή}} 
Δα ρσίνθῃ τοϑὺ απηίο [β8γ86] ἔγοηι }1 {861} ΘΏ ΘΙ 168 τουπα δροοῦῖ, (παὺ Φοβῇυδ νγὰχ 

2 οΪά απά ΒιγῖοΚθὴ ἴῃ ἀρθ. Απα ᾿ ΨΦοβῇυβ ο8116 ογ ὃ [οπιϊῦ : ἔοΓ] 41} 18γδβὶ, απ! [οἱ : 
854] ἔον {πεῖν δ] θσϑ, δα ῸΓ {Ἰιοὶρ ἤθϑβ, δηὰ [0 μον οἰἤοοτΒ [ΟΥ̓ ΘΓΒΘΘΙΒ], δπὰ 
8814 ὑπο ἴποιῃ, 1 απὸ ο]4 απ ὦ [οπιϊῦ : 8η4} βίγίοκθη ἰῃ ἂρ [ἌΓ βΌΠΘ ἰπ γ688]: 

8 Απά γα δᾶνϑ βθϑὴ 8]] ὑπαΐ [6 Ιρογὰ [Φθῃονδῃ] γοῦν Οοἄ παι ἄομθ απίο 4} {μ6 868 
Ὠδι0η8 ὈΘοϑι186 Οὗ γου ; [0 {π6 ογτὰ [96 ον} γοὺγ Οοἀ ἐς ἢ6 (παΐ Βαίῃ ἔουρῃὶ 

4 ἴον γοα. Β6}ο]ὰ [866],1 πανο αἰνἀδα αηΐο γοι ὈΥ Ἰοὺ {πΠ686 παίϊοῃβ ὑμαὺ Γϑιηδίῃ, 
ἰο 6 8ὴ ἱπῃθγιίδῃοθ [ἃ8 ἃ ἀπασενιι ἴῸΓ ὙΟῸΣ ὑγῖθ68; ἔγοιι [{1|6] Φογάδῃ, νῖἢ 
84} 411 {π6 πδιέϊοπβ (ἢδί 1 αν ουῦ οἵδ, θνθὴ υπίο [πα] {πΠ6 ρχοαῦ 868 νγδδίνγασγά 

ὅ [ταγὰ 186 σοίϊηρ ἀονγῃ οὗ [6 βὰη}]. πᾶ {πὸ 1ογὰ [ΨΦϑῃονδῃ] γουγ αοά, ΒΘ Β}8}]} 
ΘΧΡΘΙ (Ὠθτὰ ἔγοιῃ ὑϑίογο γου, δηὰ ἀγῖνο ὑμθμλ ἔγοιῃ ουἱΐ οὗὁἨ γΟῸΓ βῖσμῦ ;  Δπὰ γ8 88}8]] 
ΡΟΒ8688 ὑπο ῖν ἰαπᾶ, 85 16 1οτὰ [Φαμονδῃ} γοῦν οά Βαῖῃ ῥγοτηϊβοα [Βροκθη] ὑπΐο 

6 γοῦθ. ΒΘ γϑ ἐβϑγθίογθ ὑθῪ ὀουγαρθοῦβ ἰ Απα ὍΘ γ6, Ο7, γ6 81.8}} Ὀ6, γΘΓῪ βίσοῃρ] 
ἴο ΚΘ6ρ δῃᾷ ἴο Ἃ0 8}] (μδὲ 18 υυυ θη ἰπὰ [16 ὈοΟΪ οὗἁὨ {{6 ἰαῖν οὗ Μοβϑβ, ἐπαῦ γϑ ἴσῃ 

1 ποῖ 4816 ὑμϑγϑέγοτῃ ἐο {86 τὶριὺ μδηὰ οὐ [84] ἐο {πὸ Ἰεΐ ; Τα γ8 ΘοΙηθ ποῦ ἀπιὸν, 
8686 ΠΑ[ΙΟΏΒ, {Π686 {παὺ τοιλδίη διηοηρ  γὶ1}}}] γοὺ ; ΠΟΙ ΘΓ τρΔ6 τηθηϊίοη οὗ [86 
ἸΆΠ16 ὅ ΟὗἩὨ ὑπο ὶγ ροάδβ, ΠΟΙ ολ86 (0 ΒΎΘΑΙ ὄψ ἑδετη [10], ΠΘΊΠΘΓ βοῦνθ ὑπ 61, ΠΟΙ ὈΟΥ͂Σ 

8 γούγβοὶγοβ ἀπίο ἔμθὰ : Βαυΐ οἰθανο απίο {Π6 Τωογὰ [«6ον8}} γοῦν οα, 88 γ ἢδνθ 
9 ἀοῃμα πηΐο {μϊ8 ἄδγ. ΕΌΣ [14] {μ6 Τωογτὰ [Φοθονδἢ] πα ἀγίνθη οὐ ἔγομη Ὀθίογο 

γοι στοδῦ πδοῃβ Ἀπα βίγοηρ: θυΐ αϑ 0Υὁ, [8π4} γοι, 0 τη πίῃ Ὀθοη 80]6 
10 ἰο βἰαμπά [μδίῃ βίροα] Ὀθίογθ γοὺ υὑπίο {ἢ 8 ἀμγ. Οπθ τϑῃ οὗ γοῖι 8881] σῆδ8θ 

[οδαβϑί} ἃ ἐμπουβαπᾷ : ἔοσ {πμ6 1ωοτὰ [Φοπονδ] γοὺγ αοά, π6 ἐξ ἐς ὑπαὺ βροῦ ἴῸ 
11 γοῦ, 88 π6 βδίῃ ῥσοπιὶβϑα [βροκϑη] υπίο γου. 'ακθ [Απά ἰδκ6]} ροοά μοϑὰ ἴΠθγϑ- 

ἴογο [οἱμίῦ : τμ6γοῖοσθ ] απὐὸ γοῦγβοϊνεβ [γὙ0Ὰ 80ι}}8], (παῦ γ8 ἴονα [Π6 1οτὰ [96 8ο- 
γ8}}} γοῦν Οοά. 

ΤΈΧΤΟΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Π Ύεσ. 1. ω ὉΣΌΌ, Ῥτορ. δἵϊοσ, οὐ ΚΟ], ἸΏΘῺΥ ὅδτε. ΤῊ ἰδ ἸΑΚΘΠ ΌΥ ΟἿΣ γεσδίοι σϑίῶου 88 πιά γίηρ ἐδθ 

πὐοπίος οἶδαθο, “δι 10 οῃὰ οὗ Ἰιϑν ἀδὺϑ δοσ," οἷο. ἴμδὴὺὶ 88 Ῥδυβ] οὶ ἰο ἰῦ (06 Ὑγοίία, ΕΔ), δβῃὰ πιοδηίος 6 δ σηθ 

(υἷος: Παῖῖδε ΠΙΔΩΥ ἄδγν, αἴτεον Φομονδὰ μδὰ ρίτοῃ,"" οἱο. Ὑῶιο ᾿δίύοῦ [6 ρεθίδγδΌ]ο. --- Τα.) 

(2 γεν. 2. ἘΠ) βου ᾶ ἱπιγοάμσδο ἴδ ἀροάοαίϊδ ἔο τσ. 1, δηὰ 189 ὑσβηβίδίίοῃ Ὀθ (τον. 1), “διὰ ἰδ σᾶσηο ἴ0 μα88. 
αἴες ἰδδὲ Σεονδς. . .. δηὰ Φοδῃδ ψυδὲ οἰὰ, ἈΦ ροῶο ἰῃ γοδσο (τοῦ. 2), ἰμδὲ  οδίυδ σα] 41} 16τ86].,᾽" οἱο. --- Τκ.} 

[8 Υοε. 2. 11. ““ 68]116ἅ ἰο,.) Ὀπὲ ἔδο “ ἰο " [5 δυροσγυουδ 'η οοηδίδέθηου τὶτὰ [80 Ὁδδρο ΘΘΏΘΓΑΙΥ ; 80 ἐμαὶ “ἴ[0Γ ᾽" Θηου!ὰ 

ὕς οαίοὰ ἐπτουφῆους (16 γνασδο. “--- Τκ.] ᾿ 

(6 Υαν. δ. Οὰτ νοτείου τἰφίμεγ, δἰ ἐμβοσρ. ῬασΒδΡα ἰ00 δἰ ΣΟΏΔῚΥ τολσκϑ ἴδ γατίϑὶν ἰὼ ὩΣ δά ὩΣ Ὁ, 
ψοίοι Ὅο Το ίο πὰ ΒΕ Ὀοβίοοί.--- ΤῈ.] ὩΣ ἘΠ 

[6 ον. 7. Ὀυδι,. Τὸ ἱπάϊοδὺϑ σσδου (89 οοηδίσυσίδου οἵ ἔπ Ῥῦορ. 3) σἱτὰ ὈΟΙΒ τογὺθ, [8 ϑοδυο  Υ Ῥοβδίδο ἰπ ἘῸς- 

(μὰ, Ὑόο Βανὰ Ὁ δάορὲ δοιθ δύο ευὐοεεαίθ 64, "διὰ ποῖ τιδχο τοϑηίοδ οὐ, διὰ ποὺὶ οδίδο ἰὸ δσϑαν ὧν ἰ.:9 πᾶπιθ οἵ 
υἱοῖς ξοάε." -- Τα] 

β. Ἡδαγπίπς αφαΐπεί Αροεξίαϑῳ 7γοπι Οοά. 

ΟἬΑΡΤΕΞ ΧΧΙΠ]. 12-16. 

12 ἘΠῚ6 [Ἐογ] ἱ γθ ἀο ἰπ ΔὴΥ υγῖβα ρὸ Ὅδοκ [τοίαση], δῃᾷ οἷθανθ ἀπίο (86 τϑιημπδηΐ 
οὗἨ {π6860 παίίομβ, δυθη. [τα : ον θη] [Π686 {παὖ τοιπηδῖπ διηοηρ [Ὑ10}} γου, 8π6 884} 



180 ΤῊΒΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 90Β5Η0Α. 

ΤΆ ΚΘ ΤΔΓΓΪΆΡ 68 ΜΠ (ἢ θη), δπὰ ΡσῸ ἴῃ υπίο {μ6πὶ, ἀηα ὑΠ6Υ ἴο γου [8Πη4 ΘΟΠ16 ἈΙΠΟΠΡ᾽ 
18 {Πθπ|, δηα Π6Υ διηοηρ γοι]:} Καηονν ἴῸΓ 8 σογίδιπίυ ὑἐπαὺ (Π6 Τογὰ [ΨΦ6Βονδ }} γΟῸΓ 

Ο(οά ν11} πο τῦογο ἀσῖνα ουἱΐ αηῷ οΓΓ [οὐχὶ : δὴν οὐ] {π686 πδίζοῃβ ἔγομι θθίοσα γοῦς 
δυΐ [4η4} {ΠΕῈῪ 8}}4}} θ6 ΒΠΆΓ68 [8 8Β|8Γ6] δπὰ ὑγᾶρ8 [8 {ΓΔ} ἁπίο γοὺῦ, ἀπά βοοῦγρο8 
[ἃ βοουγρθ] ἰῃ γΟῺΓΣ 5:468, Δη {ῃπΟΓΒ ἴπ ὙΟῸΓ ΘΥ68, ἘΠῚ} γ6 ρϑγιβὴ ἔγομι οἱ (18 σοοα 
Ἰαπὰ [στουπὰ ΓΝ} Β]οἢ {86 1,οτὰ [Φθμονδἢ ] γοὺν Οοά Πα σίνθη γοῦ. 

14 Απᾶ δὈδ6)ο]ά, [818 ἀν 1 απὶ ροΐῃρ {Π6 ὙΑΥ οὗ 8]] {16 ϑαγίῃ ; δῃᾷ γθ Κῆον ἴῃ 4]] 
ΥΟῸΓΡ Ὠοαγίβ δῃηὰ ἰὴ 4]1 γοὺγ βοιϊβ, ἐμαῦ ποῖ ομα ἰμίηρ [τγογα 7 παῖ} [4116 οὗ 4]1 (89 
δοοά {πῖπρβ [πογὰ 81 τ βίοἢ {86 Τωογὰ [76 ῃονδ}} γοὺγ (ἀοᾶ Βρδῖκθ οοποογηΐηρ γοὰ ; 
811 ΔΓΘ ΘΟΙΏΘ ἴο Ρ888 υπίο γου, απά [ ομἱΐ : 8η4] ῃοὺ ομ6 {πϊηρ [ττογὰ } μδὶὰ 8116 

16 τ᾿Ἰπογοοῦ Τμδγοίογα [4] 10 8884} οοηθ ἴο ρ888, ἐλαέ ἃ8 4}1} σοοά {πΐπρβ δγὸ [ΘΥΟΥΥ 
δορὰ ψοΓα 8] Θοῖὴθ Ὡροη γου, ἡ ΠΙΟἢ {π6 Τογὰ [96 Πον8}}} γοὰγ οἀ ρῥτγομηϊβοα [Βροκο 
107 γοῦ ; 80 888}} {π6 Ἰωογὰ [ΨΦθῇονδ ἢ] Ὀγίπρ ροη γοὺ 8}} δν]] (μἰπρθ [ΘΥ̓ΘΥῪ 61]. 
ψγ ΟΣ ],.Χ 0} ἢ6 πᾶν ἀθϑίγογθα σοὺ ἔγοτα οδῦ {115 σοοὰ Ἰαπὰ [στουπα ] νυ οὶ [π6 1οτὰ 

16 [96ῃονδ] γουγ οὐ δαιὶ ρσίνθβῃ σου. ὙΠΘὴ γ6 πᾶν ὑγηϑογθββθα [ΓΆΠΒΡΤΟ688] [86 
οονθῃδηΐ οὗ {π6 Τογὰ [ΨΦ6μόνδ} γοὺγ αοά, τ μοι 6 σομηπιδπαθα γου, ἀπά ἤανθ 
δ0Π6 84 βοσυϑὰ [ρῸ δῃάὰ β61γ6] οὔμδὺ ροῦβ, ἀπά θονοᾶ [Ὅον7} γὙΟΌΓΒΕΙνοΒ (0 ὑμ οι ; 
186 ῃ 5}}8}} [86 ΔΏξον οὗ {π6 1ωογὰ [96] ονα ] Ὀ6 Κἰπαϊθα ἀραϊηβίὶ γοι, δῃα γ8 8}8}} 
ΡΘΥΙΒἢ ἀΌΟΚῚΥ ἔγοτα οὐ {πΠ6 ρσοοά ἸΔηα νοι ἢ6 Ὠδίἢ σίνθη ἀηΐο γου. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Π οςσ. 12. Τ)ο ἰάθ6 15 ἐῃδὲ οἵ ζθηοΓΆ) ἰμέογοοῦσθο. Το Το “ΘΟΏ)6᾽ ἰ6 πιδοὰ 10. ὈΓΣΦΥΣΥ Ὁ δαῖκο, ἰησίοοὰ οὗὨ δου ίηξ 
Ωγ : ϑδυὰ γοῖ βῸ διβοῦς ἴπθπι δὰ ἔπιον σοῖο δεβοὺς γου.᾽") -- ΤΆ.] 

ὃ. ΤΊ βοοοηὰ Ῥαγἤηρ Αἀάγοβδ. Ἐδποναὶ οἵ ἴμ6 Οονθηδηῖς. ΟὈὐποϊπβίοῃ. 

ΟμΆρτεε ΧΧΙΝ. 

α- Τλε δεοονὰ Ῥανίϊηρ Αἀάνεε. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΧΙ͂ΥΓΣ. 1-18. 

1. Απᾶ Δοββυᾶ ραβίμογθα 81] ἴπ6 ὑγῖ68 οὗἨ Ιβγϑϑὶ ἰο ϑῃθοῃθπι, ἀπ οα]]οα [ῸΣ [οχῖ: 
ἴον 1] (6 6] ογβ οὗἨ [βγϑ6], δῃᾷ [ὉΓ {6}. ποδήβ δηὰ ῸΓ {π0ῚΓ ᾿υᾶσοβ. δῃηα [ῸΓ 1} 6 ]Γ 

2 οἰοοΥβ [ΟΥὐΘΓΒΘΘΙΒ]; 8πὰ {Π6Υ͂ ργθβθηϊθα {πο πΊβ6]ν 68 Ὀβέογο ἀοα. Απά “Ζοβῃυδ βαϊα 
απίο 411 [Π6 ρθορὶθ, Τῆυβ βαῖἢ 1π6 Γογὰ [Ψ96ῃον8}}} αοά οὗὨ [βγβε], ΥὙοὺσ Δ Π 6 β 
ἄν οὶὺ οὶ [Π6 οὔ 6" 846 οὗ 116 ἥοοά [τὶνϑγ] ἴῃ οἱ {τηθ, ὁυθη [οταϊῦ : νη] Τό γδῃ, (ἢ 6 
ἔλίῃοι οὐὁἁἨ Αγϑῆδϑι, πα (π6 ἈΠῈ οὗ ΝϑΟΠΟΣ ; δθα {πῃ 6} βογνϑα οἴμογ σοᾶβ. Απὰ 
Ι ἴοοῖκς γοὺγ ἔἈΓΒΟΓ ΑὈγδἤδση ἔγοσῃ {6 ΟἾΠΘΓ 819 οὗὁἨ {π6 ἢοοα [τνϑγ], ἀπα᾿ Ἰοὰ τὰ 
(γουρθοῦῦ 411 {π6 Ἰαπὰ οὗ (ἰδῆδδῃ, δῃὰ τη} 010}164 818 β6ϑά, Ἀπ σᾶάνθ δΐτα [8886. 
Απὰ 1 ρσᾶνθ ὑπίο [8880 846ο0Ὁ δηᾶ ἔβαν : δπᾷ 1 σᾷνβ υπίο ἔδβαι τηουῃὺ δεῖς, ἰο ροβ- 
8688 ἴὕ ; δύ [4πᾶ 7} 9800} ἀπά ἢ]8 Ομ] ἄτθη [8018] νϑηΐ ἄονπ ἰηο Εργρί. 1 βϑεηὶ [Απὰ 
1 βθῃη07 Μοβββ 180 [οπηῖῦ : 4150] διὰ Αϑγοῃ, δπὰ [ ρἰαρυβα Ἐρσγρί, δοοογάϊηρ ἰο ἐμαὶ 
ὙγΠΙΟὮ 1 αἰὰ διηοπρ ἴπθια : δῃα ἀἴδγναγα 1 Ὀτουρσῃῦ γοῦ οὐ. ΑΠΔῚ Ὀγουρῃῦ γοῦγ 
ἔἈΛΏ6 ΓΒ ουὐ οὗ Εργρὶ: πὰ γ6 σδῃθ υαπίο (Π6 868 ; δηὰ ὑπ Εργρίδῃηβ ρυγδιοα ΔΓ 6 Γ 
γοῦν ἔλΊ ΠΟ ΓΒ 1} ομαγοίθ δηὰ Πογβοιηθη ἀπο {πΠ6 Ηρα δὅθαᾶ. Απά ψθῃ {π6 γ οσὶθα 
τἀπίο {πΠ6 Τιοτὰ [ΨΦομονδῃ]ὕ, Π6 ρὰῦ ἀδΥκθ88 Ὀθίνγθθη γοῦ δπα ἴῃ6 Εργρίίδηβ, δῃα 
Ὀτγουρμί {μ6 ὅθα ἀροὴ ἴμθπι, απ σονθγαα ἴΠθπὶ; δΔπΠ4 γΟῸΓ αγ68 δ 6 Β66ἢ τ ψηδί 

ὡϑ 

“2 σ᾽. σιν 

ΙὮανα ἀομο [414] ἰπ Εργρι: δηὰ γα ἀν ἴῃ [Π6 τ ]άΘΡΏ688 ἃ. ἸΟΠΡ' ΒΘΆΒΟῺ | ΠΙΒΏΥ͂ 
ἀδγ8]. Απάᾶ 1 θγουριῦ γου ἰηΐο {Ππ6 Ἰαπὰ οὗ [88 Ατρογθ8 [Αὐλοσγῖίθ ], Ψ ἈΙΘΒ [᾿ν)ἘῸ]} 
ἀνγο]ῖ ου (88 ΟΥΘΓ 8146 [οὗ (867 Φοτγάδῃ ; ἀπά {ῃ 60 ουρδύ 0 γοιῦ: δὰ 1 σαν [Π 6 1ὰ 
Ἰηΐο γοὺγ πη, {πὶ γα τηϊρὐ ρΟδ8θ88 [07, Δπὰ γ8 ρΟΒ868864]} {παν Ἰαπᾶ ; δῃηᾷ 1 46- 

9 βίγογϑα {μοι ἔγοιῃ θϑΐοσα χοῦ. ΤΒθὴ [Ἀη4]} Βδῖδκ 1.6 βοῃ οὗ Ζίρρον, Κὶπρ οὗ δίοβ, 
ΔΙΌΒΘ 8πἃ ψαγγοὰ [Ουρι 5] ἀραϊηβὺ 1βγαθὶ, δῃα βϑηὺ πα οβ]]οα Βαίδβπι [Π6 βοὴ οὗ 

10 Βεϑὸγ ἴο οὐγ88 γοὰῦ: Βαϊ 1 νου]ὰ ποὺ μθαγκθη ὑπΐο Βαίβδπ ; ἱμογεΐοσθ [δηἃ] 6 
11 Ὀ]6ββθᾶ γου 8.11}: ὃ 8βο [8π4Ὰ] 1 ἀβθ]νεγθα γοὺ ουῦ οὗ μὶβ Ββαπᾶά. Απά γ8 ψϑῃΐ οὐδ 

[1167 “οτγάδη, ἀμ οδηθ ὑπο Φοτῖοθο : δπα 1Π6 τηθη οὗ Δογίομο ἔουρσ!ὺ ἀραϊηβὶ γοιι, 
[16 Ατηογίίθβ,, δπα ἰῃ6 Ῥογίζζίίβθβ, αηἃὰ {86 Οδηδϑηϊθβ, δπὰ (6 ΗΣ 68, δηθὰ 186 

. ὈΟἰγραβῃῖνθβ, (86 Ηἰννο8, δὰ [86 ΘΒ 068, ἀηὰ 1 ἀο]νοσθὰ [σανθ7 ὑμθῖὰ ἰπῦο γΟῸΓ 

οῦ 
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12 βαπᾷ, Απάὰ 1] βοπὶ (πθ Ββογποῦ Ὀθίοσθ γοῦ, ΒΊΟΣ [πὰ 10] ἄγανο ποτὰ ουἱ ἔγοτα ὈΘ- 
ἴοτϑ γοῦ, δυδη [86 [οπιϊῦ : ούθῃ (86 ὕνο Κίηρβ οὗ [Π6 Απληογῖῖθϑ: διέ [οπιϊί : Ὀυΐ 

18 ποὶ τῖῖὰ [ΠΥ βοσα, μῸσ τὶ (γ ον. Απαᾶ 1] μᾶγνο ρίνθῃ γοῦ 8 ἰδῃὰ ἔοσ [07 ἴῃ 
ὙΠ] Οἢ γα αἰά ποῦ ἸδΌΟΓ, δηα οἰ(168 νυ Β]οἢ γο Ὀ01]1} ηού, δΔηα γ8 ἀ06]] ἴῃ {μ6τὴ ; οὗὨἨ [Π6 

14 [οχιἶτ : {867 νἱπογαγάβ δπᾶ οἹἱνθ- υ ἃγὰβ [{γ668] τ Πἰς ἢ γ6 Ρ]Δη θᾶ ποῖ ἀο γθ θα. ΝΟΥ 
ἰδογοίογθ [πᾶ πον] δα {89 Ἰωοσὰ [ΨΦθμονδῃ], πᾶ βοῦνθ ἶπὶ ἰῃ ΒΙΠΟΟΓΠΥ δπα ἴῃ 
ὑπαὶ ; δῃὰ ρυΐ ΑἸΤΑΥ 186 σοαβ ψΒ]Οἢ γΟΌΓ ἔἈΓΠΘΓΒ βεσνυϑα οἢ [Π6 ΟἶΠ6Γ 8146 οὗ ἴπ6 Ποοά 

1ὅ [τἴγ6], δῃὰ ἰπ Ἐργρῦ; δῃηα βϑῦυϑ γ8 ἴμ6 [ογὰ [9θ μον] ΑἈμπὰ 1 10 Βθθιχ 601} υηΐο 
γοῦ ἰο Βοῦνϑ' [ῃ9 Ἰμογὰ [926 ῃόν8}}}, οἴοοβθ γοὺ (8 ἀΔΥ ἡ ἤοτα γ6 0711} βεῦνθ, ὙΠΘΙΠΘΓ 
(6 γοαβ πο γοὺγ ἔλΊΠΘΥΒ βογνϑᾶ ὑπαὶ σοῦ οὰ [ἢ 6 ΟΥ̓ΘΓ 5146 οὗἩ [Π6 ἤοοα [τἱνθ Ὁ] 
ΟΓ ἴῃ6 ροαβ οὗ [Π6 Απιογιθβ [Αὐπουῦὶῖθ] ἰῃ ὑγμοβθ ἰδπα γ9 αὐυγ76]} : θαΐ 88 [ὉΓ τὴθ [δμῃὰ 
1] ἀπά ΠΥ Βουβθ, νγὸ [οπιῖὐ : τγ6 ν7}}} βοῦν {86 1,ογτὰ [ΨΦ6Βονδὶ]. 

ἸΈΧΤΟΑΛΙ, ΑΝ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 Υας. 1. Ομ "705" πτουσδουῦ ε8 γΟΓΒΟ 88 ὁἢ. χχιὶ!. 2, --- ΤΕ.] 

[3 Υαον. 9. ἘΓῚ, διιουκὶι ΟΡ Ὁ] οὗ τιϑδηΐηρ “(0 ἩῸΣ,᾽ ““ τδῶθ ΜΔ, 16, Ὑ1Π} ὁ; ἀχοορίου, ἰσαπδιδιοὰ (ὩσΣΟΌσΗ- 

οαὲ οὔν ὑοοῖ, “το Βρμι." --- ΤΆ] 
[8 ἵεγ. 10. ἴ)ωο φιιρδιῖο ἴοσοο οὗ ἐδβὸ ἴδῃ. δΌ8. ἤδτΘ τϊσ!ξ Ὧο γσίου δὶ οχργοβδοὰ : (6 ἱκορὶ Ὀϊ]οδεῖηρ γου ;) ὋὯ9 

τουδὶ διϊπ Ὀ͵οαα γοῦ :᾽ “6 ἀϊὰ ποίη Ὀυὲ Ὁ1666 γου." Ἑαυϊναϊθηῖ [6 (.6 ἰοἰδηῖ οὗ “9 Ὀ]οδδοά γοῖι 81}}}.} 
[4 Τοῦ. 11. Τμοδοὸ πιϑιιθδ ΔΙῸ 8]} ίῃικυϊον ἴω (Π6 ΗἨοῦτοΥ ᾿ἰτουκδουῦ [6 τογϑο, δὰ Δ.Ὸ Ὀδδὲ 80 τοδβὰ ἰπ μη κ]κὮἢ. 

β. Τὰε Κεηειραῖ οΥ ἰλε (οτεπαηί. 

ΟμΆρτξε ΧΧΙ͂Υ. 16-28. 

1. Απᾶ [Π6 ΡΘΟρΡ]ῚΘ Δηβνθγθα δηᾶ βαϊ, αοὰ ογϑὶα [ΕΔΡ 6 ἰῦ ἔγοιη 8] ἰδὲ γῦϑ 
17 ββου]ὰ ἔοσβακθ 6 1ογὰ [9ϑμόνδῃ], ἴο βεῦνθ οἴμδγ ροάβ; ΕῸν (Π6 Τιογτὰ [6 ῃονδ 

ουν Οοά, δ ἐξ ἐξ {π4ὺ Ὀτουρῦ Ὁ8 ἊΡ, Δπα οὐγ ἈΠ 6 γ8, ουΐ οὗἩ [Π6 Ἰαπὰ οὗ Ἐργρί, ἔγοιμι 
[ουἱ οὗ [86 οῦβθ οὗ θοπᾶδρϑ [11{. οὗἩ θοπάπιθῃ], διὰ σι ῃ θὰ [80] ἀ1α ἰμο86 ρστοϑϑίὶ 
8518 ἴῃ ΟἿΓ 5 σεῦ, δπα Ῥγθβοσυθα 8 ἴῃ 411 [ῃ6 ΑΥ τΒδγθίη γὸ γοηΐ, πὰ διηοπρ᾽ 8]} 

18 [6 ῬΡ6ορὶθ [Ρ60Ρ]68] ὑῃγουρῃ γβοπὶ τ71ὸ ρα886α : Απά {δμ6 1ογὰ [9ομονδ} ἄγανθ 
οαὖν ἔγοπλ ὈΘΙΌΥΘ τ8 811] [86 ρβορὶθ [Ρ60Ρ]68], ονθὰ [884] Π6 Απιουγιίθβ [Αὐλογὶ 6] 
τ οἢ [πγπ} ἄνγοὶῦ ἴῃ {Π6 Ἰαπὰ : ἐλόγοίοτο [ οταϊξ : {ΒὨΘΓΘΙΌΓΘ] 0011] γγὸ 4180 [Ὑὑ79 8180 
{1117 βοσνϑ ὑμ6 [τὰ [9ββονδ] ; ἴον Β6 ἐξ ουγ Οοά. 

19. Αμπὰ Φοβδυδ βαϊὰ ὑπο {μ6 ρθορὶθ, 78 οϑῃποὶ βοῦν (86 τὰ [96 Πονδ}}} : ἴῸΓ ΒΘ 
ἐξ 8} ὨΟΙΪΥ Οαοα: ΒΘ {8 ἃ 168] οιβ (οα; ἢθ ν}}} ποὺ ἔογρίνθ γοὺν ὑγδηβρυ ββί ἢ 8, ΠΟΡ 

20 [8πη4] γοὺγ β'πβ8. 1Ὁ [πῆ γ6 ἔοόγβακο (Π6 Ἴνογὰ [Φθβονδ], ἀμ βοῦν βίσδηρθ 
ϑοάβ, (θη ἢθ 0711} ἑυσπι δπα ἀο γου πυγί, δηα σομβατηθ γοῦι, δου ἰμαὺ μ6 μδίἢ!: ἀ0η6 
γοι . Ζ 

2] ΠΣ ῬΘΟΡ]Θ βαϊὰ πηίο Φοβῆμα, ΝΑΥ͂; Ὀαὺ νγὰ Ὑ111] βοῦν 86 Τωογὰ [96 ον]. 
22) Απὰ Φοβῇιυ βαϊα ὑπο [86 ρθορ]θ, 8 αγὰ υυϊίποββθϑ ἃραϊηβῦ γΟΌ ΓΒ 68 (Πδὺ γ8 μδνθ 

σποβθη γοὰ ἴπ ,ογτὰ [9ομονϑ}], ἰο βοῦν Ἀἶπι. Απά {Π6Υ βαϊᾷ, "76 αγὸ ὙΠ ΘΒ868. 
29 Νοῖ ἱμογοίογο [πᾶ που], δαΐά ὧδ, ρυὺ ἀΥνΔΥ (86 βίγαηρθ σοαβ ΠΟ ἢ αγὸ Δ ο ρ᾽ γοῦ, 
24 Δη ᾿πο]]π6 γοὰγ Βοαγύ απίο {π6 τά [ΨΦομονδῃ Οοα οὗ 1βγ868]. αἀπάᾶ {πθ ρθορὶθ 

8814 υπίο ϑόβῆυδ, Τὰο Τοτὰ [ΨΦομονδ] ουν αοα ν7}}} νγὸ βοῦνθ, δμᾶ [0] ᾿ΐ8 νοὶοβθ 
ὙΠ νγθ ΟΌΘΥ [πολ ΚΘη ]. 

25 8ὃο [πᾶ 80] ΨΔοβδυδ τηδᾶθ ἃ οονθηδηῦ τὶ (π6 Ρ6Ορ]6 ἐπδΐ ἀ4Υ, δπά βοί ἔβϑῖῃ 8 
20 βίαίαϊα ἀπά δὴ ογάϊῃδηςθ ἰπ Θβθομοα. ἀπά Φοβῆυδ πγούθ {πθ80 ὑγογὰβ ἴῃ {86 θοΟΚ 

οὗ [Π6 αν οὗ ἀοά, δπᾷ ἰοοὶς ἃ στοδὺ βίοῃϑ, δπὰ βοὺ ἴῦ ἋΡρ ἴϑσθ ὉΠἅάΘΣ δῃ [{Π6] οδκΚ 
27 (δαὶ τσαϑ ὉΥ [18] {116 βΒαποίθαγΥ οὗ ἴ86 [ογὰ [96 μον }}. Απὰ Ψοβιυδ βαία υηΐο 4]]} 

[86 Ῥθορὶβ, ΒΘΠο]ᾶ, ἐπΐ8 βίοπϑ 84}} θ6 ἃ υγίϊμϑβδ [ἴῸν τϊθμθϑβ ΤῚΣ 2] υπίο [ἀραϊπϑὲ 
γοῚ. 22] ἃ; ἴον 10 Πα Ὠθαγὰ 811 {π6 ττοσὰβ οὐ π6 1,ογὰ [96 ῃόνδ] τ] ἢ ἢ6 Βρᾶκθ 
μα ΒΡΟΚΘη] υπίο [10] ὰ8 : 10 884}} Ὀ6 ἐμογοΐοσο [, δῃηα 888}} 067 ἃ τυ 688 πο 

28 [ϑραϊῃ8.} γου, Ἰαβὺ γ0 ἀθὴν γοὺῦ αοα. ὅο [Ἀπ4] Φοβίιαα Ἰοὺ 186 ρθορ]θ ἀθρασί, 
ΘΥΘΓΥ͂ ταϑῃ [0Π6] ππίο ΗΪ8 ἱπῃ θυ δηοθ [})Ῥ)ββθβϑίοῃ ]. 
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γ. εαιὴ 97 ὕολια απαὰ Εἰδαξαν. Τλε Βοπες 97 ΧΤοεορά. 

ΟμάΆρτεεῃ ΧΧΙΝ. 29--92. 

ῶ9 Αμπᾶ [ἴξ οἄπηθ ἰο ρᾷ88 ΔΙ͂ΘΥ {Π||56 πίη ρ8, {παῦ Φοβῃυδ (Π6 βοὴ οὗ Ναῃ (Π6 βογνδῃηὶ 
80 οὗ π6 Ιωογὰ []6μόνδῃ] ἀϊθα, δοίπφ ἂῃ πυμαγθα δηὰ ἴθ γϑαγβ οΪ4. Απά {ποὺ "αγὶθά 

Ἀἰπὶ ἰῃ {Π6 Ὀογίοσ οὗ [18 ᾿ῃθγιίδποθ [ΡοΟββθββίοῃ]) ἴῃ ΤΊ πα ἢ -θ ἢ,  Β10}) ἐς ἴῃ 
ταοὰαπῦ ἘΡΒγαΐμ), οχ [πΠ6 πουίἢ 5146 οὗ [86 8}}} οὗ [οὗ πιουπ0} (ἀδα8}. Απὰ 1βγϑοὶ 
βευνϑά {π6 1ογὰ [96 Πονδ}}] 4}1 [Π6 ἀΑγ8 οὗ δοβῆσδ, δῃὰ 411 (Π6 ἀγβ Οὗ 1π6 οἱἄοτγβ (μδὶ 
ον γε] νοα [110 Ῥγοϊοηροά ἀλγ8 δῆογ] Φοβιαδ, ἀπά πο [80] Βαὰ Κπόντῃ [Κπ6ν7] 
811 186 σγοσκβ οὗ ἴμ6 1ογὰ [ΨΦοΒόνδῖι]) ὑπαὺ μ6 Δα ἀοπθ8 ἴὸγ᾽ 18γ86]. 

Απά {86 θοπ68 οὗ Ψοβορῖι, πῆΐοῃ (16 ΟΠ] άσθη [50}5] οὗ ἴϑγϑθὶ Ὀσουρῆΐ ἃρ οὐϊ 
οὗ Ἐργρί, Βυγὶοα πον ἴθ Κ΄ ῃθοῆθιῃ, ἴῃ ἃ Ρᾶγοαὶ οὗ στουπᾷ [ρογίϊοπ οὗ (Π6 8614} 
γΒΙ ἢ ὅδοοῦ Ὀουρῃὺ οὗὨ (Π6 βοὴβ οὗ Ηβιμοῦ {116 ἔπ ῦ οὗ ϑῃθομοπι ἴου ἂῃ Ὠυπάγρα 
Ρΐθορϑ ΟΥ̓ δίϊνον [Κεβ|14]; δῃά 10 Ὀθοαῖηθ (86 ᾿πμογίδποθ οὗἩ [(Π6Υ ΘΙΘ [ῸΓ ἃ ροβ- 
δθϑβίοῃ 10] {Π6 οἰ ἡ]άγθη [80η8] ΟΥ̓ ΦΟΞΘΡΆ. 

Απα ΕἸΘΆΖαῦ ἴπ6 βοὴ οὐ Αδγοῃ ἀϊβὰ ; δπᾶ {ΠΥ θυγΙοα ἢΐπὶ ἴῃ ἃ 81}} ἐλαέ ρεγίαϊπεά 
ίο [ἰπ αἴθολὰ οἵ Ῥμἰπον8 18 βοπ, ν᾽ ΒΙοἢ τγὰ8 ρίνθη Εἶπ ἰὴ τπηοὰπί ἘΡἈγαΐμι. 

8] 

52 

98 

86 πδίίουδ ὙΒΙΟῈ 1 Βδνθ ουΐ οΠ, πὰ 1μ6 στϑαῖ 
868 ἰοτνναρὰ ἴδπ6 χοίῃᾳᾷ ἀονγῃ οὗ [86 δῇῃ. Τῆς 

ὙΠ686 {πο Οἰοδίπρ' σμρίοΓΒ οὐ [86 ὈΟΟΚ τὰ ἱπεὶ-} ξοῆξο ἰϑ, 1π τὴ8 οουπίτΥ ᾿νίπρ Βεύσοεη ἴπὸ Φογάμῃ 
ΠΙΔΙίΟΙΥ τοῖο, σοπίαηἷπς πὸ ἴννο ἔάτοννε!]} δὰ- οὐ τΠ6 οαβῖ ἀπά τπ6 στοδῖ βοὰ οἡ 86 δεῖ, βᾶσε 1 
ἀγοβϑὲβ οὐ Φοδβῆτα ἴὸ 1ῃ6 ῬθΟρ]θ, δπ δοοοῦπι οὗ {μι ἀἰδττί δυιτοα ἴο γου ΒΥ Ιοΐ τι»: 6}} τἶι6 5811} τουπαϊπῖπρ 
ΓΟΠΟΝΓΑΙ ΟΥ̓́ΪΠ6 οονοπαηΐ ἰῃ Τοηποσιίου ψἱτἢ (86 ρΘΟμ]68, τπιογοΐοτο τὸ Ὀ6 ἀτίνοη ουὔΐ (ςοιιρ. οἷ. χτῖϊ. 

ἘΧΡΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

Ἰαΐίου οὗἩ ἴῆοβο δ ἀσόϊεθ, δά [ΠῸ τοροσί οὔ τ6 ἀοϑτῃ 
οὔ Φοβῆυδ δηὰ ΕἸοαχαῦτ. ΠΟΥ σῖγα ἰπίυγιηδιίοη 
αἰἶ8δὸ ὀοποογηΐηρ ἴΠ6 αὶ [ΓΔΉ 8 Π].0Π8 οὗἉ Φο5}118, πὰ 
1Ἰὸ οἸοβίης εἰγου πιβῖαῃςοϑ οὗ Ηἷ5 ἢ 8δὸ Ὧ1]} οὗ δο- 
εἰνῖτγ, δὰ 80 βρη βοδηῦ ΠῚ τοίογοηος ἴὸ ἴΠὸ 65- 
ΤΠ ΡΕππθηΐ οὗἁ [Π|0 ΤΟ] ρ!ΟΒ σΠαΓΆςΟΥ οὗἩ ἴπ6 ΡθοΡ]ς 
οἵ [δγϑε]. 

ῬαΑΥΠΟΙ]ΑΥΙΥ ἴο Ὀ6 οοπϑἰἀογοᾶ ΠοΓο, ἔτοπι {ΠῸ ἔγϑι, 
18. [{Π6 το δοη Ὀδύλνοοη [16 τὸ ἔάγονο!]! δ ἀγοβδ05 
ἴῃ τοβροοῖ ἴο αἰ γος ο8. δηὰ Ὡρτοοημθπὶ οὗ {Π|6ῚὉ 
ΒῸ] ΘΙ ΠλΔΙΓΟ : δπὰ πηδη 651], ἐΐθ 5) 8ὲ ρῥγοδεπίδ (ὁ 
ι(“ 16τγαείϊι6ς τολα! “Ζελουαὶ θεν αο 70 ἰλεπι ἰο ὀγίηρ 
{Πα ἑπίο Κμΐ ροβδβοβείοπ αἵ (λε ἰαπαϊ, τιολίϊο ἐλ6 δεοοπα 
ἴῃ εγμέ τοογεῖβ οαἰΐδ ἰο τηϊπα ἐπ ἀσίαὶϊΐ ισλαὶ «εἠο- 
αἰ, δίπος λα ἐΐυια οΥ ἰδ6 ραϊτιαγοΐδ, λαδ αἰγεααν ἄοπε 
7ὺν ἰβεπι. Αἀπηοπίἤοηβ ἴὸ ΠΟΙ Υ ὑονγαγάβ Ψ6 ο- 
τΔ}, τη ΐηρ8 ἀραΐηδὲ 080 Κ5]1 41 ηρ ΠῸπι πὶ, ΔΓΕ 
ἴοαπὰ ἴῃ Ὀστἢ) πἀάΓο5568 (οἰ. χχῖϊ. 6, 7, 8,11,.12, 
18, 15,16; χχίὶν. 14, 15), δῃὰ ἃ7΄Ὸ τοροδίοα, δί ἴῃ 6 
ΓΟΏΘνΤα] ΟΥ̓ 1πΠ6 σονοηδηϊξ, ἰπ 8 ᾿ἴνοὶν ἀΐδίομιθ ὑὸ- 
το Φοβῆπδ πα τῇς Ρ6ΟΒ]6 (ςἢ. χχλν. 19, 20,27). 

α. ΟἸι. χχὶϊ. 7λὸ ΕἾγεῖ δ᾽ αγειοεί, {λίκοοιισεα. "ΓῺ 15, 
ἀἴογ {Π6 ἰηϊτοάποιίοη, νοσβ. 1, 2, [4118 ἱπῖο ἔνο 866- 
τίοηβ, γοΓβ. 3--1} δπὰ 12-16. α. ἄη εις ἢγει βοσιίοη 
Φοβίιπθα ΔΠ ΠΟΙ ΠΟ08. {πὲ Φοπονυ ἢ Μ|] σοπείπιθ ἴοὸ 
ἔριν [ῸΓ Εἶθ ῬοορΊα, δηὰ μοὶρΡ τπθπὶ ἴὸ [Π6 Θῃ γα 
ῬΟΒβοββίοῃ οὗἉ (Ποῖγ Ἰαπά ; β. ἴῃ {Π6 βεσοηά ἢ ΨΨΑΓΤΙ8 
ποτ ὙΘΠΘΙΏΘΏΓΥ ἀραϊπδῦ ΔρΡΟΒΙΔΘΥ ἰτοτη ἢίπη, ἰοβῦ, 
ἰπϑιοδὰ οὗἁὨ πεὶρ, [πῸ6 Ἰυαάρτηρηςξ οἵ Οοά, σοῃπίδιηρ 
πη τΠεἷν Ἔχρυ]δίοη ὥοτὰ δδδϑῃ, 5 Π.4}} σοῖο ρθη 
1 πη. 

γαγβ. 1, 2. Τηιτοἀποιίοη, τοε ἔην οἰ. ΧΙ, 
88 Ὅ76]] ἃ8 (ἢ. χχὶ. 42. ίΒοτο Ψοβίιμα πο] 0}}5 
ἀἰβοοιγβο, ἰ8 ποῖ 8814 ; βουπδρ8 αὖ [ιἷ8 χοβίἀθηςα ἴῃ 
Τί πδι ἢ -δογ ἢ} (οἰ. χὶχ. 50), Ρογπαρδ, δηά τ 15 
ΤΏΟΡΟ ῬγΟΌΔΟΪΟ, ἂὲ 1] ἢ. Ἐ16 ἢγβθι ὈΘρΡῚΠ8 ὉΥ͂ τὸ- 
τηϊπαϊην ἴθπὶ τπαᾶῦ ἢ6 18 Ὀδοομιθ οἰ, δι ἐδαὶ 
ἴον μᾶνθ δϑϑσὶ 811 ὑμπαῦ σϑβόνδῃ 88 ἄοσιϑ ἴο 
811 ἴϑδο πδίΐουδ ὑοίοσε ἴθ, [ὉΓ 6 ἢδ8 ΤὈυσἢϊ 
ἴοσ ἤβοω. Οἵ μῖ8 οὐγῃ τρογίϊα τοναγὰ [βγα6] [ἢ 6 
τοοϑθδὶ ΒοτῸ Ὀοδϑίθ ποΐ ἃ ψογτὰ. Ηδ ΟἿΪῪ γοηδγκ8 
(νοτ. 4) τδὶ ἢ6 ἴὰ8 ἀἰϊνιἀοὰ Ὀγ Ιοῖ ἴον τΒοπὶ ἴῃς 

οἰ νὐεβὰ (ςἢ. χα. 6; Εχ. χχῆ. 23 Ε1.Ψὕ 
6 

ὙΟΓΒΈΙΡ, 

15), 48 τίιοβο δ᾽ γοδν ἀσδίγογοά (σοιαρ. εἶ. χὶ. 19), 
πὲ γοῦ ΠΙΔΥ ΡΟδ8685 τμεῖγ αηά. 

γον. 5. ὙΒοδο πδιίοῃϑβ, τίζ', τὰς ὩΝΙΣΓῚ ΘΥΣ, 
Ὑ}] Φομονδὴ ἰπηθ.}  ΟΧΡΘ6], τἄττιοὲ οὐν (Ὁ ΘΙ͂Ν, 
φοιρ. 1)ομῖ. Υἱ. 19; ἴχ. 14, ἸΚονν86 δορὰ οΥ̓͂ [86 
ΟΧρΡυϊ]δίοη οὗ τῆς (ὐδπαδπίῖε8) Ὀοΐοτο ποῖ, δηα 

ἀσγίνο ὑβοσα οδ᾽ ( ὙἼΓΤὉ), ἀπά ἐμὸν (τ86 Ι5ταο 1165) 
58.4}} Ῥοββοξβ (6 ἰδηὰ (οἷ. ἱ. 15) 48 Φοβονδῖι ἢκ8 

ΤΠδὶ ψχῖ}} 
ΟΥ̓ ο, 48 18 δἴἴογιναγὰ γοροδίοὰ ἴῃ νοῦ. 10. 

Βυΐ {ΠΟΥ͂ τηϑῖ, 858 Φοβῆπα δἀπηοπίβἢθς, ΚΟΥ. 8, Ὅ6 
νοσν δου ἴο Κϑοὺρ διὰ ἴο ἀ0 81]} [ῃδὺ ἱβ τιτῖθι 

ἰῃ [886 ΒΟΟΚ οὗἨ ἰδ9 ἰδὺν οὗ Μοβϑβ, εἴς., οπὴρ. οἢ. 
ϊ. 7. 

γεῖβ. Ἶ, 8. ἘΒΡΘΟΙΑΙΙΥ πον ὅτ ΔΥΠο δραΐϊηξῖ 
4}1 ᾿ἱπτοσοοῦῦδο ὙΠῸ το86 Ὡδίϊοηβ, δη ἃ αὔονο 81], 

δραϊηβι ραγεἰραίου ἰη ἐμεὶγ ἸΔοἸαῖτγ. “ὉὈπ ΞΤΓῚ 

ὩΔΘΞ, τὸ πιθῃ οι ΔΠΥ͂ Οη6 ὈΥ͂ ᾿ΐδ ΠΆΠΙΟ, ὦ. 6., ἴο 
τα ἷπι ἴπ6 οδ]οςῖ οὗ 8 ς84}} πα Ῥτοςϊ δι Δ οι, 

ἐομΡ. 18. χἸν. 1; Ρβ. χχ. 8; ἘΞ ΝῊ), 16. χιϊ, 
4; χὶϊ. 25᾽ (Κποῦοὶ). Κεῖ δρροβίϊοὶν το Υκ8 
Γατίδον, τΠαῖ, “ το πιοπίίοη (Π6 «ΠΔΠλ68 οὗ ἴῃ6 νοκβ 
(Εχ. χχὶ!. 18), ἴο ΒΎΘΑΣΙ ὈΥ̓ [Π6Ππὶ, ἴο βότνθ τῆθι 
(Ογ οὔδυη 8), δηὰ ἴο ὉΟῪ ἄονῃ ἴο ἰἢ6πὶ (.4}} ἀροη 
τπ6πὶ ἴῃ ῬΓΔΥΘΓ), ΔΓῸ 1Π6 [ΟἿΓ ΘΧΡΓΟΒΒΙ ΟΠ 8 ΟΥ̓ ἀν π6 

᾽ 866 Ποιῖ. Υἱ. 18. χ. 90. 
Μοῦ. 9. Α ἔγεϑῃ τειηϊηΐβοθηοα οὗ σοαΒ ᾿6]0, το 

248 αἀτίνθη ουἱὐ Ὀοίοτο πο στοδῖ ἀπὰ βίγουρ᾽ π8- 
τίομΒ, οἷ. νοῦ. 8. Αμπὰ γοῖι --- 0 τῦδῃ Βδίἢ βιοοα 
Ὀαΐοσο γοῦ αὐτο ἐλὶ5 ὅδ. Μοδηΐηρ: δπὰ γοὰ 
ΜΟΡῈ 80 Ῥονογίι τΠγουΡῊ [ἷ8 ἀβϑιβίδηος {παι τοι 
60 οΥοσυ της ὈοίΌΓΟ γοῦ, οομρ. οἢ. χχὶ. 
44. 

εν. 10. Το Ὅδ6 υπάογβίοοα ποῖον τυ τῆς 

ΤΧΧ., πῆο τοπᾶογ ἢ ΟΣ ΡΠ ΤΝ Ὁγ ἔδιωξε χιλίους, 
ΟΥ̓ τπ0 ραϑῖ, ποῦ πῆ τμὸ Ψαὶν., νυ ἢ ἢ τα πβ]αῖοβ 
Ῥετγβεφιιοίαιν, οὗ ἴὴ6 διΐατο, Ὀα1 γαῖποΓ οὗ [Π6 ῥτοβθθης ; 
ΘΟ. ζῇδῃ οὗ γοῦ ομδδοίἢ ἃ ᾿πουδδηά, ἴον 26} ο- 

: ΠΟΘΙ ΒΊΏΣ Ὠδεέοη3 4150, ἥγοσω [89 οσάδῃ, δῃὰἃ 81}} σδὴ γοῦν αοά, ΒΘ ἰδ ἰδ ψ8ο Βρδιϑί ἔοσ γοῦ δα 



ΟΒΠΑΡΤΕΒΒ ΧΧΙΠ,, ΧΧΙΝ. 

Ὧ6 ΔΕ δρόῖϑῃ ἴο γοὰῦ. 850 0)6 ὕειΐο τίμιε 
δησίδοβ, ἴῸΓ ἰδ τηῦϑὲ ὕ6 16 δεῖ] Ὀσοϑθηϊ βίδίο 
οἱ τὸ ἶο, ἀπὰ (Πποὶγ δοῖπ δὶ ργοβθηΐ σεϊδίοη ἴὸ 
φοδοτδὴ, ἴὴ πο ἢ τἴὴ6 Βῦχα συδγαηίοο οὗ τδοίγ' 
ἡψμισε οοπιρίεἰε ἐχτιγραύοη οὔ ἴμ6 Οδηδδη ῦο8 Ὑ0}}} 
ΟὐηϑδΙδί. αἵ. χχχ. δ0; Ναῃπι. χχνΐὶ. 8, βου ά 
νε οοιῃρασϑά. - 

Υος. 11. ΑἜ τερϑδιοᾶ δἀπιοηϊἤοη ἴο Ἰονα Φοπουδῇ 
ἐμεῖς ἀαοὰ. ΤΆΘΓο ΦΌΠ]]οὐτβ , ἰῃ νοῦβ. 12--16, τ|6 
ΔΙ δρδίηϑι Δροδίαϑυ ἥπὸπὶ Οοά, το ἢ ἰδ 

Εἰοβεὶγ οοπποοῖοαὰ ὮΥ͂ ΞΘ τ ἢ 86 1481 τγογὰϑ οὗ [86 
δ τηοη ἸΟΏ. 
γε. 12, 18. ΒῸΣ 1 γὸ ἀο ἐὰ δὴν τυὶϑδο [σε Ὀδοῖς 

(3), ἀπά οἰοανο (ὩΣΙΞ ΤῊ το (16 σϑσα- 
Ὡδηϊ οὗ ἴοδθ πδίίουδβ, ὑο8ο ἰδ δὲ σοταδῖη τ ἢ 
γοῦ, δΔηἃ ΤΩΔΧΘ τρδυτίασοα τὶ μΘῺ ((ΟΠΊΓΑΓΥ 

ἴὸ [86 ῥτομί οι, Εχ. χχχίν: 16; ὩΙΏΓΙΓΣΤΙ, 

ποηὶ ἸΓΓΙ, ᾿σορ. τὸ σαὶ οἵδ, τμοὴ -- ΣΙ, τὸ ἀο- 

ἰοττηΐῃθ, ΤΠ Κ6 ἔμϑι  ἰοὸ ὑείγοι, δὲ ἴῃ οἱὰ 1,81. 

πα ἴον Ὀπάορτοοιι [ΠΤ] οΥ 16 ΤΑΊΠοΓ οὗὨ τῃς 

ὑπάο [Ἱ7Π|, Ἐχ. χυϊι 1. δ; συάρ. χίχ. 4 [ἢ 
ΒΙΡΔΘ] : ἴο ᾿ΠΙΘΙΤΏΔΙΤΥ, ἴ0 σοπίγδοὶ δ 68. Ὁ 
ΠΔΙΊΑζο, ἈΠ τθδὲ αἰλεῦ ὃν ἰαξίπο αἀποίλετ᾽ 5 ἀαυσῆὴ- 

(στ, ον σίσίπρ ἀἷπι ὁπ 5 σισπ, ἰΤμ Ὡ δα ποτα (Π οαϊ. 
τῇ, δ᾽; 1 ὅπηι. Χυὶ!. 292, 2338, 26, 27; Εγϑ ἰχ. 14. 
Οοδεη.), δῃὴιἃ γὃ ΘΟΣΏΘ ΒΙΏΟΩΣ ὑπο δηἃ ἴον 

Ἀπιοτῷ γΟῸ, ΚΏΟῪ ΤῸΣ ἃ οοτίαίηίν (ἸΝἽΠ ΘῪΤΝ) 
Ὀϊδς “ο Βονδῆ γΟῸΣ αἀοὰ νν}}} ΠΟ τοσο ἀχὶνο ουὐἱὐ 
Ὧ)666 πιδέίοσια ἤσοσο Ὀοῦῦστο γου, δηρα ὑμὸν ὑὶ}} 

Ὀ0 ἴοσ γοῦ 8 ἴσϑρ (πθῦ, ἴῃ τὴ6 δδῖηθ ἐγαρὶς 86η 50 

44 ἰῃ Ῥε. Ιχῖχ. 28 δπᾶ 18. υἱϊ. 15, οτο αἷδο ΓΞ 

ν οσπποοίθά τῖτι ΣΙ ΣΊΣΘ, αβ 1|Κουνῖβα ἴῃ ἴῃς Ν. Τὶ, 
ἴμικὸ χχὶ, 835, παγίΞ), δΔῃ! ἃ ἃ ΒΏΔΓΟ δῃα ἃ ΒΟΟΣ ΩΘ 

(οὐδ, ΓΟΙΠΙΏΟΙΪΥ οὐῶ, ἐ. 9., Ῥτου. Χχυὶΐ. 8: 

1 Κ, χί!. 11) ἴὰ γοῦς κἰᾶθϑβ, διὰ ἔμοστ (ΣΝ, 

Ναπι, χχχῖϊὶ. 55, ἔγοτα 39. ἱπ [6 εἰσηΐῇ, 10 6 ἴη- 
ἱσούθη, θη 8164) ἐπ ΥΟΌΣ ΘΥθ5, υπὐἱ! γὸ ῬῸῚΣ- 

ἰΔὴ ὕγοσω οἱ ἐμία ζοοὰ χτουμπὰ (ΓΟ ὙΣΤΤ) τ ἢ 
ὙὝὙΤΟΙΤ 

Φοδονδῃ γοῦν Θοὐ πεδίἢ σίνοι γοῦ. ΤΠ6 ἀθοΪα- 
τδοη οὗ Φοϑθδ 8 τη ἢ ΤΠΏΟΤΟ δαύοῖο {8 {παῖ 
οὗ Μοβεβ, Ναπι. χχχὶϊ,. ὅ5, τυ οι ΒΡΟΔ ΚΒ. ΟὨΪΥ οὗ 

ὈΘΟ ((ποτπι8), βϑγα οὶ τὸ ὩΣ. Βυΐ Ποῖα 
δοβιυδ τῆγοδίθηβ τπδῖ τη6 ΟΑΠ ΔΑ [68 8}|4}} θῈ ἴο 
ἴδοτη 8 ΤΡ Ἀπὰ 8ΠΆΓ6 [ὉΓ {πεῖν ἴδεῖ ; ἃ ΒΟΟΌΓΡΕ --- 
ἴῃ 1ΠοῚγ 51.468; τΠΟΓΤΒ --- ἰῃ {ΠΡ ΘΥΟΒ, 80 {πε {ΠΟῪ 
88}} ΒῈ ἐπάφηρεγθα ὈΥ ἴμ6πὶ δηα ῥ᾽ δριιοά Οἢ οΥοΙῪ 
δἰὰς οὗ τῆς Ὀοὰν, 498 ἴξ γογο. Καὶ: δοβῆπα πι0}1]- 
ἡβῷ 16 παπε ἴο Ρἱεῖαγο τῆ6 ἱποσπγνθηΐοποθ δηὰ 

[648 πῇ οἢ Ὑ{1Π αὐῖδθ ΠῸΠπιὶ ἰΠ ΟΡ ἱπίογΟΟΌΓΒΘ 
στ τῆο ΟΒηΔδηΪ 65, ὑδοδῦδο, Κκπονίηρ (6 ἤσκ]ο- 
π6838 οἵὗἨἁῺἁΤΠ6 ῬΘΟΡΙῈ, δηὰ 1π6 ῥγίἀθ οἵ {16 Βαπιδη 
βοαγί, ὰ ἰοσοβανν ἴπᾶὶ τΠ6 Δ] Πρ ΘΎΔΥ ἤοτι Οοά, 
ὙΠῚ ἢ Μοβοβ Πδὰ ἱπ Ὠἰβ8 ἀΑΥ͂ ῥτοάϊοιϊοά, τ΄} ΟἿ] 
ἴ00 ΒΟΟΏ ἴα Ὀἶδοα ; 88 ἱπάορα ἰξ ἀϊὰ, δοοοτάϊηρ ἴ0 
ὁπάρ. Ιἱ. 8 δ, πὰ [86 ποχῖ ρσεπεγαιίου. Τι6 πτοτγὰβ 
ἹῚ ΞΘ ΊΞΝ ΤΡ, τοροδῖ ἴΠ6 {τοδὶ οὗ Μοβεβ, Πδαϊ. 
χὶ. 17; οορ. εἶ. χχυἱ!. 21 8' ᾿ 

γέεσ. 14. Φοβῆθβ, 48 ἴῃ σοῦ. 8, 084118 ἴο ταϊπα ἢΐ8 
ΔρΡΡτοδεμίηρ ἐπὰ : 1 διὰ βοίῃβ [8:8 τγδὺ οὗ 811 [86 
ΘΑΥΕ, ἱ. ε., ὁυ ἴπ6 ὙΔΥ ἴο ἀδαίῃ, τ ΙΟἢ 8. τηδῃ 
ΌΕΒ δηά τοίασγηῃδ ποῖ, ἱπῖο {πὸ ἰαπὰ Ὁΐ ἀδΥκηθ88 
δὰ 16 βῃιδάον οὗ ἀθδίἢῃ (Φοῦ χ. 21; 1 Κὶ ᾿ἰ. 2). 
ΤῊΐθ ἨΔΥῪ 41} [86 Θαυίῃ, [86 τ ΟΪΘ ὑγου]ὰ τηυβῖ ΔΚ. 
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ΤΟ ᾿ἰοϑθοη τθϊοῖ Π6 ΟΠ μοοίΒ πὶ πῃ 1Π656 ττογὰϑ 
ἴοΆο 68 ποτ ἴο Ῥδύσοῖνο {Πδῖ, 88 νγδϑ βαϊὰ οὗ. χχί. 
45, ἀοα 8845 (ἸΠ||οὰ ἴο [Ποπὶ 411 15. ῬΓΟΠ 868, ἱπ 
γΥ Πἰσοἢ δοβῆθδ ΤΠ] Κ8 ΡΥ ΑΓ, οὗ τΠ6 σοπαιιοδβὶ 
οὗ σδπδδηῃ. 
ψο. 15, 16. Βοϊογαϊθα τναγηΐηρ ἀραΐηβῦ Ὁ80Κ- 

βἰ᾽ἀΐπρ' (ςοπιρ. νεγ. 13). Α8 ἀοὰ ἰνα8 Δι] ἢ 1 ἃ τἢ6 
ποοὰ ψογάβ οοῃοογπίπηρ [ἢ 6Π|, 80 νν}}} Φο πουδὴ Ὀγὶπρ 

(3) ἀροη τοι αἶβο θυ ΓΥ ον ποσὰ (ον. χχνί. 
ι4-38.; Ἰ)ουϊ, χχνὶ!. 15-08 ; χχῖχ' 14-.28; χχχ.ῖ, 
15 ; ΘΟ. ΨοΒβἈ. νυἱῖ!. 84, 35), 0πῈ}} Βα ἀοδίγουβ ἔποπὰ 

(ὙΤΘΦΙ Ἶ, 48. Πευῖ. νἱῖ. 84: χχνυἱϊ!. 48, Κ6}}). 
Ναυ, 1 ἘΠΕΥ͂ ΓΔ ΒΤ 88 [86 οογόπαης οὗ Φοδμονδῇ, 
ἴο βοῦνε οἵἴδπου μοΐβ δῃὰ ψόσθῃρ τΠπ6πὶ, [Π6η 18 
ΔΏΡΕΟΓ Μ|1 Ὀυτ ἀσαίΐηδβι (Π6πὶ, ἀηὰ 1ΠῸΥ ὙΝ1} ἀΌ ΟΘΚΙΥ 

(ΤΉ ΓΤ) γμοτίει ουξ οὗ τπ6 ροοὰ Ἰαπὰ, νη ΐςῖ μ6 μδ8 
ρίνοη πο. ΤὙΠ6 βοοοπὰ ῥϑῦγὶ οὐ νυὸγ. 16 Τὁσσυγβ 
ΜΟΓΑ ἴοσ νογὰ ἴῃ 1) θαΐ. χὶ. 17, 1π6 ἤγδι ἴῃ ρασῖ. 

ὃ. (. χχῖὶν. 7λε ϑδεοομα Εαγεισοὶί. ᾿ἰοησισαὶ οὗ 
ἰλε (υεπαπί. Οὐποίιιϑίοπ. α. Ἄετθ. 1-15. Τα ἀ18- 
ΠΟΌΓΒΟ, [0 σΘΠΟΓΔΙ ΟΠΑΓΔΟΙΟΥΓ οὗὨ Ὑ 0 ἢ 848 Ὀθοη 
ἀεθοσ ρα, 8118, αἴθοῦ τπ6 ὀχογάϊΐαμ, ἱπῖο ἴτννο ἀϊν δ8- 
ἸΟΏ8Β; ΥΟΙΒ, 23--18 4 τοοδρτἰλύοη οὐ παῖ Οοά, 
Β'πο6 ἴπ6 πηθ οὗἉἩ 1Π6 ρϑΕΓ ΓΟ 5, ἢ88 ἀ0Π.6 [ὉΓ 18 
ΡΘΟΡΪΘΟ; νϑῦβ. 14-16, 8 ἀειηβπὰ ἴ0 δ βίδίη ΠΕ ΓΕΙΥ 
ἔτοπι ἸΔΟ]ΔΙΓΥ, δηὰ ἴο οἰθαν ἴο “ϑῃονδἢ, ΠΟΙᾺ 
ΨΦοβιιδ, δὲ 4}1 ὀυθηΐβ, δῃὰ ἢ18 Ἀπ] γ, πι 11} ΒΟΓΥΘ. 

γον. 1. ΤΌΘ δββο )ν ραιπογοὰ ποῖ 'ῃ 5.]Ὸ} Ὀαΐ 
'π ϑ'΄Βοοπο, τ ογο [π6 Βοϊοηη ἐΥΑΉΒΔοΙΊΟη το δα 
οἰ. τὴ, 80-35, δα ἴδ Κοη ρίδοο, (πη ε|ιἰ8 δοσουηξ 
ῬΔΥΓΟΌ]ΔΓΙΥ, ἴο Γ004}} τπ81 τὐπηπδοτίοη, ογα {ΠῸ Ρ60- 
ἰδ Βῃπητηοηθα {ΠῚ 1Π6 7. Α δοοοῃα γοᾶβοῃ 18 ἰοιιπὰ 
Υ Ηεδηρδιοηῦοτρ (ει γᾶσο, (δ. Ρ. 14 61.) δπὰ Κοὶ!, 

ἴῃ 1Π6 ἔλεος ἴπδῖ Ἴκοοῦ μαὰ ἀνγοῖς Πότ ἈΠΟ ἢΪ8 τὸ- 
ἔτ ἔτοῃ Μεβοροίδπιϊα, πόσα ῬυΣ Πρ ἢἷ8 πουβ6 
οὗ βίγαηρε νοάβ δπὰ Ὀυτθα τ} 61} ἰτηαροβ πο γ τἢ 6 
ΟδΚ δὲ Ώθομοπι (ἀδη. χχΧΧ!. 19; χχχυ, 2, 4). 
ΑἩ ορίπίοη ἐπίγ 5] Δ} ΡγορδΌΪο, Ὀικε ποῖον ἴῃ 
ἴμ0 Ἄσοηϊοχὶ ΟὗἩὨ ΟἿΥ ΠΒΑΡΙΘΥ ΠΟΥ ΟἸβΟΒΟΥ6 ἴῃ [86 

ῬΟΟΙ ᾽8 ἰξ πιεποποά. ΤΟ πα τ νυ 88 οἰ. 1. 10; 
1}. 2; νΥἱῖ!. 38; χχίϊ!. 2. 

Απὰ ἴον Ῥχγϑδοι θα Ὁ ποσηβοῖνοα Ὀοΐοσο αοᾶ 

([ἘΓῚ Ὡ Ὁ ἌΞΟΝΙ, αβ ἴῃ 500 1.6; ἢ. 1, ἸΔῈ ΩΣ 
δ ὮΨ], Ζοβῆυδ ᾿δᾶ, οἷ. υἱῖϊ. 31, ταϊϑοά δὴ αἰτῶ Γ 
ου Μοιηῖ Ελθαὶ, ου ὙΒοἢ δὲ ὑπαὶ τἰπιο, Ὀοΐογα [ἢ 6᾽ 
δυϊ ϊπς οὗὨ {[Π6 ᾿ἸΔΌΘΤΠ 806, βδου ἔσο5 ἡ γα οῇεγοά. 
Οὗ οὔοπηρβ ΠΟ ΓΘ 18 ΠῸ ΤΩ Π ΟΠ ΠΟΓΘΟ. 
ον. 2. Θοὰ οὗ ΣΘΓΒ6] ; εἰρη βοδηῖ, δοὸ νοσ. 23. [πῃ 

(ἢ 18 νοΓβθ, 88 ἰῃ γϑυβ. 3, 4, Φοβῆαδ, ἴη τὴ6 ὩδΙηδ οὗ 96- 
Βονδῆ, πο 8 ἊΡ ἴο [π6 ρϑορὶο υπαὺ Ηδ 88 ἀ0ῃ6 [ὉΓ 
ΑΡγδβατη, 1δᾶδς, δῃηὰ Φδςοῦ ; [Π6 ,γδὶ ῥγοοῦ οὗὨ δ15 

ἀϊνῖπο ρτβοθ ὙῈ6 ἔλίμοτε ἀννεὶῖῦ οὗ οἱὰ (Ὁ 9) 
Ῥογοπᾶ [86 βίγθδῃι, ἱ. 6., [ὴ6 ΕΠ ΡΠ ΓΑῦδβ, ΠΑΠΊΟΙΪΥ͂, ἴῃ 
ὕτ ἴῃ Ομδϊάθα, δὰ τμθὴ ἴῃ δὴ (Οεῃ. χὶ. 28, 
81). 

ΤόσϑΒ (ΓΤ, ΤΧΧ,: Θάῤῥα, ἴτοι ΣΤ, ἰῃ 
ΟΠ] ά. το ἀοϊαν, ΘοτρΡ. δ'δὸ Νιιπι. χχχῖ. 27) [89 
ζαῦμον οὗὔ ΑΡγσδδδσω, δηλ ὑδ6 ἕδος οὗ ΝΔΠΟΣ, 
δηὰ βοσχυϑὰ οΟΥΒΟΥ χοάκ. Απὰ 1 ᾷΤΟΟΚ γουν ἔα Ὁ 
ΑΌΣΘΒΔσΩ.. .. Ιδῶ606. Τὸ σοὐβ ψΐς ἼΤΌΓΔΒ 
τουθιοηοοά ὙΟΓῸ, 88 ΔΡΡΟΔΙΒ ἤἴγοιῃ αδη. χχχίὶ. 19, 
84, ΤοΥδρΡἶπι, Ροπδῖοβ (5666 ῬΠΠον, ἤραίιυ. 8.0. 
ὙῬΠΟΓΑΡ ΐ τη, [ϑ5τι8᾿8 2 οί. οΥ" Βιδίε, αὐτὶ. “ Ὑετα- 
πἰπι.᾽ ] 1τ 18 ΟΤΙΠΥ οὐἨἁ ΠΟΙ]σ6 τηδὲ ἰΐ 18 ηοΐ βαϊὰ 
᾿8Π πον οὗὁἨὨ ΑὈτΑΠδπλ [πὲ Π6 βογνρὰ οἵῇοσ σζοῦβ, 

οῃ Ἀὲ τεα δούοιηΐ 5 ἄρτοο τὴ ἢ Καοῦοὶ, ΠΟ 88 Υ68 : 
“ἍΠΟΙΠογ, δοοογάϊπρ ἴο οὐῦ δυο, ΑὈΓΑ πὶ 8150 
ὙᾺ8 ΟΥΡΊΠΑΙΪΥ δὴ ἰάο]δίοτ, 18 ΓϑΊΠΟΣ 10 Ὀ6 ἀοηϊρά 
(Ὀ8η αὐδντροί, οορ. ὅεη. χχχὶ, 58. Ὀδηρόγοιι 
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ΟΥ̓Θῖ ΤῸΓ ἘΪπὶ ΟΟΓΙΔΙΏΪΥ ΓΟΙῸ 186 ἰάἀο]αίτουΒ δυτ- 

τουηαΐηρβ, Ὑδοτοίοτο αοὰ ἴοοῖκ Πΐπὶ (2) ἀπά 
οϑαβοά δἷπὶ ἴο0 ὙΔΠΟΟΓ ΤΠτοῦσἢ Οὐπδδη. Αοοογά- 
ἵηρ ἴο ἃ ἐγδαϊτίοη ρτοβοσυϑά ἴῃ τῆς ΓΑυζυτι Φ0η8- 
τδη ([Κοῖ], ὕοπι. ἀν. .08. 169, Αππι. 1), ἀπὰ νι ΐς ἢ 
ΥΘΟΊΓ͵Β ἴῃ τὴ6 δῖον δ ΌΡίη8, Αὔγαἤαπὶ μδὰ ἴο βυοῦ 
Ῥουβοσυτοη οα δεσουηΐ οὗ δ΄3 ἀνογοίοῃ ἴὸ ἰαο] δίγυ, 
δηά ἴο ἔγϑακὸ 8 παῖνο ΘΟῸΠΙΓΤΥ ; ν Π116 δὴ ΑΥ̓ΔΌΪΟ 
ΒίουΥ (Ηοιϊπρον, ᾿7 δι. ογ. δ0 αρ. ΝΥ πον, ]ύφραίιυ. 
8. ἡ. ΑΙΌΓΘΔΒΔΙΙ) ΠλΔἾκ68 Πἰπὶ ΔΉΠΟΥ 85 ΤᾺΓ 85 δίθοςβ, 
δηἃ τἰοτὸ ἰδ (ἢ6 ἢγθὲ Ἰθυπαδιίοη οὗ ἴ6 (ἰδ. 
Ακςοογαΐπο ἴο 115, τπογοίοσο, ἴδ ταιϑὲ Ὀ6 αβϑυ θα 
τηδιὲ ἢ6 ννὰβ ἃ δι δῃ. 

ΟΥ̓ ΑὈταδαπι᾿ 5 {6 ποι πίη γι ΠΟΥ 18 θη Ποηοά, 
ΥΕῸΓ. 8, 1[Π4η [πὰϊ Φοποναῇ ὀδυβοαὰ πὶ ἴ0 ΠΟΥ 
του ἢ 4}} τπ6 Ἰαπὰ οὗὁ Οἀπϑδῃ, δηὰ τ] ρ]1οἀ 5 
Βοοα δπὰ ρᾶνα ᾿ἷπὶ 1858880. 

γον. 4. Τὸ βδδς σανὸ Φοῃουδὴ δοοὺῦ, δηᾶ Εβϑι, 
ΜΓ τοοοϊνοα Μουηὶ δεὶς (δ. χχνὶ. 6 65} ἴὉΓ ἃ 

βϑοβδίου. Φδοοῦ δοπο ψγὰ8 ἴο ᾶνὰ ΟἈΠαδΔὴ [ὉΤ 
᾿π|80}Γ δηὰ ἢἷ8 ροβιίο τυ, οὗ τ ΐοῃ, ἤοσγενογ, ποιῖῆ- 

ἷἱῃνς ΓΛ ΠΟΥ 15 Πότ 884. Ἐδίποῦ, ἴἤθγο 8 δα οὶ 
ἀῇ πα τοιλαγκ, Ὡς 16845 ἴο ναγ. 5, {παι δοοῦ 
δῃὰ Ὠἷδ 80η8 ψοηΐ ἀονγῃ ἱπίο ΒρΥυρῖ, 88 18 ἰο]ὰ (θη. 
χὶνὶ. 1 δὶ 

νογθ, ὅ-72. Τῆς βοσοηά ρῥτοοῦ οὗ ἴῃ Ὠϊνίπο 
ἔδνου : 7δγαοί᾽ 8 εἰρίϊυοταποα οὶ 977 Ἐσψρὶ, τπιὸ οἱ οὗ 
ἱπείάοη!8 οὔ Ὑ]ιῖοῖ ΔΙῸ ΒΟ ΟΙ ΠΟΥ οπαπιογδίοα, 
πδΟἾΥ, (1) {ἰ|ὸ βοπάϊπρ οἵ Μοϑθ8 δηὰ ἀδΐοη δηὰ 
1Π6 ἱπΠίοοη οὗὮ τ ρΡίαστιοβ ἀροὸπ Εργρὶ (ἔχ. 11}.-- 
χὶ!.); (2) ᾽π6 ἀοδιγιοιίοη οὗ τς Εσγριδηβ ἴἢ τῃ6 
Ἐοὰ 868 (Εχ. χὶν.). 

γοῖβ. 5,6. Τὴ ποτγάβ ἰῃ σοῦ. ὅ, δοοοράϊῃς ἴο 

ἐμδὺ ἩΓΒΙΟᾺ 1 ἀϊά ἐπ 186 τα! ἀπὲ οὗ ἔβοτὰ (ἸΕΞ 
Δ 2), οοοαϑίοη βοτμθ αἰ ἤσα!γ. Ὑπὸ 

Τ,ΧΧ', πίθους ἀουδι, τολὰ ὙΞ, ἴον ΠΟ Ρ Ἰγαἢ8- 
Ιαῖθ τὴ6 οἷα νυ γβα, “ ΘΟΙῪ 10 18. ἔστι : ̓ ἢ καὶ ἐπά- 
ταξα τὴν Αἴγυπτον ἐν σημείοις, οἷς ἐποίησα ἐν αὐ- 
τοῖς, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξήγαγον. ΤΠ Ν᾽ α]ραῖδ 4180, 
[ΟἹ]ονν πη τοι, οὔἴουθ πὸ διτα βίαπαϊηρ πυηὰ 
ΧὨ η ἰΐ τοΠάογ: “ΑἹ ρεγουδϑὶ “Ἐσηρέαπι πιιωὠτϊδ αἰσ- 
πἰβϑ αἰἴσιια ρογίοπίβ οαἰμχίφιια υο8. ἸΚαοδοὶ, ΔΡΡΘ8]- 
ἴῃς ἴο ἴΠ6 ἰταηβίδποη οὗ {6 ΟΧΧ,, νοι]Ἱὰ τοδὰ 

ἽΝ τηβιοδὰ οὗ ὙἸΕΝΘ; δας ὁτοη ΕΝ, ρῖνοβ 
ποῖ ἃ Ὁδὰ 5Ξ6η86, 1’ ἯΟ ῬΔΓΒΡΏΓΑΒΟ [Π6 ὙΘΡΥ͂ σαΓΕ] 
ΒΡΟΌΚΘη βοηΐδηοθ ΤΠῈ8 : “4.8 γοῦ, δοοογάϊηρ ἴο 8]] 

αἱ τ ηϊοἢ 1 ἀἰά ἴῃ τΠ6 τηϊάβι οὗἩ τπθηι, 86. 1ῃς 
Ἐργυράδηβ, ρουίοο ιν τ .6}} Κηον." Βαηβοη: “80 
88 γοῦν ἔποισ ἴῃδὲ 1 αἰὰ διμοηρ {π6πὶ. Υα τεϊδίῃ 

ἽΝ, ἐποτγοίογο, θεοδθβὸ τ 18 [Π6 τποτὸ ἀἰβῆσι]ν 
ΤΟΔάΙπρ. 

Ἐσϑὰ δβθδ, 5.6 οἡ ςἢ. 1. 10. 
εν. 7. Α ροειίςδὶ, πορὶθ ἀοβοτρίοη. ὙΠῸ 18- 

ΤΟΙ [65 το τὸ Φομοόονδῆ. ὙΠοπ ἢ6 ρῥ]δοοὰ ἀδγκ- 

Ὠ658 ὍΞῈΘ, 1ΧΧ. : νεφέλην καὶ γνόφον, ἴτοτη 

ἘΡΙΡ ἴο ρὸ ἀονπ [οἵ ἴΠ6 δι], ἴο Ὀδοοῖηθ ἄδγκ, 
ἅπ. λεγ. [1π Ψ6γ. 1. 21, ψγὸ πιθοῦ ἀραΐη ΨΠῺῊῺ 106 

οομμρουπᾶ ΓΙ ΒΜΌ, 88 ἃ ἀοείρηδίίοη οὗἩ ἴμο π|]- 
᾿ᾷάθγη685), ἔ. 6.,ὄ [86 ΡἱΠτ οὗὨ οἰοιιὰ (Επ. ΧΗΪ, 21 δ΄. 
χῖν. 19 4) Ὀεΐνγγοοη (ποῖ δηᾶὰ (6 Τργρτ θη 8, 
Ὀτοιρῆν ἴΠ6 δοὸ8 ΠΡΟ [Π16 ἸΔῈ Υ δη ἃ σονογοα {ΠοπΠὶ. 
Βαϊ τ6 δυοβ οὗἉ 6 15γδϑὶ 168 ΒΑ τ μδῦ οΠονΔῃ 
ἀϊὰ ἴο ἴῃς ρνυρεδηϑ. Ὑπὸ ομδηρο θοίτγοοη [πὸ (ἰγὰ 
δηὰ τ1Π6 ἢγβι ρβούθοῃ ἰ8 ἴοὸ ὈῈ ποῖίοςά. ΔΏ1]6 νὰ 
βηά τῆς ἤτδι ρμοῦβοη ἴῃ υοτβ. ὅ, 6, ϑ Θμον δ 18 βροΐίκθη 
οὔ δὲ τι6 ὑορίπηΐηρ οὗἉ νου, 7 ἴῃ τὴ6 τπ|γὰ ῬΟΥΒΟΠ, 
δΔηα {Π6η Ῥτγοοθοαβ ἴῃ {Π6 ἤτθι. Ὑ6 ἀνγοὶὺ ἰὼ [86 
ὙΠΠΑΘΙΏΘΕΒ ἸΠΔΏΥ͂ ἄθγβΒ. ΤΥΔηΒίτἰοη τὼ γογ. δ, 
ΟΡ. γογ. 5 Ὁ. 

ΤῊΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ΦΖΦΟΒΗΌῦΑ. 

οΥβ. 8-10. Τὸ ἰλίγα Ῥτοοῦ οὗὐ αοαβ ἴδυοσ: 
Ῥ]οϊοτῳ οὐεν ἰλα Αγιογῖίεα (ΝΌ. χχὶ. 233), απαὶ ἔμστι- 
ἵπῷ αιϑαν οὗ Βαίααπι᾽ 5 ριγροϑεαά ουγϑε ὕγοπε Ζεταεῖ 
(Να. χχὶϊ. 232-24). 

γεν. 8. ΤΟΥ ουσμῦ ἢ γοῦ, πδηηοὶγ, πηᾶοσ 
1πῸ σοπιπηδηᾷ οὗ τῃοῖν Κίηρθ, δου, ὙΠῸ ΜΛ 8161} 
αἵ 7 861182 (Ν πὶ. χχὶ. 23), δηὰ Οχ, τῆο νδβ8 68] 
αἱ Εὐγοὶ (Νιιπι. χχὶ. 88). 

οσ,. 9. ὝὝΠοη ἰδ ἰ56 βαἰὰ οὐὗὁἁἨὨ Βαϊαῖςς {μδὲ Πα, τὸ 
κίηρ οὗἩ τῇς Μοβδρδίτοβ, νναιτοὰ ἀραϊηδὶ [8γ86], νγὰ 
ἰοασι ἴσοι τῃ6 ΤὉ]] ον Ὑογάβ, δὰ δοηῦ δᾶ 
σϑϑὰἃ Βαϊδϑτὰ [6 δοὴ οὗ ΒθῸσΣ ἴο οοΐὴῶθ δια 
ΟΌΣαΘ γοῦ, πο [ἢΐϊ8 ἰ8 Ἰηοδηξ ὃν (6 δυῖποσχ. 
Βαΐδκ οοπίοπαρά ποῖ Ἡἱ ἢ ΔΥΠῚΒ δρδὶπδὶ τῃ6 [5γ80]- 
ἰϊο58, θα που]ὰ ᾶνο ἴθοὰ ουτϑοὰ ὈΥ ἴῃς ἔμ]156 

Ῥτοροῖ Βδίδαπι, μο ὩΌΠ (οἷ. χα. 99), ἴπ τ ΒΙΟΒ 
[Π6 τουτὶ βοά Κίπρ δὲ Ἰοδδὲ βίδ κοα 18 ροϊὰ (Ν τὰ. 
ΧΧΙΙ. 7), ΔΙΠουσὴ ἰδ ἀἰὰ ποὶ ψη. Ηθ Ἰδοκοὰ 1886 
δοῦ [ὉΓ ψΑΓΙΆΓΟ τὶ ἢ ΔΓΠΙΒ. 

γεῦ. 11. Τὸ “οιστλ ῥτοοῦ οἵ ἀοά᾽β ἔδνου : 716 
Ῥακδασε οὕ (λε ψονγάαπ, σαρίιε οὗἉ “ετιοῆο, υἱοίοτῳ Οὐετ' 

(λ6 Οαπααπίϊοα. ΤῊ ἼΟ ΩΞ ατὸ ποῖ, δι 
Κῃοῦθὶ δι ρροϑοϑ, δρρϑα]ηρ ἴο οἷ. νἱ. 2, [6 Κίη 
δηἋ 18 ΠΟΙΌΘΒ, δίπου τῃ6 ΔΌΓΠΟΙ ἴῃ [ἢ 8 οΑ36 ΟῺ] 
αν ἐπόβοη ἴΠ6 88Π|60 Θχργοβϑίοῃ ; Ὀαΐ, δοοογά πῃ 
ἴ0 ἴπΠ6 ἜΧϑιρ]ο οὗ 2 ὅδ). χχὶ. 12; 1 ὅδ. Χ Χ ὶ!. 
11; Δυάχ. ἰχ. 6, ἴῃ οἰ ΖΘ 8 οὗὨ Φογοἢο. 

γεγβ. 12, 18. Θυϊλ ΤΥ Τοπο]υδβίοη οὗ ἴδ ἔγχει 
αἰν!βίοη οὗἨ Ψοδβιπδ᾿β ερϑθοῖ, ἴῃ πος ἢΘ ἴῃ 
ΘΙ 81Ζ68 ἔπ ἔαοῖ, [δὴ ἰδ 8 αοα ὙΠΟ ἱπβριτοὰ 
16 (Δηδδηΐίοθ, ΡΟ] ΑΥΪΥ δίμοπ δηὰ Ορ, σῖτα 
[ΟΥΤΟΥ, Ἀπ ὙΠῸ 88 ψίνεπ' ἀκ 16ΓᾺ6}1165 ἃ το δηὰ 
Ὑ6]1 ου]εἰναιοα Ἰαπά. 

Ὕ τ. 12. Απᾶ 1 δοπὶ ἐμὸ Βοστοῖ (ΤΡ 2) θὸ- 
ἴογο γοῦ. (80 [δὰ ἰΐ θθθῃ Ῥγοτηϊβδοα Ὁ αοά, Ἐκ. 
χΧΧΙ. 28; Τ)εαῖ, Υἱῖ. 20, δηὰά ΠΟῪ δ]8ο {Ὁ]1Π]]οὰ, 

οοΡ. Ἦ 84. χὶ!. 8). ΤΙΝ 16 ποῖ ἢ. δ6 πηᾶοτ- 
βῖοοά 1 ΓΟΓΆΙ]ΠΥ͂, ΠΟΙ οὗ ῥ]αρθθ8 ζῬΠΟΓΑΙΪΥ, Ὀπὺ ἢ 
Κπολοῖἢ ἀπὰ ἘζοΙ], απὰ τηοβὲ οὗ τὴ τοοϑηξ δαῖδοτ- 
1εἶθ8, ἴθ δυο ἢνυγδῖνο β6η56 838 (0 ὃὉ6 πὶ 
ψί ἢ Του, ἰἰ. 95; Φοβῆ. 1}. 11, τοτα 1 18 βιίδῖοα 
τι Φοπονδὴ Ὀσσ απ, οἡ ἴΠ6 ἀΔΥ οὗἉ [Πς νἱείογυ ΟοΥ̓Θσ 
δίμοπ, ἴο Βργεδὰ δπγλοηρ 8]}}] ΡΘΟΡΪ65, ἴδαι δηὰ ἴοστοσ, 
{ΓΟ πρ δηα απακίπρ δηᾶ δηρι βῃ, οὐ δβδοοοῦηςξ 
οὔὗἩ ἴβγδει. Τῆς βυύδττη οὐ Βουῃοῖβ 18 ἃ ἴΟΤΤΟΥ απὰ 
ΟΠ ΒΙΟΥΙΔ ΟΠ ἴὸ τπο86 ραίπηϑί Ἡ ΠΟΙᾺ ἰΐ {ΠΤ 5, ἴο 
[Ἁ}} ἀροη ἴἤθπὶ ; Ὀοίοτο 1ΐ [ΠΟΥ οδηποῖ βίαπα ὕὈυς 
ὮΠΙΤΥ ΔΥΑΥ ἴῃ ἀἰδίγοθθ. [κὸ {Π|8 15. ἴ06 σοῃδῖοτγ- 
πδιίου πὶ ἢ, αὐτοῦ τποῖν ἤγοῖ ῖ Ὀ411|6, ργοοοα οὰ 
(6 Ηοῦγοννθ, δπὰ, κΚὸ ἃ Ὠοανθη-ϑοη δρίσι τι] 
Ρίαρια, [6] ἀροη [6 Ρ6ΟΡ 68 80 1παΐ {ΠΟῪ ἕδίη το 
δοίογο 18τη6]. ΤἸΒΟΠΟτΟ ἴπὸ ὈΘΟΘ ἈΡΡΘΑΥΓ 85. 8) 
ἱπηᾶρα οἵ τοῦτ]. (068 (Π 6π, 1. 44; Ῥβ. ΟΧΥΣ. 12 - 
ΚαοῦοΙ, οὐ σ. χχὶϊὶ. 28). [τ ὀρ 4150 ἴο Ὀ6 σοῦ- 
βιάογοα {πὲ ἱμῃ Εχ. χχῖϊ, 27, 106 ποχὺ ὑγοεθαϊηρ 

ΨΟΓΗΘ, [ΟΙΤῸΤ 8 ΒρΡΟΚΟΠ οἵ (πρῶνδπ ΒΈΤ ΣΝ 

γΠ25.. ΤῊΘ βαῖηθ οοποϊαβίοῃ ΤΌ]]οντ8 ἢ τὸ οοτὴ- 
Ρϑγὸ Πϑαϊ, Υἱῖ. 20 ὙΠ} τοτ. 19, νοῦ. 31 (6 πα), τ σα. 
28, 34, 
Νοῖ ὉΥ [Ὧν κνυορὰ δῃηὰᾶ ποὺ Ὀν ἵν ὕοσ. Τ86 

881ὴ6 ὑΠπΠΟΌρΡὮς 458 ἴῃ ΡΒ. ΧΙΥ, 4. 
γεν. 13. ΤΙ υβ Ιβγαοὶ [858, [τοῦ ἀοα᾽5 σοοὰᾶ- 

Π688, Ποῦ τοῦς οἡ ἢ͵8 ρϑγῖ, γοσοῖνο ἃ ρ]οσίυυβ 
Ἰαπὰ, 4 ἰαπὰ σὴ ἢ Π88 ποῖ νογκοὰ ὙΠῸ [ἢ 6 

δυγοαῖ οὗ μἷ5 τον (ΓΦ ΠΡ ἴ. 6., τηϑὰδ Ῥτο- 
ἀπεῖϊνο, ο᾽ [168 ΠΟ 6. ᾽848 ποῖ Ὀθ8|], Υἱπογατὰ 
δηὰ ο]ἱνο-[Γ068 ἩΠΙΟΝ ΒΘ μὰ8 ηοὶ ῥἰαηιρα, θαϊ οΥ̓ 

ψηΐο ἢ 884}} οαἱ. ΤῈ ΤΧΧ. τοπάον ὩΓΣ 
ΌΥ ἐλαιῶνας, ἴπ6 Ψα]ρσαιθ, ὉΥ οἰΐνεῖα τες οἸἵνα υὴδπ- 
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ἰδύοῃβ, ΟἸνο- τ αγά8, 88 ΤΌΠΟΣ δηὰ Ἀθ ΤΥ οἴῦα ἰγλη8- 
ἰδια; τικίο ν, πὸ ἀοιδέ, ἰὸς τῃ6 δ6η86. [1 ἴμ6 Ηεο- 
Ὀγεν ἰδηστιάσο πδαὰ ἃ δρϑεΐδὶ ποσὰ [0Γ Π]13, 68 1 

μιδὰ ἱπ ΘΙ ἴοσ υἱπογασά, ἰξ νου]ὰ σογίδί]γ μδνς 
τοδὶθ υϑὲ οὗ 1 ἢετθ. ΤΠΐβ 8}1 Ὠδρροῃοὰ δ8 6}0- 
Ὑδὴ δὰ ργοπιϊβαὶ, ἤδαϊ. νἱ. 10. 

εις. 14-16. Α ἀοπιαπὰ ἴο ἴογβαϊο ἸΔο] Δι σΎ οἢ- 
ἄγεϊγ, δηὰ οἰθδνο ἴὸ Φεβονδῇ δ᾽οῃθ, ποῖ Φοθυι 
δὶ ἰοαϑῖὶ τ Γ ἢ15 ΒΟΌΒ6 ὙΠ] βόγνϑ. 

γὲγ. 14. ΑπῈ πον ἴϑασ σόπονδὰ (οἷ "8. ἴ,, 
11; τ΄ 8; οδρθεί} !ν Ῥτον. ἱ. 7; 9900 χχυ!!. 28) 

δοὰ βοῦν μίγη (ἿΠΙΝ ΩΨ, ΤΧΧ. ; λατρεύσατε, 
οορ. Βοιῃ. ἱ. 25) 8 βἰμοοσί ιν δηὰ ἰὰ ἴσα 

(ΡΝ Ὁ ΘΓΞ, οἵ συάς. ἰχ. 16, 19, ἀῃὰ οη 

ΘΙ, ἴῃ ἴθ Ν. Ὑ΄ εἰλικρίνεια, 1 Οοτ. ν. 8; 2 
(ον. 1.12; ἰ.. 17}, διιᾶ νυῦ ΑὙΤΔΥ ἴ56 αοάδ νὙὩΐϊο 
ΤΟῸΣ δ οσχα δοσνυϑα οἱ 7η οΟΥΒΟΣ αἰάθ οὗ [86 
τἶνοῦ δᾶ ἰὼ ΕΒ αυροῦ (ςοπιρ. ἴον. χυ!]. 7; ΑἸροϑ ν. 
26; ἃ5 Ὅ6]1] 85. ΕΖΕΚ. χχ. 7 ΕἾ; χχίϊ!, 8, 8), δῃὰ 
βεῖνε Φο Βουβῇ. 

γεῖ. 15. ΕἸΏΔΙ͂Υ, Φοβῆαα ΟΠ 4] ηρο8. (06 ρθορὶς 
ἴ0 ἀοοίάο τὰ τὸ ἀποροῖ οσάοχῃ : “Ἰ ἐδ δϑϑσῃ 
ΟΥ̓ ἴῃ γΟῸΣ ΘΥ65, ἱ{ ἰἴ ρίθδθα γουὺ οὶ (ΧΧ. : εἰ 
μὴ ἀρέσκει), ὮΘ 681}8 ἴο [Π6ῃ}, ἕο δοσνὸ Φϑ βου, 

ἴθ ομοοδθ γοὺ ([ὉΓ γουγβοϊνοβ, Ἐ55 113) 
[16 ΔΥ ἩΒΟΙΩ γὸὺ Ὑ11] δοῦν; τ ΒΟΟΣ [86 
ξοὰξ ἩΒϊΟΏ γοὺΣ ἔδίμογα δοσνυϑὰ οἱ ἴδ οὐδοῦ 
εἰὰο οὗ [86 ΣἾνΟΙ, ΟΥ 6 χοάπκ οὗ 186 Ατηογχίῦθα, 
ἰὰ τ ῇοθο Ἰαπᾶὰ γὸ ἄνν611." Ης ρἶνοβ τῃθ ἴδὸ 
οδοίοο, τπογείογο, Ὀθνγθοη ἴἢ6 οἷά τοσβΐρ οὗ {6 
Ῥεπδίθβ ργβοιίοοα Ὀγ {πεῖν ἰβίμοτθ δηὰ τὸ ΒΔ 4]- 
ἘΟΓΒΠΪΡ οὗ τ ἱῃμδὈΙΔητ8 οὗ [86 Ἰαηὰ, [δ τΠ6 
ὙΠῚ ποῖ ἐοτνθ Φόβονδῃ. ὍΠ6 Ἰαςοῦ ΨΥ 111 μα τ 18 
ῬΑ δηὰ δἷ5 ΤᾺΤΔΙΪΥ ἀο, ἢ ΔΗΥ͂ ο886, ὉΓ ἰὸ δα άδ: 
ὈΌΓΙ δηἃ τὴν Βοῦδ6 Ὑ}111] βοσνὸ ΦϑμονδΆ. 

β. (ἢ. χχίν. 16-.28. 7λε ᾿βδηεισαὶ ο ἰδλ6 Οου- 
ἐκαπὶ. δίτιςκ ὈΥ ἴΠς ψογά8 οὗἩ Φοβῆθδα τῃ6 νν ῆ0]6 
Ῥεορίο πὶ} οὔθ οοηδοηΐ ΓΟΡΙΥ, ἴμαὶ πον ψιι}} ποῖ 
ἴοτξακο Φοθονυδῃ: “ Ὧ6 δ|80 Ὑ{11 βοῦν Ψψθῃόνβῇῃ, 
ἴογ ἢ 8 ουγ ἀοα᾽ (γνοτ8. 16-18). Βοίπρ γοπιὶ πάρα 
ἔμ ῦ ὉΥ δοβια πον παγὰ (18 8, δίης6 Φοπονδῃ 
5 ἃ ΒΟΙΥ δηά ἃ )οδίουῦ ἀοὰ (νετβ. 19, 20), {π6 ροο- 
Ρία ρμεγβῖδὲ ἴὼ ποῖ ἰοττηοῦ ἀθοϊαγαὕοῃ (νογ. 2]) 
ὙΒΕΓΟΌΡΟΙ ἴῃ ΘΠοΐοα οἵ ο ον δ 18, ΒΟΪΘΙ ὨΪΚ πηαὰθ 
(νεγβ. 222-24}, ἀπὰ ἴπ6 σονθπδπὶ γοποινθα (νοσ, 35). 
Α]] τη686 τϊηρε Φοβθτια ν᾿ τί [65. ἴῃ τΠ6 Ἰδιν- Ὁ Κ οὗὅὨ 
Οἀοά (νετ. 26), Γαΐφ6 8 ἃ πηοηππηθηΐ Οὗ βίοπο ἃ8 ἃ 
πίϊπο558 οἵ γἢδὲ [45 ἰδ κοὴ γἶδοθ {(ΥῸγ. 27), δηἀ τῃθη 
ἀἰξηνϑδεβ [Π0 γμοορὶς (γν6 τ. 28) ἐδοὴ ἴο 88 ροϑβο8- 
εἰοῃ. ὲ 

γεγβ. 16-18. 7λὲ εορίε᾽Ξ ερίὶν ἰο «οιλια᾿ 8 
δρεεοὶ. Υοετν. 16. Τὸ ἰάθα οὗ ἡκάρς 96} ΔΦοῃονδῃ 
δηὰ βευνυΐϊπρῦ ΟἾμοΓ χοάϑ, 18 τοϑθοῖθὰ Ὑγ11}} ΟΧΡΓΟδ- 

δἴοῃβ οὗ (ἴθ ἀθεροϑὲ ανοιβίου (ἸΔῚ 52 Ἔγὰν μ» 
ἴο ἰἀο]ΔΙτΥ, οοταρ. “ἢ. χχὶΐ, 29. 

γες. 17, ΤΠ Θ γοϑϑοι : Φοβουδῇ τα {πεὶγ αοά, 

6 πῆο μδὰ Ὀγοῦρθι τΒοπὰ πΡ ΤΌ), ἴον ψ οι, 

ἰῃ Εχ. χχ. 23, γὸ αν ΣΟΥ ὙΤῚ) οας οὗ 186 Ἰαπὰ 

οὗ Ἐζγρὶ, ουὐ οὗὁὨ 6 ποῦβθ οὔ θοπάαμο (5 

2. 0β Ἐχ. χχ. 3), δηὰ μδὰ ἀἄοπὸ ἐμβοβο ὥτϑδὶ 
εἰχτια, ἱ. ε., ἴΠ6 ἸΤΟΠΟΘΙΕ τηρηϊ!οηρά ὈΥ Φοβῆυδ 
{νεγβ. 8-12) Ὀθίοσο 1Πποὴγ ογθβ, δῃηὰ ἢδά Κεορὶ {6 πὶ 
ἴῃ 411} τ1ῃ6 ὙΔΥ ὙΠΟΓΘΙΠ ΤΠΟΥ πγθηϊ, οἷς, 

γεν. 18. Απιοηρ [6 ἀοοράβ οὗἩ Φειονδῆ ΠΟΥ τὸ- 
03}1 ὀβ ρϑοΐδ!]ν 1π|6 ΘΧριυ]βίοη οὗ τ|6 οτρἧπα) ἱηδὺ- 
Ἰλη18 οἵὁἩ τπῸὸ ἰαπᾶ, δηπα ποθὴ δα, 'π δἰ αβίοπ ἴὸ 
δοθθυδ᾽β Ἰαβὲ πγογὰ, “"τ᾿ἴὸ 8160 ὙΠ βοσνθ ϑδο- 
ΔῊ, ἴῸΣ Ὠ6 ἰ6 ΟἿΣ αοα.᾽᾽ “ 

Ἄογβ. 19, 20. Φοβῆπα 5111} ς8}18 186 ρϑόρὶς [0 
ποῖςο μον αἰδῆίου]υ ἱξ ττὰ8 ἴο δεσνθ εβονβϑῇ, ἈὉΥ͂ 

δου [παῖ μ6 νγ88 ἃ Βοὶν Θοὰ (Ὁ ἸΘῪ ὈΤΙΝ, 

881 ὅδιη. χυΐ. 26, ὩΣ ΤΙ Ὁ Ν, ἩΓΠΘΓΟ 4180 106 
δαοοῖ. 18. ἴῃ πὸ ο]ΈΓΑΙ; πῃ τεβροοῦ ἴο ὅπ 8686, 
οορ. ἔχ. χίχ. 6; [Ιαν. χχίὶ. 6,7, 8;.1 Ῥοῖ. 11. 9, 
ἃ8 Ὑ6]1} Δἃ8 [06 ΠΟΣΊΘΓΟΙΒ ΡΑΒΒΆΡΘΒ ἴῃ [βαίδἢ, Ἦ Π6 ΓΘ 

(οὰ 18 ἀοϑἰρηβίοα α5 (ΠἸ6 ΝΒ "ἃ ἸΟΎ ΤΏ, 6. 9., οὮ. 
γ. 19, 24; χί!. 6; χχχ. 11, 12; χὶὶ!. 14, 43, οἵς.), ἃ 

θαϊουα αοαὐ (ΝΕ ἢ δ, Εχ. χχ. ὅ, δ ἢ ὍΝ, 

Ν δῇ. 1. 3, ΧΆΡΙ ὌΝ, 8 ΠΟΓΟ), ὙΠῸ 0 }}} ποῖ ἔογρῖνο 

ἐταπϑρτθϑϑίουϑ (9155) δηὰ βίη8. “δ, βροκθη 
οὗ τὸ Ὀγρίνοποϑ8 οὗ β[Π8, 18. ΘΟΙΏΙΏΟΝΙΥ οοπδυγαρὰ 

νἢ ἀοο. τεὶ; 1655 ΓΘαΠΘΠΕΥ στῇ σι τοὶ, Ὀ651468 
τη ραβϑαρα ἴῃ Εχ. χχῆ. 21; 8. χχν. 18, ψ ἢ 
8 κἢν τηοαϊβοκιίοη οὗἉ πιο --- ἴὸ αὐναγὰ ἔογμίνο- 
Π65Β ἴο 8[η ᾿᾿ (Κα6}}). 

Μεγ. 20. ΤῊ 8 7οα]οαβυ οὗὨ [6 ΒΟΥ ΘΟ Ὑ}}} 5Π|0} 
1196} ἴπ εἰ18, τῆας 1 ΠΟῪ Β5που]ὰ ἔογβακὸ ἢἷμπὰ ἀπά 

βότνβ δίζϑηδο οὰδ (9) ὩΡᾺ, 88 αδῃ. ΧΧΧΥ. 4, 
ὙὙὮΠ1Ὸ ἴῃ νοῦ. 16, δ ἰῃ εἰ. χχὶ 16, τὸ ἰουῃά 

ὩΙΝ Γ Βὸ ψι|}} τυγη (Ὁ) δηά ἀο τῆσδ πῇ ἈΔΥΠῚ 

Δηα σΟηϑι1Π16 (ΠΌ9, πη ΐδη, Δ Όο 188} (ἢ 6πὶ, οὐὔνον 
[δῦ Βὸ 886 ἄοῃο ἔμϑιῃ φοοά, ὶἐ. 6., που ΔΗΥ͂ 
Γοραγαὰ [0 16 ἕδος ἐμαὶ ἢ μα ἀοῃο ἴΒεῖὰ ροοά. 

γεν. 21. Τὴ ρϑορὶο δάποτο ἴο {πεὶγ γοβοϊ αὔθ 

ἴο βοῦν δοβοναι. Οπ δὲ 2, πιύνίπιδ, οΟΡ. οἷ. ν΄. 
14. 

Ψ ον. 22. Φοβῆυδ 6118 ΤΠ ΠΟῪ ἴὁ ὙΪΠ688 
δισαΐηβι {ΠΟπηβοῖνοβ, {παῖ ΠΟΥ πᾶνο σἤοβοη Φοῃον ἢ 
88. 1Π01γ αοἀ, ἴο βετνο [11π}, ἑ. 6., [ἢν Μ1}}, 1 ΠΟΥ 
ονοῦ [Ἀ}}] αὐνδύ, Ὀδ Οὐ] οα τὸ δάμη τπδῦ ΠΟΥ͂ ΟΠ66 
σἤοϑο Ζομονϑδὴ, δηὰ {πὸ ἢ ποῦν Πβ ἃ τμιῖ α͵80 
ἴο Ραπίβἢ {Π6πὶ Ὁτ {ΠΟΥ ἀη α Πα] πο58. ᾿ΓῸ τ} 18, 
ἴοο, ΤΠΟΥ αϑϑοηΐῖ, ΤΌΡ᾿ Υἱηρ, 848 ὙΠ ὁπὸ τιουτἢ : 
τυϊιθ5865 (84 ΓῸ 6). 

ον. 23. 511} δποῖθοῦ ὀχπογίδίοη οὗ Ψοβῆσβ, 
τοβπρ οὐ ἴπδὲ δϑδοηῖ, ἴὸ Ρθ δυνὰν [Π0 ΒΙΓΔΠΡΘ 

ρβοἂβ (48 νϑῦ. 20, "32 να κ᾿») ὙΠσἢ τογθ ἴῃ [ἢ9 
τηϊα5ιὶ οὗἁὨἨὨ Τ1Π6πὰ, απὰ ἰπο μα {ΠπῚΓ ποαγὶ τὸ Φο που δῇ, 
τ6 Οοἂ οὗ [880] (48 νοῦ 2). 6], Ὁ] ονίην τΠ6 
ΘΧΘρὶο οὗ ΗΠ. [κονἱ "θὰ αούβου, Ααπραδίπο, πᾶ 

Οαϊνίη, ἰακοβ 9 Ξ 53. βρσαγανο Υ ΞΞ ἢ γοῦν 
ποαγίβ, θθσδιβο ἴῃς Ῥϑορίθ, ὙΠ 4}} τποῖγ τ ]Πηρ- 
Π658 ἴ0 ΓΟηοιηςα ἰάἀοἰαἴτν, γοῦ ἀο νον Ὁ Φοβαα Ὧο 
ἱπιᾶσο5 τὸ 06 ἀοδίτογοά, 48 νγᾶ8 ἀοπο ἴῃ ἴΠ6 Β᾽ πιῖ 18 
οΆπ 65, αση. χχχν. 4; 1 ὅδ. Υἱ. 4. Ηο {πίη ΚΒ, 
ἤμαγῖμον, 1π8ὲ ΔἸ ΠΟοῸρ ἢ [ἢ 6 ΡΘΟΡΪΘ, ἃ8 Δ ΠΊῸ8 ΤΌρτο- 
56 η18 ἴο Ὠἰβ σοπογαῖίοη (Απ|. ν. 26, σοι ρ. Αοἴβ νἱῖ. 
43), οαΥτγίοα δου τ [πο πὶ 4015 'π ἴΠ6 ψ]]Δογ- 
Π655, γοῦ ΨΠῊ (86 ἀγίηρ οὐἦ οὗ τῃς σοπογατ θη σοη- 
ἀοιηποα δὲ Καάοβιι, στοῖβ ἸἀΟἸΔΊΤΥ νου] ᾿ανὸ ἀ18- 
ΔρΡΡοαγοή ἔγοπι 15γϑθ]. ΑΓ 6 ΠιΔῪ στδηΐῦ Πα 50 Ἰοη 
88 “οβίιαα ᾿ἰνοά, 15γα6] ῬαΌ ΠΟΙ δοῦν τΠ6 ἰσῦθ 
Οοά, Ὀπε ΒοΙα ἴδ νοῦν ργοραῦ]θ {Ππαῦ, 88 πὸ τηϊνδς 
[Ἁ}} τ 6 1} ΚΠΟΥΣ, ἸΔΠΥ͂ ἃ ὁπ ἴῃ βοογοῖ ᾿υβρροᾶ 
186 4018 νυν ἱο ἢ πα ΟΝ ἀοσιιδηἀοα [αἱ [ΠΟΥ͂ δου] ά 

Ρὰϊ ΔΊΓΔΥ, ἀϑίηρ τ[π6 βάπιὸ ποτὰ (ΓΙ) τ Πῖοα 
Ψδοοῦ δαὰ πβϑοὰ Ὀοίοτο, δηὰ ϑαλπδὶ υϑρα ἰοῦ Ὠ]η}. 
ΑΒ τορδγάβ ἴπ6 δοῖα] τοπλοναὶ οὗὨ [116 ᾿ππΆρ68, (ἢ 8 
ἸΏΔΥ ᾶγνο [Ὁ] ον, Αἰ ποι ἢ Ὑγ6 ΔΓΘ ποῖ 80 ἰη- 

ἰοσπιθά. ΕἾπαν, ΞΘ 3 3 ΠΟτα ΘΟΓΙΔΙΏΪΥ 18. αϑϑὰ 
ῬτοοΐβοΙΥ 88 πλτςῖ ἴῃ [Π6 ΡΓΟΡΟΓ 86η56 88 ἴῃ θη. 

χχχυ. 2, ὩΘ ΘΓ, δηά 1 ὅ4πι. υἱῖ. 8, ὈΘ ΘΓ. 
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ει. 34. Ἐὸν [80 {πἰγτὰ εἶπ|6 (ν γ8. 16, 21) 86 
ἔθη: ΔΥΟΓ ἴπδὲὶ ΠΟΥ Μ{11] βεῦνὸ Φοδονδὴ δηά 
Θδγκοη ἴο ἢΪ8 νοΐοθ. 
ψεσ. 25. ὕροηῃ 818, Φοβῆυα τηδᾶς ἃ φονοπϑηῖ 

Ὑὐῖ1ἢ τοι [πὲ ἀΔΥ͂, ἱ. 6., ἢ6 τοπουγοὰ {Π6 οονδηδηϊ 
οοφρΙ ἀρὰ οἡ δἰηδὶ ὈΥ οὐ ν τ ϑγϑοὶ (ἔχ. χῖχ. 
20), ἴῃ ΚΘ ΔΉΠΟΥ 88 Μοβοβ δά ἄοπθ (Π 6αϊ. 
ΧΧΥἹΣ. 69) ἴῃ τἢς Πο]ὰ οὗ Μοαῦ. μοι 10 18 βαίὰ, 
ἔστ ΠΟΥ σοποογηὶπν Φοβῆθα, τπᾶῦ ΒΘ βοὺ ἵδϑιῃ 8 
ίδίυῦθ δηἃ δῇ ογάϊμδηοθ (ο0Υ Ἰπαρτηθηῖ) ἰὰ 15- 
ΣΟΙ, ΤΠ 686 ψογήβ ἀγὸ ἰῃ δι] υβδίοη ἴὸ ἔχ. χυ. 25, 
ὙγΠΕΓΟ, ἴῃ οοπποοίίοη τοιὰ τι σμδληρο (ποῖ ὃν [Π]18, 
ΚΟ) οὗὨ πὸ ὈΙΓΊΟΥ αῖοσ ἰητο δνοοῖ, σοά μι πιβο] ἢ 
ΘΒ Π ΒηΘα [ῸΓ βγαθὶ ἃ βίαϊπιο δπὰ τρῃῖ. Ηοτο, 
0 48 ὈΓΘΟΙδεΙῪ [πγοι ρ ἢ τΠ6 γοηοννΑ] οὗ [86 οον- 
θηϑηΐ ἐπεὶ βίαια δηὰ σἰχῆϊ (ὉΓ {Π16 ΡΘΟΡΙΘῈ ννΌΓὸ 
ΘΠ ΙΔ ΠΒΠ6 ἃ πὰ ἀοιοστηΐποι, ---ς “ ἢδ [ἢ τηδίογ οὗ 
ΓΟ  χίοη βου ἃ Ὀ6 τι [βγαοὶ ἰανν δηὰ σίρμν᾽ 
(Κποῦο!). 
γ οβ. 36-28. Αἴϊοῦ {π|5 δὰ ὕδοὴ ἄοπο, Φοασβυδ 

«πτοὶθ ὕμ680 ὑδίηζβ, (ργορ. νγογὰ8, ὩΣ ἼΓΤΟ ΓΝ), 
ἐ. 6.,. 41} ψΠΐϊσὰ δ. Παρροποά τποτὸ δ ΒΘ ΒοΌΒΘπι, 
τῆς ν]ΟΪ6 ἐγ ϑβοῦοη Ὀοίννοθη πἷπὶ ἀπά [Π6 ΡΟΟΡΪΘ6, 
ἔῃ [5 ὈΟΟΧ οὔ [86 ἰδὰγν οὕ Οοάἅ. Ης πτοία ἃ ἀοσι- 
τηξηϊ --- ἃ ῬΓΟΙΌΟΟΙΪ, 80 ἴο ΒρΡ68Κ --- ΠΟΠΟΟΓΠ ἢ [ἢ 6 
ΤΩΔΙΟΓ, ΠῚ ἱπιτοάαςορά ἴτ ᾿ηῖο τῃ6 θΟΟΚ οὗὨ [86 ἰδιν. 
Αὖ τῆς. 34π16 {π|6 6 τοὺ Κ 8 σγοαῦ βίοπο δηὰ βοὶ ἐΐ 
ἘΡ ἴδοῖο υᾶον ἴδ) οὐκ ὙΓῚΘῺ γα ἐπὶ 8:6 βδᾶσιο- 

ὕΌΆΔΣΥ οὗὨ ἥόβονδα (δ Ἰ5 23). ΤΉ δαποίθατν 
8 ποῖ ἴδ {Δ ΌΘΓΠδο]ο (Εχ. χχν. 8; [,(ον. ΧΙ. 4. χῖχ. 
80; χχ.8; χχὶ. 12; ΝΌμι. ἰἰϊ. 88; χίχ. 20 δρ. πο- 
θ6]), δίποθ 118, δοσογάϊηρ ἴο οἷ. χυϑὶ. 1, βίοοά ἴῃ 
δι οἢ, θὰ ἃ σοπβοσγαῖοα βρδοθ, ἃ ϑάσγοα προῖ; δηὰ 
[π18 ῬΪδος, ἰπάἀςοα, τυ] τυ οβ6 11 π|18 βῖοοα [16 
ΟΔΚ, ΠΟΙ [πὸ στοδῦ ΒίοΠ6 νγ88 βεῦ 10 ὃν ΦΖοβῆπδ (εἴ. 
ἄτη. χχνυὶ!. 18; Φοβἢ, ἱν. 20-22 ; 1 ὅδ. νἱΐ. 12), 
δὰ ὕοθη Δ] ] ονοὰ Ὀγ τ[Π6 Δ]τᾶγ τ ἢ ἢ ΑὈΓΆΠα ΠΣ ἀπὰ 
Ἅδοοῦ πα Ἄσιον θα} τΠογὸ (θη. χὶϊ. 7; χχχίμ. 
20). ὁ τδγ δαά ψῖτ ποῦοϊ, τπδὶ δοσογάϊπς τὸ 
Ἑςἢ. νἱ]ϊ. 80, δοσμδ. Πἰπ 56} πα 01} δὴ δ] τᾺ τ οἡ 
Μουηι θα], τπεγοίοτθ ἱπ οἸοβα Ῥτοχί λΠΥ τὸ 858ι6- 
σἤθη), ψνϊοῖ, Κ ΟἾΠρᾺ] (οἰ. ἐν. 30 εἶ ; χν. 7), 
Ὀδοδῖηθ 8. ΒΟΙΪΥ ρ]αοα. 

γεν. 27. Φοβίιυδ ΠηΔΙΠΪΥ Ἔχρ]δίηβ (86 βρη  βοδποθ 
οὗ ἴ6 βίοπο, νι ἰοἢ 18 ἴο ὃ6 8 ἩΪΓΠ 688 ἰη51 (Π6 
ῬΟΟρΪα ἰῃ 6486 ΠΟΥ ἀθηγ Οο4, δἔποο ἐξ μοαγὰ 
81} τ 6 πογάβ οὐ Ψοβονδῆ (νοσ. 2). [Ι͂ἢ ἃ νυἱνιὰ 
ἱπΔΡΊῚ Δ Οη [6 δίοῃθ 18 τοραγαθα 88. ἃ ρϑύβοῃ, 80 
ἴο ΒρΡΘΑΚ, ὙὙπῖς ἢ Π88 βοὴ δηά ποδγὰ ΘυΟΥῪ [Πίηρς, 
ΘΟΙΏΡ. οἷ. χχῖ!. 84. 

νοῦ. 28 τεϊαῖοβ 100 αἰβιηβ8α)] οὗ [80 ῬΘΟρΪβ. 
ΕΥΟΥΥ͂ ΟἿΘ ΓΟΓΌΓΠΒ ἴο 6 ρμοβϑοϑϑίοη. 

γ. (ἢ. χχίν. 29-38, δεαίὴ οΥὕολια απαὰ οΥ Εἰεα- 
ζΖαΓ. Ὅοτϑ. 29, 80. [ζ 18 ρΡγοΟῦΔ0]6 {πὶ ἱπηπιθα δου 
τπογοδῆου δοβῆυδ ἀϊοα, ὁπ αηάτοα ἀπά ἴδῃ γϑδᾶγβ 
οἷά, δὖ 1π6 Β8Π16 59 ὈΧΘΟΪΒΟΙΥ 88 {π8 ν᾽ ἰο ἢ ΦοΒΟΡἢ 
τοδοποά, ἀοη.]. 26. Ης νᾶβ Ὀυτγοὰ δι σοί - 
ΒΟΙΘΒ (εἶ. χὶχ. 50). Τἢο τηοιιπίαΐη οὗ ΟΔδλβὴ, 
Τηθητοηοα ΠΟΥ δὼ γ06}} 48 ἰη ψυάᾶν. ἰϊ. 9; 2 ὅδμι. 
Χχὶϊ!. 30; 1 (Ἰγ. χὶ. 832, σδηποῖὶ δ6 ἰἀοπθοά. [18 

παπιο, 1 2)}3 ἥοη 12 93, τὸ ρυβῆ, τπγαδβῖ, βίρη δ, 
δοοογάϊηρ ἴο (ἀςβθῃΐαβ, ρογμδρ8 {πὸ βδ8 6 88 [ὉΓ6- 
τγιυδῖ, ΤΟγοσρτίηζ. 

γετγ. 831. δο Ἰοηρ 88 Φοβίιυα δηὰ ἴπ6 οἰ άοσβ, ῆῸ 
ΜΠ ΠῚ} ἷπὶ Ὠδὰ Ἰοὰ [6 ρθορὶθ, ᾿νε, δπὰ ποδθ γῇο 

μδὰ Κπονπ (ἢ 1), ὦ, 6. ἐχρογίοποθά, 8}} {π6 ὑγοσῖα 

ΟΝ ΓΙ Ὁ 23) οἵ σοβονδμ, τυίοι μὸ μαὰ ἄσῃθ 
ον Ιβγϑοὶ, [βγ88] βοσνυϑὰ ψοβουδῆ, 88 18 1 Κοσ 186 ΓΟ- 
Ἰαϊοὰ Ψψυάρ. ἱϊ. 11 Βὲ 

γεν. 832 σοπίδίηβ δὴ δά ἀἰτοπαὶ βιδίοτηθηΐ οοῦ- 
οογπΐπρ [Π6 ὈΟΠ68 οὗὨ Φοθορὶι, γγίςι δαϊορα [Π6 Θοη- 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ Ὑ00880 .. 

οἰυβίοη ὨΟΓδΟ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ͂ 848 ἴπ6 ἀἰθοοῦγθο ἰπ γα. 
1-.28 μδὰ Ὀθθ Ἴοποογπὶηρ ῃθοποιη, Πότε τῇ 6 
ΓΟ θυτίοα, ἰῃ τπ6 ρίθοθ οὗ στουπὰ νι ίοι ὅδεὸ 
Βδά οποο Ὀουρ} ἴῸΓ ὁΠ6 διιπάγοα Κοξα (θη. χα. 
19) οΥ̓ 16 8οη5 οὗ Ηδπιοῦ τ ἔμδτποῦ οὗἨ Βοος ἤθτη. 
ὟΥὲ Ἰοϑττὶ ἔγοιμι ἔχ. χἕϊὶ. 19, τ[παὲ τἰς ᾿πτδο  ῦο8 δά, 
ἴῃ σΟΠΙΟΥΤΑΙΥ͂ ὙΠῚῺ 8 ἰαϑὲ τ 18} οὗ Φοβορμῆ, τοοοτά θὰ 
ἄσεη. 1. 35, ὑγουρῆς {Π656 Ῥοποθ ουἱϊ οἵ Ερτρῖ, ἀπὰ 
15. οἰγου Πιβίλποο 15. πηοητοποὰ ΟΥ̓ οὖσ δυῖθοῦ ἴῃ 
16 θοεσὶππίηρ οὗὨ 118 νϑῦβα. 

αν. 88. Αἴου Φοβῆπδ, ἀἰοὰ ΕἸΟΆΖΑΙ 8150, τ{π6 
ΒΟοη οὗ Αδόοῦῆ. ΗΟΥῪ ἰοπρ αἴογνατα πὸ σσπηοὶ 
ἀοιοστηῖπθ. ὙΠΟΥ Ὀατίοα Πῖπὶ δὲ ΟἹ ΘΔ -ὈΒί 688, 
ἰ6 ΟΥ̓ οΥ̓͂ ἷ8 δοη, νι μῖς ἢ μδαὰ ἤθθη ρίνοη ἴο τῆς 
ἰαϊῖίοῦ οὐ Μουπὶ Ερ γαίῃ. ὅϑδίησο 10 18 ἜΧΡΓΟΘΒΒΙν 
5811 τδὺ (ἢ 8 ἀἰῥδαῦ Ῥίποπαο ἸΔΥ οὐ στπουῦ 
ἘΣ γχαῖσο, νὰ στὰ Πορθίηβοι, το ἘδΌΤΩΕΟΣ 
(Ρ. 155), δὰ Κηοῦεϊ, ὙΠῸ τοραγ δα ἱξ ἃ8 Ὀοίηρ τῃ6 
τοϑοηῦ ἀοοῦ ἰηῃ Μδιηάχε]!, Ρ. 87, οὐ {104 ἰη Ἐοῦ. 

"ἰϊ. 80, 81, οὐ ΟἸέγθοῦ {|0ἷα πη Ιξἰτίον, Εγάξ. χνὶ. ρ. 
559 ἔς, τη6 κώμη, υἱἱα σεδα οἵ Ἐξπιξοῦ. δηὰ Φοτοῦιο. 
ἴς βιἰοοά ἢν πιῖ]68, ἑ. 6., ἴσο ποῦτβ, βοστῃ οὗ ΟΠ ΡΗ- 
η8, ἰονναγὰ ΝοΔΡρΟΪ 8 οὐ ϑῃοειοπι. Καῖ], ον νου, 
{μη} οὗ ἐμ0 [ον Πς 8] εἰν ἀενά (ςἢ. χυῆΐ. 24), τὸ 
ὙὙΠΙοἢ ΥἹΟΤ [86 ροβίσθοθῃ “οὐ Μουηΐ Ἐρῆῃγαϊπι 
ποοὰ ποῖ, ἴῃ 18 οΟρίπίοη, δ6 8ῃ οὐ͵οοοη, Ὀδοβι 56 
{8 τπηοπη ἰδίῃ, δοοοσγάϊηρ ἴὸ Δυᾶρ. ἱν. ὅ δηὰ ΟἾἾΟΓ 
Ρδββαρ 8, το ιοα [Δ Ὶ ἰηῖϊο 116 ΚΟΥ ΟΥΤΥ οὗ Βα6η)Α- 
τἷη (9). 

Τῆς Ηοθτον οτχῖηδὶ οὗ, ΟἿὙ Ὀοοῖ οἰοβοα υσὶ τὴ 
18 ποιίος οὗ ἴ[ὴ6 ἀραί οὗ ΕἸοασασ. ὙΠ ΓΤ Χ, 
αν δααοὰ ἃ βιιρρ)οηοηΐ, οοπηδιηΐηρ δπάρ. ἱϊ. 6, 
11 Ὁ, ἀπά 11. 7,12 (., νυ ϊςῃ, Πούγονογ, 18 πον 6 ΤῸ 
[οππὰ ἰῃ {Π6 λ58. δηὰ οἀϊοηβ οὗ Φοβῆυδ. ΥΚΥ6 
εἶν ἴ{ δοοοχάϊηρ ἴο (μὲ Ῥο]γρίοῖς ΒΙ0]ὸ οἵὗὁἩ τοῦ 
δηὰ Τ]οῖϊο : Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λάβοντες οἱ υἱοὶ 
ἸΙσραὴλ τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ περιεφέροσαν ἐν ἕαυ- 
τοῖς, καὶ Φινεὲς ἱεράτευσεν ἀντὶ Ἐλεάζαρ τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ ἕως ἀπέθανε, καὶ κατωρύγη ἐν Γαβαὰθ τῇ δαυ- 
τοῦ. Οἱ δὲ διοὶ Ἱσραὴλ ἀπήλθοσαν ἕκαστος εἰς τὸν 
τόπον αὐτῶν καὶ οἷς τὴν ἑαυτῶν πόλιν. Καὶ ἐσέβοντο 
οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὴν Αστάρτην καὶ ᾿Ασταρὼθ καὶ τοὺς 
θεοὺς τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ αὐτῶν. Καὶ παρέδωκεν 
αὐτοὺς κύριος εἰς χείρας Ἐγλὼν βασιλέως: Μωαβιτῶν, 
καὶ κατεκυρίευσεν αὐτῶν ἔτη δόκα ὀκτῶ. 

ΤἘΗΒΟΙΟΟΙΟΑΙ, ΑΝ ΒΤΉΙΟΘΑΙ, 

Ἰ. δοβῆπδ᾽ 8 ΠΟΌΪΘ σμδγαοΐογ, μἷ8 ἀθορ ἱπαῖσῃις το 
(οὐ 8 Ἰεβάϊηρβ οὗ δὶ8 ρθορὶθ, ἷϑ δοσιιγαῦβ Καον- 
ράρο οὗ 116 ἱποοῃβίδπου οὗ ἴπ6 Βυιηδηὴ Ποαγί, Ἠΐβ 
Ὀεδυ ἃ] ἰγοδίτηθης οὗὨ τοὶ σίου. οοοββίομβ, 8}} 
Ρϑδὺῦ ἰῃ [ιἷϑ Ἰαβὶ ὑνὸ δάἀάγοβϑοβ δἵ ρασγίΐηρ ἢ τῆο 
ῬΘΟΡΪΘ. ΑΒ [ἈΓ 88 ροββί Ὁ]6 ἢθ ἔθορβ ἰβ οὐγὰ μεδυ- 
ΒΟΠΆ] τηογὶς ἴῃ [Π6 Ὀδοκστουπά. [ἐ 5 αοὰ πῆο 48 
ἰουχῦ ον ἴ8γ86] (οἰ. χχ δ. 8) πὰ ν1}} 511}} σε μοΣ 
δρῦν τῸγ Ὠΐτῃ (εἰ. χΧΙϊ, 10), τ6 αοά οὗ [Βγβεὶ (ς ἢ. 
χχὶν. 2, 23), ὙΠῸ ἴγοσῃη δησίθηϊ {π|68 (εἶ. χχῖν. 9) 
ἴο τ} 6 ὁ ΑΑΥ Δ5 ὙΟΠΟΘΥΥ πιδηϊοβιοὰ 
[τα 861 [0 18 ρϑορίθ, βῆονγσῃ [ποτὰ τὰς ἴδνογ, διὰ 
βΏΔΙΠΥ ρσίνθη τποῖὴ ἃ δα τι] ἀπ ]} ης- ο᾽δοα (ς ἢ, 
χχῖν, 18). ΟΥ̓ Ηἰπηβ6 1 μῸ6 βαΥβ τον (ἢ δὲ ἮΘ 
8. οΪά δηὰ τηυδί ρῸ ἴΠ6 ΝΑΥ οὗὨ 41] 16 δύ (ςἢ. 
ΧΧΙΙ. 2, 14), ΓΠΕΓΟΙΌΓΘ ἃ ΠΙΟΥΙΆ] τηϑῃ βαῦ)οςῖ ἴο τῆ 
Ἰοῖ οὗὨ Δ]} δαυίμ!Υ οχιβύθμοθ, ἃ τῆλ ὙΠΟ, πανῖην 
[1616 ἀ ἢΐ8 ᾿Δ9Κ διὰ ἀϊδβίσί θα θὰ τηθ ἰαπὰ ἴο τη6 
ΡΘΟρΪΘ (εἰ. χχὶϊ!, 4), ταποὶ ΠΟ γοϊίγο ἤἀοτῃ (ἢ 6 τλ6- 
ΓΘ ΟΥ̓ εἶ8 ον ΠΥ, Ὀπὶ ΠΟ, 88 ἸΟΠΣ ἃ δ ᾿ἶτος, 
11} τ ἢ Π18. ΓΒΤΛΠΥ δοῦνο Φοβονυδα (οἷ. χχῖν. 15). 
ΗοΥ ΠΟΌΪΥ, οπ ἴδθ οἵδοὺ μδηά, ἣθ δβκοίοο ἰὴ ἸΒΕ5 
δαῖατοθ, ΑΓ ΌΪΑΣΥ ἰπ (ἢ6 δοοοηᾶ ἀΐκοοιιγβο, τ 
ὝΟΥΚΘ οὗ ἀοά; ΑὈγΑΒΘπλ 5. 6411 (οἢ. χχῖν. 2 4), 
[86 τηϊδβίοη οὗ Μοβοβ δηὰ ἴβγϑοὶ' β ἀδ νογδησο οὐἱὲ 
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οἵ Εγγρι (εἰ. χαὶν. 5 6..), 1π6 οοπαμεβὶ οὗ 16 
ΑΠΌ 65 Ὀοτοπά ἔπο Φοτάδη, (ΠπῸ τυγπὶηρ ΔΎΓΑΥ οὗ 
(86 ουγεο οἵ Βαΐδαπι, [π 6 σλρῖιτε οἵ Φογ πο, τἰ6 
οὐπαποθὲ οὗ τῃη6 ἰαπὰ (ἢ. χχῖν. 8 1). ϑίπος δ 
χησπ, δβουγενοῦ, {π6 πυπιβῃ ποσὶ ἴῃ 119 ἤσκΚΊοΠ 688, 
δηὶ ἴῃ ραγισι τ ππάογϑίοοα βοσ ΓΑΙ ΟΙΥ ἴπ6 πϑηϊ 
οἵ ἐἰδἀξασῖποβθ οα [6 ραγὶ οὗἉ Ιβγϑοὶ, ἢ6 γερεαῦθ 
δ πο π 5865 τῆ οπι τὸ Π 6 τ ν τον τά (οὐ (εἶν. Χ ΧΙ. 
6,7,11; χχῖν. 14, 15), ϑγηβ {Πθπηὶ ᾿ἰ κου ῖθο, δηὰ 
ἰῃ μαγὶ πεῖ ἢ ποτγὰβ8 οὔ βῇδγρ βουύθυΥ, ἀρδίηϑι 8}} 
τ μάαρὶν οἢ. χχὶϊ. 12)-16; χχὶν. 14, 20), δηὰ ρμεῖ 
ἴδοι) 4 {πῖγα εἰπῆ ἴὸ τῃθ τοὺ ψ ΒΟΙΠΟΥ {ΠΟΥ ΜΠ] 
ΓΟΆΪΥ βετυς Το βουδὴ (οἷ. χχὶν. 15,19, 20, 22). [πῃ 
1815, ΒΟΥΓΟΥΕΤ, ΑρΡΡΟΔΓς δ 1π6 βᾶτὴθ ἔσηθ ΟΠ 8 8᾽ 8 
ἐχοο Ποὴξ πηἀογβίδηάίην οὗ ἴπο ἐγεδίπηεηι οὗ τοὶ - 
ἰοὰβ ΘΟΒΟΘΓΏ5, ῸΓ ἢθΘ Ὑ] ΘΙΩΡΙΟΥ͂ ἢῸ σοῃβίγαϊηϊ, 
δαϊ ἰΙεανθα ΘηΓΓΟΙΥ ἴὸ {πο ὶγ οσσῃ σΠοῖσθ {πὸ ἀδο 8100 
ἩΠΕΙΟΓ [986] τὸ} βόσνυὸ ομου ἢ ΟΥ̓ ΠΟ 5ῖγδηρο 
ξοάβ οἵ ποῖ ΠΟΥ μδὰ κπονοάρο (οἢ. χχῖν. 15, 
19,30). Βυὲ τῇση, δἴοσ τῃ6 ρεορίθ ἤατο ἀοοϊ οὐ 
[ος ϑοδονυδῇ, δ που ΨΦοβυδ ἢδ8 ὙΘΥῪ ΟΙρ δῖ- 
ἐδ! γ νοϊπίοα οἱ τπδὶ ΗΘ ἰ5 8 ΒΟΙΥ δηὰ ἃ 16δ]οῦβ 
Οοὰ (εἰν, χχίν. 19), 0 Ὑ7}}} ποῖ [ὈΓΣΊΤΘ ἸΓΔΏΞΡΤΟΙ- 
Ξ0η8 8πὰ βίης, 6 ἀδπιδηϑ οὗ [θη 4190 80 πιυςῇ 
ἴδ πιοῦὲ ροϊηϊεα!ν τμδὺ ΠΟΥ 8}}4}} ρυϊ ΔΌΥΑΥ͂ 8]]} 
ΕΊΓΔΗ . 

"Ά ἷ Γεϑρθοὶ 0 1πΠ|5 Ρα Πρ ΔΎΥΑΥ οὗὁἨ δβίγβηρο 
ἐοάς, τὸ ἴδκθ πὸ ᾿ἰδετὶν οὗ δα ἀϊπυν Οογ ας ἢ 8 τὸ- 
παλτκ οἡ οἷ. χχίγν. 23, τ ῃοἢ 5111} τότ ἀσῆη!ϊ(6] 
δΌΡροτίδ ΟὟὐ δχρίδηδίίου οὗ ἴπ6 Ῥαδβδρθ. “1 15 
ΤΕΙΙΔΥΚΔΡ]6,᾿ Π6 δᾶνβ, ““ἴΠπδϑΐ, δῖοῦ Αοδῃ 8 ἴχο8- 
ὑπὸ ἴῃ ἴπ6 ταβῖῖου ΟὗἨ ΤΠὶπρΒ ἀονοϊοά, δπὰ δέϊογ τῃ6 
“ΓΒ Πτ65 ῃΔἀ ἠοῖ Ἰοηρ Ὀοΐογο Ὀθθη γεϑάν ἴ0 δυθηρθ 
0 ΒΙσΠΑ ΠΥ [Π6 ΒΌΡρΟΒοὰ ογτὴθ οὗἁ [ΠΟῚΣ ΓΒ 5}0Γ- 
ἀδηΐς Ὀγοίῃγοη ἴῃ ογοοϊπρ 8 ταὶ δ᾽ ταγ, ἰάοί τ 
οὐὐἹὰ 51}}} παν ἤθΘΠ ΒΟΟΓΕΓΥ͂ ργαστοοα διηοηρ 
τε. [ἡ 115, Βονγονογ, ἵνο τηυβί (ΑἸ ΓΙΥ ΘΟὨ ΒΊΟΥ 
μον διὰ ἴτ ψγὰ8 ἕου τὸ τποῦρὶ οὗ {π6 ΟὨΘ6, 4]- 
τοὶσῃν, οπιπίργούθης Οοὰ τὸ πα ἰοάϊρπηοπε ἴῃ ἴῃ 6 
πιπά οἵ ἰῃ6 ποδί οη-8ρ ΓΘ ρθορὶθ, μον, ὑχι ἢ 
(5 πὸ ΠΟΥ διοοά δ᾽οης διποπρ ὕΠπ6 πδιϊοηβ οὔ 
ἴε ὙΠΟΪῈ σΟὨ ΘΠ ΡΟΥΆΓΥ ψ ΤΙ], Ἡξῶ ἴον, {Πογὸ- 
ἴΌγό, ΤΟΓΟ ΠΟΠΕΠΉΆΙΪΥ ΟΥ̓ΔΓΟΌΠῚΘ ΔΠΘῪ 8ηα ἴδκθη 
οαρῦνε Υ τῃ6 Βρίγὶῖ οὐὁἨ 186 ποτ] δηὰ οὗ ἴπ6 δρο, 
δηἀ ἱπορβ9ΆΠΙΥ ΤΣ Θα ΔΎΔΥ [0 ΟἾΠΟΥ ΠΟΙΡΟΓΒ ἔΓῸΠ| 
ἴδιο ἀϊν πεν Δρροϊπύθά τποδῃβ οὗ στϑοθ νγΠ οι βοοπιρα 
ποῖ [0 β8:δίν {Ποῖ ΠΆΛΙ δὶ ἀΟΒ1ΓῸ8; ΠΟΥ, ἴπ ρῬαγιὶο- 
πἰδγ, ΤΠΘΥ 581}}} αἰοστανὰ8 ΟυΒΠΡ Ὁ 16 
ττι6 (οἱ ππάδγ ᾿τηδρο 8, ῬΑΓΕΥ τη0 αἰν ηπρ Ποπδο- 
ξοά: {τεγαρἢ πὶ) ἴῃ βοογοῖ; δηά ΟΝ ἴθ ἀμτηθηὶ 
οἵ (ἀοά τηισῃῖ Ἰπάθοα βθ28 Προὰ δπὰ μοὶ σΡ ΟΠ6 
ἐχαπιρίο (Αεηδη, οἰ. νἱἱ.), ποῦ, ὉΠοτοίογο, δὲ 8 
ἰδίοτ ροτοά, ἰῃ Κα ΤΌΠΟΥ; Ἔχ γρϑῦπρ' ἴῃς Ββίη. 
Τῆδι ἴπ τπ6 πὶ] ἀογηθῖβ (ἢ 6 ΡΪ6 ἱπ δβϑεγοῖ γγοΥ- 
ἐπιρμοά [1018 Αἰπγὺ8 ἀθο αγοβ ΧᾺ Υ. 25; ΘΟΡ. Δοῖβ 
τῇ, 48), τῆδι ΠΟΤ τ γ που 56 014 ροδδ ὁσθη Ἰῃ 
Ἰλανιά᾽ 5 ἤοπ8θ, 13 βῆονῃ ὈΥ 1 ὅδπι. χίχ, 183,16. 
Νο ΔΡΟΒΙ͂ΔΘΥ ἔγοπ ἴῃ ἴγιιο (ἀοὰ [0] ονγθά ἔγοπι παῖ, 
Ὀυϊ ἃ ΡΑΓΏᾺΙ δηὰ δυο τοηονγοα οογτιρίοη οὗὨ 5 
βετυῖορ ΤΠΤΟΠ ἢ δι ρογϑε θη. ΑΠδΙορουβ ΧΑ πΠι- 
Ῥ β ΔΓδ ἜΑΡΟῚ ἴῃ Οτπιλ᾿ 5 Μέγίλοίοσψ, ἴγοτα [6 ἢ15- 
ΤΟΥ οὗ ουγ Οὀττηδη ρΈΟρ]θ. 

8. 5 ΠὨΠΔΥ ΤΕρΓΘϑ ΟΠ ΙΔΙΟΠΒ οὗἔὨ (6 θοΠΩΗ18 οὗ αοὰ 
ἴ0 ἢ19 ῬΘΟΡΙΘ τὰδύ Ὀδ τοδὰ ἰπ ΤΩΒΏΥ͂ ΡαβΒΑρ 68 ΟὗὨ [πὸ 
Ῥβα πη, ματΥ δυτἀσοά, ΒΆΓΠΥ ἴπ πιοτὸ []] 86- 
(ΟΠ. ΤΉ Ῥβ. χὶν. 1-- 4; ἰχυἱ. 8 ΕἿ ; Ιχχυ].; 
Ιχχχ. 96  Ιχχχὶ ἱ ; χοῖχ. 6, 7; ον. ; ονΐ. ; σχχχν. 
ὃ Π᾿ ; οχχχυϊ. 10, 11,19. Τουοσμίηρ {πὸ ἀο]νου- 
δῆςς ἤοπὶ Εσγρί ἴΠπ6 ᾿ΕΠΟΥΪΥ πη τεργοβθηῖδ- 
ἴίοη οἵ Ηοιοι (εἰ. χὶ. 1 δ΄. Ϊαπὰ οἵὗἉ Ἰὰκυαι, «ἢ. 
ἴ, 1 4.1} πιᾶὺ Ὀ6 ςοπιραΓοά. 
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Φοβῆυδ᾽Β ἢγϑθι ἤν γΟγ6}} ἀἰβοοῦγϑο οοπϑιἀογοὰ ἴῃ 
1Π6 ΤῸ ΒοΟΙ 05 ΔΌΟΥΘ ψίνοῃ, ἴοΥ σοπιίοτι δηὰ δά- 
τιοηϊοη (οἢ. χχὶ!. 1-15). ὦ Α8. τὴ6. υτὶ ΟὨΟ6 
Ὀτοῦρῆῦ [πγδοὶ ἰητο Γαδ, 8ὸ ἘΠῚ Ηδ α͵8ὸ ὑυγηρ τι8 ἴὸ 
γοϑῖ, ΓῸΓ “ΠΟ γ6 τοδί ποῖ 8 γοϑὲ [ὉῸΓ 6 ΡΟΟ00]6 οὗ 
ἀοά᾽’ (εἶ. χχίϊ!. 1). πο Φοβῆσδ, ἴῃ ἷ8 Ὠπη ἶν δηὰ 
τηοήδβιν, βοῖ ΒΟΐΌΤΟ 18 88 8. ρϑίοΓη, [πὶ τγς Βῃου]ά 
ἴῃ 411} τΐπρβ ρίνο αοιὐ δίοπο [πὸ ΒΟΠΟΥ, ὙΥ 8} 6 νγῸ 
Κπονν δηὰ "ε] οὔγβοϊνοϑ ἴὸ Ὀθ εκ δα αγίηρ 
ΠΊΘΉ. --- Τὴ Γογὰ ᾿δ8 ἸΟΠρὮν 8150 [ῸΓ γοιι. () 
Το δοτγαὰ ἢδ8 ουρῆῦ; (2) τῆ Τοτὰ ἢΔ8 ἰουρῆϊ 20 Γ᾽ 
γόοις (εἶν. χχΊϊ. 3.; ΒΟΙΙΠΟΠ (Ὁ ΥἹΟΙΟΤΥ). --- Δλδερατγὶ 
ποῖτποσ ἴὸ [86 τίρϊ παπὰ ΟΣ ἴὸ το Ἰοῖξ ἤγοιη τὴ 
σοπβηα8 οἵ (οά; 4 ἴοχὲ ΒΔ 016 ἴῸΥ Θοηῆγπλδ- 
τἴοῦ δά ἄγ οεβοβ. -- Οοά μῖνοβ ὙἹΟΊΟΥΥ ΟΥ̓ ἤδη 1}Π16 
σομ δΑΙΔ ἢ τηοϑὶ ἢ] ἸσΟΠΠΠΥ ΚΡ [ΠΟΪΓ δ08}8 δπὰ 
ἴον ὲπ|. --- Βδὰ σηθῃ ΜΠ1ΠΠ1206, δϑ ἴπ6 Πρδί ἤθη ΟΓΟ 
ἴον {πὸ [βγβϑὶ ἴο5, ἃ ΓᾺΡ δῃηὰ 8 8876 ΔΠα ἃ ΒΟΟΙΓΡῸ 
ἴη ἴῃ 6 5468, δηα ἸΠΟΤΤ 8 πὶ [Π6 ΟΥ̓́Θ. [ὉΓ [Π086 ψ 110 
᾿νε ἴῃ ἱπτογοοῦσθο τ τἢ 1Π6πι. --- ὕ ογ. 14, 8 ΤΟΥ 
θοαὶ! τοχὺ [Ὸγ ἃ ἔἌΓΕΝ 6] ϑουτηοη (ῸΓ ἃ ργθθο ΠΟΥ 
Μγ 0 18 ΟὈϊροὰ τὸ ἰὰν ἄονγῃ Πἰ8 οὔϊςο ἔγοτα δανβησθά 
Ἀς 6, Α]50 ΤῸ ἃ ΠΙΠΟΓΑΙ αἰδοοῦΓΒο ΠΘη 8 (δίθογ, [ῸΥ 
ἰπδίδπου, ἴο ποδο ἔν οὐ π48 βῇον πλποἢ 
κἰ άπ 688, 18 ἀθοθαβοά. --- Υογβ. 15, 16. δι ίδῦϊα ἰοῦ 
Ὁ ΒΟΤΙΏΟἢ ΟἹ 8 ΟΔΥ οὗ ἔδδιίηρ δπὰ Ῥγάγοσ. (ἰ) 
ΤὨΐηκ το-ἀαγ οὗὨ 4}1} [πΠ6 ροοά οι γοῦ ἢδνο τῸ- 
οεἰνοά, βοοοτάϊηρ ἴὸ τ παῖ οα 48 Βροκοῃ ἴὸ νοῦ ; 
πὶ (2) Ὀ6 ττδιπιθὰ ἀρδίπϑι [Π|6 ἸΓΔΠ ΒΤ βίο οὗ ΐ8 
ςογοηδηῖ, ἰοβὲ ἢΪ5 ἡπαρτηθηϊ σοτηθ ὑροη το. ἣ᾿ 
Φοδια δ᾽ 8 ἰδὲ σοΏρΤοβΒ δὲ Βῃοομοπι. (1) Ηἰ5 ἀ19- 

οοῦτβο (ςἢ. χχίν. 1-15); (2) τ6 Απβύγαῦ Οὗ ἴΠ6 Ρ60- 
ὈΪο (τ ῦϑ. 166-18); (3) τ1λ6 ἤη4] ἀδοϊδίοῃ ἀπᾶ τοηοῦγαὶ 
οἴ ἴδ οονθηδηῖ (νοῦβ. 19-25). -α δοδλδ᾽ Β βοοοπὰ 
[Ἄτουγο}} αἰβοοιγβο ττοαῖθα ὈΥ͂ 11861{ ἀηὰ {πᾶ 848 8 
ταυΐον οὔ ἴῃ 6 κἰϑίοτν οὗἉ Ισγαθὶ πὶ ἴΠ6 ἀδγ8 οὗ ΤΠ 6 
ῥδιγτ δυο 5 ἴ0 5 ΟἾπ, ἰπ [18 πιοϑὺ ἱπιρουίδηῦ ἰηοἰ- 
ἀοηΐ8 48 δὔῦονβ βίδιοά (εἰ. χχὶν. 1-5). --- ΟΥ̓ 186 
[οττοῦ οἵ αοἀ προ Ὡδληοηβ ἀοοπηρα ἴ0 ἀο5:ΓποτΊοη 
(νοτ. 12). --ο Νοῖ ὃν τὴν βυνογὰ ποῦ ὈΥ͂ ΤΥ ΠΟῪ ! -- 
(σοά᾽᾿ 5 βαγραβεὶπρ εμέηια φγονθὰ ὈῪ τμπαῖ Η6 Ὀ6- 
βίοννρά Ὁροπ [βγϑοΐ. --- Βαγηεβὶ ἐχογίδιίοη ἴο ρῖνθ 
ἪΡ 411} τῆ6 ἸΔοἸ]ΔίτΥ 8}}} ταπιδίνιῖη ̓  πο ηρ' [6]. ---- 
Ιη πηδιῖοτϑ οὗὨ γοϊ ρσίουβ οοηνϊοἰίοη {[Ππ6 ἀθεϊδίοη τηδὶ 
06 Δἰτοροῖποῦ ἔγοο; 4}1 σοηβιγαίην 8 ἴ0 Ὀ6 οΟΏ- 
ἀειιπθὰ. παῖ Φοθμπα τοΔοἢδ8. Οποὸ [ῸΓ 8]]. -οἱἢ 
Δα ΤΩΥ͂ ΠΟυ86 Μ0}} βοῦν ἴη6 [ογὰ ! --τ Α ἴεχὶ οὗ 
ἱποχ διδεῖ! 6. ΤΠ ΠΟ88 ὉΥ ρα αΐηρβ; γαῖ Τρ ΠΥ 
δ ρΡ] ον ὰ ΟὨΪ πιο 6 ἱπαϊν] 4} αἰ ΒρΟΒΙ ΠΟΝ8 
ΠΟΥΓΟΒΡΟΠά, -- ἃ τὨΐϊηρ ἩΠΙΟΝ ἰῃ Οσοαδίοῃ δὶ βουυῖοςδ 
5Βου]ά πουοὺ ΒῸ νσαπίηρ. Τμδὺ ΕὙΘαογοῖς ΤΥ ΠΑ τὰ 
ΙΝ. Κίηρ οἵ Ρυιιββία, δὲ [Π0 ὀὁρεπὶπρ οὗ ἴπ0 ὑπὶϊοὰ 
1) οι ἰῃ 1847, ἀσοϊαγοα {8 νοτὰ οἵ Φοβῆθδ ἴὸ ὃθ 
ἷ5 οσὴ πηαχὶπι, 8 νγ6}} Κποῦγη. --- δα ἢ ἀθορ Βοτ- 
ΤΟΥ οὗἉ 411 Ἰ4ΟΙΔΙΓΥ ὈΘΟΟΠιοΘβ τ18 84|80, 84 1Ἢ οἤσο δ6- 
σΑΠ6 [Ξγ86], ΟἾ]Υ ΟἿΓ ἈΥΟΤΒΙΟη πλιϑὲὺ Ὀ6 ΠΊΟΓῸ 
Ρουταδηοηῖ [ΠᾺΠ ἰδ νγδ8 1 [Πδὲ ΡΘΟΡΪΘ. -- 7 8 Α|80 
Ψ1Π βόγνὸ Ψψοπονδῆ, ἴὸν Ηδ 15 οἱ ..«- (ὕοἀ ἃ 
ΒΟΙΪΥ, δπὰ ἃ 76δ]οῦβ αοά. --- Ηονν ἴπ6 τῃοῦρῆι {πὶ 
(οα ἰβ8. ΠΟΙΥ, ρᾳγο όοτῃ 4}} ον], δἀπαὰ Ἰθδ]οαβ, 268]- 
οὐιϑγΥ ἰῃηΐοης ἡ ἢΐβ ῬΓΌΡΟΓ ρἼοΥΥ, Βπου]ὰ γοϑιγαίῃ 
18 ἔγοιλ 41} ΟΥἹ], δ πα ϑϑροοΐα}}γ ἔγότῃ 81} ἸἀΟἸΔΙΓΥ. --α 
μα ἀοοβ ἀοἀ ποῖ βραγὸ ((γρῖνο)} (1) θη 
{ταηβρτοϑϑίοη δηά 81} 18 ὙΜῊΝ οοτηπτῖεά, δηά 
ψ Πθὴ (2) Τυγρίνοποις τοῦ], 48 Πδ [ΌγΌΒοῦ5, Ἰοδα ἴο 
ΠΟ διμοπαμηοπίι. -- ΛΥ̓ΏΘἢ νγ6 ογβακα τι6 ογτὰ ΗΘ 
[Ὀγβακοβ ἃ8 4180, πα ἴα ΓΠ5 ΘΓ ΔΥ ἴγοπὶ 8 ΔΙΙΠΟου ἢ 
ΗἜς πιαῦ μάνα ἀομο τι8 ὌΝΟΥ Ε0 τοὶ .-ι νον. 
92 480 ΤΠΔΥ͂ 6 ΟΠ ρίον οι! 8. ἃ ἰοχὺ [ΟΓ ἀϊβοοῦγβοϑ 
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δ΄ Τοοηῆττηδίοη [δηὰ δὖ 411] τοοοριίοπθ ἰηΐο τῇς 
σἸατΟ ἢ], ἴῃ οἢ ἰτ 18 ἴὸ Ὀ6 ἱπιρτοβϑθα προ {π6 
σδηα!ἀαῖο8 ἰμαὶ {ΠΟΙ ““γοβ᾽᾽ Ὑ{ΠῈΕ τοΒ ΕΠ δραϊπδὲ 
[86 πὶ ἰ ΤΏΘΥ ῥσονθ ἀπίρὉ} τὸ τῃὸ [ωὐτά. --- [ἡ 
ὙΠδῖ τπλιδὲ τΠ0 ἴΓπ6 ΔΠα βἴ πΠοΟΓῈ σοηνογβίοη (τ ροηῖς- 
8π06) οὗ δὴ δπῦγο ΡθΟΡ]Ὲ οοῃβίβῖ ὁ (1) [ὰ τοῖν 
ῬΡυϊπρ ΔΥΑΥ {ΠΕοὶγ δίγταηρθ, ΟΕ Π ΥΟΓΥ͂ ΒΟΟΓΕΙΥ 
ΟΥΒΏΙΡΡΟα ροάβ; ἡ ἴῃ τπ6 ἱπο! πϑίίοη οὗ {ΠΟ ῚΓ 
Πραγίβ ἴο τῃ0 1ογὰ (οά οἵ ἰδ5γβεὶ. -- Το (οά οὗ 
Ιβτδθὶ (νῈῦβ. 2, 28). -- 6 γοροαῖοα ῥτοϊοβϑίοη οὗ 
ἴΠ0 μοΟρῖο ὑπαὺ ΤΠΟΥ ὙὙ1}1 ϑόγνθ 1πΠ6 1ωοτὰ, τεραγάθά 
(1) ἴῃ τοΐεγθηοθ το [18 ἱπιροτῖ, (2) ἴο (Ππ τοβροῆϑβὶ- 
ὈΠῚν ΤΠ] ἢ (Π6 ροορῖς τ .8 τοοῖκ ἀροη ἴΠ6Πη. ---ἰ 
15. ΘΆΒΙΥ δα : 1 ΜῊ Βοτγο ἴπ6 ,ογὰ δπά ΟὈΘΥ͂ ἢΪ8 
γοῖοθ; Βυῦ δοίμ! ! Υ ἴ0 Κθὸρ 1:6 Ῥγομπ δα ῃθη [Π6 
ΜΟΥ] Δ} ΠΓ68 ἴο 115 ΔΙΊΆΓΒ, 18 αι ΐῦο ἁποῦ οῦ ὑΒίηρ. --- 
18γ8.6]᾽8 Τεβοϊ ΠΟ [0 βοῦν ἴπ6 [τὰ νγὰ8 ὙΣΏΟΪ]Ὺ 
γοΪαπίατυ. ὅ0 ββου]ὰ ἐδ Ὀ6 αἰ80 ἢ 8. ΤΉΘΓΘ 
8Βδοι ἃ Ὀ6 ΠΟ σου βίοῃ. --- ΜΙ ἢ ΤΊΔΥ γγ16ὲ}} ΠοΑγκοη 
ἴο οὐ νοϊςο, ἔοσ (1) 10 ΔΙΑ 8 ΑΓ 8 ἀραϊηδὺ τῃ 6 
ΘΥ], (2) Αἴνγαγ8 δα ΠΟ ἢ 15 Π08 ἴο ἴ86 νοοά. -- ΟἹ ΠΟῪ 
ῬΩΝ 18. ἰδ ἴῃ [Π6 ποδγῖ ὙΠΟ νγ6 ΓΘΔΠῚῪ Βογνο {Π|6 

τὰ οὖἦγ ἀοαἀ ἴῃ 5. ΠΟΛΎ, δηὰ ΠΟΑΡ ποιμίησ ἴῃ 
ἠδ οιθα ἴ0 818 ἔΠΘΠΑΙΥῪ νοΐςθ, [δὶ γὸ τᾶν 10γ- 
ΗΕ ΟὔΟΥ͂ ἱϊ. --- ΤΟ ΤΟΠΟΔ] οὗ [86 σονοηδηϊ αἵ 

ΘΟ ἤοια ; ἴο ὃὉ6 ἰτοδαῖθα ἴῃ βυςἢ ἃ ὙΑΥ τῆδι (1) 
ϑοβίιαδ, (2) ἴδ6 ρϑορίς, (3) 1π6 πηδίζοῦ οὗὨἩ τῃ6 οον- 
Θηδηῦ (ἰανν δηὰ τρ 18 οὗ (04), (4) [86 ρ͵δεθ ὮΘΓΟ 
ἱτ τγὰ8 ΒΟΟΟΙΆΡ 18Π6ἀ --- Κοορίπρ ἴῃ υἱοῦ [πΠ6 ἢΪ8- 
ου αὶ το ο]]Θ οι Π8 80 ΤἹΘΠΪΥ δβοοοίδίθα τ ἢ 58ι6- 
οἰοῖα, (5) τ 6 τηοιλοῦίδ] οὗ τἢ6 σονθηδηΐ, 5}4}} 4]} 
γΓάσοῖνο ἄπο αἰϊοπίοη. -- “05}.8᾽}85 ἀοδῖῃ, ([ὴ)6 πὰ 
οὗ 4 Δ ΓΠ{π| ϑογνδηΐ οὗ ἴμ6 Ποτὰ το Πα ρῥγονοὰ 
ΒΙΠΙΞΟΙΓ βυοἢ (1) αἰγοδαν ἴῃ Μοβοβ᾽ τἶπιο (Ν πὶ. χιϊΐ.; 
ΧΧΥΪ;. 15-28); (2) ἴῃ (6 σοπαυοβὶ δηὰ ρμαγι οι 
οὗ 1Π6 ἰαπά, ἴῃ τι ἢ (α) μἰβ ἔτιιδὲ ἰη αοά, (δ) 8 
ὈΓΑΥΟΤΥ͂, (6) 8. ὩΠΒ01 50 688 ((ἢ, χυνὶ]!. 14-18; χίχ. 
49, 50) ΓΘ ἴ0 ὃθ δἰ 4126 ; (3) ονθὴ ἴὸ τῇ οπὰ 
(οοιπρ. οἷ. ΧΧΙ, 1--}1; χχίν. 1-5). τ  ογβ. 29, 
80. ον θεποῆςί δ! 116 σοοά ἜΧΘΔΙΡ]6 οὗ ἃ μΐοι8 
δηὰ ἴγὰ ἸολάοΥ ΠΙΔΥῪ ἱπθιιθ ποθ ἃ 016 ΡΘΟΡΙΟ, 11815- 
ἰγαϊοά Ὁγ τΠ6 σα86 οὗ Φοβιιπα, []οαζαγ, ῬΒίηθ 88, 
δηά τῆς οἴ οΥ οἰ ογ8 οὐ [5186]. --- ὙΠῸ ὈυΓΙΑ] οὗ 
ΦοΒΟ ΡΒ ὈΟΠ68, 8ῃ δεῖ οὗ ρταϊοξιὶ στοβροοῖ, δὰ (ἢ 
ςοπϑοϊοπίοιυϑ ἔπ ]]πιοπὶ οὗἩ αὶ ἀγίηρ νυ βἢ. -- ΕἸ68-. 
ΖΆΓΒ ἀσδῖῃ ἴδ πὰ οὗ ἃ ῥγοϑὶ δον (ὐοά δ ποϑγὶ 
(Εχ. νἱ. 28, 235; χχυἝἹἝ 1; [2 υ. νἢ]}.24.; Νιη. 111.82 ; 
Χχ. 26; χχνυ]ϊ. 18 ἢ, ; χχχὶν. 17; Φοβῇ. χίν. 1). 

5ΤΑΒΚΕ: έδοθ δηα γοβῦ 18 4180 8 ἌΥΟΣ ἴγο πὶ 
Οοά, τδποτοίοτε τγϑ ΠΊΔΥ͂ ΥΥΟΪΪ ὈΓΑΥ : Οτδοϊοι 5}. ργδηΐ 
8 Ῥθδ6ο, οἴς., δΔηά, ΕἸΌΠὶ ΔΓ δηα δ]οοάϑῃρά ὑτο- 
ΒΕΓ τ|8, ΠΟ ΓΟΪα] [τὰ (οά, εἴς. - ΑἸ Πσυρἢ δοά 
αἴοπο, 'π 811 {πΐπρβ ΠΟ ὨδρΡοπ, ἀδβοσνοβ [6 
ΒΟΠΟΥ͂, ἀπά Ης ἰν 18 4130 ο 18 δ8πα σοπηδὶπβ ἴῃ6 
οΠ6 σὺ οἴἶξοίβ 411] σοοά, γοῖ να πιιδῖ ἢοῖΐ ᾿ἰοδνθ 
ΔΏΥΐης; ναπιΐηρ ἱπ οὐγ οὐ δάσο] Υ. -- Α ΟἸγί8- 
δη πιυϑὲ ηοῦ νγαὶκ ἰῇ ἷ8 οὐγῃ παν, Ὀμὺ ΟΥ̓άΟΣ 4]} 
ἢΐ8 ςοπάποϊ ὈγΥ αοα᾽ Β νγογή. --- ὅθι] Ἰοβῖ, 411} Ἰοβι! 
Ὑπογρίοτο υϑίσα, 8 6 μαϑῖα δηα βᾶνα ΤΠῪ 800] ! -- 
ἀοά ἀεοιηδηὰβ ποῖ ΤΠΟΓΟΙΥ δὴ ουϊναγὰ δι δπ 1π- 

ΟΕ “ΧΟΒΒΌΑ. 

ΑΓ Οὐοάΐοποθ ἴο 18 ἰανν. -- ΒΥ οἂν τρῶς ποῖἢ- 
ἰης ἷ8 ἀοῃο, ΕΥ̓͂ ἀ0ἀ᾽ 8 τιΐρητ ἐνογγτίηρ, --- Τὸ βοτνο 
18 ἴγπθ (οά ἰ8 1πὸ ΒΙραβὲ ἈΓΟΡΓΙΘῪ ἀπά ΟἿΓ' 
ἀπῖν; Ο παῖ 411 πιὶρϊ ΓΟΓΟΖΠΙΣΘ ἰδ δὲ. βυσι βηάᾶ 
βεῦν ἀοὐ ἤΠοπι 16 ᾿δετί ! --- ΤΏ βογνίοθ τ ΒΟ ΟἿο 
τοηάογβ τὸ αοἄ πιιδὴ Ὀ6 πποοπείγαϊηοά. 

ΟΒΑΆΜΕΚ: ΕἌΙἢ 18 δὴ δβϑυγοὰ σοηβάρηςο δηᾷ 
οὁχοϊαάοβ ἀουδιὶ (Ηδὺ. ΧΙ. 1 ; 48. 1. 6) ἀν ὁ ἢ τ βοτο 
οΠ6 σϑῃποῖ Β66 (Φοη χΧχΧ. 29). -- ΤΊ Ῥτουχίβοβ οὗ 
116 ἰᾶνν ἀτὸ σοῃϊ ο πο οἡ οὐοάϊοηοο (1 δαῖτ. χα ΝῊ. 
1). -- ΤΠοτΘ 18, Βούγθυοσ, ἤοπθ οΟἴδοῦ σποὸ ςοιϊὰ 
ἤχῃν ἴογ 8, οεἴς., δ. 111. 6 ; ἸΙχχῖχ. 10 (οἢ. χ αὶ. 
10). -α- ὙΥ ὰ τς ἐτοναγὰ (σά ἰδ ἔγοναγά. -- θα τἢ 
Κηονβ πο αἰ όγοποο ἰῇ ῬΟΓΒΟΠ, ἄφθ, δοχ, σοῃπαϊτίοπ, 
ΟΥ̓ ΘΟΌΠΓΤΥ͂. - ΒΥ τοροδῆηρ δηὰ παρα ταὶς αι τπ6 
τοδῖ ἀορ 5 οὗ ἀοἄ να βῃουα βίγοπρΊ Π ἢ Οὐγθ ον 8 

1ῃ αι, πὰ ρύθββ οὐ ἰονγασγὰ8 οὐοάϊθμος ἴο 118 
οοπλθῃ 45 (ΡΒ. χὶὶν, 2; Ιχχχν. 2; ον. ὅ; ονϊ. 6). 
ΟΒΙΆΝΡΕΒ: ὙΠΟΟΥΟΥ ἀσδίγαβ ἴὸ ᾿ἶτὰ 1 δεςοσγά- 

866 ψ1 [06 Ῥτοβο θα πογὰ οὗ ἀοά, δο0 88 ἰο δὰ 
ποιηίηρ τΠοτοῖο δπὰ ἴακο ποι ΐηρ Γμογοίγομ, πὸ 15 
ΟἹ ἴδε τίσῃς Τοβα δηὰ νγὰ} Κ8 πιοδὶ βϑίε) Υ. --- 1 ἴα 
ποῖ δπουρὰ ἴο ἤλνο πιδᾶθ8 ἃ Ὀορὶππίηρ, Ὀὰῖ 
ἢθ ΨὯο Ῥδυβονοτοϑ ἴὸ ἴΠ6 οηᾷ 8}}4}} Ὀ6 βανϑά, ἥγδις. 
χχὶν. 13. - Τὸ οά πλϑὺ τὸ αἀϑεγῦυθ τ[Π6 νἱςίοτΥ, 
δηὰ ποῦ ἴο ΟἿΓ ΟὟ τηϊρϊ ἀπά βιίγοηρίῃ. - ΓῊΘ 
σδυτοῖὺ οὗ αοἀ ᾿5 πονοῦ σίου Βγροογῖτοβ δηὰ 
δροϑιδίοβ. --- Οὐἀ σλπ μὰ ἊΡ Ὑἱ[ἢ ΠΟ πιχοὰ γα] ῖς- 
ἴοη ὙΠ ἢΐπὰ ἴζ 15. “411 τη οὐ ἰδὲ ἰῦ δἷοπο δ]ῖο- 
ϑοίμογ," Μαῖς. ἰν. 10. 

Βιμι,. Τῦυβ.: ΤΠ ῥγοοίουβ οουϑηδηΐ τσ ἢ ντα 
ὕδνο τηδάς ἢ Οοα νγὸ 5ῃοι!ά ἤδνο σου πΊΘ ΠΤῚΥ 
Ὀοίοτγο οὔὖῦγ Ογ68. 

[Ματτ΄ ΗΈΝΕΥ ; οἡ εἰ. Χχ 1,2: ΤΠ Θη νγαὰ 506 
ἀσδιῖ ᾿ιαϑιρηίηρ τοσαγὰ τπ8, τ[Π81 Βῃου]ὰ αἷς 6 π8 
ἴο ἀὁ ἰδ τροτξ οὗ 16 ἢ 4}1 ΟἽΓ πὶ. --- ΟΥ ςἢ. 
χχίν 1: 6 Ὡλυϑὺ ΠΌΡΟΥ {ΠῚΠΚ ΟΌΥΓ ψοτκ ίοσ σοὰ 
ἄοπο, 111} οἂὖν 116 18 ἀοῃο ; δῃηὰ ἱξ Ηθ ἰσπστηθη οὐἱϊ 
ουῦ ἀδγβ δογοηά τ δὺ γα που ἢ, τὸ τὲ σΟΥ- 
οἸυάο 11 185 ὕδοδιι86 δ ᾿,88 ΒΟπι6 ΓΙ ΠΟΥ δου  Ίοο ἴῸτ 
8. ἴο ἀο. -- διά, νοῦ. 15: ΝΥ Ποὴ 6 σδῆποῦ την 
88 ἸΏΔΗΥ 88 Μὸ ψοι]ὰ ἴο 1Π6 δουνίοο οὗ σοῦ, να 
Ιλδὺ ὈΓΪΏΡ 838 ΠΊΔΗΥ͂ 88 6 οΔη, Δηὰά ἐχίθη ἃ ΟἿΡ 
ΘΠΔΟΑΥΟΙΒ ἴο [6 αἰπηοβῖ Βρἤογο οὗ οὔγ δον ῖν ; ἰΐ 
ΜῸ σαπηοῖ ΓΟΐοττῃ ἴπ6 ἰαπά, ἰοῖ π8 ρυϊ ἀνγαν ἸπΊα αὐ ΤΥ 
ἔτ ΠἸῸΠὶ ΟἿ ΟΥ̓ [ΔΌΘΓΠΆΟΙΘ. -- ΤΏοθο τῆλε Ἰοδα 
δΔηά τ]ὸ ἴῃ οἵδον {Π’|πρσβ, δῃου ἃ ὕὈῸ ἤγδι ἴῃ τὸ 8ογ- 
νος οὗ ἀοά, πὰ γὸ ΟΝ ἴῃ τῃ6 Ὀοδῖ, ΤΠ ;ΣΒ. --α 
ἼΠοδο [πδ΄ τόβοϊνὸ ἴο βοῦν ἀοά, πιδὲ ποῖ .πιϊηᾶ 
Βοΐην βί προ ΑΓ ἴῃ ἰἴ, ΠΟΥ 6 ἀτγαννῃ ὈΥ [Π6 οτοιτὰ ἴο 
ἴογβαβ κ ἢΪ8 ΒῸυυϊςο. -- ΓΏοθ6. (πὶ δῖὸ Ὀομὰπηὰ ἴυτ 
πϑᾶυθῃ, πλυβὺ ὑκ ψ]Π]Π[πῷ ἴο δισίηι ασαϊπδὶ ἐλ δέγεατα, 
ΔΗ τηλϑὺ ποῖ ἀο 88 ἴῃ πιοδὲ 40, Ὀιι 85 τς δεςξέ 
ἀο. -- διά. νετβ. 29-38: ΤῊ 8. θΟῸΚ ψΒῖ ἢ Ὀορδη 
ΜΠ} ἘΓΓΕΤΩΡὮΒ ὮΘΓΟ οη 48 ὙΠ {ΠΠΘΓΆΪ8, ΟΥ̓ τυ ΙΓ ἢ 
8}} [ΓΠ6 ΊΟΥΥ οὗ Τηδῃ 18 βιδὶ ποά. --- Ηον τν 61] ἰβς ἐξ 
ἴου ἴμ6 (ἀοβρϑὶ σἴυσο ἴμαὶ ΟἾγβὺ ον Φοβαα 18 
8{}}} τι τ, ὃν λὼ Θρίγίϊ, αι τοῦ Ὀ6 αἰνσαγβ, ονθη 
μπίο (λὲ ἐπα οἵ ἰδ τοονία 1} 
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ΟΗΑΒΙῈΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒ ἃ ΟΟ., 064 ΒΕΟΑΡΨΑΥ͂. 
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Ἑμίοτοα δοοοσάϊηρ ἴο Αςΐ οὗἩ Οοηρτεβε, ἴῃ ἴΠ6 ΥΑΣ 1871, Ὦγ 

ΟΗΛΑΒΙΚΒ ΒΟΒΙΒΝΕΕ ΑΝῸ ΟΟΜΡΑΝΥ, 

ἰῃ (86 ΟΠῖοο οὗ ἰδο 1ἐτατίδη οὗ Οοηστοϑο, δὶ Ὑ δδοαβίηρίοα. 

ΕΓΠΥΕΈΒΒΙΌΞ, ΟΑΜΒΒΙΌΟΕ: 

ΒΥΕΒΕΟΤΥΡΕῸ ΑἸ ΡΕΙΝΤΕΌ ΒΥ 

Η. Ο. ΒΟΟΟΞΤΟΝ ΑΥΌ ΟΟΥΡΑΧΥ. 



ΤῊΝ ΒΟΟΚ ΟΝ" σὕ ]σε. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟσΤΊΟΝ. 

ξ 1. Οὐηίοηϊβ απὰ Ρίαη. 

1. ΤῊΕ Βοοῖ οὔ Ψψυᾶρο8 18 ἰῃ ἃ βρϑοΐδὶ βθῆϑθ [86 ἢγβὶ ἰβύοσϊοδὶ Ὀοοῖκς οὐὗἩ Ιβϑγϑδοὶ. 10 ἀοϑβ 
ποῖ, κε ἰῃς Βοοῖκ οὗ Φοβδυδ, τοϊδΐο [6 ἀδθοάὰβ οὗ ὁπ τδῃ, ΠΟΥ ἀ068 ἱ{, ἶκ6 [06 18458ὲ ἴον ὈοΟΚκ8 
οἵ Μοεθβ, τουοῖνο δτουπὰ [86 οοπηπιδηάϊηρ ἄσττο δηαὰ ἸΟΔῪ τίβάοι οὗἩ ἃ ὑσορμοί. ΤῸ 8 δϑ- 
ἰδίῃ οχίθηϊ, (185 Ὀοοΐς 4150 18 ἃ ὐθηθϑὶβι Τὸ ἢγβδὶ Ὀοοῖϊ οὗ ἴμ6 Ῥοηϊδίθυο ἢ ἀοβογίθο8 [86 
Ορομΐησ ρεσοα οὗἨ {6 Ὀγίπιιῖνο ρδιγίδυο δὶ ἔλα γ; [86 Βοοκ οὗ Ψψυάροβ γοϊδῦθβ {16 θυ] ]ϑϑὺ 
Ἀϊδίουγ οἵ [6 Ῥϑορίθ οὗ 1βρϑδθὶ ἱπ δπδδη. “ὙμῈ οἰ] άγθη οὐὨ [βτϑϑὶ δϑκοὰ [6 1,οσὰ, 18 
ἰὼ οροπΐησ βοηΐθηοθ. [10 γεβθαγβθθ [86 ἐοσίαποϑ, ἀοθά8, δῃὰ βυβοτγίηρε οὐ (Π6 ρϑορίβ, 88 {86} 
οἰουχτοα δἴον (6 ἀδδίὰ οὗ Φοββυα. ἘΕῸΣ {{18 βδυβοθδαρβθ γὰ8 ΟὨΪΥ [86 ὑδβίδι θη ΆΓΎ ΘΧΘΟΌΪΟΡ 
οἵ [δ6 ῥγορμοῦ νβο τοιηδίποα Ὀθμΐηα οὐ ἴμ6 οἴμοῦ εἰάβ οὔ (86 Φογάδη (οἷ οὐ οἰ. ἱ. 1). ὙΈΘη 
[8 4180 αἱ, [εγϑοὶ, 186 Βοὶν, ἀοργίνϑαά Ὀοίὰ οὔ ἐμ δυϊμονιδῦνο ἀϊτοοιίοη οὐ Μοβϑβ δῃὰ (}6 
ἐσρουϊΐνο συϊάφηος οὗ Ψοβμυδ, οαἰοσοαὰ ὑροὰ [16 ἱηδοροηάοηῦ τηδηδροιηθηὺ οὗὨ 108 δοαυϊγτοα 
Ῥοεδοββίοῃ. Τ86 ΒΟΟΚ οὗ Φοββυδ 18 [86 Ηἰδίοσυ οὗ ἃ Θοῃαύοοῦ ; {86 ΒΟΟΚ οὗ διάροβ ἐμαὶ οὗ ἃ 
Ῥρορίθ ἴθ [86 ἔχ {π|6 ἴῃ ροββοβδαίοη. Ηϊιμοτγίο, 18γ80] μα αἰ γαγβ Ὀθθα ἴῃ 8 οοπάϊτίοη οὗ 
πηγοδὶ 8η4 τηονοτιθηῖ, τοὺ ϑηβανθα, ἤθη πδπάογίπς ἴῃ (μ6 ἀδθοσί, ἤμΑ}]}Υ υπδογροίησ 186 
διαγάβηΐρβ οὐ [86 οδιρ δῃηὰ οοῃαιιοβέ ; {μ6 Βοοῖ οὔ υάσοβ ὀχ ἰδ 18 186 πύου ἴῃ [6 ἄγβι ρογίοα 
οἵ "5 18 88. ἃ βοίι]θ, ροββοββίηρ, δῃἃ ρϑβοθβῦ]θ Ὀθορὶθ. Ηϊδογίο, [86 πδίϊοη, ΠΠκ6 ἃ παΐθου, 
ἰιδὰ θεδη δυϊμοτ δνοιυ ἀϊγοοϊοα Ὀγ 118 συδγάϊδη δηὰ ἐτθηὰ ; [μ6 Βοοῖς οἵ 7υᾶσοβ ορθῃβ δὖὺ [86 
τοοιθηῦ ἴῃ ὙΠ ΒΙΟΩ [86 ΡὈΘΟΡΙΘ 1[661} 15 ἴο ἀϑϑύτωθ (πὸ δἀπηϊηἰδιίγαϊοη οὗὨ 18 δαί γβ ἴῃ δοοοσάδῃοθ 
ὙΠ [)6 βδοογάοίδὶ δηα οἷνὶϊ οοπδεϊ αὔοη πο ἢ ἢ88 ὈΘθη ἔγϑιηθα ἴον 1. ΤῊ 8 18 ἰηἀϊοαίοα, ἤοτα 
ΥΑΙΙΟΙΒ ροϊπίϑ οὗ υἱονν, ὈῪ [8.6 ἤδτὴθ ὙΠΟ Οοὐγ Βοοῖὶκ ὈδΑγΒ ἴῃ [86 ὕδμου: ϑδλορλείϊηι, υᾶσοδ. 
Τ|ο βαπα {1116 18 θοτὴθ ὈΥ 186 ϑυπαροσιθ μογίοορθ τὶς Ὀοσίηθ, αἱ Πϑαυϊ. χνὶ, 18, τί ἢ 186 
οομπηδηά, “ ΤΏοι 5410 πιακὸ {866 δΦυᾶσοθ (ϑΒορβοίίπι) ἴῃ 411 [Ὡγ σαῦθϑ ποι {86 1,οτὰ ΤΥ 
Οοἱ σίνοι ἢ [π66." δδίμοθ Μοβϑβ πο ἰοπσοῦ δχογοϊϑοὰ ἢἷ8 Ἰθρίβ᾽δίνθ, ποὺ Φοβυδ 8 ὀχϑουϊίνο 
[πποιίοῃβ, (8686 ΘΒορβοίίπι οοηβιϊαϊρα ἰμ6 Εἰσμιοδῦ οἷν! δυν μουν (οἷ οα ΟἈ. 1ϊ. 16), πβοὸ ἴῃ 
οοπ)πηοίϊου τεῖ[ἢ [86 ῥγοϑιμβοοά, ποτ ἴο ναίοἢ οὐοῦ (86 οΟὈβογνδηοο οὗ ἴ86 ἰ'ατ.0 Τμο Βοοῖ 
οἵ δυάσοβ, δοοοτάϊησίὶγ, τϑοουπῖβ {86 ἰδύογυ οὗ [μ6 ἔἴτηθ8, δον (6 ἀθδίῃ οὐ Ψοβυδ, ἰῃ πίοι 
ἴδε σονογηίηρ' ΔΌΪΒΟΓΙΥ ἴῃ Ιβγϑθὶ νγῶβ ἴο 06 Θχογοϊβοα ὈΥ {86 ϑΒορβοίίπι. 

., 3. Τὸ ΒΙ1Ὀ0]1681] ὈὴΟΟΚΒ ἀῦὸ ἱβγουσμουΐ ὈοΟΚΒ οὗ ἱπβίσυοϊίοη. ΕῸΓΡ {118 Ῥυγροβο, δηα [118 
δίομθ, ττεσο ὑπο πυϊίθη. Ὑμοὶν ἀθδίστ 8 ὕο βῃον [86 τοϊδίίομβ, ἢγϑὺ οὐ αοά, δπὰ ὑμγουρὮ 
Οοὰ οἵὨ 16γ86], ἰο Ηἰδύοσγ. [Ιπ (μεὶν νίϑνυν, 411 ἰϑίουυ, δπὰ ἰμαὶ οὔ 1βγδθὶ ϑβρϑοὶδ!]γυ, 18 ἃ δοῃ- 
ἐπυοῦβ ]8]]πποηΐ οὗ [86 σα δηᾶ ραγροβοβ οὔ αοὰ. Τθο δοιϊθυθιηθηίβ δηᾶ {16 ΤὈσίαπ68 οὗ 
αἱ πδιΐομβ δγὸ 1.86 σοῃβθαῦθῃοο8 οὗ [ποὶν τροσγαὶ σοδίίοηβ (ο ασοά. Βυΐῦ {μ6 ρσγοδιηίπθῃοο οὗ 
εσδοὶ δοπϑἰϑίδ ἰπ (μἷ8, ἰδῇ [86 αοά οὗὨἩ παίυγο δηᾶ οὗ ἔπη νγδβ ἢγβι γσγονθαὶοὰ ἴο ἱΐ, δηὰ ὑμπδὺ ἴῃ 
ἔνε 1, πμῖοι 1ϊ τοοοϊνοα ἄοτι Ηΐπι, ᾿ὑ μ88 ἃ οἶϑᾶῦ δῃὰ ἀβῆηϊίο σαὶ ὈΥ τ οι ἰδ οδὴ ογάθν 118 
τεϊδίίοηβ ἰο αοα δηὰ Κπον [86 τιογϑὶ στουηάα οὗἨἩ τμδίθυου Ὀ6}}18 ἢ. Ὅροι [μ6 οὐβοσνϑῆοθ 
οὗ ἢχ15 Ἰατν, 85. [16 ουϊάθποθ δῃὰ δχργοβϑβίοιῃ οὗ 11} ἴῃ [86 ᾿ἰνίησ αοά, [86 ἔγθϑθάοιι, γγ6}}-δοΐησ, 
δΔηἃ ρ6λ.6 οὗ [6γϑθὶ σγεροϑβθ. ΤὨῖ8 μβδᾶ θθϑὴῃ πιδὰθ Κπονῃ ἴο (Π6 ρϑθορὶθ, Ὀθέογθ υπᾶϑὺ “οβμυδ᾽ Β 
ἀἰτοςου (Π6Υ Ἰοδ [6 ἀοβογὶ δηὰ δα ἀγοββοὰ ἐβοιαβοῖνθθ ἴο 86 δοπαυοϑῦ οὗ ὕδῆδδη. 1 δον 
Υἱοίοτυ, ΠΟΥ 58.481} οὔβογνο [6 ἰανγ, δηὰ 6 τωΐϊπάδι! οὗἨ μοῖγ οδ] της ἴο Ὀ6 ἃ ΒοΙγ ῬθορΪὶθο οἴ 
(οὰ, ρτοβρουῖον γιι}} ΤΟ]]ονν τμοπὶ; ἢ ποῖ, [ΒΟΥ 5884}1 1}1 ἰηΐο θοπάδφο, ρονοσίυ, δηὰ ἀϊβοογὰ 
(θααι. νἱῖ. 1 8.). Ἔπο Βοοκ οὗ Φψυᾶσαβ ἴθ ἃ ἰοχύςθοοῖκ οὗἉ δι] ]}Π]πιοπῦ ἴο (18 ργοάϊοὔοη. Τθ 
ἐποπίγ-Ὅηα δοοοηβ οὗ ὙοΒ ἰδ σομβίϑίβ ἃγὸ ΟΥ̓ΖΔΏΪΟΔΙ1Υ Ραὺ ἰοφοίμοῦ ἴον [18 ρυγροβθ. Ιὲ 
ὯΔΥ, ἱπάοοά, Ὀ6 βαϊᾷ [πδὺ ὑμποσὸ δγὸ ἴθγοο ῥσίποῖραὶ αἰνἼ βίο 8 ΓοοοσῃΖϑῦ]θ: γϑί, ομδρά. ἱ. δῃὰ 



4 ΤῊ ΠΒΟΟΙΚ ΟΕ σῦ  ῈΕ8. 

1. ; βοάν, οὨ8ρ8. 1ϊ1.-- αν]. ; {δἰγά]γ, Ομδρ5. χυἱ!.-χχὶ, Βαϊ (80 ᾿οδβϑοῦδ τ βῖ ἢ ἴδ686. δ γὸθ 
ἀἰν βίοπβ γοϑροοῦνοὶυ οοηίδίῃ, οὐΐμοθ ῬγθΟ βου [16 οὐζδηΐο. σομπθοῦοη ἴῃ Ἡ1Οἢ (Π6 ἩΒΟΪΘ 
ὨΔΡΓΑΙΐνο δίδηἀβ Μ 10} 411} 118 Ραγίβ, 88 [6 ὨΘΟΘΒΒΑΣῪ [Ὁ]8|]πιοηὺ οὗὁἨ τμδὺ τγὰβ Ῥγοπηΐβοα ἴῃ ἴδ 
ἰδ. ὙΠὲ ἢγβὺ ἴνγο οὨδρίοΓΒ 8.6 ἃ ργαρτωδς ἰηϊτοσυοίΐοη ἴο {86 ἰβίοσυ οὔ {86 Ὀοοῖκ 85 8 
ψθο6. ὙΠΟΥ οχρίδίη [Π6 ροββι ὉΠ Υ οὗὨἨ [π6 ουθηΐβ δροῦΐ ἴἰο ὈῈ στοϊαίθα. Νοὶῖ ἰῃ [86 Ηἰδίουγ 
οὗ ϑοβυδ οοὐ]ὰ [86 ροστῃβ οἵ [6 ευρβεχυθηῦ σοηῆϊοῖβ 116; ῸΓ Φοβυδ δβίοοα πῃ [16 βρίγιΐ οὗ 
1.6 ἰανν, δπα τηονϑᾶ ἰῃ ἴ86 βἴθρβ οὗ Δίοβοβ. 10 88 ΟἿΪῪ ἴῃ πδὺ [Π6 ὑτῖθ68 αἰὰ δος δἷ8 ἀθδιὰ, 
{8δι {ποὶν ἰουπά αἰίοῃ νγΔ8 ἰδϊὰ. Αἀσοογάϊποῖγ, τυ βθὴ Οἢ. 1. τοῦθ [86 ρῥγοβοουύοη οὗ (Π6 οου- 
αυθδδὺ ὈΥ [5Γ86], [8 τηλΐη ΟὈ͵οοῦ ἰῃ 80 ἀοίΐῃσ 18 ποῖ ἴο 16}1] τ μδὺ τγᾶβ οοῃαυοτοα δηὰ δοῦν, 
Ὀυΐ ταῖθοῦ ἴο βῆον {μπᾶ ἴῃ νἱοἰδίίοῃ οὗ [π6 Μίοβαϊο σοιηπιδηα {Π6 {τῦ68 [116 ἰο ὀχροὶ 86 
Οδηδδηϊθθ. [Ι͂ῃ σοηῃβοασθηςα οὗὨ (ἷ8 ἔδ]υγο, [86 ἴὈγο σδγηΐηρβ οὗ [06 ἰὰατν (Πεαϊ. νἱ}.) νοτς 
ἱηΐο []Β]]Ἰτοηῖ. Ῥϑδοθ οηάυγοὰ ΟὨΪΥ 80 Ἰοῃσ 88 [6 66 Γγβ γοῦ ᾿νοὰ γῆο Γοβιθιθογοὰ 41}1 1868 
στοδὺ νόογκβ [παῦ ΘΓ ἀοπῃο ἴου 1βγδ6] δὶ ποῖγρ δηίγδῆσο ἱπίο Οδηδδη (9 08}. χχῖν. 81). ὍΤδ 
ΥΟΌΏΡῸΓ σοπογδίϊοη δοοη [8]] ἱπίο [ῃ6 δῆηδΓ68 οὗ ἰδ υρίβίοη, δηἃ ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΥ ἰπῖο ερὶ τ] ἀπά 
ῬοΪ Εἰς 4] βογνϊτὰ6. 1η αἰδίσοββ, ἱπάθϑα, ποὺ ϑουσηὶ δεν αοά, ἀπ (θη Βογοοδ ΤΌ56 ὉΡ δπιοτς 
[Π6 πὶ, 0 πΟΓΟ χυΐϊγ {μοὶν Ψυάσοβ, δῃὰ ψῆο, δοϊϊπρ ἰπ [Π6 βρίτίϊ οὗ σοά, τοσαίηοά {πον 110- 
ΕΓ. ὙΠοῖν ἀθθ 8 τὸ τερογίθα ἰῇ ομδρ8. 111.-χνὶ. Βαΐ [86 τοοῦ οὗὨ 186 6ΥἹ] νγᾶβ ποῖ {βογοΌΥ 
Τοιηονοθα. Ηδδιβθηΐβιη οοπίληυρα ἰο οχἧβὺ ἷἰπ 186 Ὀοβοιὰ οὗ ἴβγϑθὶ. ὙΤθθ οσοδϑίου οὗ δροβίδϑυ 
δον θὰ Ὀγ [86 1Δο]αίΥ οὗὨἨ [86 Οδηδδπίϊθβ γγ88 Ῥουτηδηθηΐ, θαΐ (η6 ᾿ἰπδ ταθίοη οὗὨ [86 ᾿υασοδὶῖρ 
Ἧ8.8 ἰγδηβίθηῦΣ. 7Τμι6 βογνίοο οἵ Βδ8] ρογροίυδίθα 1156} ἔγοπι ρεπογδίίοη ἴο ροηδθγϑίίοη; Ὀυϊ 186 
ΒίΓΘΏσίς δηα ΘΠΟΓΡῪ οὗ ἰδ6 δυάσα οχρίγοα τὴ [16 ῬΟΓβοῚ ἰπ σι Βοπὶ ἴΠοῪ ἀποὶ. 800 δ'8ὸ 4} 
1Πο56 υασοβ ὙΒοῦλ δεοογαϊησ ἴο [86 ἰατν 18.846] γγἃ8 ἴο οἰϑοὺ Ὁ. ἰῃ6 δαπιληϊδίγδοη οὗἁὨ 118 ἰοο δὶ 
δαῖτα (θθυῦ. χνΐὶ. 18 ζ), θα ἱηνοβίθα τι ΤἸΠΟΓΟΙῪ ῬΟΓΒοΏδὶ, ποὶ Βουθαϊίδσυ, ἀἰϊσηϊίγ. ΤΈΘ 
Ρογηδηθηὺ 6Υ]] γγὰ8 ὑοῦ οοπξοηιρα Μ1Ὶ ΔΌΥ ΘΑΌΔΙΪΥ Ροσμδποηΐ ἱπδιϊυ ὔοη. Τὸ {μὶ8 ἔλοὶ 
ἙοΒ. 1ϊ. Αἰγθδᾶυν δἰϊυάθβ; [ῸὉγ 1 δβδγ8, υϑῦ. 19, (πδῦ “ποθὴ [86 Φυᾶγο γὰ5 ἀοδά, ὑπὸ γ ἰυτῃοὰ 
Ὀδεῖς."» 

8. Ιῃ δσοῃδοαῦθησο οὗἉ (δΐ8, [6 Βοοκ οὗἨ ΦΔΦυάψοβ 18 [ῃ6 Ὀοοκ οὐὗἁἨ Δ] Α]]πιθηὺ ποτα γοῦ δηοίμοῦ 
Ῥοΐηῦ οὗἩ νἱοῦγσ. 10 ὕδδομοβ ἱμαῦ ὈΥ σϑᾶβοῃ οὗ [86 ἴδε υβί δ] υἀοὰ ἴο, [πῸ Βογθαϊ συ Κίπσὶγ 
οἴἶδοο μδᾶ ἴο Ὁ6 βεῦ ἃρΡΥΎῪ [Ι͂ῃ ᾿ρυϊογοποιωῦ (σχνὶ. 18 ), [6 ἱπβιαοη οὗἨ Φυάσοβ ἰῃ 4}} 186 
ζαῖοβ οὗἁἨ 18γ86] 18 ἱπητηοαἰδίοὶν (Ὁ]ονοὰ ὈΥ ἐμ ϊ8 ργονίβίοη (Ὁ. συ! 14 4.) : “Ἅδη ἐμοῦ δτὶ 
οοτΩ6 ἰηΐο {86 Ἰαπὰ ποι [86 1,ογτὰ ΤΥ ἀοά γίνει ἴΠ66, πὰ 8λ4}Ὁ ρόββθβϑϑ ἰΐ, δηὰ δ]: ἀνε ὶ]} 
Ὁμογοίη, δηὰ 5})8}0 βαυ,1 ν}}} βοῦ 8. Κίῃησ ΟΥ̓ΘῚ τη6, ᾿ἰἰτ6 88 8}1 [86 πδίίοῃϑβ {μδὺ ᾶἃγὰὸ δϑουΐ πιθ, ἴθ 
δα ]0 (Ποὺ δεῖ πἰπὶ Κἰησ ον ον [66 βοῖ [86 1,ογὰ (ὮΥ σὰ 58}4}} σβοοββ." Τῇ Βοοῖ οὗ δΦυᾶρεε 
βθονγβ ὑμαὺ (88 τϑβ]δ 88 ἀπανοϊ δῦ]. ΤΟ ρονογηιηθηὺ οὗ [80 Φυάχαβ, ἰδ ρμοϊπίδ ουἱ δἰγθδὰγ ἴῃ 
οι, 11. 848 ἢ0 ἰγϑδαϊ θη] βίγθησίῃ, ὙὍμα δι οΥ  οὐὗὁἨἁ [86 στοδίθδι διθοησ (Πθπὶ ο68965 τ ΏΘΗη 
ἢι6 ἀΐθ8. ΕΟ} οὔθ οὗὨ [86 γτοδῦ βϑοθβ ὙΠῸ δ ρογίγαγρα ΠῸμ οἷ. 1]. ουνγαγὰ, δθογὰ8 ὑσοοῖ 
οὔ 86 πδηΐ οὐὗἩ [86 Βουθα λγΥ Κίησ!γ οὔἶοο, ΔΙ οὶῦ ἴῃ αἰβογοπῦ τᾶγ8. ὙΥΒΘη ΟἸμπϊ6] ἀϊδα, ἢῸ 
βοοοπὰ ἢοῸ οὗ Φυάδῃ γὰβ ἐυι βοοιηΐης, ἴο σοβϑίγαϊῃ 5γ8θὶ οτ δἷὶπθ. Εδυὰ γγὰ8ϑ ἃ (δ᾽ ἵν Ὸ σ 
(ἙοἈ. 111.), θαῦ ΒΘ 18 ποῦ θυθὴ Ἷδ]]οὰ ἃ δυάρθ. Αὔἔδγ Ὠΐπι, {86 ποῖ οἵ ἀθ]νοσῖησ δηὰ ἡπάσίηνσ 
ἀονοϊνοὰ οἱ 8 ποπιδῃ, δη Βαγακ γὰϑ ὙΠΠπρ ἴο ἄρηῦ ΟὨ]Ὺ ἱΓ β8ὸ γϑηΐὶ ψ 1} ἷπι (ΟΠΆρ8. ἱν.) 
ν.).. αἰάδοῃ Ὀθοδιμθ ἱπϑρίγθα τὴ σοῦγασο ΟἿΪΥ ἱπγουσἢ χτϑαὶ το 6 ΓΒ οὐ ἴΠ6 ρατὶ οὗἩἉ ἀαοὰ 
(οι. νἱ.) ; δῃηὰ Βονγευοσ ρίουβ δῃηᾶ στοδί, Βα ἰπη86}} οοσοδβίομοα σοηβιβίοη ἴῃ ἰδγδοὶ (Ὁ ἢ, υἱ!ῖ, 
271). Φορδίμδῃ Β84 το Ἰασαὶ ἀδβοθπΐ οὗ δὴ Κἰπᾶ, ϑαπίϑοη δ 8} ἱποοιραγδὉ]6 ΒοῸ ; Ὀυϊ 
Β6 Τουσῃῦ 5βἰησ]θ- βαηαρθα, νίτουῦ ἃ ΡΘΟΡ]6 ἴο βυρροτὶ Ἀαἶμι. 

ΤΩο δυᾶσοθ γεγο ᾿ηἀοοα ἀ6] γ ΤῸΓΒ; Ὀυῦ (λοῖγ Δ ΠΟΥ Ὑ τδ8 ἠοὺ τοοοσηϊζοα ἰὨγουσδουϊ 81] 
Ϊεγα8]. ΤῬὍα 681] οὐ ῬΌΟΓΔΒ τγᾶβ δηβνογοα ὈΥ ΟὨΪΥ ὕὑνο {τἱρθ8. ΟἸάθομ᾿Β Ἰοδάθσερ 38 δὲ 
ἢγβί ορροβθὰ ὈΥ ΕἸΡῃγαΐπι. Φορβίμδῃ [6]] πο βαησυϊηλγγ αἰβοοσὰ ὙΠῸ [16 δας 6. ὅϑ'δπι- 
800ὴ Μὰ8 Ὀουπα 0 6 ἀο]ϊγογοὰ ἂρ ἴο (π6 ῬΒΙ]Ἰβάποβ ὈΥ [86 ἰοστου- δι οκοη {τ1δ6 οὗ Φυάδῃ 
ἱιβοὶ : : 
Το Ἰυαροδβμὶρ ἀἰὰ ποῦ ὀνθη πιδίηΐδίπ 1056} τις [86 βδθ ὑσῖρθ. ΟΥ̓ [86 δ5ὶχ ρῥυὶποὶρδὶ 

ΒΟΓΟΘ8, ἴσο Ὀθοησοὰ (ο {86 βου, ---- ΟἸΒηἶο], ΕΒπυά, ϑδαπιβοη, ---- ἀηὰ (πγθα ἴο [86 πογίδ, 
- Βαγακ, αἰάθου, Φορθίμδα ; ποθ ἴο Ερδγαίιω, πὸ (τὺ οὗἩ ΦΔΨοβιυϑ, δῃὰ ἵνο ἴἰο Μδβδη- 
8886}. 

Τμο {116 οὐ 186 ΒθῸ νγἂβ ϑλορλεί, Φυάσο. Βαϊ Ἰυάσοθ ὑμπόγὸ Το γα δἰνσαγβ. [1π Θυ ον ἰσἷθο, 
(86 }υάσο νγδϑ ἴ86 1068] τωδρίδίγαίθι Ὑῶθ ΒΟΙῸ Ὑ8Ὸ τοῸδθ ὉΡ (0 Θομαυοῦ ῬΟΤΘ ΠΟ 6 {{{16. 
Ἀπᾶά [ιῖ8 ΔυϊοΥ Υ τγδ8 ΠΔΟΓΟΪν 186 Δαϊοτυ οὗὁἨ 186 σομηθοπ 5'Βορμδὶ ἑοστὶ Οσ 8}}}7 ὀχίοηἀοα ὮΥ͂ 
υἱγίυθ οὗἨ ἷ5 πιϊσηιγ ἀθθάβ. Βυΐ τμδύθνοῦ ὉηΓΥ μΒῸ ταῖσῃῦ μᾶνο ἰοσιιϑθὰ ἀυτίησ κἷ5 δου, 
ἀἰββϑοϊνθα ἰἰβ61 δ 8 ἀθδαίῃ. ὙὉὍΤμὸ {γἰδθ8 ἴθθη βίοοά δσαίῃ ὑπάθν [με ῖγ βοραγϑίθ ΘΒορμοίμ, 
Ῥεπιηδηθηῦ ογσϑηΐο Θομηθοίοῃ οουὰ Ὀ6 Βοουγοα ΟὨΪΥ {πγουσὴ 8 κίησ. ὙΠ ΙΒουῦ Πϊ5 φοτημμοι 
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διὰ ροστηδηθηῦ ΘΒ, ἴπ6 ἰηϊογοϑίϑ οὐὗὁἨ [806 βενϑσγαὶ ὑσῖθ68 αἀἰνογροά, δὰ ϑδοῖ βοοίϊομ Ὀθοδηηθ 
ἐπα δογοης ἴο Ἡδδίθυου οοουττοα ἴῃ (86 οἴβοσβ. Ναδιίοηδὶ ἱπίογοδιὶ ἀδοαγϑά, δπὰ τὴ ἰΐ, οὗ 
οοῦγδο, Δ ίοηδὶ δισθησίῃ, ὙΠ παιτϑῖνοβ οὔ οἤδρβ. χνἱ.--χχὶ, ἔοστα, 1 15 ἔσυο, ἃ αἰνἰβίοη ὉΥ 
(ποιηβοῖνοα, Ὀυῦ 4 αἰνίβίοη {πδὺ δίδπάθ ἰῃ οὔζδηὶς οοῃηθοίζοη πὶ ἴμ6 τσ ποΪο ΒοΟκ. ὉΤδ6 
ονρηΐδ ἴμβοσὸ τοῖα ἀο ποῖ ἔθ] ]ον δον {86 Ἰδδὺ υάσο οὗ σπου Οἢ. χνὶ. βροαῖβ. ὙΠΟ Ὀοίοπρ 
ἴο τη ἢ ΘΓ ΠΟΤ ὔπηθ8, δηὰ γοὺ [86 ροδὶϊΐοι δϑβεῖσηθα ἴμ6πὶ 18. γ76}} οοῃβίἀογθα δπὰ ἰηβῦγυςιινο. 
ΤΉΟΥ ἀδιμοπδβίγωίθ ΟΥ̓ ΠΟΤ᾽ δηαἃ βιγϊκίησ {ΠΠ 8 γα οη8 [86 ΘΟΘΒδΥ οὐὁἨ ἴπ6 ΚίησὶΉγ οἢΐοα ἴὸ 
δισοησίδοη 1Ἃγ86], πὶ δηᾶ πίϊμουῦῖ, οὐοῦ ἃσαϊηδὶ [Π6 οχἰ βίη 1ΔοἸδίτγ, πο οου]ὰ τηδίη- 
(Δἴη ἐὐδο!  ΟὨΪΥ ὈΥ τϑάβοη οὗἉ ὑπ αἰν:βίοηβ δῃηὰ νδηΐ οὗ 1 Ὀοίσοθα ἴπ6 ὑγ1068 οὗἉ 1βγϑθ]. ΤῈΘ 
οτθηΐβ οὗ ἴμοδὸ ἰδϑὶ ἔνθ ομδρίοσβ ἀο ποῖ βϑοῖῃ ἰο δᾶνο οοουστοα Ὁποῦ [86 ὑγταπην οὗἉ ϑῃΥ͂ 
μοεῖῖϊο Κίησ. 80. τυ [86 τοῦ βιγ κίον ἀο {ΠΟΥ δοὺ ἔτ [86 Δ Κποδ8 οὗ ἴπ6 ἴόγῃι οὗ 
ξονοσητωθηῦ τ 10 ἢ στο ὶ δὰ δὖ {πδὺ {{π|6, -- ἃ ΘΑΚΠΟ88 ἩΠΙΟΏ, ἰο Ὀ6 ΒΓ, δὰ 1085 υἱ- 
τοδίβ στουῃα ἴῃ [Ππ νγθδίζηθβα οὗ [86 ρϑορὶθ ἰΐϑ! ΤΏΘΥ ΒΠΟΥ (86 ἀθοδύ Ὀοΐὰ οἵ τοϊσίοῃ 
διοοῦςσ ἴμ6 ρθορὶο δηὰ οὗ (δ6 ῥγίθδιβοοά, Τὴ ἢγεὶ ὕπο οὗ ἴλ686 σμαρίογβ (χυὶϊ. δπὰ χν δ.) 
ἰοδο ἢ 8 Ὑμιδὶ δίῃβ ἴῃ βρὶγιϊ.8] τηδίϊουβ δὰ πρδὶ ἀσθοάθ οὗὨ οἷνὶ] νἱοϊθηοθ ποῦα ροββὶ]6. ἴῃ 
1.ταοὶ, πὶ μους σδυβῆην ἴπ6 016 πδίίοη ἴο τἶβ 'ἰπ στοιηοῃηβίσϑῃσο. ὍΤμὸ ᾿δδὶ ὕτο βῇον (86 
ΤΟΎΟΥΒΟ ΟΥ̓ {{|8, παπηοὶγ, ὑμ6 ἰληδιοΐδβιλ οὗἨ 86} τὶ θουβη 88 ἢ τ ΒΙΟΒ [6 πο] ρθορ θα ῥτὸ- 
οοράθα ἀσαϊηδὺ οὔς οὗἩ {86 Ὀτοϊμουβοοά οὗ {γίρεβ, γτοἀυσίης 0 ὀνβὴ ἴο [86 νϑεῦσο οὗ οχυηοίοῃ. 
ΒοΟΙΒ Κίπὰβ οἵ β᾽ῃβ ΤΟΥ ῥοβϑϑί0]6. ΟὨΪΥ Ὀθοδυδα ὑπ6 ΒΟ ΓΆΓΥ, σθηΘΓΆΙ, δηὰ δυϊδοτγί δον 
Κίηοὶγ οὔἶϊοο νᾶ8 ϑηίησ, ἩΔΙΟΝ ΘΥΟΥΎΒΘΓΡΘ ἰῃίογροβοθ ὙΠῚ} [86 βδῖηθ ΘΟΙΏΡΓΘΠΘΉΒίγ 688 οὗ 
γίονν, Ὀθόδυϑο ἰΐ ΘΥΘΥΥΒΟΣΘ ρΌΥΘΓΙΒ τὶ [8.6 δῖα βίσεησί. ΕῸΥ (δαὶ σϑᾶϑου [6 πδυτϑίου 
ΒΟΥ] ᾿ἰτλ68 848 [86 τομαῖς (οἰ. Χυ]!. 6, χυ δ. 1, χίχ. 1): “ ὙΤβοῦθ γὰ8 πὸ Κίηρ ἰῃ 15786].᾿ 
Οἶς 18 [80 1α8ὲ βοηΐθῃοθ ἢ τγῖῦθβ: “1ὴ 1Πο86 ἀδΥ8 ἴμογΘ νγὰ8 πὸ Κίησ ἴῃ [δΓ86]; δυθτῪ πιδὴ αἱ 
(δὲ πιο ἢ ντδ8 σῖσῃς ἴῃ ἷ8 οὐ 6γ68." Βυΐ [86 σΠο]6 Βοοῖ ροϊηῦδβ ἴο [18 σοποϊαβίοθ. [0 18 
[06 6βϑθθῇῆθ οὗ 118 βρϑοΐδὶ ὑβδομίησ, [0 8 [δὶ ὙἘΒΙΘὮ πλδ 08 12 {{0|6 ἀου]Υ δἰσπϊβοαπί. ὍΤῈΘ 
εἶν!}] δαϊιοτίγ οὗ [86 ϑμορμοίίπηι ποῦ]ὰ Βανὸ βαβίορα, 1 Ἰδταοὶ μα Ὀθθη οὐοάϊοηϊ, απὰ μιδᾶ 
ποὲ τοίδἰποὰ [86 Οδηδϑηϊίοβ ἴῃ [8 ὈογάογΒ.Ό ΑΒ Ὁ 85 ποὺ οὐδαϊθηϊ, ᾿ὺ Ὡρϑαθα οχ γδογα ΠΑ ΥῪ 
δμορδοίπι ἴο οβοῦ 18 ἀθ] νθσϑδῆοθ Βυὺ {ποὶνγ βρογδάϊο δοιίν:γ οουὰ ποὺ ῥγανδὶὶ δραϊπβί ἃ 
Ροπιπδηθηΐ ουἱ]. ΤῊΪ8 [86 οοποθηϊγαίθα βίσθησία οὐὗἩ 186 ΚίηρὶΥ οἴ ο6 αἴοπα οου]ὰ Ονθγοοτθ : 
7δὶ 48, δοοοσάϊης ἴο {86 ροδβρϑὶ, ουθοσῪ θυ] ἴο ψΟἢ ὑμ6 ΟὨ]άγοῃ οὐὗὁὨ τχθὴ ἬΟΓΘ 8} ) θεοῦ, 88 
θοθῃ αἰβϑοϊνοὰ ὈΥ {86 τὰ Κίησβῃϊρ οὗ {86 ὅοη οὗἁὨ ἀοά. 

δ. 2. Τί πιο οΥ᾽ Οοπιροϑίἰοη. 

ΤΠο ἀοοίτίη] ἰδηάθηου ἩΙΟἢ πὸ ὑλπ8 Ροτγοοῖνα ἴῃ ἴπ6 Βοοῖκς 8 οὗ ρτοδὺ ἱπιρογίδῃοθ ; [Ὁχ 
ἶξ ππἀουθίθα Υ διγη βῆ 68 ἃ οἷον ἴο {πὸ {ἴπ|6 ἴῃ ἩΒΙΘΒ ἰδ δ οἀϊτθὰ. Τηὸ ἰάθα οὗ δχρίαἰπίης 
86 ΡΟΒΟΑΜ ΟΥ̓ δυο οὐθηΐβ 88 τ σοϊδίθβα ἴῃ οὔδρδ. χυἱ!.--Χχὶ, Ὁ (86 ΤΟΙΏΔΓΚ, “ ΤἬΉΟΤΟ 
ΜΔ8 Ὧ9 Κίηρ ἴῃ [Ιετδοὶ," οουἱὰ Ὀ6 Θηἰογίαιποα ΟὨΪΥ δῇ ἃ ἴθ πο ροχίδος ρο 164] ὑμὶΥ 
δ ΟΥ̓ΩΟΥ ἬΘΓΟ 580}}} οχροούθα ἴο γϑβϑυὶῦ ἔτοπ [86 ΚίῃσΥ οἶοθ. Νὸο βυςΐ οχρίδηϑίίοη οουἹὰ 
να Ὀθοη Δρροπαρα ἴο {π6 δοοουπὺ οὗ Μίοδῃ ἱπ οἷ. χνὶϊ., 1 [86 αἰνϊδίοη οὗ 1βϑτϑοὶ, δηὰ (86 
ἰηϑ οι οὗἩἨ Φϑογοροδπι δ ΡΟ 24] ἰἀΔο]δίγγυ, μδα δἰγοδάγ ἰδκοη υ]δοθ. αὔϑὺ [86 τοῖσῃϑ οἵ 
ΥΑΓΙΙΟΙΒ 5: ΠέῸ] Κίηρθ οὗ Φυἀ δὴ δηὰ Ιβγαϑὶ ῃδὰ Ῥϑοοιμθ τηδίζοτϑ οἱ πἰδίοσυ, δῃὰ δῇ [86 στρ}! ]οὴ 
δοδίηδὶ Ὠαυϊὰ δπὰ [Π6 βδησυϊ ΑΤῪ ΟΟΠΗΪοί8 Ὀοΐνγοοη δυᾶδη δηὰ 1βτ86] μδὰ ἰβίκθῃ ρίδοθ, ἴπ6 
δαὶ οὗ ἃ κίηρ οουἹὰ ποὺ αν Ὀδθὴ οἴἴεγοα ἰῃ δχρίδηδίίοη οὗ {86 εἶν] τὰσ Ὀούνθοη [βγϑαὶ 
δηὰ Βοηδηιΐη. ΤὨΐ8 οσουἹὰ ΟὨΪΥ Ὀ6 ἀοῃα ὙἘ116 Ῥθορ]θ γοὺ Ἰοοϊκοα πιῇ οοηβάδησς ἴο {86 
Κη! οἶος ἴον οογίαϊῃ υἱούοσυ νι ουῦ, δηὰ αἰνγῖηθ ρθδοθ δηὰ ογάον τὶ ΐη. Οπ 1Π6 ΟΥΒΟΡ 
Βδπὰ, ἴ86 ῥγοιηΐηθησθ τὶ τ ΒΙΟΙ (86 ἰδοῖκ οὗἨ Βογθα υ 088 πῃ (86 ᾿υαροβηΐρ, δπὰ (6 νδηΐ 
ΟΥ̓ΔῺΥ ζΌΔΥΔΗΓΥ δραϊηδὺ ΔρΟΒίΑΒΥ ΓΘ βοὺ ἐοσίδ, 18 Ἔχ Ρ δἰ 8016 ΟὨἱ]Ὺ 1 ἀοπς δὲ ἃ {π|6ὸ ἤθη 86 
)πἀϊςοῖαὶ] οδῆοο Δα οοδϑοὰ ἴο ἱπβρίγε οοπβάθηοθο.κ Ὑδοσθ 18 Ὀαὺ οὯ6 ρογὶοα ἰπ [16 ἰβίογυ οὗ 
Ἰεταοὶ ἴῃ πο ὈΟΐὰ 8686 οοπάϊ 08 πιϑϑῖ, πδιηοὶγ, ΒΘ (Π6 ῬΘΟρΙΘ ἀδβίγθα 8 Κὶπρ ΠῸΠπι 
βδιθποὶ, δηὰ πὸ οοπβϑογαϊθα ὅδυ], δπὰ {μὸ νἱοίογίθβ οὗ (86 Ἰδιῦοσ αθογάθα ρβϑδοὺ τὶ πὰ 
νους. ΤΠ Βοοῖς πιϊσῃῦ Ὀ6 οΔ816ἀ4 4 ἰοχύςθοοΚ ἴον δὰ Ρθορίο, οοἰθοῖθα δῃηὰ πυϊθη ἴο 
ἐπδίττιοϊ δη Θβ Ὁ] 15} ἸΒοτὰ ἰῃ [86 ΠΟῪ ΚίηοἾΥ ρονοσηπιηθηῦ. 
Το ἀδεῖγο [0γ ἃ Κίπο ἀρρθασβ 88 ΘΑΥΪΥ 885 αἰάδθοη  Β ἴππὸ. ΑΠΟΡ (δι ΠοΙῸ᾿ Β νἱοίοτυ, [86 

ῬΘΟρΙΘ οοπῖθ πὰ νῖβἢὶ (0 Βανθ αἶπι ἔου ἃ Κίησ. Βυΐ Οἰάθοῃ ἀβθο ηθθ, δηαὰ ΟἿΓ δυῦμοῦ πιϑηΐ- 
[δδι]γ ἀρργονθβθ ἢἷβ οοῦσβθο. ΑὈἰπ Ιθ ΒΒ ἀἰβρτδοθῦι] Κιησβαρ 18. τηϊπυΐοὶυ τοϊαῦθα ; Ὀυΐϊ (86 
ῬΆΓΔὈ]6 οὗ Φοίδιδιῃ δοῖδ ἰπ ἃ οοῃνίποῖησ ᾿ἰσμῦ {π6 Ὑτοησἤπ688 οὐ [86 πιᾶηποῦ ἰπ ὙΒΙΟἢ [86 
ἴγθθβ, ἑ. 6. ἴῃ6 Ῥϑορῖίθ, βϑοῖκ ἴο πιᾶκθ ἃ Κίπν. Α Κίηρ 80 τῶδὰθ οδὴ δ6 οὗἁ Ὧ0 βουνΐίος ἴο 18:86]. 
Ι; ἴθ πτἰτίοη (Πουϊ. χυὶΐ, 16): “ὙΒου Βμα]ν τιᾶκο ἀΐπι Κίησ πβοπι ἴθ6 1,ογὰ 88}4}} οῃοοβϑ. 
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Ιῃ β'διθθθ}" 5 πο, αἷϑο, [86 ρῥϑόρὶθ Μϊδὴ ὁ Κίησ, Ὀαΐ [ΠΟΥ ἀο ποὺ ὑπάογίδκο ὕἤο Ἵοὔοοβϑθ 9Π0 
{ποίλβοὶνοθ. ΤΉΘΥ ἈΓΑΥ ϑαδυθὶ ἰο δοϊϑοῦ οὰθ [Ὁ ἴθι; δηὰ [10 ἰβ ΟἿΪΥ αὖ ἀοά᾽ 5 οοτητηδπᾶ 
δὲ β'απιιθὶ σομρ] 16. 

βδτυυθὶ, 48 ΘΟ οἱ ορ ΑΙ 6 δἰδηὰδ Ὀοίτγθοι ΕΚίηρσ 8388] δπὰ [6 Ψυάροβ, δο 886 Ῥσορδοί δηὰ 
Ῥυθδὶ μ6 πιοράϊδίοθ [86 ἰγβδηδί σου ἔγροπι ἴθ υαϊοΐ8] ἰο ἴ8ο Κίηρ!Υ οδῖοθ. ἨΗΐ ργορλείϊς 6χ- 
αγοΐβα ὈΓ(μ6 Ἰυά]ςοῖ4] οἷος γϑί ὑθδοθβ [Π6 ρϑορίθ μονν τὶ σθ}}γ ὕο ἀθδίτα δηὰ δδκ ίογ 8 ἰΐησ. 
Τ0 1β ου ὑπαὶ δοοουπύ [μὲ [86 Βοοῖκ οὗ Φυάσεοβ οἱοβοθ σίτὰ 6 Βοσοῖς ἀθϑᾶβ δὰ ἀθδιὴ οἵ ὅδῃ)- 
80ῆΏ. ΤῊΘ ἃσα ΟΥ̓ ΠΘΙΟΘΒ ᾿8 ρββί. 1} δρὲ οὗ Κίποβ οϑὴ Ὀοσίῃ ΟὨΪΥ ἩΘΩ ἃ ρ»γορὴδί δα, υϑ 
τοβρθοῦ 88 ἃ ᾿υάρθ {γουσμουῦ 811 1βτδθὶ, ν Βῖο ἢ} δὰ ΠΟΥῸΓ Ὀθοὰ [26 ο886 Ὀδθίοσα ϑ'ιμμσὶ. 
Ηθποθ, [8.18 ῬτΟρΒοΙΒ Εἰβίουυ ἴοστηβ [86 ἱπισοἀυοίίοη ἴο {86 Ὠἰδίοτγ οὗ [86 Κίηρβμίρ, βίποθ πιὰ- 
ουύ ἷ8 Θοηβθούδίοη η0 Κίησ σου]ὰ οχὶϑ.Ό. ΤῊ 18 ΜὮΥ [86 ϑαρίυδρίην δηὰ [16 ὙΌ]σαῖο 681] 
[16 ΒοΟΚΒ οὗ βαιοὶ μ6 ΕἸΓεὶ δὰ ϑοἼοοπά οὗ Κίηρβ. 
Τρ οχίγθιῃθ ροϊηϊβ οὗ [6 θοΐνγθθη τ οἢ ἴΠ6 οοτῃροδίοη οὗἨ οὖσ ΒοΟΙς τηυδὺ δᾶνο ἔβδίκοη 

Ρΐδοθ, πιϑΔ  Θαϑῖϊν Ὀ6 ἱπάϊοδίθα. [0 πιαβῦ Βανὸ Ὀθθ ἰδίθν [888 [86 γστοδὶ υἱοΐογυ οὗὐἨ ϑ'διωηυσδὶ 
ΟΥ̓ΟΣ ἴ86 ῬΒΙ]διϊη68, (86 τοῤοσιαδίίοη οὗ [βγαρὶ, δῃὰ {μ6 τοίυση οὗ [6 δγῖκ οὗ ἴ6 σογθηϑδῃς ἔτοπι 
Θχὶθ (οὖ, οα (ἢ. χυ. 80). Οτθ οοπβοαῦθῃοο οὗ ἴ86 τοίοστηδοη ψὰ88 {δμδΐ, που πβίδηά- 
ἴης β'διηι6}᾽ 8 ῥσγοίαβδὺ δἱ ἔσβι, (89 ρθορὶθ ἀθβίγοα δ Κίηρ ; ἴοὼγ ἴῃ {}}8 ῥγοιηῖβοα οῇῆος {860 
βου ρμῦ βοουγὶγ Ὀοΐδ ἀραϊηδὶ {μοὶ ϑηθθβ δηὰ δραΐμδὶ ὑμποιηβοῖνοθ δηὰ {ποῖ οσσ πη Ὀ6- 
ο΄ ΑπΟΙΔΟΣ Θομϑθάυθῃοθ, ΡΓΟΌΔΟΪΥ, γγα8 ἴδ οοιηροβιοῃ οὗ (818 τηδῆσδὶ οὗ ροηϊΐθμοο δπὰ 
᾿ηβίσυοίίοπ. 

θὰ [δ οἴδοσ μδπὰ, ουῦ Βοοῖκς τουδὶ πᾶν Ὀθθὴ ττὶθη Ὀοίοτθ (86 ταῖσῃ οἵ θαυϊά. Φογυβα- 
Ἰοπὶ 88 8ι}}} οδ]]10ὰ “618, δὰ (86 ΨΦεὈυβίῖθ8 δὰ ποὺ γοὺ Ὀθθῃ Ὄχροὶ]θα (ΟΒ. ἱ. 21, χῖχ. 10). 
Βαϊ 1 2 ὅδ: νυ. 6 δ 15 ἴο ΒαΥθ ΔΥ στηθδηΐηρ δὺ 811, ἴὉ πιυδὲ τοίδσ ὑο {86 αἴίον ἀδδίσιοίοι οὗ 
{86 ΦοὈυδὶ ο5᾽ ρον ὉΥ Πδνὶά, ἃ σομοϊ βίου πο ἢ [86 ὙἼΟῸ]6 ἰβύοσυ σοπῆττηβ. Μοχγβθουοῦ, 
1 οὐν ΒοΟΙ δὰ ποῦ θθθὴ ττὶῴρη Ὀοΐογο ἰπ6 πιο οὗ Βανί, τϑίδγθηςθα ἴο δῖ8 γοΐῖση οου]Ἱὰ ποὶ 
ὍὈ6 πδηϊΐησ. Εὐοὶ Οἰδηΐ6} 8 ἴμηθ, [86 ρα οὗ 9υάδῃ, Τϑαν 8 ὐἱρο, (8118 ἱπίο [86 Ἀδοῖ- 
στουπά. ΤῈ πιθηίϊοῃ οὗ ἰΐ ἴῃ [86 ὨϊδίοτγΥ οὗἨ ϑδιωβοῃ, 18 ΤᾺ. ΠῸπι ΒΟΠΌγΑ 6. Ὅθο τα] δενοὶν 
οορίουβ ἰγτεδίπαθηῦ οὗἁ δδίγβ ἴῃ Ὑῖο Βεη)απιῖη ἄρτιτοβ, ροΐαῖβ ἴο [86 πια οὗ ἴῃς ὅδ]. 
ὝᾺΠ6 ἴδ6 ἰβίονγ οὐὗὁἩἨἁ ΟΥδηΐ6ὶ 18 αὐλὲθ βυμηγλα ]ν τοϊδίθα, ὑμπαῦ οὗ ἘδΒυὰ 18 ἄγανται ουὐ ἴο [88 
ταϊηυἱοϑὺ ἀοίϑ}. ΘΙ ΠΉΠΑΥΪΥ τί ἢ ἰβΒ [86 Ηον οὗἩ ἰγαάϊοη ἴα [86 παυγδῦνο οομοθγηΐηρ ΟἸΌΘΔΕ 
(οἢ. χίχ. δε4ᾳ.). ὅϑ8ὺ] βαγβ οὗ ἰπηβοὶ (μδὺ Ὠ6 ἰδ “ οΥὮἨ [86 Βιδ]]οδὺ οὗ [86 ἰγῆγε5" (1 ὅδῃ. ἰχ. 
21). ὙΤΒ18 ἰβίοτυ οὗ ΟἸ θθ8} δχρ]αίῃβ [6 οδβθ οὗἩ Βϑῃ δια Β Β}811η 685, 8η4 Γ8668 ἀὲ ἴο (86 
ΒΑΥΔΡῸ ὙΓΆΙ τυϑ6 ΟἹ Ὦ]πὶ ΟΥ̓ [5γ8 6]. 

ὃ 8. Τε ϑοιυγοεβ. 

1. Τὸ δυΐδον αἰὰά ποῦ σοτηπηδηᾶ τηδίθσ 8]8 πὶ θα 8] ΔΟυπάδηοο ΠῸπι 411] [86 ὑτῖροθ. Α 41}} 
ΒΌΡΡΙΥ δοπεβὰ ἴῃ ροὰ δίῃ ουὖἱ οὗὨ {86 ἰγαάϊοηβ οὗἩ {86 ἐτῖθθβ θογάδσίηρ οὰ ΕΗ γαῖπλ, πϑΙΏ6Ϊγ, 
Βοη)διΐη, Μδπδββθῖ, δπὰ θη. ΤῈ6 βίοσῃ οἵ θθοσδὰ ἀθϑοσῖθθβ (Π6 Βοτοὶο Ἔχρὶοἱὲ οὗ ΝΑρΒ- 
[811 δηὰ Ζορυΐαη; θυὺ ΠΘΌΟΓΔᾺ ΒΟΥβ6]7 γοδι θα Ὀοίπσθοη Βδιηδὴ δηὰ Βοίμοὶ, οα Μοῦ ΕΡΕγαίΐμι, 
ὭΘΆΡ 186 ΘΟὨΗ͂Π68 οὗ Βοη͵δπη. ΟΥ̓ 86 ὑγῦθβ δῇ (6 δχίχοιο8β οὗ 16 ἰδηα, οὗ Βδυῦοθῃ 
(δὰ ἰ8 ἱποϊυἀδα ἴῃ αἰ]ο 84), οὗἩ ϑίυχαθοῃ. (ομυ (86 ἱποϊάθηῦ ἰῃ ΟἈ, 1.), οὗὐἨ Αβδγ, (86 δαϊμοῦῖβ 
ΒΟΌΓΟΟΒ Αβογάθα ΒοΔΓΟΘΙΥ ΔΗΥ ἰπίοσιηδίίοη. (ὐὐποογηΐησ δ 8} 8 ργθδιρλίπθησθ, ΟὨἹῪ ἙὮ. ἱ, (εἶ 
οἷ. χχ. 18) οοτηπλυηίοαίαβ δηγίμίορ. Τονδγά ΕΡΒγαὶπι (ἰὸν οἈ. ἱ. 22 Ε΄. τοίδσβ ἴο (86 τολοίξε 
Βουδθ οὗἨ ΦόββθρἘ), {86 βουγοθϑ πουγ 8 δὴ ὑπ νογα Ὁ]. ἀἰβροβί[οη. ΝῸὸ ἘΘΙῸ, ΡΓΟΡΟΥΙΥ βρϑδῖκ- 
ἱπρ, οϑιὴθ ουὔὺ οὗ ἘΡὨ γαίῃ ; ἴον οὐ Αὐάοῃ ποιδίηρ Ραΐ ἰδ ἤᾶπηθ δπὰ τ ΘΑ] 18 τηθηπἰοηθα (οἈ. 
χῖ!. 18). ἘΡἨγδαῖτα οΥὐὔἱσιπαῖθβ ὑπ βἰη 1} ορροβί(οη το αἰάθοῃ δηαὰ 9 ρΒίμ8. [Ι͂ῃ ΕΡΒγδίῃ 
ΑΒΘ] ΘΟ ἢ Ρ]ΔΥ8 Ὠΐ8 σόϊ 848 σογδὶ ϑυγροσ. ὙΠογο Μίοϑ βοίβ Ὁρ 18 [4186 το ἱσίοη. Ὑθθησα 
84.150 βρτᾶπο 1ῃδὺ 1,ονἱθ τ ὯῸ 8 ἴπ6 σϑυβα οὗ (16 οἷν!}] γᾶ. [0 τηυδῦ ποὺ 6 ονϑυϊοοϊκθα ἐμαὶ 
ἴον [6 δϊ μοῦ πὰ ἢΪἷ8 ὑϊπ168 8}1 1:18 τγ88 οὗ ρτοδὺ βἰσιιϊβοδῃςο ὙΒΘα (Π6 Κίησ ἀοιηδηάοάα οὗ 
βδιηυθὶ 8 δρροϊπίοα, μ6 8 ποῦ οβοβθὴ οαυἵ οὗ ΕΡΗΓαΐπι, θαῦ οὐαὐ οὗἨ Βεοηαταῖπ. ΤᾺ δαΐδοσ, 
ὙΟ ἴδνουβ (86 ἱπβιτυ θη οὗὨ [π6 Κίμσβηΐρ, ὈτΐηρΒ (86 τογὰ] ἱποδρϑοῖ πο} ΕΡΏΓΑΣτΩ 88 
Ἰοδαϊηρ ὑτῖθθ Β88 Εἰζμουῦο βου, ἱπίο ργοπιΐθθησθ ΤῈ ρῥυθϑίβοοά, ἰὺ 15 ἰσυθ, δὰ τποῖν βοδὶ 
δῦ ΚΒ110Β. Βυΐ [86 σ}016 μἰβίουυ οἵ [86 ΔΦυᾶσεβ βῆονγβ (86 Ῥουγοσ  ββη 688 οὗἨ [6 ρυἱθβιμβοοᾶ 
ἴῃ ὕτηο8 οὗ ἀδῆροσ. Ὑηδ ἔδλοϊβ τοϊαϊθα ἰη {86 Ἰδδὺ ἔνθ ομδρίδγβ οὗ οὐῦ ὍΟΟΚ, ὈῪῚ ΨΑΥ οὗἨ δυρ- 
ΡΙοθηῦ ἰο ἴ.6 ἀοοάβ οἵ [86 θσοθβ, δῦ βυποίθπυΥ ἱπαϊοαίῖνο οὗ [86 [Ὁ]1] οὗἩἨἁ [86 Ῥγίθδι)! 
υῦ6. οἱ ἰΐηρθ, 4180, 88 ἃγ6 ἰο]ὰ οὗ 1,ουϊῦθβ, ὁοσυστοα ΟὨΪΥ “ Ὀθοδυδβα {Π6͵Ὸ γγἃ8 ΠῸ Κίηρ.᾽ 
ἘΡΒγδίπι, ἰ0 18 ἴσιο, γᾶν ϑ'διλθὶ ἴο [06 πδίζοη, [86 ΓΘϑύ ΤῸ οὗἨ [5.86] 8 βρίγἰ πὶ βίγσθηρία, 
δα [Π6 τοΐοστηον οὗ ἴ86 Ῥῥγιθδίμῃοοά; θυΐ δνϑὴ 6 σοιϊὰ σίνθ ΠΟ σΌΔΓΔΗΪΥ ἰοῦ 8 ΟὨΠ] τ α, 
ἭὮΟ ὙΒΘΩ ἴῃ οἷα σα 6 ἰγϑηβίοσβ ἢ18 οἤος (ο ἴμθτ, ἀο ποῖ πδὶκ ἴῃ ιἷβ βίβῃϑ. 
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3. ΑὉ ἰο [86 Δυϊδοσδηῖρ οὗ 86 Βοοῖ οὗ 7υάσοβ, [86 ὑγδαϊοπβ παῖς β δϑοσῖθο 16 ἴο βϑπιθὶ 
816 δηοσίθηϊ; Ὀπὶ 1 ἴῃ διο ΟὈΒΟΌΤΟ πιδύϊοσβ ΟὯ0 ὝΘΣΘ ἴο σἱβὶς ἃ, οοῃ͵θοΐαγα, μΒο τοι] ΒΑΡ ΪγῪ 
δὲίδοι πἰτηδ  ἰο ἴΠ686 ὑγδϊ οηβ.Ό Τηθ ΒΟΟΚ ΔΡΡΑΓΘΏΌΥ ργΟδΌρροϑοβ (86 γτοΐρστι οὗ ὅδυϊ, 7υβὲ 
88 ἴῃ [86 ΒΟΟΚΒ οὗ ϑβδιηποὶ [86 τεῖρσῃ οὗ Πανὶ 18 ργοδυρροβοά. Τὸ σϑεοογσὰ ἴ86 ἀθϑὰβ δηὰ ἰπ- 
βισυοίίοτιβ οὗ (οά, 88 ὑσουσμὺ ἴο νυἱϑὺνγ ἰῃ {86 Ηϊδύοσυ οὗ [16 πδίοι, νγϑ8 δογίδί ΠΥ ἃ π8]] -οοη- 
εἰδεγοα, δηᾶ, ἃ5 [86 οχίδηϊ ββδογσθὰ Ἡσιηρθ ΒΟΥ, ἃ 6 .]ΟΒΒΙΥ δηἃ ΒΟΠΟΒΌΥ Θχοουϊοα οΠοΘ. 
1 ιλ19 τγδ8 [86 οβῆοο με] ὈΥ̓ ἴ06 πιαξχὶγ αὖ [816 σουτίβ οὗἩἨ Ἀεανΐὰ, ϑοϊοιθοη, δπὰ [86 Κίησβ ἴῃ 
ξεθετα! (εἶ. 2 ὅδῃι. νἱ]}. 160, 1 Κίησε ἱν. 8, οἵο.), 1 που]ὰ Ὀ6 πείυγαὶ ἴο δδουῖθθ ουνρ Βοοῖ ἴο 
ἃ Βεη͵δηνϊηῖίο οὗ (π6 οουγὶ οὗ ὅδ]. ΤῊΐ8 τῶδη δὰ Ὀοίοτα ᾿ἷπὶ παιτδνθ, οσίθηἀϊηρ ΟΥ̓ΟΥ 8 
Ῥετοα οὗ 400 γοδγβ, ΒΒ πιυδὺ μανο ὈΘΘὴ τγϊτῖθη ΌΥ ΘΟὨ ΘΙΠΡΟΓΆΓΙ68 οὗἨ [86 δυθηΐβ γοΪδίϑά. 
Ιωμμοδ] δηὰ τηδιθυῖδὶ ἀοίδι]β δυο ἢ 88 186 ἰἰδίοτίοβ οἵ Εμυὰ, αἰάθου, ΑὈἱπθ]θοῖ, Φορμίμδη, ϑ8δμ- 
Β0ῃ, ἅ8 8480 [886 οὗ ΜΊοΔὮὨ δῃὰ {16 ῥγοδὶ δ ΟἽθθϑ, Ἔχὶἱῖ, σδ ΟὨΪγ ρῥγοσθθα Ὸμ Πδστα- 
ἰοῦβ ΤΟ βίοοα ῬΘΓΒΟΏΔΙΥ ὭθᾶΡ [86 ουθηῖϊβ. Νϑυθγθ6 1685, ἃ5 888 δίγοδαυ θθθὴ σϑιηδγίκοα, δῃ 
οὐγζδηΐὶς γοοδϑίησ οὗ [86 πιδίϑυἑ]58 ὀχίθβηαβ ᾿θσουζ (86 τθοϊθ ΒΟΟΚ, ὈΥ τιϑδῃβ οὗ πβίο ἢ [86 
ἀροϊπθ ἰξ 18 ἀοαίσηοα ὕο ἴθδοὶ 8 Ὀσουσηῦ ργοπιϊῃθη }γ (0 νἱϑνν, πὰ (16 δυταηροιηθηΐ ΟΥ̓ [86 
ἱπαϊ τά }8] πδυταϊνθα ἀδίθγιηϊηθά, Ο (μ18 10 18 οπίηρ (παὺ [806 τοοοσὰ οὗ [86 στγοδὶ ἀδϑὰβ 
δοιιίονθα Ὀγ [86 ΨΦυάχοβ ο]οβθ8 τι ϑδηλδοι, δἰ μουσῇ ἰὺ 18 ποὺ οογίαίη ἐμαῦ (10 ἀοδίδ οὗ δὲ 
ΒοΤῸ 18 [86 Ἰαίοβὺ ουθηΐ οὗ [πὸ Βοοῖκ, δηὰ αἷβδο {μδὺ [16 παιταῖδνοθ οοῃοογηίΐίηρ Μίοδῃ δπὰ 6ἱὉ- 
68} βἰα πὰ δ {π9 δῃηᾶ, δ: μουρ, 88 (16 δυῖθοῦ ἈΪἰπη56}} ἀοθβ ποῖ οοῦοθδὶ, {86 ουθῃίβ οσουττοῦ 
τ Οἢ ΘΑΓΟΥΡ (οὗ, ΟΠ. χΥϊὶ. 12, χὶϊὶ. 26; 4180, χχ. 28). ὍΤἘ ᾿ϑϑϑοῦ οοηνογοϑὰ ἴῃ (86 ᾿ηἰτοάυο- 
ἄοα οὗἩἨ Ϊὰ6 ΒΟΟΚ, ὀβρθοίδ!ν ἐπ οἷ. ἰϊ.,) (μαῦ δἰπ δῃα Δροβίδϑυ δ:θ {86 οδυδο οἵ βογυϊίυάθ, δα 
[δῖ ἀροδίδδβυ ἴῃ [ἄτῃ 18 (86 σομϑοραῦθησο οὗ {86 Ῥθορ θ᾽ β αἰδοροάΐθηοθ ἰῇ ποῖ δα ρϑ)]Ἕ[οηνσ [86 
(ὐδυδλη ῖοβ, 5 Ὀσουσῆϊ οὐν ἴῃ δἰ ταῦ ἴαχτιδ οὐὗἨὨ ΓμΒουσμὶ δπὰ οχργοββίοη [Ὠτουσβουΐ [86 που 
(εἰ, εἰ, 11, 11, 1ν. 1, Υἱ. 1, χ. 0, χὶϊΐ, 1; οἷ. 11. 14, 111, 8, χ. 7; οἈ. 1}. 11, νἱϊϊ. 838, χ. 18 6... 
Τμο οὐδὐεοσοη ὑμαῦ οδ8ρ8. χυὶϊ.--χχὶ. ἀο ποὶ σοπίδίῃ βυομ Θχργοββίοῃβ, ὑθϑιϊβθβ ΟὨ]Υ ἰο {86 
ΟἰοΆστ688 δηὰ Ὅσον πο ἢ ΘΥΟΥΥ ΒΟΓΘ ρογυδάθ {86 βία ρ]6 παιταῖῖνα. 0π|}} [16 ϑύοσυ σοδομθα 
116 ἃρε οΥ̓ βδιζβοῃ, {1680 ΘΧΡΓΘββίοἢ8 ΟΟΟῸΣ Ὀροδαδβο {Π6Ὺ ἰπάΐοδίθ (86 τλογἃ] 11 κ8 ἴῃ {πὸ 18- 
ἰοτῖοδὶ οουμοσίοη. Βυὺ οἾΔρ5. χΥυ]ὶ. -- χχὶ. δύο ρίδοϑα ουϊβϑίἀδ οὗἩ (18 οοῃηῃθοίοη. ΤΟΥ ΡῥΓγθ- 
βδὐ ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΘΒ Οὐἱὐ οὗὨ [ἰπλ68 ἰῃ πἊοΟὮ 1.6 ἔοστμ 6, “ [06 8οη8 οὗ [5γΓ86] οοηἰπυρὰ ἴο ἀο ονἱ] 
(εἴ εἰ. ἰν. 1, 6ἴ6.), οΥ, “ ἴπογ ἀϊὰᾷ οἱ] " (εἶ οἱ, 11. 11, οὔς.), τοῦθ ποῦ ῬΓΌΡΟΣΪΥ Δρρ] Δ 0016, βίποθ 
(ΠΟΥ ποτὰ Ππη68 ΟΥ̓ “' γοϑί " ἰο {86 ἸΔηά, ἰῃ σοῃβοαῦθῃησο οὗ {π6 νυἱοϊογίϑβ οὔ οὔθ ψγοδὺ πᾶ χθ ΟΥ 
δυοίδον (εἶ, οἰ. 111. 11, 6ς.). Ασοογαάϊηργ, [8686 Ομδρίογβ πὰ {Π6 στουπά οὗἉ 186 6ν1]8 ἱΠ 6 Ὺ βοῖ 
ὥστ ποῦ ἴῃ [86 πδηὺ οὗ ἃ ϑβορδοῖ Ὀυΐ οὗ ἃ Κίησ. ὙΒοῖγ ὑπ πὶ 16 ΒΟΟΚ 88 ἃ σΒοΐθ, 8ρ- 
ῬΘΆΣδ ΟἸΘΑΥΪΥ ΟΠ 8 ΘΟ ΡΑτβοη ΟΥ̓ {6 π|, 88 ἴο βίγ]6 δῃὰ αϊοοι, πὶ ἴ΄.6 ἱπιτοαἀποίίοη, ΟΠΔΡΒ. 
ἶ, ται, ; 258. ἀρδίῃ βία ΡΒΙΠ]οΪορίοαὶ Ομαγδοίοσ βι1.9 ὑθβ  ν ἴο {856 υπὶῖν οὗὨ οὔἤβρδ. ἱ. -- ̓ϊ, σὰ 
ἷν, -ανὶ. (οὗ, Κ οὶ], Πολγὸ. ἀν ἀϊδί, ἔγὶι. Εἰηἰοῖϊ., ὃ 41, Ἰοῦθ8 4 δπὰ δ). 

8. Νοιπιδίδηάϊης [Π18, 10 18 ρἰδίῃ [μαῦ πὸ ἀἰδδγθηῦ παυταῦνϑθ οὐ [86 Βοοῖ οχσῖρὶῦ ἃ αἰ - 
ἔσσοποο ΟΥ̓ οοἸοτίησ διποὴρ 1μοιηδοῖνοβ, ΤῊΪΐβ σοι]ὰ ποῖ Ὀ6 οἰδμογνίϑθο. ΕἼΟὰ 186 Θδυ]οϑὶ 
ὕπιο5 ἄότη ἰο [86 ΜΙ4ἀ]6 Ασρβ, 10 Β48 θυ ὺ Ὀθθη {16 ΠΥ οὗἉὨ [Π 6 ΟὨΓΟΏΪΟΪΟΡ ἴο [6]1} Ὠ18 ΒΙΟΤΥ, 
ον {π6 τωυοϑῦ ρασί, ἴῃ [6 ὑοῦ πογὰβ οὗ δ18 βουσοθθ. ῬῬγθοίβοὶ υ (86 ΟἸγίβίίδηῃ ἰδίου ΟΡ ΔΡΕΥ͂ 
οἵ ρίουβ τῆϑῃ ἴῃ τιθάϊεουαὶ {ὑἰπ|6ὸ8 ΔΟουηα8 τἰϊὰ Ρῥτοοίβ δηα ἰηβίσυοϊνο 1Π1υβἰταύίοηϑ οὗἨ (8]8 
λει. Τὸ (18 ργδοῖίοθ [πθ υπιοσοὺβ λαραΐς ἰόφοπιόπα οὗ οὐν Βοοῖ,, ἰουπᾶ ΠΟΎΘΓΙΟ 6]86, ἃΓῸ 
ἀυο (εἶ οἷ, 1, 15, 1]. 22, ἰν. 4-19, ν. 10, 28, Υἱϊ. 8, χὶν. 9-18, χν. 8, χυἹ!. 7, οἴο.); πλ}]6 ἴῃ 
ἸΩΔΗΥ͂ ΡΪΔ068 ἰΣΔ0 68 ΟΥἩὨ Δοτἀστηθηῦ ὉΥ [86 δυΐμοῦ τιὶρῦ 6 ρῬοϊπίθα ουὐ (εἶ. οἷ. ἱν. 15, χνὶ. 
18 ἢ, χχ). ὙηῸ οοπιπιυαηϊοδίίοη οΟΥἩἨ ᾿ῃνδί δ ]6 ΘΟΠ ΘΙΠΡΟΓΑΤῪ ἀοοσυτϊηθηῖδ |κ [86 ϑδοης 
οἵ εοθογδῆ ἀπά (86 Ῥδγϑῦϊα οὗ Φοίμδπι ποῖ ΟἸΪΥ ΟΟΠΗΥΤΩΒ {18 Θχρ] δηδίίοη, θα 8130 μα 8 
ἵν ῥΡχοῦδο!α [μδὲ ἴῃ ΟἾΒΟΥ ρασγίβ οὗ Ὠἷβ σοῦῖκ ἴοο [16 δυῖθπονῦ τρδᾶὰθ 086 οὗὨ ῬΟΡυΪΔΣΡ δὰ δοσζοῖο 
κοῦζϑβ, ΔΙ μου σ {86 λοὶ ὑπαὶ δΐ8 ργοβϑο δοοουηῦ οὗἨὨ [Π6 νἱοΐογυ οὐἠἨ ΘΘΌΟΣΔᾺ δαὰ Βαγαὶκ 18 τηϑῆ- 
ἰοῦ γ ἱπάοροπάθαηξ οὗἩ [86 ϑοης οὗ Ποθοσϑὰ βμονγβ (μδὺ {18 Θοπ]οοίγΘ 18. ὅο Ὀ6 Δρρίϊοα τὰ 
στεδὶ οδαυίίοη. 
ΤΟ διῖμπον 88 δοαυδίηίοα π᾿ [86 οοηϊοηίβ οὗ (6 ΒΟΟΚ οὗ Φοβῃυδ δηὰ οὗ [86 οηϊγο Ῥθῃ- 

δίοιο ἢ. Ηἰ8 ἢγβὺ ομδρίος Ὀθοομμθ8 ἰμι6}]}]σ 1 016 ΟἿΪΥ τ θη νἱονθαὰ ἰπ οοηποοίίοη τὶ [86 
ΒΟοΚ οὐ δοββυβδ. [ῃ {86 188 ομδρῦοσ οὐ ἰμαὺ Βοοκ, ἴδιο ᾿ογὰ βᾶγ8 ἴο Φοβῆυα [μδὺ τ 116 Ἠ6 18 
οἄ τηυοῖ Ἰαπὰ τοπηδίηβ 8.1}} ὑο Ὀ6 ροββοϑββοὰ. Το τουτί ογίθ8 γοῦ ἕο Ὀ6 σοπαυογϑα ἃγὸ ἱπαϊοδίθα, 
δὶ ΟΥΘΙΒ ἀγὸ σίνϑη ἴον ἴμ6 ἀἰνίβίοη οὗ [86 τ βοΐβ ἰδηα διβοης [86 ὑσῦ68. ὙΧῈΠ (Π18 δοοουπὶ 
ὧἱ 1, οὔ ουν Βοοῖκ οοππηθοὶβ ἰϊ56 1. Τὸ βονγβ τ μαῦ οοῃαποδίδ σοιδί πϑα ὕο Ὀ6 τηϑ6θ, ΠῸπι Ὑλιδὶ 
ὨΘΟΞΔΔΙῪ ΘΧΟΓΠΪΟΏΒ [86 ΡΘΟΡ]6 51}}} βΏγδηκ, δηἃ το γο οορίγϑοίβ οὗ ἰοἰογαίίοη ΘΓΘ 81}}} τηδᾶθ 
πὶ (6 Ποδίμθη ἐπα ἰδηῖθ.Ό. ὙὍὙΏΘ οπυπηογαίίοη οΥὗἁ ρἴδοθϑ, ββ ρθοΐδ! ! ἴῃ οἷ. 1. 271-80, ᾿γθ- 
δΌΠρΡΟΔΟ8 ἔτ ΠΥ Ὑ ὙΠῚ} ΟὨδρ9. χΙΪ!.--χῖχ, οὗὨἩ Φοββυδ 80 προθββαυγ, (δδὺ ποὺ 16 ἰὺ πουϊὰ 
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θ6 δἰϊοχοίμος ππίηνο Πρ ῖ 016. “ ΟὨ]Υ ἴποβα ρίδοθθ δα πδιιθὰ δῖος πσοσα ποὶ {Π]}γ βυθαυσὰ ; 
οοηβοαυθηίυ, [π6 Κποπίθαχα οὗ Ὑμδὶ ἐοσιπθα (ῃ6 Θηγο ὑθστιοΥΥ δ] οιθα ἴο ὁδοὶ ἰσῖ δα 18. ὑγϑ- 
ΒΆΌΡΡοβθῆ. Βαΐ (μῖ8 Κπονυϊθάρα οου]ὰ οὐΪγ Ὀ6 οὐϊαϊηοα ἔγοπι [86 Δρονθ-τηθοι ποθ ομαρίογβ ἴῃ 
ϑοβυδ, βίῃοθ [86 ὑογυ τ] ροβδοβδίουδ οὗ (16 σοβροοῦγε αυἷδοβ δὰ ποῦθοσο οἶδα ὑθθῃ ἀθ- 
Βηρα. 

Ιη ἔλοῖ, [86 ΒΟΟΙΚ οὗ Φυάρο8β 88 ἃ σ0]6 βοί8 ἔοσί δι [86 {1 6]]πιοπὶ οὗὁἩ τ μδὺ νγᾶ5 οοπίδιηϑα ἴῃ 
[86 Ῥαπίδιίθυς ἢ δηὰ Φοβυδ : ἰἴ8 ΔΌΓΠΟΥ ταυδῦ ὑπογοίοσο μανο Ὀθο δοαυδίηἰοα πΊᾺ [86 σοη- 
ἰοηΐβ οὗ Ὀοΐβ. ΟΒδρίου 1. 18 Ἰαυροῖὶν τπιδὰθ Ὁρ οὗ δβαπίθησϑβ ἑουπὰ ἴῃ (80 ᾿ἰδδὶ θΌσ ὈΟΟΪΚΒ οὗ 
Μοβοβ [οὖ Ἡρηρει. βεπίαίειοῖ, Ἐγ]6η 4 5 6α., ἰϊ. 24 5]. Ὑὴδ ἰβίουυ οὗ [86 οχοάυβ 18 ονὶ- 
ἀθηιγ Κπονῃ ἰο {16 δυίμοῦ ἴῃ [06 υ ΥῪ πογάδ οὗ {μ6 ΒΙΌ]1ο4] παιτϑῦνο (οἷ, οἰ. 1,. 12, υἱ, 18). 
ΤῊΘ βοης οὗ ὈΘΌΟΥΔΝ Βρθδῖκβ ἰπ 116 Ἰυδηποῦ ΟὗὨἨὨ [μ6 ᾿ΟΌΓΩΘΥ {μγουρὰ [86 ἀοδβογὶ δῃὰ οἵ δἰπαὶ, 
ΤΙ παιταῶνο οὗ 86 ἀϊβοογὰ ἰῃ δΒβοβοη (ἢ. ἰχ. 28), τϑιηΐηβ ομθ οὗἉ [86 βίοσγ οὗ Ὁϊηδὰ 
(σδῃ. χχχὶν.) ; δῃοὰ (86 ἀθεβὰ ἴπ ΟἽ ροϑὰ 18 τοϊδίβα ἰῃ ρμγδϑθοϊορυ δἰπυῖϊαν ἴο (μδὺ ὑυδοὰ ἴῃ {6 
Βιἰδίοτυ οὗ [,οὐ (θη. χὶχ"). Ὑῦ)ο τοιιδὺ ΒΟΓΘ φίδποθ δ ἃ στοϊδυῃαθγβίδηαΐηρ Θρμδί Ά}}Υ τιδίη- 
ἰαϊποα Ὁγ Βουίβοδῦ ἴῃ βαυθγαὶ ρϑΒβΆρΡῸΒ οὗἉ μἷ8 Οοιηιθηΐαγγ. Ὑηὸ Βοοῖ οὗ δυᾶροβ, Β6 δβδβοσίβ, 
Ομ δ᾽ 8 ΓΟίρδγθῃοοϑ (0 τηδίζουβ (πδὺ Τὁσουγτοα Ὁπάοῦ δοϊομιοη, δηά ἱμπογοίογο 18 δυῦθοῦ τησϑὶ 
δδνα ᾿νε δἴοσ [818 ἰϊπρ. [Ι͂ἢ βυρρογὶ οὗἁ [δῖ18, 6 τοϑίδυβ ἴο 1 ἔρϑ. ἰν. 717-19 οοπιρασϑὰ σι} 
Ψψυάς. ἱ. 27, 28; Ὀυὶ [86 Τοΐδγθησθ ῥγουθβ ποίησ. ΤῈΘ ρϑββᾶρο ἰη Είηρβ τεϊαῦθα, ἰο Ὀ6 βῦχο, 
δῦ ϑοϊοπιου δρροϊηιθα ὑποῖνο οοοσα ΟΥ̓ΘῚ 411 [16 τθϑ]η), ὙΒοδθ ἀπ 1Ὁ γ͵δ8 ἴο ῬσουἹὰθ [ῸΣ' 
186 τογαὶ Βουβθῃοϊὰ, ΟΥ̓ οουγθο, [6 ἀϊδιγίοίβ πιθηοποα Ψαυάσ, 1. 271 [811 ἀπάον 106 ομδτρε οἵ 
ΒΟΙΩ6 ΟὨΘ οὗ [μ686 οβοογβ. Βαυΐ ἰη Δυάρ. 1. 28, 10 18 βἰαίθα {μαὶ Μβπαββο ἀϊὰ ποὶ ἀτῖνα ουἵ [86 
Οδπδδηΐΐοβ οὗ {π686 ἀϊκδίσὶοῖβ, Ὀυῦ 1οῖ [Ποῖα γοιημδίη οα ςοπάϊου οὗ ραγίηρ ἰσἱρυΐθ, δὰ ἴπ (μδὲ 
ἯΘ Δ1Ὸ (0 πὰ ἃ Τοίοσγθηοο ἰο δοϊομιοη 1 Α68 1 δοϊοιου δὰ ποὺ δρροϊηϊδα [Π686 ΟΒΘΟΥΒ ΟΥΟΣ 
186 τολοῖε Κἰησάομι! ΟΥ 88 ἢ {πο ῖγ δρροϊπιθηῦ μδα ΔΗΥ σοίδγθηοθ ἴο 86 Οδῃδδηΐῦε8 οὐ ἴο 
ἐς ἀἱυῦο,᾽" ποῖ μοῦ οὗὨἩ ὙΔΙοἢ ΔΓΘ 80 Τὰ ἢ 848 ἡδιηθα ἴῃ σοηηροίίζοη τὶ ἃ} Α ππραϑαγο πθοθϑ- 
ΒΑΤΎ ἴῃ ΘΥΟΙῪ ΓΟΡᾺ] ρΟΥΘΤτηδηὐ [0Γ [86 Θχ᾿βύθηοσ οὗ [86 εἰβῦβ, 6 8.6 ἴο ἰάθη ἶ, ἔοσβοοῦλ, υἱ 
ἃ τηθϑδβυτο οὗ βυδ) υσαίίοι δραὶηϑὺ θηθπλΐθβ ἴῃ 8 αἀἰδισϊο ἢ Τηθ ὙΘΤῪ ρϑβδᾶρθ ἴῃ 1 Κσβ. ἰχ, 1ὅ- 
22, σ ΠΟ Βογίδμοδυ οοπποοῖβ τι 1 Κρ. ἱν. 7--ξ19, βΒΒου ἃ μαν ββοτῃ μἰπὶ (16 ἔσθ παΐπγο οὗ 
[86 Δρροϊμιυμοπὶ οὗὨ ἰΠ|686 οβῆσογβ. ΕῸΥ (8686 σϑύβαβ, γγ 8116 {μι 6 γ βίδίθ [μδὶ ϑοϊοιηοῃ πιϑδὰ βοσίβ 
οὗ [86 50}}} τομαὶ ππ Βϑδίδιθη, ἜΧρΥ ΒΒ δάα ὑπαὶ Βο ἀἰὰ ποῖ πιᾶῖκα βουδῃίβ οὗ ΔΎ ᾿βγβο 068. 
Βαΐ {88 δοίΐζοη οὗἩ ϑοϊοιμιοῃ ἰονασὰ μϑδίμοη ἰ8 ποῦ ὑμ6 βυρ͵θοῖ οὐὨ ἀἰβοοῦγθα δὲ 1 ἔίσβ. ᾿ν. 7-19, 
ὙΓΏΘΓΟ ΟΠΘΟΓΒ 8.Ὸ Δρροϊπίθα οὐδὺ 8}} [βυϑ6ὶ; δηὰ δ8 1116 ἱπ Φυᾶροβ ;. 28, πο ΒρΘᾶΚθ οὗ 
[86 πιο τ ΒΘη [δγ86] σγεῖσ δίγοης (τ ὨΟὮ ἰῦ οογίδίηυ δὰ Ὀθθὴ ἰοὴς Ὀθίοσε ϑοϊουιοη᾽ Β ἀ8γ)), 
δὰ ἱπιροβοὰ ὑτϊθυΐο  ἀροῦ [86 Οδπδδηῖίθθ ΤὨΐβ ἰβ 186 γγῪ ἰδίησ ἴοσ πῆ} ΜδηδΒΒΘΣ 18 
δΙΔΙηΘα, ἐμαὶ πῆθη 1 ΓΥΘῪ δβίγοηρ, ἰηδιοδα οὗὨ Ἔχρο!]ηρ [16 Βοδίμθη ἐπ μ δ ὶ δηΐδβ, 1Ό ταδ 6 ὑπο: 
αὐἰδαυίΐαγγ, μπ8 βοπίηρ ἴπ6 βαϑὰβ οὗἉ δβιΐζυγο β'ὶη. ὙὍῈ6 1016 ρϑββδρθ, 1 ἰῦ τείδυτεα ἴο ϑοϊομπιοῃ, 
ποῦ] Ὀ6 Βθηβθῖθθβ. ἀπᾶ νἘγ, 1 [16 δαῖμον μοῦσα οἵ ϑοϊοιβοη, ἀϊὰ μ6 ποῦ παπιθ Ηἶτὰ ὅ 

Ὑοἱ Ἰογα δἰ πρι ]ΑΓ 18 ἈΠΟΙΒΟΥ σοη)οοίυγο Ραΐ ΤΟγἢ Ὁ δίυδον δηὰ Βογίμβοδα, Φυάρ. ἱ, 29 βἰδῖθβ 
(δαὶ ἘΡὨγαΐπι ἀἰὰ ποῖ ἀτίνα {μ6 Οδπαδηϊθθ ουὐ οὗ ἀδϑζογ, θαὶ ἐμ {π6 Ὺ οοπ πυρά ἴο ἄν6}]} 
[μοτο. Νον, τὸ τοδὰ ἴῃ 1 Κρβ. ἰχ. 16 Ε΄, (δὲ δὰ Ἐργρίίδῃ ῬΏΔΥΔΟΙ οοηηυογοα (θζοῦ, δπὰ 
δον ἴθ6 Οδηδϑοϊθα, δἴον πο ϑοϊοθοη γορυῦ [86 οἰγ. Τὸ {ὲ18 οΘοῃμααθδί, ὨΟΥ͂Σ, γχΘ ἅΓ6 ἴο 

ΒΌΡΡΟΒΟ {86 δυίμος οὗ ϑυάσεοβ δἰ]υᾶὰθϑ ἰῃ οἢ. ἱ. 29] Βαῦ (86 ΔϊοΥ ταδη 80] ΚπονΒ ΟὨΪΥ 
{μΐ8, ἐθδὺ 16 Οδπδϑηΐν 81}}} ἀνθ 'π αοζου  Ηδᾶ ἢ δ᾽] υἀεὰ ἰο (π6 οοπαποβὶ οὗἩ ἀθΖοσ δηὰ 
18 του ]αΐησ, Β6 τυβὲ Βανο ἰο]ὰ οὗ ἴμ6 ἀσδίισιοώοη οὗ [6 Οδηδβϑηϊί ἢ (Ὁῦ δὖ [86 ὕπι οὗ 

βοϊοπλομ Β τουϊαΐην, (86 Οδπδδηΐϊνθ γᾶ8 ΠῸ ἰοῦ ἰμοροὶ ΟΥ̓ βυοῖβ στουπαβ 85 ἴπ686 [Ὁ 
Ὀυϊησίησ ἄονα ἴπ6 ἀαίο δ ποθ ον θΟΟΚΚ 88 πυϊτΐθη, Βογίμοδιι μ88 γοὺγ τόσα (ρ. χχὶχ.) : 
1. Ηἰδ8 ἱπιδγργοίδου οὗ οἷν. συ! 80, τ ῖο ἢ 6 ΚΒ ΤἸΩΔῪ ΓΤοοΥ οἰ μοῦ ἴο [86 Αββυυΐδῃ Οὗ 

ΒΑΡυ]οπΐδη οοπαπαβὲ, ου τ ἢ 866 ἰπθ σοϊμιηθηίαυ Ὀοΐον. 2. Τη6 ΘΧργθββίοι “ ὑπῈ}]} {818 
ἀδγ " (ςἈ. ἱ. 21, 26, νἱ, 24, χ. 4, οἴο.), ᾿τπρ] 168 8 Ἰοπρ ἰδιρ8θ οἵ {ὐπι6ὸ Ὀούνγθθῃ [86 ΟΟΟΌΓΥΘΙΘΘ 

δηᾶ (86 δυΐμοσυ. Βαυΐ ουθη ΠΑῪ γοϑτβ που]ὰ βυβῆοο, δαὰ [86 δυίποῦ δ ἃ ροσϊοα οὗ ἴουῦ θη 
ΤΌΣ 68 ὉΠάῸΓ τουΐθν. 8. ΤΏΘ δυΐμοῦ τ88 δοασυδίπἰθὰ τι τοσαὶ ρονογητηθηῦ 1π [βγδ6] (οἢ. χυ"» 
θ, χνὶϊὶ. 1, οἷς.). Ὁπάουδιοαϊγ, Ὀοοαυβα 86 Ἰ᾿ἰνεὰ υὑπάθν ὅδυϊ, ἀπὰ (πογθέοσα αἷβο, 4. 51» 

Ἰ0} μδὰ οοδβϑὰ ἴο Ὀ6 {86 βοδὶ οὐ [86 ρτγϊθδεαιῃβοοᾶ. Βαΐ μον 8}} {818 οδῃ Ὀ6 πιδὰδ ἴο ὑσουβ [6 
οοταροϑι οι οὗ [16 Βοοκ οὗ Φυᾶρεβ ἰπ τ[μ6 Αβϑγτίδη ροτίοα, ἰὺ 18 Βασὰ ἴο βᾷγ. Βογίβοδυ (ϑῈγ 
οἴδμιουβ) βρϑᾶκβ οὗ δ' Ἕσύοὶθ οἵ ὑνγεῖνο ἠυάροβ; δῦ ἰο 750} {δ18, οἰἴμον Βαγακ οὐ ΑΡίπιθι θὰ 
τηυδῦ Ὀ6 οἱ ρα. ὙΒΟ ονγ8 οουηξοὰ ἐουτίοεη. ΤῊΘ ὨυμαθΟΥ ΒΟΥ ἢ οδἢ ΟὨΪΥ Ὁ6 μοῦ ὈΥ ἴΌΡΕ; 

(ον ἰλο Βοοῖ οοηὐαίηβ αἰσμὲ οχιθη θὰ Ὀἱοχταρΐοαὶ βκούομϑθβ, ἰοὸ Ὑμῖοι ΟἸΜΗΙοΙ 18 το θ6 δἀφά, 

1 ὍΏ, ὅδο ἀϊδοτοῦοο Βείπθου προ δοὰ ἽΣ Ὁ, 1 δ. ἰχ. 21, ἰδ αἰϑὸ ἐο Ὁ ποἰδά. 



8. 8. ΤῊΗΒ ΒΟΥΕΟΘΕΒ. 9 

ΑΙ] βυρβ ὈΙΔΥ οὐ πμοθογθ, Ἡμῖς ἢ ἢ (6 δυΐμποῦ δὰ ἱπίθβπάθα οὐ ἸὈπηᾶὰ, μΒ6 πουἹὰ μανθ 

ὈΠΟΘΕΘΟΠΔΌΪ βοΐ ΤὉΓῈΣ οἰθαγὶγ δηὰ Ὀο]αΪγ, οδὰ δ Ὀθβὺ πο Γ ῬΓΌΥΘ ΠΟ ἀἰβργουθ ϑηγ- 

(οσ. 
ἣν Βαὶ ἰδ 6 Ῥτϑοΐβεὶυ (6 ἴσβοθθ ὉῪ πῖον (86 δυΐϊμοτ δ υ86 οὐὨ ΘΑΡ ΘΓ ΠΔττδυγ68 ἰδ ᾿ηα]- 

εδίδα, ἱμδΐ ὑβϑ Ὑ ἴο ἷ8 θοάοπι δῃᾶὰ οτί σα! γ. ΤΉΘΥ ΒΏοΥ 8 πδίυγαὶ δηὰ Ἰἰνίηρ ἀρρτγο- 

Ῥυϊδύου οὔ βαογοὰ Ηἰβίύοσυ δπὰ 18 ἰθδομίησ, ποῦ 8ἃ βἰδυΐβιὰ δὰ τρθομαπῖοαὶ Ὀοστονίης. ΤῈ 

ἰδησύᾶσα οὗ οὐῦ Βοοκ, ἴοο, σοηίαίῃβ Ἔχ βϑίοῃβ ποῦ ἐουπὰ ἴῃ (86 Ῥοπιίδίθυοα δηὰ ἴῃ Φοβλῃδ 
(εἶ οα εἶ, ἰΐ, 14 δηᾷ 18, χχ. 26, δῃὰ Καὶ], ἰ. ..). ὙΠ τπρδπηοῦ πὶ ἩΒΙΘῚ ΘΑΓ] ΟΣ. ἈἰβύοΥΥ 
ΤΟΟΟΓΒ ΟΟΟΌΓΓΟΠΟΟΒ ΔΗΔΙοσΟυΒ ἴοὸ ἔμοβα ΒΟ οὖν δυϊΠΟΥ Π88 ἴο τοὶ δίθ, 18 σοὶ ]θα τῖῦ ἢ ἤτθο- 
ἄσαι, πίιθιουν βογνΐϊα ἱπυϊ αϊίοη. (ΟΟτωρδγο, 6. 4. [86 δοοουῃῦ οὗὨἨ [16 Δρρθᾶγϑαποθ οὗ [86 δῃῆσεὶ ἴο 
Οἰάθοῃ δαὰ [86 κἰηα]ϊηρ οὗ μἷϑ ργϑβθηΐ, σι (μδι οὗ (86 νἱδὶῦ οὗἉ [86 δῃροὶβ ἴο Αργδβδ (θη. 
χτἕ.} δηὰ {86 Κἰηά)ησ οὗὨ μἷβ βδογίῆοθ (θη. χνυ. 17); ἰμ6 βίου οὗ Φορδίμδμβ νον ἢ 
Αὐτδδιδι 8 οοσίπο Ὁρ οὗὨ 1βδδδς (ϑδη. χχὶ!.). 
ΣῪ εἰσαϊβοδηΐ 8 (16 οἰΘανγ ἀἰβογιπιϊπαιύϊησ δ οὗἨ [86 ἀἰϊνίπθ πϑίηθβ Ψομονδ δηὰ ΕἾο- 

Ἡΐπι, {86 ἴττοοσ οὔ πἰο ἢ σοηδίδηυ ἀθδισπαῦθδ (μ6 δὈβοϊαῦο αοα νῆο 88 γϑνθδὶθαά Ἀἰπ)86]  ἴὸ 
Ϊετδοὶ, ψ ἢ116 (86 Ἰαιῦοῦ ἜΧΡυ 8868 (86 ζϑῆθγαὶ σοποθρίίοῃ οὗ οἱ γ, 88 τθοορῃΖοά αἷδοὸ Ὀγ μοδίμθῃ- 
ἴδθ. Το πδίίοηδ οὔ σδδδδη πογὸ ποῖ πίϊδουῦ ΕἸΟΒΐ πὶ οα πμοπι ἴο 684}1. Βυΐ Β48] δῃὰ Α58- 
ἰλτοῖ γετο ἔΆ156 ΕἸΟμΐπι. Ιεγαθὶ μδὰ {86 ἔσθ Θείιγ, [π6 οἱ ΕἸοίπι (ΘΤ ἌΝ): (μ6 Ἰἐνίης 
δέβοναμ. Τῆΐβ αοά οὗ ἴεγαοὶ {86 Ββοδίμβθη, δῃᾶ σῖτα ἔθτι [6 ἀροδβίαίθ 1β6γϑ δ] 168 ἘΒθιμβοῖνϑβ, 
ἀϊὰ ἱπάοοα σομβίαοῦ δηὰ βρϑὰκ οὗ 8ἃ8 8η ΕἸομἷπὶ; Ὀυΐ ἢ6 γγᾶὰ8 Ὧ0 πδίυγο-ἀοἰτν, Ὀυὺ ([πΠ6 ἀοάα οὗ 
Ιετ6}᾽8 Βἰβίογυ, Φοβουδῖ, [6 Ποϊῖνογον ἔοαι Εσγρί, [86 τσ πομάοτ- πόγκογ, [πὸ Ογοδῖοσ 
οὗ δἰ] πιῆ. Ὁμδ ὑδ86 οὗ (86 πϑιμθβ Φόβονδῃ δὰ ΕἸΟΙἶπι 8 ἱπαϊοδίίνα οὗ ἴμ6 ἀϊογθποθ Ὀ6- 
ἱπϑθὴ [σγϑοὶ δα (Π6 πδι085 ἰπ {μοὶγ σοϊδίάοηβ ἴο 186 ἴχας αοἀα δπὰ ἴῃ {Πεὶγ νίοτβ οὗ [86 πιηὶ- 
τΕΓϑ6. [Ὁ 1πηρ}168 ποῖ ἀἰβδγοηῦ ἀοσατηοπίβ Ὀυΐ αἰβογθηΐ βρίγίτα] οοηα!ἰοηβ ; δηὰ (86 ῥγοίουπα 
ΒΙὈΌΠΥ οὗἨ 186 πασταῦίνο 18 ΒῃΏΟ ΤΏ ΠΟΥΒΘΓΟ ΠΟΤῈ δι Κίην]γ τΏ8η ἰὼ (86 αἰϊογπδίίοη οὗ ἴπ6 856 
πᾶΆπ68. ἸΒΟΩ ἰμ6 μοδίμβοη Αἀομίθοζαὶκ βρθβϑίἊβ, ἰπ ἈΚ. ἱ., ΒῈ 868 ΕἸοΒίῃ. Ἐπυά, πβθῶ ΒΘ 
δὐάγοεδοβ Κίησ Εσίοη, βαγβ ΕἸοβίτ ; Ὀὰυῦ πβθῃ Ὧ6 βρϑᾶκβϑ ἰὸ βγϑ}ὶ, Φθβδονδὴ (ςἶ οἷν. 111. 20, 
28). ΜΙςδἢ 5 ῥγίνανθ Ἵῃδροὶ 18 πῃ ὶυ οδ ]θὰ 84 Βουδ οὗ ΕἸομῖπ (οἢ. χνὶϊ. δ), δ υποῦσῃ μ6 
δἰπμμ6 1 ργοίο πὰ β ἴο ἔθσνθ Φεβονδῃ. Τὸ βἰππίηρ Ερδμγαίμι αἰάθοῃ βρϑβῖβ οὐἱ]γν οὗ ΕἸοδίπι, }υ8ὲ 
83 [19 ΠΔΙῺ6 ΟἾΪΥ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ (μ6 Ὠΐδβίοτυ οἵ ΑὈϊπιθίθοῃ. ὙΤὨδ πδῖὴθ υδϑοὰ σουγθβροπὰβ πῖῖ {Π6 
δρί τὶς οὗ ϊοθο ὈΥ ὙΒΟπὶ ΟΥ ἷπ ὙὮΟΒ6 ΘΑΓΒ 1ῦ 8 Βρόκθῃῆ. [π ΜΊἊδ ΒΒ Ἰἀοἰαίγουβϑ ἰδπιρῖίθ, ἰῃ [86 
δμθοθθα οὐὁἁἨ ΑὈΪπη6] ΘΟ ἢ 8 ἔπιθ, δηὰ ἴῃ ΕἸΡΗΓαἰ πὶ ῥσίάθ, ἴ6 ἴδαγ οὗ (86 ἔσὰθ ἀοὰ οὔ [5γ86] 
4065 ποὺ πιδηϊδεϊ 1 861. ἌΝ 

Οφοδαίοηδ!]γ, Φοβόονδὰ δηὰ μ8- ΕἸο ΐπ) (ΟΝ), (λὲε ἀοά, 86. οὗ 1βγδο], αῦθ πδοά ἰηΐοσ- 

ἘμΔΉΡΕΔΌΪΥ ; Ρὰϊ γοῦ ποὺ αἰνορθίθοσ 88 ϑαιίναϊθηίβ. Εσϑη {86 Βοαίμθη ΜιΙιάϊδηΐτθβ τηΔῪ βρολκ 
οἵ 186 ἀοά οὗὨ [Ιεγδ68] 85 82. Ε]ομΐπ (οι. νἱὶ. 14), Ὀαΐ ποῖ 828 Φομονδῃ, Ὁ86 Ἰδίίον ἰ8 ΟΩΥ ραυΐ 
ἰηΐο [86 τοου8 οὗὨ βυοβ. 88 τογβμΐρ (86 Ηοὶγ Οηθ ἴῃ [111 1. εν ἱπβίσυσενα ἰπ {89 
τοϑρεοῦ 8 (86 Δ] ὑογηδίίοη οὗ 18}6 ἀἰνὶπθ Ὠδπιθβ ἴῃ (86 δοοουηΐβ οὗ [π6 δησοίορμδηΐεβ ἴο αἰάθοη 
δὴ 16 ραγθηῖβ οἵ ϑαῆϑοη. ΤῊ δῆσοὶβ ρρθαῦρ ἱπ Βυπιδὴ ἔοτγιῃ, Ὀὰῦ (Ποῖγ χα] θὰ ἢδίυγο 
δυϊηθε ἸΠσουσῃ [μ6 ἸΟΥ ΟΡ ἀρροάγαποθ. Οὐ (818 δοοουηῖ, 88 δηροὶ (οἰ. χἰδ!. 6), 88 8130 8 
ΡΓΟΡΒοῖ, τᾶ 6 οα] δὰ δὴ 19} λα- Εἰολὶπι, αὶ σοά!ϊκ τῆδη; θὰ πὸ οὔθ β δυϑσ σδ]]οα 79} 
“ελουαλ, ἃ Φεβονδμ-ἶκο απ. Τδὶ ἀεβοτρίζοη οδῦ 6 δρρὶϊδὰ ἴο πϑιῖμοῦ δηροὶ ΠΟΥ τηϑῃ. 
ΤΩο αἰνίπθ δρρϑαγάποθ ἴῃ ἴμθ Βυπιδη ἰογπι ὑπάοσ το ἢ [Π6 δηροὶ σοπιθβ, οᾶπ ΟὨ]Υ ὉΘ 
ἀδβοτῖδθα ὈΥ [16 ἴδγῶλ ΕἸΟΜἾπὶ, οὐ, ἰπ 80 ΔΓ 88 105 ϑοῦγοθ ἰπ (86 ἀοά οὗ 1Βγϑβὶ ἴ8 ἴο Ὀ6 βρϑθοΐ!ν 
ἱπαϊολιθα, ὈΥ μ8- ΕἸο τ. ὙΤυυθ, [86 Ἔχργοββίοη “ Απσοὶ οὐἔἁἩ Φοβονδὴ" τηδῪ Ὀ6 υϑοα 88 πὸ]]} 
85 “ Αηρσεϊ οὗἨἁ Β4- ΕἸοΒ τὰ ;; Ὀαΐ 5811}}, ἰῃ οἷ, νἱ. 20, 21, [686 Ἔχ ργθββίοῃϑ βθοπὶ ἴὸ 6 ἀϊβίϊη- 
ξαϊαμοα τΌτὰ Θδοὶ ΟἾΠΟΡ ἰπ βδυοῖ ἃ ὙΑΥ, ὑμαῦ (86 Ἰδαίου ἀθαρηδῦθβ [η6 δηῆσοὶ Αἰ ΡΥ ἰπ 8 
Δρρθδσᾶποο (ΥῸΓ. 20), [Π6 ΦΌΥΤΩΘΙ 88 [86 ρΟββθβδοὺ οὗ βυρουημδίασγαὶ ρόσοσβ (νοῦ. 21). ὙΒοα 
Αἰάδου ὁποθ ποσὰ ᾿ιϑαὶϊαῦοδ, δῃὰ ἀθδῖγθδ ὕο δϑϑῦγα ιἰμβ6}} ὙΒΘΊΒΟΥ 6 6 γα} (μ6 οἤόβθη 
ἀεἰνοσος, πὰ ὑμογθίογα ἰοησβ ἰο βάν {86 γϑϑὶῦν οὐὁἨ [86 δηροὶϊο ἀρρϑδγδησθ ΔΙγοδαγ δη]ογϑὰ 
ςοπβγπιρᾶ, μ6 δἀάγθββθοβ ἢ πηθ6] ἰο μΑ4- ΕΟ ἶπὶ (γετβ. 86, 39). Ὁ ΤΩΔῪ ἱπάοοα Βρρϑᾶγ βίγδῃσθ 
[δὲ ἴῃ οοηποοίίοη πὶῖῖὰ [06 δΏβον ἴῃ γογ. 40 βαρ ὶῪ ΕΠἸΟΝἷπὶ 18 αϑοὰ ; Ὀαΐ [86 Ἔχρ]δηδίΐοῃ 18 
ἴμδὲ ἴδ πιθδπίηρ Ὀοΐπρ ῥ]αίη, ἴμ6 ἀγίῖο]α 8 οχηϊ το ἃ8 ΠΏ ΘΟΘΒΒΑΙΥ. 

(1 Τῆο δυΐδιοῖ ϑοῖθ ἰο ἰβκο ἐδο κουΐενο ἴῃ σΧΆΪΚ, ΣΤᾺ δ π, 85 ἃ Κοῃ. οἵ 4041}, δὲ ἴω πὰ» Ὁ! ὌΝ, 
ἴδῃ οἰοηυοηΐ δὴ." Βαὲ (ἢ ἰδ οοσίδίη]γ ἱποοττεοῖ. ΤῊ ὀχργοβϑαῖου “ςτΔὺ οὗ Θοὰ,᾽" ἄοοθ ποὲ ἰπάϊοαῖο ϑαγδοῖνε οἶδε- 
δοίοῦ οἵ ἡδίαγο, αἱ οὐὐοοῦγο οδοείΔ) τοϊδιίοηβ. Εἰγοὺ δρριοὰ ὑοὸ Μοδθα (Ποαξ. χαχ δ. 1), ἐξ τῶϑ σοι ΟΠ} }Ὺ Ὁδοά ἰο ἀδαβᾳ- 
φοίὶδ ἃ βγορῆοι. [1 ἀδῃοῖδα 8 πιδὴ πῆοαι ΘΟ ἢδ5 ἰδ Κϑ ἰοίο τοϊδιίοης οὔ ρϑοῦ δὴ ἢ ὔτηδου Ὑὲτπ Εἰ εμθο 1 ( ἸῺ οὐὰον ἰμτουκῇ 
μὲπι ἴο ἰηείσυοὶ δυὰ ἰοδὰ πἷ6 ρβοορῖθ.0 ΤΊ μοαίε το τᾶν Ὀ6 ἀσβησὰ 56 ἰμο βου. οὗὨἨ ἴμ9 ῥτίηςὶ δὶ, ἴτοῦλ πόση ἴΠ6  πιδῃ "" 
ἀοτίνεο Ὠἷβ Κοοπνίολξο διὰ ρονασ, δηὰ ἴοσ πβοιη 6 δοίβ. --- Τα.) 



10 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ συ 0 ΕΞ. 

ὅ. ἼΒοδο αἰδοτιταϊηδοηβ Ὀδύνθοη [86 ἀἰνίῃθ Ὡδπιθ5 ΔΓ ποῦ ἴο Ὀ6 δϑοσί δοὰ ἰο οὔσ δπίπονῦ ἴῃ 
ΘΏΥ ΒΌΘὮ 8686 88 ἰΓ [86 ΘΑΓΙΙΘΥ ἐἰπιθ8 ὙΠ ῖοῖ 6 ἀσβοσίθθα, δηὰ [86 βουγοθϑ ψἘΪΟΝ σᾶπιθ ἀοντῃ 
ἴο δἷπι οαὐ οὗὨἩἨἁ ἴποπι, Δα ποῖ γοῦ Ῥοββθβϑϑα 80 0168 ρογοορίοη οὗἃἨ μθπι. ΑἹ] ἰγϑαϊοι, ἴῃ 
πίον ον ἔοστω Β6 υϑοα ἰΐ, παστταῦνο δηᾶ βοῃσ, νγδδ ροσυδάθα πὶ {86 δϑῆηθ σομβοϊουβποϑ8 ἃ 
τὺ ὙΒΙΟῺ ᾿ῖνοδ ἰὰ ΒΙΌ]σ41] Ῥοοκβ δηὰ ἀοοίγίηοβ, οι πὶσ ἢ ἱπάοοα 1 δα ἀασγίνοα (Ὠ θη. 
ΤΟ ϑοης οὗἨἁ ερθόγδι, [86 ἀοοσυσηθηίαΥ ΟΒΑγδοῦου δμα σϑηυΐΠΘΏ688 οὗ νοὶ ἀγὸ υπἀουλίοά, 
οοἸθργαῖθβ τὶζ ργορμοίίς ρόνγαῦ 186 Φοβονυδῃ οὗ [Π6 σοῃογαίίοηβ οὗἨ ἴβγϑοὶ. Τὸ ἀοουπιδηί 
Ὑ ΒΊΟΣ ΦορΒμΔἢ βοηὰβ ἴο [86 Κίηρ οὗἨἁ ΑἸργηοη βμονβ ἃ ᾿ἰνίησ Κοονϊοάσο οὗ [6 σοηϊοηΐδ δηὰ 
ἰδῆσυδρα οὗ (Π6 ΒοΟΚΒ οὗ Μοβοϑβ, δ μουσῃ ἰΌ ὑγθδῖθ Ὀοΐὰ σὶτ στοαὶ γοοάοῃ. 17 Οἱάθοπ αἱὰ 
πού ᾿ΐνθ ἰῇ (86 σοῃβοϊουβηθββ οὗ [86 δυϊπογιδῦνο αἀοα, το τουϑδ]ϑα Ὠἰπηϑ6 6 ἴῃ {μ6 ἴδῃ, δηὰ 
Ιοὰ Ἰβγαοϑὶ {του [πὸ ἀδβοῦὶ ἰηΐο Οδπδβδῃ, μ6 σοι] ποῖ 580, π}1]6 τοδιβίπρ δὴ οἴετοα στονγῃ, 
“6 Βου δ} 88}8}} τ]Θ οὐοῦ γοὺ " (6. νἱϊ. 28). ὙΒθη ΦορΒ Δ τρδῖτοα ἃ γοῦγ, 6 τἸρϑῖτθβ ἱΐ 
ποΐ δου 186 τηοᾶδὶ οὗἨ δὴν Βοδίμθη ὑβᾶσο, Ὀυὶ ἴῃ ([Π6 ἰδησῦδσο, ἔστω, δηὰ βρίγις οὔ μ6 15786]}- 
1018}. ΤΟΥ, 88 τοσυϊαίοα ὈγΥῪ Μοβοβ. Τὴ βίουῦγ οὐ ϑϑπιβοὴῆ Ὀθοοῦη68 ἱηίο} }}1σ 0] 6 ΟἾΪΥ ΌΥ 116 
Ἰσμῦ οὗ 186 Ναζαγιεἰς ἱπβίάζυϊα οὔ ἐμ Ῥεηϊαίθυομ (ΝΌπι. νἱ.). ΤῊΘ ῥυίθβευ ὈΟὰΥ οομιθβ ἴο 
υἱοῦ ἴῃ {86 βοσυΐοθ σῖἢ τίσι (Οἢ. 1. 2, χχ. 18). Βοβροοῖ ἴον [86 Ῥγίθδίμῃοοα βῆονγβ 1186] 
Ῥἰϑίμϊγ, αἰ θοὶν ἰῃ ἃ ρογνογβίοῃ οὗ ἰδ, ἰπ 186 σοπάυοὶ οὗἩ ΜΙοΔᾺ (ςΒ. χνὶϊ. 18). Ὑμα οἰεϊαιίησ 
1,ονῖϊο 18 Κῆόσσιι ΌΥ Π1Β ὈΓΘΒΟΥ ἄγϑϑα, ἤαγη βμθα τι [06 ργοβοσί θὰ [6115 (οἷ. χυὶ!. 8). 1ὲ 
8 ὉπαουῦὈΓ α]γ ἔσθ (μαὺ ὑπὸ αἰτουμπηδίδησοβ οὗ {π6 1,ου]ῦο8, 88 [ΠΘῪ σοπθ ἴο νἱοῦν Βοσθ δηὰ 
ἴΠοΓΘ, ἃ8 8180 (86 βΒίογγ ἴῃ οἢ. χὶχ., ἱπάϊσαῖθ ἃ ντοϊομβοὰ Ἴοομπάϊοη οὗ [86 ογάογ; Ῥὰῦ ἄδοδυ 
ἱπλ0}168 Υἱρὸῦ, 180 ἃ8 σΑγοδύυγο ᾿0]165 ἰγσαϊθ. ὉΠῸ6 ἔδ|86 ὁρῃοὰ ροϊπίβ ἰο {86 ἔτι ; (86 140] 
ΑΙΑΡ οὗ αἸάθοη᾿Β ἔδί μοῦ, ἰο ὑἱϊαῦ πο Ὠΐ8 ΒΟ δγθοῖβ ἴῃ [86 ρ͵ἷδοο οὗ. ὙὍὙμὲ Βοοῖς οὗ δαᾶσοϑβ 
ἰγοδίβ οὐ γτοδῦ ᾿ῃ θυ πδίομδὶ οΟμΗΪοῖθ. Βυῦ {Π080 ῬΤΑΓΒ Δ΄Ὸ νδρϑὰ ὈΥ 186 πδίίοῃϑβ οὔ (δπδβδη 
Ὡοΐ ΟὨΪΥ δραΐπδί (Π6 βίγδησα ρϑορίο, Ὀὰὺ ἀσαϊπϑῦ ὑμδὺ ρθορ]οθβ αοά. Νὸο οοπῆϊοὺ Βδὰ δυθὺ 
δγίβοη, θυΐ ἴον 15:86]᾽5 υελουαΐ, ἴγοτη Ὑ ΒΟ Ϊ8 ρϑόρὶα ἀογῖνοα ὑμποὶγ πιο αὶ οχἰβίθπος δηὰ 
ΟΒΑΥβΟΙοΥ, -- δηα, ἱπάροί, 1 τυ88 οὐΪϊχ 86 ἐυίπσ Φομόνδα, στ πὸ πουϊὰ ποὺ βυ εν Ὠἰπηβ6 1} ἴο Ὀ6 
Γοργοβοηϊθα ὈΥ ἀθδα ἱπιᾶσοβ, [μδὲ σουἹὰ ργοάποο (818 ἀθορ δπὰ Ἰδδίίησ δηϊασοηΐδῃθ. ὙΠ δουὶ 
δῖπλ, ἴϑγδ6} οουἹά ποῦ μᾶνο τηδἰ ἰδ πὰ 1156} ἴῃ ἃ βίγαροϊο οὗ ἰοῦ υπάγοα γοᾶγθ, ἰο Ὀ6 δ 8}}Υ 
νἱοϊογίοἷ!δβ, δηὰ ἴο πα ἐβ  ἰῃ ροβϑβϑββίοῃ οὗ 8014 Του ἀδίϊουθ ον δυϊαγο οἷν} ἀπὰ σοϊϊσίουκ 
1116. 

ΟΥ̓ οουγβο, (μ6 Βοοϊκ οὗὁἨ υάσοβ ἀο68 ποῦ δἰπὶ δἱ σί νων ἃ Εἰβίοσυ οὐ [86 σθῃογαὶ ου]τατα οὗ 
[πὸ σα, Δ ΔῸΣ [86 τῆδηποῦ οὗἨὨ τοάσγῃ ἰἰπ|08ϑ.Ό. Ὑμδῦ ᾿ξ Βᾶγ8 50 11{|16 οὗὁἩ [86 ῥγίοδιυ ἰηϑεταϊοι 8 
δηᾷ {16 ᾿αῦν, ῬΓΙΌΥΘ8 ΟὨΪΥ τμδΐ 1ῦ ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΘΒ [μοὶ ἃ8 Κποῃ. [0 15 οογίβίῃ, δὺ Ἰθδβί, ὑπαῦὺ [86 
ΑἸβοοῦγβαβ οὗ (86 ῥγορβϑίξε χτῃθββοηρσοιβ (ΟΠ8ρ5. ἰ. δὰ χ.), Κ τς πβοὶθ Βοοῖ, οχρίδὶη 
[86 βουθγαὶ δροβίβϑίθβδ οὔ (μ6, βδαϊΐοη ουῦδ οὗ [6 ἀθοδὺ οὗ {μοὶγ σοϊσίουθ δηᾶ βρί ταδὶ 
118. 

Τὸ ἰηΐδν πὶ {π6 ΔΡΠοστηΐ 68 ἐμαὺ οομηα ἴο υἱθῦν, 88 {86 ἰἀοἸδίσΥ ἴῃ Οργα, [Π6 βἷπ οὗἩ ΑὈΐτ- 
δἰθοῖ, [μ6 ἀΐβοογὰ Ὀοίπσοοη ἴθ ὑυῖραβ πᾶν ΦορΒμΔἢ, [6 δροπιηδίίοι ἴῃ Οθοδἢ, δπὰ {ἰὸς 
πτοίομοα σομαϊοη οὗ (π6 ,ονἱϊθβ, [μὲ ἐμ 6 ἰανν, ἢ 411 τ86 Ὁ] 688 οὗὨ 118 ἱηδίτυοἴξοι 8, νγ8 ποῖ 
γοῖ Κπονῃ ΟΥ Ῥυ ] 864, πτου]ὰ θ6 8 βίησιϊαν ργοοθάυσσθ. ΑἊἈ8 1 ἀυτγίπρσ [86 {π|68 Βυασορραϊΐησ 
ΟἸον 8 ἴπθγο δὰ Ὀθθῃ ἢο σΒ ΓΟ Β68, π0 Ὀΐβῃορβ, δὸ ΟἸ γι βίδα ρϑορὶϑ, ἰπ 88], πουνὶ  πεδιδηαΐπσ 
186 Βογτῖθ] ἀ6θά8 οὗ [86 Κίησβ δηὰ {ποῖὶν οῖροσβ ' ΟΥ̓ 88 1 ἴῃ ον οὔσηι ΟΔΥ δπα ἰδηὰ, ἱπ πὶ ἢ 
[86 Ογιϑείδη ΟΒυγοῖ δὰ Ομ γβιίϊδη ἀοοίσίμπθ ἅτ ὑπαυθβ  ΟὨΔΌΪΥ Ῥγονα]θηῖ, [86 ργθβθῆοα δηᾶ 
οχἰβίθῃοθ οὗἩ [8686 τηϊσῃΐ πονογίῃοϊθεβ Ὀ6 ἀθδηϊοα, Ὀδοδιβο οὐ [6 δοοιηϊπδίίοῃβ οὐ δροβίδϑυ 
ὙΓΠΙΟΙ οοιηθ ἴὸ Πρ ῦ, 48 ἴ0 τΔΟΣΆ]}8, ἰῃ ΡΟ] 6 -Γαρογίβ, δηὰ 848 ἴο ἀοοίγίῃθ ἴῃ [86 τπιγτὶδα ὈΟΟΪΚΒ 
οὗ τωοάϑγῃ ἰάἀο δῖ ἢ [0 8 [ῃ6 παίυγο οὗ Β᾽Β]1ο 4] Πἰβυουοσταρθγ ἴο ἀἼβο]οβθ ἐμ ἰσυϊ, σι ποῦῖ 
ΤΟσαΑγὰ ἴο τἸπθὴ δῃηᾶ πἰίμουὶ Ἠδλιϊοσγ. [Ὁ ἀοθα ποῖ, ἰῃ πιοάθγῃ δϑιυύίοη, σἸΟΥ ἴῃ ὈΓΟΔΙΔ]6 85 

ἀροϊαπιαίίομϑ ἴπ6ὸ ἀυϊιι] ἀοοάβ οὐὗἩἨ 1π6 “ΔἸ 1] "ἢ. Ὁ Ἰηϑηθοηδβ (ἤθη ἴῃ ΘῈ ποσάβ. Βυῖ ἱἱ 
. δυίηρδ (ἢ ἀΐδστδοθ δηα ρυῃίβητηθηΐ οὗὨ βίη ἰηΐο (86 ἰὈγεστουπά, ἰῃ ΟΥΘΡ ἴο ὙὙΆΓῚ ἃσαὶπαὶ 
ὈΔΉΒρτοββίοη δηα ἰπάμοα τορθηίδηοθ. Ὑμδῦ ἰῦ [88 ὈθοοπΘ ΘΟΙΏΤΔΟΙ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ βἴποθ [86 
Ταιϊοι Δ] 1816 ρογὶοα, ἰο γϑργθϑοηῦ {86 ἀρθ οὗ [86 δυάρεβ 88 τ]ὰ δηὰ ὈδυὈΔΤΟΌΒ, ΟὨΪΥ βῇοντβ {πδῖ 
ΔΘ ἢ ΓΘ ῥΓῸΠ6 ἴο Ονουϊοοκ [ἢ6 νἱσοβ δᾶ ὈΪ]οοάβῃθα ρϑου αν ἴο ἐμοῦ οὔσῃ ἄδγ. Ουγ Βοοῖϊκ 
ΟΟΥ̓́ΘΥΒ 8 ϑρᾶ866 οὗ ἴθ Βυπάγοα γοδτθ. ΝΟΥ, 88 [8.6 ροσὶοάβ οὗ βοσυϊϊαθ ἃγῸ ομαγδοίοσΖϑα 88 
πι68 οὗἨ βδροϑίδϑδυ, ΜὮ16 ἴμοβο οὗ ἱπάθροηάθηοθ 8ὸ σοργοβθηῦθα 85 {ἰπ|68 οὗ ογάϑγ, ἰὑὺ 18 ποῖ 
πηϊπιρογίδηῦ ἴο Οὔβοσνα [Πδὺ δροβίδϑυ ργουδ θὰ ἀυγίης Ὀαΐ ομθ ἰἱτὰ οὗἨ {16 ἔθ ἀθβοσί θα, 



4. 4. ΟΗΒΟΝΟΙΟΟΥ͂. ᾿ς Ἁ 

8 4. Οἰτοποΐοσν. 

1, Το ΒοΟΚ οἵ δυαᾶροι οοῃίδίπβ 8180 ομγοηοϊοσίοαὶ ἀδία ἱπ οοπηθοίΐζοῃ νὴ [10 ΟΟΟΌΓΤΘΩΟΘΘΒ 
πο ἰξ ΓΘΟΟΓΒ. ΙῈ 18 ἃ βυσχοδνο ἔδοϊ, συ ῖ (ἢ τοίδγθηοο ἴο [86 ρϑου αν 68 οὐὗἨ ἢ18 ΒΟΌΓΟΘΒ, 
δηα [6 ΤΠ ΠΟΥ 1π ἩΒΔΙΘἢ 6 υϑοὰ ἰποι, (δδΔὺ (86 ἢγϑῦ παταθγίοδὶ βἰβίθιμθηΐ οὗὨἨ {{π|0 ρίνθῃ ὉΥ͂ 
[86 δ ΠΟΥ ΤΟΙ͂Ο ἴο (86 ἀυγαίοῃ οὗ (μ6 ορργϑϑδϑίοῃ οὗ [δ] ὈῚ ΟΒυβθδη Εἰ δι μδίπι, Κίηρ οὗ 
Ατδπι. (Οὐπορσγηίηρ [6 ΟΟΟΌΣΥΘΏΘΟΒ Ὀούνθοῃ (Π6 ἀσδίῖ οὐ Φοβυδ δηᾶὰ [86 πιο οὗ Ομυβηδῃ, 
τεϊλίβα ἰπ [06 ἱπισοάἀποίουυ ομαρύοσβ, ἢὸ ἀδίθβ τ ρίνϑη, δὰ ἰδοῖγ ἀυγδἤοη οϑὴ ΟἾΪΥ Ὀ6 
ΔρΡΡΓΟΧΙ πιδίοΥ δϑοογίδι πο. Ὅλ [80 ]6 οὗ ΘΠ γοποϊοσίοδὶ ἀδίδ 18 δου ΘἸΘΏΓΥ αἰν!ἀοα ἱηΐο ὕπο 
Ρϑγίβ : ὅοῃ ΟἸμαβμδη ἰοὸ [826 ἀοπιϊηδίίοη οὗὨ Ατηπιοη, δπὰ ἔγουι ὑἱμαὺ ἴο (86 ἄδαίλ οὗ ϑιδμιβοῃ. 

[5180] βετυοὰ ΟΒυβῆαη.. . . . . . «Ὁ . 8. γοδῖα. 
Ἠδὰ τοδὶ ἸπᾶῸΓ ἐμάμων ἐς ὩΣ οβενι μόῦις ἦι δῖ ας . 44 “ 
ϑδοετνοὰ Μοδαθ.. Ἐι κι σελ του ΔῸΣ ἧς . 18 “ 
Ηδὰ τοϑὶ ππᾶον Ἐμυᾶ. ςτὸν νι ρν ιν, 865 “4. (408) 
δεγνοά Φδθίῃ.. ἐς ἮΝ ἀλη τὰν τῶν ΔΡ ὩΣ ΔῸΣ ΑΣ τὰς 20. 25’ 
ἩἨδᾶ τοϑὲ ππάθν Βαγαῖο. . 44. “ 
βϑεγτοὰ Μ|άΐδῃ ... κι 7, 1 
Ηδὰ τεβὲ ππᾶθγ Οἰάθοῃ. . 40 “ 
ὙΔ8 τυϊοὰ ὈΥ͂ ΑὈϊτμθίος.. ν συ εν Ὡς, ἀν τὰς Φαῳ: ΞΞ.5 
ἩΗδὰ ΤοἹδ ἴον δυάξεοε . . .ἩὌ . τω. ν νειν. 383. “ 
}εἱν, δυπᾶρθ . .Ὄὄ . «0.0 ν νι... “ 

Τοίδ]. . . των νννν νὸν κὸν 80] γοδῖβ. (261 ἢ) 

Απιοηρ [686 Πα ΌΘΓΒ, ΟὨΪΥ͂ [86 δἰδίθτηθηῦ ἐμαὶ δον ΕΒ Β νυἱοίοσυ ἴμοτα [Ὁ] οἰ σμὶγ 
ΥΟΆΓΘ οἵἩ χϑϑβί, δχοί[6β βρϑοὶδὶ αὐϊδηϊΐοη. Τὴ ΠυπΙΌΘΣ ΤὈΥΓΓῪ ἰβ ΟΥ̓ ΠΟ Πη08Π8 8 πῃ ϊβίοτιοδὶ, 
τοῦ ΠΡΟ, ΝΟνΟΓΓΠ6]688, ἰῦ ΒΘΘΙῺΒ ταϑῊ  ΒΕΥ ἴο ἜΧΡΓΘ 58 (Π6 ἀυγδίίοη οὗὨ ἃ ρογὶοά, ρδγ- 
σα ΑΡ]ν (δὲ οὗ ἃ σοπογαϊΐοη. [1π ΤΟΥ γϑᾶσβ [86 ροηογδίίοη οὗ [86 ἀοβογὺ ἀϊθα ουἵ (οἷ, Ναμ. 
χῖν. 83). ὙἘῈ βίδιθιλθηΐβ ἰμδῦ δέου [ῃ6 δομϊθυθιηθηΐβ οὐἁἨἩ ΟἸἰμηΐοὶ, Ὀοροσϑὴ, δπὰ Ααἰάθοῃ, 
τοβρθοιυοϊυ, 8 ρουϊοὰ οὗὨ (ὈΧΓΟΥ γὙϑασβ ῥρϑβϑθα ἴῃ γσοϑῖ, Ὀγίηρσ ἴο ἰσαῦ [86 ἰπίογηβὶ στουπά οὗ τοὸ- 
Ὠεττοα Ὡροβίδϑυ, δγδαν ᾿παἀϊοαύθα ἰπ [86 ἱπίγοἀποίίοι (ΟἈ. ἰ,. 10), παπιοῖγ, ὑμαὺ δον [89 ἄθδιδ 
οὗ [πὸ ροποταϊίοῃ τὶ ἢ δὰ νἰϊποββοὰ [86 ἀθθάβ οὗ [86 ΒοΓΌΘΒ, δ οί 6Σ τοβο ἃρ πο μ8α ἢ0 
᾿ἰνίησ γϑιμοι Ὀγάπ 6 οὗ [ΒΘ πὶ. 8.0 τουο ἢ ΒΌΓ688 ἸΩΔῪ ὈΓΟΡΟΣΪΥ 6 αἰ οὐ {8 ᾿πύθγη αὶ στουπά, 88 
ἴο τᾶ κα {86 πυταθοῦ οἰ (Υ δον ΕΒυἀ Β ΘΧρΙοἱζ ὙΟΓῪ ΤΟΙ ΔΓ ΚΑΌΪΘ ἰπ 118 δ᾽ Ὠσυ ]ΑΥ Υ ; 80 Γϑδυϊ- 
80 ]ς, ἴῃ ἴδοῖ, 85 ἴο ἱποὶὶπθ 986 ἴο ΒΌΡροβϑ διδὺ {π6 οτἱρίη) γτοδαΐῃσ νγ8β ἔοσίγ. Αραγὶ ΕΠ: ΘΥΘΥῪ 
οἴδοῦ οοπδϊἀογαίίου, [δ18 βαρροβί(ίοη σου] Βαανα τυ οἢ ἰῃ 118 ἔΆνου, 1 ἰῦ τόσο οογίδίη --- τ ἈΙΘΉ, 
Ἰοπονοσ, ἀοβρὶῦθ (86 δἰδύθιηομί ἴπ οὮ. ἱν. 1, 10. 18. πού --- (δῇ (86 πυμηθοῦ ἱπ αὐδβίϊοῃ γ788 8180 
ἰηἰοπᾶρα το σίνο (86 ἰομσίὰ οὗ Επυα᾿ 8 ΑΝ ἘΠ 1:8. 1ὺ πουϊὰ αἷϑο ρῖνο 8 οἴδαγιιθδβ ὑπὰ- 
ΒυΆ] ἴῃ ΟὨΓΟΠΟΪορίοΑ] τηδίϊουβ ἴὸ (86 δβἰδίθιιθης οὐἩ Φθρδίμδῃ {μπᾶὶ ἰἢτοο μυπάτγοα γϑατβ μδὰ 
Ὀϑβϑοά βίποο [5586] σαϊηθα ἃ ἅστη ἰροϊίπο ἐπ ΗΘΒΏΡοΩ, Ρογοπὰ [16 Φοτάδῃ (οἷ... χὶ. 26). ΕῸΓΣ 
ἴτοπι [86 γᾶν ἴῃ σοὶ ΦορΒΙΠΔῊ βαγϑ (18, Ὀδοϊκιγασὰ ἴο [πΠ6 θγϑὺ γϑδγ οὗὁἩ Ομυβμδη, που]ὰ οἢ 
(815 τροκοηΐπσ Ὀ6 261 -{- 18 ΞξΞ 279 γϑᾶσθ.0 ὙΎΘΠΙΥ ὙοᾶγΒ πγου ἃ ὙΟΎῪ δα 18 Δ οογ]ν 81} ἃρ 186 
δᾶ Ὀεύτθοη {π0 ἰαδί οὗ “οβυδ᾽Β Θοῃαυοβίβ δπὰ [86 δοπηιηοποοιηθηῦ οὗὨ [86 ΑΥδιηδθδη ἀοιηΐηδ- 
ἄοη, Εὸν δἰ πουρἢ (86 Κίηρ οὗ βίβοῃ δπὰ Ορ πϑγο ἀοίβαιθα ὈῪ Μίοβϑϑ βθσθῃ γὙϑᾶγβ ϑδυ] ον, [86 
ὑπο δπᾶ ἃ Βδ] ἰγβηθϑογάδηϊο {ἱρθ8 οδπιθ ἰηΐο ροβϑβοβϑίοῃι, ῬΓΟΡΟΥΪΥ θροακίησ, ΟὨ]Υ δέου 186 
οοδααοβὶ οὗἩ δηδϑη (9088. χχὶ!.). δ 86 πυμθοῦ οἰσμιν Ὀδ Ἰοῖ υπιουοῃοάᾶ, τὸ σοῦ 8 ρογοὰ οὗ 
ἴδγοα δυπάτοα “δπα ηἰηδίθθη γϑασβ ΠῸμι ΦορΒίμΔἢ Ῥδοκ το ΟΒυ ΒΔ π᾿ Β ἀομιϊπαίοπ, ἴο πο [ἢ 6 
ἰηΐετνδὶ οὐὗἁἉ ἔθ (ΟΥ ὑπο Ὑ-86 76} Υ6878 τηδὲ 6 8466, ον (18 ἰοπσίῃ οὗἉ ἔϊπι|6 τηυβύ ἰῃ ΒΥ 
6886 ανα οἰδρϑοᾶ Ὀούνθοῃ [86 Θητϑποθ ἱπῖο Οδηδδη δηὰ (Π6 ἱηναβίου οὐ Ομυβῆδη (οξ, ΟΕ. 1]. 
10,1. 1). Βαῦ 1 18 πδίιγαὶ ἴο βϑῦρροδο [μαὺ “ορΒΊ ΒΔ ἰη 18 Ἰοίίοσ ἴο {μ6 Κίησ οὗἩἉ ΑἸηπιοὴ 
ὝΓΟΙ]ὰ τι86 ὑπ6 ἸΑΥΡῸΣ, ποῦ [86 5:18}, πα ΡοΥ οὐὗἨ πο (86 ολ86 δα πο, ἴῃ ΟΥΘΥ ἴο ῬΓΟΥ͂Θ 
δε τἱρῃὺὶ οὗ Ἰϑγϑδὶ ο 18 Ἰαπᾶ, Ὑπὸ οἤδησα οὗ εἰσῃυ ἱπίο ἔΟΣΤῚΥ 18 α͵ϑο οὔ ἱπιροτίδῃοθ ὙΠ 
τείξσοησα ἰο Οὗ ῦ σὨγοποϊοσίοδὶ σοι ἰπαίίομβ, 88 11} ἜΡΡ ΑΓ γί Γ οη. 

2, 1ῃ οὗ. χ. 7 (86 Ηἰδίοτίδη βίδιθ (μΒαὺ αοά, ὈΥ σϑάβοῃ οὗ 185γ86}᾽8 σοηθυοα δροβίδϑυ, ἀ6]1ν- 
εγοὰ ἴθ ἱπῖο [86 μβαπάβ οὗ [6 ῬΆ 1]: 8ι1π68 δα Αὐηπηομῖῖοθ. Τδ6 ἰδίοις σίνοϑ [86 ἱπρ 68- 
δίου [δὶ .μ]8 ἀοτοϊπδὕοη οΥ̓ [666 πϑίϊοῃβ οὐϑὺ 1βγϑθὶ 88 Ὁοῃ θιροσδηθοῦβ, θαΐ Ἵἐχοσγίθα ΟΥ̓ΟΥ 
Αἰβετοηῖ ρα οὗ [86 Ἰαηὰ. Ὑμ6 παιταίϊνο ἰμθῃὴ ρῥγοοθθὰβ ἰὸ βρϑαὶς ἔγβι οὐὗἩἁ [μ6 ΟὙΤΆΠΩΥ͂ οὗ 
Αἰππιοη, ἡ οἷ Ἰασύθα εοἰρμύθθη γϑασβ, δηὰ ἔμοπ οὗἨ (μὲ οὗἨ [6 ῬΒΠδιΐποβ, πὶ ἢ οοπ πυρὰ 
ἰοτῖγ γοῶτθ. Ἐτοπι [86 ἤγβί οὔ [μεθὸ ὀρργεββογβ, Φϑρδίμδ ἀοἸνογθὰ ἐπ6 θϑβύβγῃ ὑσῖθ68 ; 
φαϊηεὶ ἰῃ6 οἴμον, ϑαγηϑοη δεσαπ ἴ86 τὰν οὗἉ ᾿ϊρογαιίοη. 



.12 ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 0 0 6 Ε8. 

Τὸ σοΥίδ  ὨἸῪ ΒΘ πι8 88 1 (86 Δα ΠοΥ οὗἩἨἁ οὺν ΒοοΙς πϊβῃθὰ ἴο δοῦνου ἴδ 1θββοι ἰμδὶ, 85 {1126 
ποηΐ οὔ; ἴπ6 σοηαϊτίοη οὗἨἩ Κίησ͵688 1βγδοὶ Ὀθοδίῃθ οοπίϊηυδ ! γ σποσθθ. Αἱ ἄγ, Βοβίῖ]θ δἱίδοῖςβ 
μιδα οοΘ ΤῸ} ΟΠ6 5146 ΟὨΪΥ ; 8 στοδὺ υἱούοσυ νγγαβ βοὴ πο, δηα “ [86 ἰαπά τοβδίρα." ΑΘἔ[ὸσ 
Ααἰάθοπ, {π18 Ἔχργοδββίοι ὩῸ ἰΟΏΡΘΓ οσσυγθ, Μογθονυθν, ἰζ 8 πανοῦ βαὰ οὗ βδιυθϑθφαθηῦ ἩΘΤΌΘΒ 
ἴδαὺ “(ΒΟΥ )υάροὰ ; " διὰ {86 ἀυγαίΐοη οὗ [μεῖγ οῇῆοία! δοῦν" ΠΟ ἸΟΏΘΟΙ σϑϑο 68 0 τίν 
γε8σβ. Τηοβο ἴλοϊβ γα πού [0 6 πορ]θοίθα ἴῃ ΟἿΣ ΘΠΓΟποϊοσίοὶ ϑγνου. 

ΤΈ6 σοπι δἰ πδίϊοη οὗἩ {π6 ΘὨτοὨοΙορί δὶ ἀδίβ οὗ {86 Βοοῖς οὔὗὁἨ ΨΔΦυᾶροβ πὶ ἴποδ6 Τουαπὰ ο6]56- 
ἬΒΟΓΟ, 8η6 Θβρθοί γ πὶ} (16 τ0]]}-Κηονση βίδίθπιθηῦ ἴῃ 1 Εἶσβ. τἱ. 1, δοοογάϊησ ἴο πῇ οὶ ΘΓ 
Βαηάγοά κπὰ εἰδθϊν γθαγΒ ἰηΐογνθηθα είν (86 Θὁχοάυβ Ὸπιὶ Εσγρὲ δηὰ (μ6 Ὀυϊἀΐησ οὗ (86 
ὑδιλρῖὶθ, '8 8.}}} αὐὐθη θὰ πῆ αἰ οΪΥ. ΤουθΈ 688, {μῃ6 αἰ ΠΟ] ἴθ 1.86} ἃ τηοϑὶ διγί Κίπο 
Ῥτοοῦ οὗ [π6 δηὔαυϊγ; οτἱ σϊηδ! γ, δὰ ἱπάδροπάθποο οὗ σὰν Βοοῖ. Ηδὰ ἱξ θθοῃ οοπιροβοα δὲ 
ἃ ἰαῖθ ροτίοα, ὈὉΥ [86 βϑᾶπι6 βαπα {πὶ στοῦ [86 ΒΟΟΚΒβ οὗ Κίησα, νου]ὰ ποὺ 118 δαῖμον μᾶνθ 
διίοιιρίοα ἴο μοὶ τἱ ἃ οὗὨ [π686 σϑιλαγκδθῖο αἰ Πα 165 ἢ Βυϊΐϊ (π6 ΠΟΙ οὗὨἉ [μ6 ΟἹὰ Τοβιδιηθηΐ 
ὑυδαϊάοπ ΔΘΥῸΡ ΒΏΟΥΒ 186} ἸηοΓΘ οἰθαυὶγ {πδπ ἰὴ 68.565 ἰη ΜΕΝ, δοοογάϊπσ [0 πιοάογῃ ποίξοῃβ, 
ἴδ δα ὈδδΘῃ 80 ΘΑΒΥ (ὉΓ 8Δῃ δαϊίοῦ ἴο τϑηιονα 4}1 οοοδβίομ ἔον σοϑογίΐησ ἴο Ἀγροίμιθαθβα ΕῸΣ 
ὙἱΒβουΐ [μ686. 1 18 δὖ (μ18 ἀδὺ ἱπιροβϑῖῦ]α ἴο ργοάυοθ δοτοοηθηῖ. Ἧ͵76 Κπονν ἰμδὺ ἀστϑοπιθηΐ 
τηυδί οχ βι, -- ἴον, ΒΌΓΟΙΥ, δποϊθηῦ δαί Πο γΒ ποτὰ οῦ ἱποδρ ]6 οὗ ΑΥἰΠπχοίϊοα] δα ἀϊοηῃ | --- Ὀαϊ 
ΘΟΘΓοῖνο, βοϊθης ς ῥγοοῦ οὗ ἰΐ, γὸ 4ο ποῦ ροβϑθβ8. ΤῈ ορίηϊουβ οὗ ουθὴ {πὸ οἱάεβί Φον ἢ 
ΘὨΓΟηΟΪορ ϑι8 πσα ἀϊνογσοηῖ. [ἢ βυρροτί οὗἨἁ ον Βγροίμοϑὶ8 πὸ δάάυσθα [816 ρϑββᾶσθ 1 ὅπ. 
ΧΙ, 11, τιΒΘγο ἰῦ 18 βαϊἃ πδὺ “ΦοΒονδῇ βοηὺ Φουα 881, δὰ Βοάβδῃ, δῃὰ Ψ}ρμίμδη, δὰ ὅδιη- 
π6],᾽ δηὰ ἀο] νογϑὰ 15γ86] οτα {Ποῖὶγ Θπϑιηΐθα τουπᾶὰ δου. Νον, Βοάδῃ ἰβ8, σίους ἀουδῖ, ο 
6 υπαογβίοοα οὗ ϑδιηβοῃ, {π6 Βδσὸ ουαὐ οὗ Πδηῃ. Τῇ ρϑββᾶσο, {πογοίοτθ, ργθβθηῖβϑ ἐπ ρϑοῦ- 
ἸἸαΥτγ τμδὺ 10 Ρ]δ6 68 ϑϑιωβοη Ὀθίογο ερβίμδη. ἘΚ6ῖ} ἰηβὶβῖβ (μα (6 Αὐητποπ 5} δὰ ῬΉ1]15- 
πο ΟΡΡυθββίοῃβ οσσυγγθά, ποὶ βυοσοββίνο Υ, Ὀυδ βἰπιυ δηθουδὶγ. [Ὁ 18 Ὁπαου θα Ϊγ οογτθοῖ ἴο 
ΒΑΥ, (δὶ ἯὙΔ6 ΔΓΘ ποῖ ἤγβῇ ἴο δ ὉΡ [86 ὨυπΌΘΓΒ τοϊαιΐϊηρ ἴο [16 οσουστθηοθθ βοῦ ἰΌγἢ ἰὴ 
ΟΒδ8ρ8. χὶ. δηὰ χίϊ. (}υ8 : --- 

ΑἸ πλοη 18 γεδῦβ. 
ϑορμθΔἢ 6 
Ἰρζαη. 1 “ 
ἢ Ὁ Ὁ) 1. “ 
Αδάοη 8. 
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δὰ ἴθ δὰ (6 γοδγβ οὗ [86 ῬΒΙ]Ἰδύληα ἀοταϊπαίίου δπὰ ἴμοβο οὗ βδιιδοη. “δὲ 48 'ῃ 1 ὅδῃ). 
χὶϊ. 11, βδιμβοη βίδηβ Ὀϑίοσα ϑορμίμδῃ, 80 ἰπ Φυάσ. χ. 7 (Β6 ῬΆΙ5ιἴπ68 ἀγο πδπιϑᾶ Ὀθίοσα (86 
Αὐαπηοηϊίθβ: “92 6ἤονδὰ μαννα Ἰβγϑοὶ ἰηΐο {π6 μαπὰβ οὗ ἴμ6 ῬΒΠΠβποβ δπᾶ οὐ {π6 βοῃβ8 οὗ 
Αἰπιοη." ΤὨδὺ που!  πδίδηαϊηρ (8 ΦΟΡΆ 8 ἀθο 8 Αγὸ ἢγϑὺ το αίθα, ἢδ5 1185 στουπα ἴῃ 
[86 ἔβοῦ (μαῦ ἰῃ (18 τᾶν (16 δοιἱθνθαιθηΐβ δσαϊπβῦ {π6 ΡΒ] 898 οοηπθοῖ {πϑιηβοῖνθϑ ἢ [86 
Ργϊμοῖραὶ ψγασβ οὗ 15γ86] ἴῃ ἴ6 ἄλγε οὗ βδιηποὶ δηὰ ὅδ]. αἀοοογαΐης ἴο οι. χἰῖὶ. 1, [86 ῬΆΠ15- 
τἷπο ἀοπηϊηδίίοη ἰΔϑίθα ΤΌΣΟΥ γοᾶγθ.Ό ΑΠἔοΥ ϑδιηβοη᾿ Β στοδὺ υἱοίοτυ δ 1,6], 10 ἰδ τοιπδγκοά, οἢ. 
χν. 20, δὰ δῆουνδγβ γοροδϊθα, ἐμδὺ “Βα ἡυασοα 15γ86] ὑτσθηςυ γϑᾶσβ." ΤΏοβο ὑΤΘΠΓΥ γὙ6ΆΓΒ 
οδποοὺ Ὀ6 ἱποϊυάοα ἰπ πὰ ἔογῖγ. [1 ἰβ ἀσαϊηϑὺ [86 βρίγῖῦ οὗἨ 186 ΒοοΚ, δήου βυοῖ ἃ υἱοίογυ ἰο 
δΡοδΚ οὗἩ ϑιδιηβοῃβ “ )υάοίησ," δηᾷ γοῦ ἴο βῦρροβα {μδὺ δὖὺ [π6 βϑῖὴθ [1π|0 [βγϑϑὶ δοηζυ68 ἴο Ὧ6 
εἶνοη “ ἰηΐο 6 μδηᾶβ οὗ εἶδ ΡΒ βποβ." Ὑμογθίογθ, σβθῃ [86 Ρνϑάϊειίοι οοησογΐηρσ ϑὅ'ϑ:) 
Βο0} (ΟἈὮ. χὶϊ!. δ) ΟἾΪΥ βᾶγ8 ἰπδὲ “6 8}8}} Ὀδθρίῃ τὸ ἀδἰῖναν [ϑγδ6],᾿ [16 ταϑδπίηρ; 18 ἰμδὶ 86 πὶ! 
ποῦ ᾿ΒΟΓΟΙΡὮΪΥ δυράσα [Π6Πἢ, 88 τὰ8 ἀοηθ ἴῃ (86 ἀΔ4γ8 οὗὁὨἨὨ ᾶ δαιπιυοὶ δπὰ θανὶα, ἕου δὔδε (16 
ἀοδίδ οὐὗἨ δϑδΐωβϑοῃ (μοὶγ βρόντον δραὶπ Ὀδοδπα ἀομιπαηί. Νον, 1 [18 Ὀ6 ἀπο ὈΊΘαΪΥ οοττοοῦ, 
186 δαρροπίοη [μδὺ [86 Απιηοη 88}: δηα ῬΒΙ]Ἰρ[1πὸ βοσνϊν 68 σοτημηθησθα ΘΧΘΟΙΪΥ δὶ [Π6 βᾶτοθ 
πιο, που] οοτροὶ 8, πού βίδα ΐηρ 1 88πι. χιϊ. 11, ἴο ρἷδοθ Φορμίμδα Ἰοαρ Ὀδίοτο ϑδσηϑοη ; 
ἴου [6 Απλπιο 188} ἀοτηϊηδίίοηῃ Ἰαβῦθα ΟὨΪΥῪ οἰ σῃύθοη γϑᾶγϑ, απ ΦορΒίμδ στυϊοαὰ ΟὨ]Υ δἷχ. ὙἘΘ 
ΤΟ]ονσίησ οοπ)θείαγα 18 ἱμοσοίογα (0 Ὀ6 Ρτγοίεστθὰ : Δ ΟἸάθομ ΒΒ ἀθαίμ {16 ἰαπὰ οθαβϑθα “ἰοὸ 
δδγα τοβϑί. Δυᾶρσοβ οὗ ΤΟΥ γοαγβ᾽ βούυΐϊοα ἈΡΡΘΑΓ 'ὯΟ ΙΔΟΓὉ; Ραΐ ἃ βεγνϊ πα οἵἁὨἉ [ὈΓΓΥ γϑᾶσβ 
Ὀοσίη8. ΤΔο ῬΒΙ]Ἰϑιϊηθ δἰίδοῖκ Τοσοῦτο ΡΟΓΠΔΡΒ Βοοη δ΄ Σ ΑὈΪπιδθοῖ, ἰηἀυσθα ὈΓΟΌΔΌΪΙΥ ὉΥ͂ 
τοροτίβ οὐ {μ6 ἀϊβοογὰ (δὶ ργονδιθὰ ἰπ 15γϑθὶ. Ὑ͵7Ά16 'π {86 Νοσίὰ δὰ Εδϑὶ Τοὶα δπὰ ψ4}Ὁ 
ἡπάχοα ἐοτιγ-ῆνα γϑαγθ, ἰμ6 Ῥ 1] 18ι1π6 βοσυϊταὰθ Ὀοσδπ ἴῃ [δ ϑουίνγεβὺ ; δηα ψΒῖ]6 ΑἸηπῖοα 
ΟΡΡργοββοά Αἰ]οδὰ ἰπ τ86 Εβὺ, ϑδιίβοη βιηοὶθ (16 ΡΠ] βιϊπ 68 ἴῃ [86 μομεμπτδεῖ: ΤΗΘ (Ἰ]ο86- 
ἐῦθ8 πιδῖκο ψορδίμδα ὑποὶν ομϊοβιαῖπ “Κ Ὀδοϑυβο Β6 δὰ δεσωπ ἴο βυιῖίθ [86 Θηθιαν " (οἷ οἡ Οἢ. χὶ. 
1, 2); ἴοσ. βδιηβδοη δἷδο δὰ θθοοῆα δυάσο πβθη 86 δᾶ οοπιπιθηοθα ἴο ρυὶ ἀοπτα [86 Ρ]}}1κ- 

ὕποα (οἷ ου οἱ. χυ. 20). 
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Το οοτρδἰπαιίίου οὗἉ [86 σὨγοποϊορίοαὶ ἀδία οὗ ουγ Βοοῖ τι [Βοϑ6 οὗ βϑπιιθὶ δμὰ Θβρθοὶ δ! ]ῦ 
186 ἱπιρογίδηῦϊ ὁπ6 ἰῃ 1 Κρ. νἱ. 1, ἰβ βισί μον ἐλο αιθα Ὁγ [86 ἔδοῦ (μδὲ ἰῃ 1 ὅΐδιι. χίϊ. 11, ἘΠ 
δ ποῦ πδτηρὰ Ὀδίνθοη 9 ρμίμδῃ δηαὰ βϑδπιυθ). ΤῊ ἰπέδγθηοθ ΠΌπι [μι ῖ8 Ομλἱββίοῃ 18, ἰμδὺ [86 
[ογὶν γϑδτβ ἀυτίησ πίοι μ6 τυϊοὰ, δ ὑοῦ ἴο Ὀ6 βϑρδγαίθὶυ ἴβθῃ ἱπίο δοοουηὶ. Ηθ τε 
Βἰσῃ-ρτίαβι ἀσσίησ [86 οοούστοποο οὗ (86 δυθηΐθ ἴῃ {86 Νουὶ ἀπὰ δου. ὙΆΘ []οπίης δα α]- 
οπαὶ οοη͵θοΐαταβ δ  ἰμογοίοσο Ὀ6 τοζαγάθα δ8 ργορδθῖο: ὙῺΘ ὑγδῦ βροίκθῃ οὗ ἴῃ 1 ὅδ). ἷν. 1, 
δομμιθ ποθ ὈΥ βγ86 1] δσαϊπδὶ [86 ῬΆΪ]1βἐΐπο8, πιδὺ Ὀ6 μο]4 ἰο ἱπάϊοαίθ [16 πο Υἱϑοὸν πΒΪΟΒ 
ἴδε νἱείοτίθβ οἵ ϑϑπιδοῦ δἂπάὰ ἴ86 ἰοσγίθὶο οδιδβίσορμο δ ἀδζα μδὰ ἰηδιδθὰ ἰπύο ἴπ6 Ρθορίθ. 
Ανοαῖ ἐγ γ γοασβ δὰ ῬσΟΌΔΟΪΥ οἰαρθθά βίηφθ ὑπ ἀθδί οὐὗὁἨ ϑεπιδοῦ. Ὑθθη 2Ό]Π]1οτ ὑποηΐυ 
γεασβ οὐ ρϑῃΐϊΐθηοα οὰ [16 ραγὶ οὗ 15τ86] (1 ὅ8πι. νυἱϊ. 2), ἀδίβα ἔτοπι [16 6χ!]ο οὗ {6 δῖ δηά 
ἐϊ τοδίοσαώοη ἴο Κὶυ)αι-)ϑαγίμι, (μὲ στοαῖ ϑνθηΐ πίτι ΠΟ ἴἢ86 Βοοκ οὗ Φυάγχοβ 8 α]βὸ 
δοηυδίηϊθά. 1 ποχί, δοοογάϊπρ' ἴο δποϊθηὺ ἰγδα το, τὸ δα ΤΌΓΟΥ γϑδγβ 0. 116 ὕὄπηο οὗἩἨ ὅδι- 
πεὶ διὰ ὅδ], δπὰ σὰν ἔοσ (Π6 τεΐρῃ οὗ θενὰ, νγγ δεῖν δὖ [86 Ὠυθοῦ ἴοαγ Βυπατοα ἀπά 
εἰσμέγ ἴῃ ἃ τπλᾶπηον δι ΠΟΘ ΠΕ] δα  δίδοίουυ δηὰ ἰδίοτί δ! ργορὉ]6, 88 δον ὈΥ {86 Τ0]]ον- 
ἴῃ (80 ]68 : --- ᾿ 

ὙΔΒΘΔΟΥΙΠΡΒ ἰπ (86 ἀοϑεσ . 40 ΟἸ δὴ: . 8 ΑΒΙΜΕΙΕΟΗ.. 8’ 
Ο(οπαποβέ οὗ ἰμο Ἰαπά. 1 Οτηνιεν. 40 ΟΙΑ . 238 ἰΞ ῬΕΙβάποα, 40 
ὕὉπῦὶ Ομυδῆθη. . . .. 30 Μοδὺ .18 ΦΆΑΙᾺ .9224. τ ᾿ 

-.- Επὺν .4 6 Απποῖῦ . 18 ὥΛΜΒΟΝ. . 90 
6 ΦΔεῦη . . 320 9ΕΡΗΤΗΛ᾿Ὸ΄ἢΞβ. 6 Ξ5Ξ90 

Βλβαε.. . 40 ΖΑΝ . ν)πεπ { Ετοῦὰὶ ἀρδἢ 
Μιάδκεη. . 7 ΕΠ1ῸΝ «1 ΟΥ̓Βασηβοῃ ἴὸ 
ΟἼΡΕΟΝ .40 ΑΒΡΟΝ . 8 ΒΑΙΔἾ, δῦουϊ 80 
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ϑΑΜΌΕΙ, θοΐοτγο ἴπ6 υἱοίοσγ (1 ὅδ. υἱῖ. 10) 20 ΤὙμογοῖοσθ, τοι Εἰχοάπβ ἰὼ Ομαδθῆδη. . 67 
ΒΑΜΟΒΙ, δια θᾶ, . τ... 40 Ομυβἤδη ἴο αἰάθοθ. , . . 318 
ὍΔ οὐ φ νι 40 ΑΘ θοῖ τὸ ἀθάοθ , . . 957 
ΒΟΙΟΜΟΝ . «Ἰ φφι ρὸν. 8 β'διηθο] ἰο βοϊοϊηοθ. . . . 108 

108 480 γοδῦβ. 

Ὑμοθο ΜἘο δοσορί [86 οἱρῃίγ γϑᾶγθ οὗ Ἐδυὰ, 838 888 δἰιμοσίο Ὀθθὴ ἄοῃθ, ἃγὸ οὈ]σοὰ τ 11} 
Κεῖ ἰο τράυος [86 ἰπίοσναι ἤοσι (Π6 ἀοδίμ οἵ Μοβθβ ἰο Οδμυβδῃ ἴο βανθηίθθῃ γθγΒ, 8η4 (Πδὺ 
ὕοπῃ [6 ἀθϑὶ οἵ δεῖν ἴο ϑοϊοιηοπ ἴο οὔ μυπάγθα δηὰ ὑνγθηιγ-ίθγθο, ΒΘΥΘΌΥ βϑιιβοπ᾿Β Ἱπάσο- 

, 981} ναῃΐβῃθβ, δηὰ πὸ δοοουηὺ 8 ἴβκϑη οὗ (86 ὕΘΉΓΥ γοᾶγβ ὑγοοθαϊηρ [86 ΥὙἱούοσυ μον 
δα]. 

8. Ιη φοποϊαβίοῃ, γγϑ σουιδτὶς [μδὺ ἴῃ [Π6 ἱδιογῖςαὶ βκοίοῃῃ οὐ [86 Αροβίὶθ Ῥϑῃ], Αοίβ χὶδὶ, 18-- 
20, πβεγο Β6 838 8, γ6 1. 18, “ δῃηᾶ (οα πουτβῃοα (ἐτροφοφόρησεν) [6 πὶ ΤΟΥ Ὑ68ΓΒ ἴῃ [86 τ] 6 γ- 
688; 7 τοὺ, 19, “ δἀπὰ ἀοβίσογίηρ βούθῃ πδίϊοπβ ἰπ ἴπ6 Ἰαπα οὗὨἩἉ ΟἈδῆδϑῃ, Βα αἰνϊ ἀϑὰ ἐμεὶν ἰδπά ἴο 
ἴδοῖα ἘῪ ἰοὺ ;᾽ νϑγ. 20, “ δῃὰ δον (δι Β6 σαν ἴμθπὶ δυᾶσθοα [Ὁ δθουΐ Ὁ Βυπαγοα πα οἰρμίγ 
γϑᾶγβ, πηι] ϑϑιηυθὶ (Π6 ῥτορβοῖ," [16 τοδαΐϊησ ἴουγ Βυπάγοά δπᾶ εἰσμιῦῦ οδπ ΒΟΔΙΌΘΙΥ 6 [86 
οὔἱσίη8] οὔθ. ὍΤμ δροβίΐθ δυνά ον μδὰ ᾿ΐ8 ΘγΥ6 ου ΟἿ σϑῃοηΐοδὶ ὈΟΟΪΒ: ἴῃ ὙΟΓΒ. 17 8δπὰ 18, 
οη ἴδ6 Βοοῖϑβ οὗ Μοβϑϑϑ; ἴῃ νϑσ. 19, ου ἴῃ6 Βοοῖκ οὗ Φοβδυδ ; ἴῃ γϑὺ. 20, ου 86 Βοοῖκ οὗ ϑυᾶμθθϑ ; 
ἴον ιΐ5 16 Τ0]ονσθαὰ ὉΥ τοίογθηοθ ἰο ἴ(μ6 Βοοῖβ οὗ ϑϑδιμθὶ. Α8 μΒ 88 ὑπαου θύρα] Υ δοχιδιηἰθα 
ἢ 16 ΠΌΤΟΥ ἴθυν Βυπάγοα δηὰ οἰσῃ ἴῃ Κίηρβ, Βα οουἹὰ ποῖ ββϑῖσι ἴουγ μυπάγοα δὰ 
ΔΑ γοᾶγβ ἴο [86 ρογίοα ἔγομιλ 9οβῆυβ ἴο βϑ'διιπθὶ, τὴ ΒΟ ΤΟΥΘΟΥΟΡ ΠΟ δηοϊθηῦ ὑγδα 0 
οοἰποίάοά. Τα οοῃ͵οοίυγαὶ γοϑάϊορσ, ἰἄγθα δυπάγοα 8πὰ ΠΥ, ἈρΡρθᾶγβ ἱβογοῖοσο ἴο Ὀ6 ργοίδγδ. 
016; 8δηὰ 1 18 σογίβ  ΗΪΥ ποῖ ἃ τρϑίίοσ οὗ ἱπαϊβθσγθηοο (παῖ, δα ἀΐησ [86 Παπ ΘΓ ΟὯ6 δίγβυ Βποίμ8 Ὁ 
ἃ8 88 ἀἄοπο ὉΥ “96 πλδῃ ἰγδαϊτίοη ἱπ σθηογαὶ, ἴσο πυηάγοα δηὰ ΠΡῪ γϑϑῦβ που δοίυδ!]} νυ 
τοργοϑοηὺ 86 ροσίοα οι ΟΠ βδη ἴο (π᾿ δμὰ οὗ {π6 ῬἘΠβε πὸ ἀοπιϊπδθίοη. ὝὙταρ, ἰὑ που]α 
δον (μδῦ Ῥβ8}] αἷἶδο σοϑὰ ΟὨΪΥ ἴΌΥΣ γοδγβ ἰπ σοπηθοίύδοη σι Εμυά, ὍΘ οὈ]οοίίου ἐμαὺ Ῥαὰ 
αἶβο δϑεῖστιβ 8 ἀδβηΐϊίϊα ρογίοα οὗἁἨ ὈΓΓΥ γϑαᾶγβ ἴον [86 τοῖσῃ οὗἨ ὅ5διὶ, [Ὁ πο [86 ΟἸἹὰ Τοβίδ- 
τρηῖ ργῖνοθ ὩῸ δαιμογίυ, 18 ἀοδβιϊυαῦα οὗ ἴοσοθ. ΕῸΡ ἴλ6 Βοοῖκ οὗ ϑδπιιοὶ ρσίνθθ πὸ ἱπίοστηδίοῃ 
δὲ 41} οοποοτηίησ ἴπ6 Ἰοπρίῃ οὗ εμιὲ18 Κίηρ᾽Β τοῖστι, δα [86 Αροβί]α [Ὁ] ονγθὰ (86 νἱϑν, δηΐοσ- 
ἰδἰηοὰ 4150 ΟΥ̓ Φοβόρμυβ (4πηἰ. νἱ. 14, 9), δοοογάϊηρ ἴο πθῖοὰ (86 τοῖσῃ οὗ 880], ἀυτίηρ, δηὰ 
ἀῆεν [86 ὔμμ οὗἨὨ βδιμθο), Ἰαδυθα ἔογγ γϑᾶσβ. [Ὁ 88 βουρθῦ ἴῃ {818 ὙὙΆΥ ἴο Θχρί δίῃ 1 ὅδ. 
ΧΙ 1. 

ΓΥΟΤΕ ΒΥ ΤῊ ΤΒΑΝΒΓΑΤΟΒ. Καὶ δὰ Βδοβτιηδηη, οι οὗ σβοῖὰ αν στορθϑίθαϊγ ἰη- 
νοδσαιορα [86 ΘὨΓΟΠοΐΪοσυ οὗ ἴ6 Βοοῖ οὗ δυάσαβ, βᾶνθ δοσὴθ ἴο Θοποϊ ΒΟ ἢ}8 βοάν αἰ ογοηῦ 



14 ΤΗΕΒ ΒΟΟΚ ΟΕ Ὁ } 0Ε8. 

ἔτοτα ἴδιοθο οὗ οὖσ δαίμβου. Α'8 {μοῦ βδομιηθβ ϑδβοῃ 8}}}7 ἄστθο, ἴὺ πῖ}} Ὀ6 βυβοϊοπὶ ἴο ᾿πάϊοδίθ 
[μδὲ οὗ Βδοβιιδηῃ, (6 Ἰαίθϑυ ρυθ πο δηὰ τὸ ᾿οαϑὺ δοςθβαῖθ]α ἴο [6 Επσϊϊεἢ τοδάοσ. [Ι᾿ 
ΤΏΔΥ 6 ἔουπα ἰπ ἷ8 σομμπηθπίαγυ,  α4 Βιυοὶ ἀογ ᾿λίολίεν, γο]. ἱ. ὑρ. δὅ8--74. 186 τυγηΐησ Ροϊηίδ 
80 ἌΓ 88 (ΠΟῪ αἰΠῸν ἤτοι ΟἿν δαί μοσ᾿ β, Δ Ὀ6 ὈτΙΘΗῪ δἰδίθα 88 {0]]ον8: (1.) 10 δάβμογοβ ἱπ 
ΘΥΘΟΓῪ ἰπδίδηοθ ἴο [86 πυμηῦοῖῦ σίνθη ; βθηοσ, [86 ροτϊοὰ ότι Ομ υβῆδβη ἰο αἰάθου ἱποϊυκῖνο (ςς 
[6 180]6 ΔΌΟΥΘ), ὈΘΟΟΠΊ6Β ὕνγο μυπάγοα δηὰ δῆγ-πγθο γοᾶσθ. (2.) 10 πιδῖκοβ [Π6 ΟΥ̓ γοδγδ᾽ 
ῬΒΠσ(η6 βογυϊαθ οοπιθ ἴο δὴ δὰ 0} [86 ΥὙἱούουυ πϑᾶῦ Μίσροι. (8.) ὙΥΏ1 ἰδ πλδῖκοβ [16 
Αὐλποῃἑ 68} δηα ῬΒ1]1ϑ0π6 βεγνυι 68 ΒΥποΒγοηϊδις ἴῃ [86 τηδίη, 85 γοααϊγοα ὈΥ οἢ. Χ. 7, 10 δῃρ- 
ῬΟΘ68 [Π6 Βοσίπηϊηρ οὗ 6 ῬΒΙΠΣδιἴπ6 ὑο [811 οῳῃ (πγθο ἴο ὅνε γϑδγβ ἰδίδυ (δη (μιδὶ οὗ (86 Απὶ- 
τ ΟὨἑβἢ ὀρργοδείοῃ. [1 ΠΟΥ Ὀορϑῃ δ᾽ πι ] 5ποουλῖυ, 10 του] ΤΌ]1]οὸν ἱμαὺ ἃ πον Φυάρο, ΑὈάοῃ, 
88 ΒΟΙΔΘΎΒΟΓΙΟ ΓΘΟΟΡΏΪΖΘα αὔεν παρ] 8 ΔΙΓΟΔαΥ δβϑοι} Ὁ] 6 αἱΐ [Π6 Βοῦδ6 οὗἁ βγδϑὶ, δῃὰ μα 
Βῃονῃ Ὠἰτη 8617 [860 δυᾶσα δηὰ ἀο]ἑνοσγοῦ οὗ αἱ Ιδτϑοὶ (οἷ, 1 ὅ'δι}. υἱΐ. 8, ὅ, 6), ὙΒῖσ ἢ 18. ποὺ ἸἸΚοΙγ. 
ἈΑδθάοιυ, Βονγονοῦ, μανίησ Οὔσ6 ὈΘΘῺ ΤΟΟΟσηΪΖοΟα 825 Ψυᾶσο, Ὀοίοτο ἴδ νἱοίοσυ ὑπάθν β'διμααὶ, 
ταὶσῃὶ οοηίπυο ἴο Ὀ6 τοραγάθα 85 βυο υη}] Ηΐα ἀθδῖδι. [0 18 ΟὨΪΥ πϑοθεβαῦῃ, ᾿μοσοίογο, ὑο τίη 
ἄονῃ (86 Ὀορίπηΐηρ οὗὨ (6 ῬΆΙΘ πο βοσνυϊὰἀθ ἔδγ ἐπουρὴ ἴο 8|1οὁνγ οὗ {δ158 Ὀσονίουβ γοοοχε- 
ἄοπ. (4.}) [ὑ ἱποϊυᾶθ8 [86 ὑπθὙ γοδγΒ οὗ βδιηβοη ἰῃ {86 “ ἀδγ8 οὗ ἴδ ῬΆ] 5.1 πη 68, δοοογάϊηρ ἴο 
“ἢ. χνυ. 206. [1ὺ δρροβοϑβ ϑ'αιηϑοῃ ἴο θυ δΐ8 σου 88 ἃ γοῦησ δὴ οὗ εἰσμύθοη οὐ πίηθίθθῃ 
ΥΘ 88 οὗ 56 (οἷ οἈ. κὶν. 4 Η.), δῃὰ τὺ Δ]]ονγβ μἰβ Ὀἰγὰ ἴο [8] δἴοσ [16 Ὀαρίπηίησ οὗ 6 ῬὮ1]- 
ἰδιπο βογυϊζυάθ, 88 ἀθπιδηάθα ὈΥ οἷ. χὶϊ. ὅ. (5.) Α8 ἰο ΕἸΣ, δίποθ ἷ8 ρομεβοδίθ οπάθα ἔθη 
γΟΑΓΘ Ὀοίοτο {86 νἱοΐοτγ οὗ Μίζρϑῃ, 115 Ὀοριπηΐησ πιυδὲ δηϊοάαίο ([μ6 οοταπιθποοιθηὶ οὗ [86 
ῬΒΠΠβπα ορργοβδῖοθ ὉΥ ὑνοηΐν, δπὰ (86 Αὐητηοη τἰβἢ ὉΥ ἴοι δε ἴο βουθηΐθθῃ ὙΘΆΣδ. 
Ἀπά, ἰπῃ ἵδλοῖ, [110 6 Υ]16 . γϑᾶγδ οὗ Ε]1᾿ 8 ροηβοδίο αβογὰ πὸ ἰσᾶοϑοθβ οὗ Ββοβί]9 ὀρργϑβϑϑίοῃ. Ὑπὸ 
ῬΘΟρΙΘ ᾿ΟΌΓΠΘΥ ἴο (86 στολὶ δβελναὶβ σοσυϊΑΥ] δηα βϑουγοὶν (1 ὅϑαπι. 1. 8, 7, 21, 24. 11. 19): 
δα ὀυϑῃ {Π6 δἷμ8 οὗ [86 80η8 οὗ ΕἾ1, ΌΥ ἩΒΙΟΒ ἴδ. ΡΘΟΡΪα δἰἷβδο διὸ ἰϑὰ δϑίγδαυ (1 ὅδῃι ἰϊ. 17, 
24), ΔΓΘ βῦο ἢ! 85 Ὀδβροδῖὶκ ἃ (ἰπ|6 οὗὨ οΑγ6 1685 βου ἦτυ δηἃ Ῥχοβροῦγ. 1μθ ζ]οσίησ 806 
Ἔχ 108 [Π6 το δ8}08 (μ8 οδίδίηρα, ἴοΣ {π6 6 Ὀορσίῃμπίησ τὶ [86 Αὐπτιοι ἢ} δηὰ ἐπαϊΐησ 
τὶ 16 ῬΈΣ δ π6 ορργοδείοη. Τμὸ ἤρσυτοβ δὲ ἴ(μ6 ἰοδ ἀθημοίθ υϑδῦβ δον (86 ἀδδίμ οὗ 
δεῖν : -- 

1 Ατησηοη 188) ϑοσυϊπᾶὰο Ὀορὶπθ ἐπ ἴθ ἘΠῚ ἱβ ἱπ ἔμ βουθη θη γ08Ὶ οὗἁ δἷδ ροπίεδι. 

Ἅ. Πρ ον ΑΡο λπος 1π (μἷ8 γϑαῦ οὐ ΟὯΘ ΘΑΥΪΟΣ οΥ ᾿ἰδίοσ, [0 
ῬἈὨΣ]Βπο βοσυϊτιὰθ Ὀορίηβ ἴῃ (16 ΥΥ̓ οδῖ. 

18 Φορδίθδη Ὀσοδκβ 16 Ατηπποηἑ Δἢ 
γοῖο, δᾶ ᾿υρο8 εἷχ γϑᾶσβ. , 
οι κ κι κι κκ κι κι 4 5 6», ϑδπιδοῦ Ῥορίηβ Βὲβ ΘΔΓΘΟΓ, 88 ἃ γοῦηρ᾽ τηδη οὗ 

εἰσ ύθοη ἴο Ὠἰποίθοῃ ὙΟΔΓΒ. 
34 Ἰύχϑη, ὐυᾶρο, βούθῃ γϑϑγᾷ. ΕΠῚ αἶοα. ϑ'διμοὶ. 
81 ΕἸοη, Φαάρο, ἴδῃ . 
41 Αὐάοῃ Ὀθοοῖποδ πάρο, δηὰ τΏ]68 

οἰρηϊ γοΆ ΓΒ. 

γα Όν οὗ Αὐάοη᾿β δαᾶρο: ἘῸΝ κοώ εν Ὁ, ππιᾶος βασηποῖ, δπὰβ 44 81. ο ΟὨ 24 Ὑ]ἱΟΙΟΥΥ͂ ΠΘΟΓ τἢ ἃιησοὶ, 6 
ΒΡ. [86 Ῥ ρεῖπο εινϊ ει, 1 ὅδ). υΥἱϊ. 

Νονν, δ] ονίως ἔθη γϑᾶγβ, ἱπβίθδαά οὔ τ. δ 586} Β ὑπ ΒΥ, ΤΣ [86 ἰπίοσνδὶ Ὀοίπθοη (86 
αὐνϊείοπ οὐὗἁἨ 86 Ἰδπὰ δηὰ {86 ᾿ηνϑβίοηῃ οὗἨ ΟἸιυδβῆδη, δπὰ τοίαἰηΐηρ [86 οἱ γοαγα οὗ ΕΠΒυα, 

τὸ οί, --- 
τότ ἴπ0 Εχοάθδ ἴο ΟΒαδδη, . . .ὄ . 0.6... .. δ7 γεδῖ. 
τοῖα ΟἸυβῆδη ἴο Οἰάθοῦ, . . . . τς οο σφι ιπ»ἤῴΦΨ.3585. “ 
Ετοπὶ ΑἸἰτλοϊοοι ἴο Μίσροῦ, . . .ὄ «τ τε ν τῳ φφ-9ϑ. “ 
βαϊμθποὶ δηὰ 868], 40; Ὠανίά, 40; δοϊοτηοῃ, 8, . .ὄ . . .«... 9 . 8. “ 

ΤΟΙΑΙ;. νοι Ὡς τ δὲ οὐκ ἀπὸ ἀτον τν ἐδοτ ἢ 485 γοδῖβ. 

ΤῊΐ ἰοίαὶ, προ ἰδ πουἹὰ ὍΘ ΠΟΛ ὈΥΌΡΟΥ ἤο ΟΧΡΙΘ88 νδΥΪΔΌΪΥ 88 ἔθου Ὠπηάγοα δηᾶ οἰσπμίγ- 
ἴουΣ ἰο ἴουγ Βυπάτοα δηά εἰσ  γ-οἷχ, ἰθ ποῖ 80 [Ὁ ΔΎΤΔΥ ἔοτι ΟΣ δΒυπάτοα δὰ οἰρς 88 ἴο 
οὐσδδίου ΔΥ αἰθίου]γ. [πῃ {Π6 ἢγβὲ ὈΪ]δοθ 1Ὁ ἸδῪ Ὀ6 αυδδοηρα τΒΘΙΠοΣ [86 (γα ὙΘΆ ΓΒ οὗ 
ΑΡἑπλ οί οι οὐραὺ ἰο ὃὉ6 τϑοκοηοᾶ ἰῃ ; δηὰ ἴῃ (16 βοοοπὰ ρ͵ἶδοϑ, ἰξ 15 μἰσ}Υ ῬγΟθ 8016 (μδὶ βοσὴθ 
οὐ [86 ροσγίοαβ ἱποῖπαθ ἔγβοίοηδὶ γϑᾶγα, δὸ [δὲ {16 1Δ8ὺ γϑδγῦ οὕ ομθ δηά π6 ἢγϑι οὗ 186 ποχὶ 
ῬΓΟΡΟΥΥ ἔοστα Ὀαὺ οθ, ὙΒΟΓΘΔΒ ἴῃ {86 ῥγοόοθββ οὗ δηάἀϊ οι ΠΟΥ οοπιθ ἴο δίδηἀ ἴον ἴσο. Βαὶ 
ΔΙῸ ποῦ ἴδῃ γϑδγδ ἴοο ββογί ὕο οουοῦ ἴ86 ἰηίογναὶ βοίπθθῃ (86 αἰνίβίοη οὗὨ ὑ6 ἰαπᾶ δῃὰ 189 
᾿ἰητοδὰ οὗ Ομ υδμδη- Βἰβμδι μα ἢ Νο, βὰγβ8 Βδοβιιιβηη, ῥ. 12 Β΄, “ἴον, 1. Νοιθυίης ἀφιμδηάβ 8, 



8 5. ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΗΕΙΡΒ. 10 

ἰἸδαγίδοποὰ ροχϊοὰ Ὀοΐπνσθοι [86 ἀθδίδ οὗἩ Φοδβυδ δῃὰ 86 Ὀοσίηπίηρ οὗ [6 Μοβοροίδηδῃ 
δειυϊαίθ. ὙὍὙΒΘ ρβϑϑβεδρὸ δ ἢ. ἰΐ. 11 δ΄. ἀοϑβ ποὺ ἀθϑβοσῖδθ δὴ δυο νἱδι ἰδίου (ἢδη [86 Μοϑο- 
Ροϊδιιΐδη, Ὀπὶ πιο ΓΟ Ϊν σίνοβ ἃ ζϑηοταὶ νἱονν οὗἩ (06 οδίϑοβ δηῃὰ φοῃθθαῦθῃςθβ οὗ 8}1 [86 νἱβί[8- 
ὅσα ἀθοῦὶ ἰο Ὀ6 τοϊδίοα. πάθον [μὸ ὝΤΕ ὟΙ, ἴ06 “ οἴλο σοπογαϊίου, οἷ οἱ. 13, 10, ποῖ μον ἃ 
εὐγοποίορίοδὶ σϑηθγδαίίοη οὗ ΤΌΣΟΥ γοαγθ (Βογί 68), ΠΟΥ 8 7αηπια ἐπιίποηδ, (μαὺ ῬἸδοθὰ {861 
δἰ (δ μΒοδὰ οὗἩ [16 πδίίου (Μ. Ηδγίμμδηη), ἰδ ἴο θ6 υπάογείοοα. Νοῦ ἀοβθβ {86 σϑιμδῦὶ οὗἨ 6. 
᾿, 1, δροαὶ (Δ6 οἰάογβ γμο “ ου΄᾽Άνοα ΨΦοβῆπβ,"" γϑαυΐγθ ΒΩ ΘΟΠ ΔΙ ἀΘΓΒΌΪ6 ὨυμΟΓ ΟΥ̓ γοαγθ. ἷ᾿ 
ἸΏΕΤΕΙΥ δϑἶϊττηδ ἰπ8. ΤΏΟΥ ουένοά δΐπι, τί πουῦ δαγίηρ μα ον οὐὐέενοα ἷπι ἰοωσ. 1 1ὴ 186 
ϑοοομὰ γδδγ οὗ (6 Εχοάυβ ἴδ686 οἰάθγβ ογ οἰσμίθοη οὐ πἰπθίθοῃ γϑᾶγβ οἷά (Νυμῃ,. χίὶν. 
29), δὲ ὸ αἰνϊκίοη οὗ (86 ἰαπὰ, {μὲ ἰβ 88 “Ὁ 7 γϑασβ ἰδίῃ, [6 πουἹὰ ὈῸ6 εἰχίγ-Ὦγθθ ΟΣ 
εἰχιγ-ουΣ ; δὰ ὕὑδῃ ὙΘΑΓΒ ἸΠΟΓῸ, ὑπ{}] (86 τεῦ μοϑῦ]θ ορργϑβείοῃ, πουἹὰ βυβῆοθ {}}Υ ἴο Ὀγίησ 
ἴδει ἴο ἴμδὲ ἀρ τῈΪΟΣ δοοοσάϊης ἴο ΡΒ. χο. 10 οδοπδιλυαϊοα [86 Βρμιθδὺ δνογασο οὗἨἩἨἁ δυτηδη 
[πὸ ον ἴῃ ἐμο πιο οὐ Μοϑοβ. Νέου, ἤπ4}}γ, 8 ἰδ ΠΟΟΘΒΒΆΣΎ ἴο δβδῖσῃῃ τοῦ ἢ [η6 ἴο {86 ῥὑγοὸ- 
6688 οὗ τηογ8] ἀείοτίογδίίοῃ ἴῃ 15γδοὶ (οἢ. 11. 6 8.) ; ἴΣ0. (18 Ὀοζϑδὴ δηὰ νϑηῦ οἢ Ῥγοζτ δίνουν ἰὴ 
δι οσοη Ὀοΐογο (06 ἀ4γ8 οὗ ἴδ οἰάοτα, δὰ ἰΐ νγδϑ ΟἿΪΥῪ [16 οοιμρίοοα βϑροβίϑϑυ ἴο ἰάοϊδίσΥ 
δδὲ εὐδυοὰ δον ὑμοῖγ ἀθδῖθβ. 2. Ετοτὰ όβι. χὶϊ. 1, οοπιραγθὰ σὴ χὶν. 10 8. ἴξ 186. ἐυϊάθηῦ 
[δλὶ δοβυα οσαπηοὶ μανα οοηπυρᾶ ἴο ᾿ἰνθ ἰοῃς δου [86 αἰἱνίβίοι οὗ (86 ἰαπά. Ὑγ7ῺῈ116 [86 
βεοοηὰ οὗἩ ἔποδα βϑββαζοδ γαργοδοηῖδ (δ]οῦ, δὖ [86 ἀρὸ οὗ οἱρμίγ- ἔνθ γϑαγβ, 81}}} ἅ.}} οὐὗὁἨ γουίἢ- 
] περί δηὰ ΡΟΓΙΘΟΙΥ Τοδαν ἴο υπάοτγίακο (86 οοπασαοδβί οὗὨ ͵8 ᾿πμογιίδῃςθ, (6 ἢγεὶ ρῖνοϑβ 
(6 ἐγοδῦ δρθ οἵ δοβῆυα δ8 [6 σοᾶδοῃ 1ὉΓ ({6 Ἴοοιαμηδπὰ ἴο ἀϊνίάς ἴμ6 ᾿δπάᾶ, Δ μου [ἢ6 

᾿οοπαυοδὶ τδδ γοῖ [Ὧν ἤοτι σου ]οῖθ. Απὰ δἷποθ Ὄχϑοῦυ [86 βϑῖημθ Θχρυθββίοῃ ΤΘΟΌΓΣΒ ἰη ΟὮ. 
ΧΧΙΪ, 1, 2, 1 ἴ8 ᾿τη ροββί Ὁ]6 ἴο βρροβθ ἴπδὺ [6 ἔἌσο τ 6}} γαι ουίηρβ οὐἩ ομδρβ. χχὶϊὶ, δπὰ χχίν., 
πιο τεγο Βοϊὰ βμοσγον Ὀοΐογο [86 ἀθδί οὗὁὨ Φοβδυδ (οἰ. χχὶϊὶ. 14), ὕοοῖς ὈΪδοὺ τ ΔΗΥ͂ γΟΔΓΒ 
ἰδίοσ, Νοίυμοσ (π6 ὈΝΞ Ἢ ὉΔΌΣ, “ ἸΏΔΩΥ ἀαγπ," οὗ ὁ. χχῖϊ. 1, ὯΟΥ 186 οἰγουτηβίδηοο ἐδμ4ῖ, 80- 
οὐμησ ἴο οἢ, χῖχ, δὅ0, ϑοβῆυδ Ὀ01} ἃ οἰἵυ δηὰ ᾿ἰνϑᾶ ἴῃ ἰῦ, σδῃ ῥσοῦο [06 ΘΟΠΙΓΆΓΥ ; [ὉΓ ἃ ἴδ 
γολτθ᾽ {π|6 βαιἡδῆθϑ ἴπθῖὶ ὈοΪΒ. ΝΟΥ 18 ἴΠ6ΓῸ δὴν στουπά ἴῃ Εχ. χχχδ. 11 δηὰ Νύμ. χὶ. 28 
ἴον. ἰηἰεστίησ ἰδὲ Φοβῆπα πιυβὶ μαυθ ᾿ἰνθᾶ ἃ δοῃϑίἀθγδθὶα {ἴἰπη6 δον [Π6 αἰνϊδίοι οὗἁἨ [86 Ἰαπὰ ; 
ἴος [86 ἴοττο ἽΨ3 ἀδῃοίεββ οῇῆςο, ποὺ δρθ, δπὰ ὙΙ͂ΞΘ, ουθ ἐῦ πο ἐχρ] δίῃ 10 “ ἔτοτα μἰβ γου " 
(" οἵ ιὶ9 ΟοΒβοθθ οὔ 68, δ ΡγΟΌΔΟΙΪΥ ἴο 6 Ῥγεΐοιτοά, οὗ, τ0)6 δορί. δ8ηὰ Ὑυ]ω.), ἀοββ ποῦ δβεοσὶ 
ἰδαι Φοθμπδ νγῶβ ἔλθη ἃ γοῦῃρ τθϑῆ. Οπ [86 ΟἴΒΟΣ μδηὰ, ἰῦ 18 ΟΥ̓ θη τ δββαμηθ (δμδὶ 
θοιδαβ ἀϊοαὰ αἱ ἃ τοϊδιϊνοιυ θαὺγὶν ἀδίθ, (μὲ [8:6 οοπύβηϊβ οὗ ΦΨυάᾶσ. ἱ, 1--21 Δρρϑδγ ἱπ {μεὶγ 
πὸ ᾿ἴσῃί, Βαϊ Θδβρθοΐδι]ν ἀθοίβῖνθ ἴον [λ6 αὐἰπιοδῦ ροββίθ]6 τοἀποϊίοη οὐἁὨ [86 Ἰθηρίῃ οὗὨἨ [86 ἰπ- 
ἰεσυὶ ἴῃ αυεδβίίοῃ ἰβ [86 ρϑδδαρὸ Ψυάρ. χί, 26. Αοοογαϊΐηρ ἴο {μΐ8 ῥαββᾶρθ, (ἄγος πυπάγοα 
γθΔΓ8 μ84 6]δρϑϑὰ εἰποθ 1βγϑϑὶ ὕσοκ ροβββββίοῃ οὗ [86 Ἰαπὰ οπ {86 οδϑβὶ οὔ 86 θογάδῃ. Νοῦν, 
δείπρου [6 Μοροροίδιγίδη ἱηνδδίοη δηὰ (πὸ ἀθδίὶ οὐ “εῖν, [μογὸ 1168 ἃ ρογϊοα οὗ ἴδγθθ μυη- 
ἡγοὰ δῃὰ οῃβ, οσ, θχοϊυδΐησ Αἰ πλθΊθοΒ, ἔπτὸ μυπάτοα δηᾶ πἰποίγ- εἴσῃ γοαγβ. [{ 18 οὐ θη, 
(δογοίογα, {μδὲ, τϑοϊκοηΐηρ 9 ΡΒ μα ἢ 8 ἰἄγθο Βυπάγοα γϑᾶτβ ἄοτῃ [86 ἀἰδιηΐββαὶ οὐὗἨ [6 δϑβίβγῃ 
υἶθο8 (σοβὶ. χχἹ.) ἴο {86 αἰίδοὶς οὗὨἨἁ [86 Απιπιοπίϊο8 (ϑυάᾳ. χ. 7), (16 Βμογῦου {π6 ργθοθάϊηρ 
Ρεποά Β6 οοτηραϊοά, [86 οἰοβοῦ Ὀθοοῖιθβ ἴμ6 δρτοϑιαθηῦ θοίνγθθη [86 ἰβύογίοδὶ ἔβοῖ δπὰ [86 
Δρργοχίπιδίθ Ὡυθ ΣΡ οὗἨ δορίμδη, [Τὺ 8 τπηδη  βο]ν τηογὸ ᾿ἰΚοὶγ (μδὺ ἴγθο μυπάγοα δηὰ οἷἰσμῦ 
ἴο ἴδγοθ μΒαπάγοα δηὰ οἷδνθη, ἴδῃ ἰμδῖ (ἄγθο Βυπάγοα δηὰ {μἰγιν ἴο γθθ μυπάγοα δηὰᾶ ΤΟγὶῪ 
ΟΥ̓́ΤΩΟΤΕ ΥΘΆΓΒ, ΒΒΟΌΝΙ Ὀ6 ΤΟΌΠΟΪΥ τοργοβοηϊθα 88 ἴἤσθο Ὠυπάγοα, Ὑ7ἜΓο Βοϊά, (πογοίογθ, πιὰ 
Ιῤδφμθοος (Ορρ. ἱ. 43), 8. βϑοδιίά, γιίπσα, Καὶ, ἀπὰ οἴδμοτβ, (μαὺ δὰ ἰπίοσυδὶ οὐ δϑουΐ θη 
γΘΆΓΆ, 86 ἰε δὲ οὔσν ἀΐδροβαὶ ὈΥ οὖσ οοπιρυϊαίίοη οὗ [π6 ΟὨΓΟΠΟΙΟΩΥ οὐὗὨ ἴπ6 ᾿;80]6 ροσὶοά, ἰ8 ἴῃ 
ἔλοι ἤν βαβίοΐοπι [γ [86 Θνθηΐβ Ὀδύνγθοι ἴμ6 ἀἰνίβίοῃ δηὰ ἴμ6 ἄγβι βυδ) υσαιίου οὗἩ (6 Ἰδπὰ ; 
δηἃ τῷ δοοου πρὶ χοὐοοῖ, 88 ΒΟΥ στουπα]εββ οχύθπαϊουβ οὐ [μ6 οὨτοποϊορίοδὶ ἔγαπιθ, [86 88- 
κυμηρίίοῃ, κἴποθ Φόθορμῦδβ (Α4{πὸ ν. 1, 29; νυἱ. δ, 4) αἰπιοδῖ Ὀθοοπιο ἰγδαϊθοπαδὶ, [μδὺ ὑνοηίγ-νο 
ΥΕΆΓΒ ἃγὰ ἕο Ὀ6 Δ] ονγοὰ ἰὼν Φοβῆσδ, δπὰ οἰσῃύθοη ἔὸν ἔμο “ δἰ άϑσβ ; " {86 οσοιιρυϊδίου οὗἉ νατὶ- 
ΟἿ Βδθθΐπ8 (ϑεά. Οἰαπι, Ἰδδακὶ, Αὐγ. Ζαιυῖ, δῃὰ οἴμογβ), πβίο δϑαῖστιϑ ὑνγθηςγ-οῖρ αῦ γοδγα 
'ο δοεδπδ διὰ ὑπὸ “ ϑ] θσβ᾽ ἱορϑίμοσ ; δπὰ δυθσγ οἱμοὺ δἰτοΐαν μυροίδμϑείβ." --- ΤῈ. 

8 δ. Ογ δαὶ ἀπά Ἐκεσειϊϊοαὶϊ Ἠεῖρε. 

1. ἴῃ τὸ οτιἰοΐστα δπα ὑγδῃβ᾽αιϊίοη οὔ [86 Ηδοῦγον ἰδχὲ, οοηδίδης '86 88 Ὀδοη τη846 οὗὨ {δ 
ἴαγρε Καῤῥίπίο Βίδίε Ῥ Ἰδῃθα αἱ γεηίΐοο, 1617-1618 Ὀν Ῥοίσυβ δυὰά 1,δυτοπυδ Βτγαχδάΐη, δἷ- 
ἰεῦ ἴ86 Βοιιροσς οὐϊίουῃ. Οομαραγθ ἴπ6 ῥγοίβοθ ὉΥ υάδῃ: Αὐὴοὰ οὗἩ ἁ Μοάρπῃβ, οοστϑοῖοσ οὗ 
ἴε ποῖκ, ἴῦ86 Π88 δἷβο Ὀθϑῆ τωϑάβ οὗ 86 Βιδίία ζῦηΐσεγβα, ΡΟ] βμοα ἴῃ 1657, αὖ 1,οἰ ρΖὶσ, ὈῪ 
Ομ κύδη Κίγομπον, δον [86 οἀϊοῃ οὗ Β. Α. Μοπίδῃυβ. Οοιηρᾶγο ἴμ6 ργϑίλοθ ῥγεᾶχϑοὰ ἰο 



16 ΤῊΒΕ ΒΟΟΚ ΟΕ σΥ 088. 

16 ποτκ ὉΥ [00 θόδη διὰ Ἰδθοϊορίοδὶ ἘΔΟΌΪΥ οὗἩ [6 Τ]ηϊ νοσεῖ οὗὨἨ 1οἰρσὶσ. ΑἹ]ρμοὸ οὗ ἐδ 
Βινίϊα Πεδταῖσα οἵ ΦοἈ. Η. ΜΊοΒδ6]14, Ηδ]16, 1720. 6 Βιδίϊα οὗ ἸὨϑδαογϊοίη δὰ Μοΐεποσ, δὲ 
οἀϊ θα ὈΥ Κπδρρ, 1819 ; δῃὰ {86 οαϊίοη οὗἩ (86 δοοῖ οὗ ὕυωάσες, πὶ ἃ ἀϑγτδὴ ἰσδπαϊδίοη 
δηὰ σοπητηθηῃΐαγΥ, ὈΥ Μαῖγ ΟὈογηϊκ, Εὐγι, 1806. 

Α τϑδίπιθηὶ οὗ 86 ἰαχὶ βϑυο ἢ 85 888 ΓΟ ἀσαὶπ Ὀδοη δἰ οιιρίοα ὮΥ ἴδι6 ν΄] ἐπϑοτίθβ οὖ. 
(ἀοίσον, ΠΟΖΥ, δῃὰ οἴδογα, ᾽8 δὲ νασίδῃοο τὶ [80 ἰαντγβ οὗ οδ]οοςίνο βοϊολτῆς οτι ἀοἴδτη, πὰ 
ΓΟΏΔ6ΓΒ ἰαχίυλ) ὑγβαϊίοη, ἰδησύυδρο, δηὰ οοηίθηϊδ 50 Δ Υ ἰοοί 4118 ἴῸΓ δ ]θοϊνο οδργίςθ. [118 
δρρί ἰοδιίίοη 18 [86 τῆοτο ἴο Ὀ6 ἰαπηθηὐθα, κἰποθ ἰζ 8150 ἱπογθαβθβ [86 αἰ ΠΟ 0168 ΟΥ̓ 0 ἢ οτγἰτοἴκηα 
8.8 18 ὈΟΪἢ ὨΘΟΘΕΒΒΆΓΥ 8δηά ἴῃ δοοογὰ νεῖ ἴ[ἢ6 δρίγὶὶ οὔ ΗοΙΥ δεῦίρίυγο. Βυῖ νὰ τηυεῖ ποῖ ὃ0 
ἱπάογθα ὈΥ Θχοθββθβ οὗἔἩ 018 Κὶ πᾶ ἔγοτῃ δοκπον)θασίησ, ὑπαὶ 1 ἰδ πιογὸ ἴῃ Κοορίησ πὶ μου 
ἰοναγὰ (λ6 δδογϑά τνοϊσηθ ἴο νϑηΐασθ ὉΡΟΩ ἰδχίυδὶ δπιθηἀδιίϊοηϑ ἴῃ ἃ δ Ὺ ῥϑδεαρῸ 5 [δὴ ἰὼ 
το)οεῖ ἰδοῦ. ΤΆ σοηνϊοιΐοη 88 ρονθγηθα τπ8 ἴῃ [86 Θχροβίοῃ οὐ δϑΎ γα] ρϑβϑδροβ (οἷ οἢ 
οἷ. 1. 8, ἰν. 1δ, τ. 11, τὶ. 6 δηὰ 8), δα δβϑρθοΐδιὶυ ἴῃ [16 ἰτοδίπιθηϊ οὗ οἷν, χυἱἹἱ. 80, τ ΒοΓο 
ἶν 15 βδονγῃ [πδὺ [6 δ] υ Υ οὗ [86 συστοηΐ γϑδαϊηρ 18 ΟΥ̓ ΠΟ ΠΙ6828 ἃ Σ,ΔΓΔΗΙΥ οὗ 1ζ6 οσοττϑοῖς- 
Ὠ6Ά88, δαῦ ΟὨΪΥ ἃ ργοοῦ οὔ [86 Βα 6} } οὗἨ [16 Μαβογοῖς δαϊώου. 

τ 16 υπϊογίῃδίρ!υ ἐπ ργϑοῦοα}]θ Βοτο ἴο ἰπδζαϊο ἃ οἴοθοσ Ἵοοἰ δέου οὗ ἰ06 Ηοῦτον ἰοχὲ 
τι [06 ΠΧΧ, δηὰ [86 Ταγρύυπι, 88. δ]90 νεῖ Φοβορῆυμ, [πδη 88 Ὀδοη ἱποϊἀθηιδ!γ ἀοῃα ἴα 
ἴΠ6 Θχροβιίίοῃ. [ὺ ἱδ, Βουγον σ, ἃ τηδίζου βυβο οἰ ΠΟΥ ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ, ποῦ ἴω Ὀ6 ῃορ]θοὐοὰ Βογοϑῆῖσ. 
ΤΗο Ῥοσϊπηΐησα π8ὴ6 ὈΥ Ζίορ᾽οΥ (Ββεπιογζωησεη ὥδεν ἀας Βυωοὶ ἀ. ᾿ιολίετ, ἴῃ ἴδ6 ΤΑεοί, 
«ΑΑὐλαπαὶ., αὐιίηρεπῃ, 1191) δπὰ ΕὙΔΏΚΟΙ (πη ἷ8 Ῥογείιμαΐεη, Σὼγ ϑερίωασίηϊα, [οἰ ρΖὶς, 1841) 
ἈΓῸ θγίδίη 81} ἴῃ τυδηὺ οὗ ἃ ἐμβογσουσῃ οοηπυδίίοη. 
ΤῊ ϑγγῖδο νογβίοη οὗ [86 Βοοῖβ οὗ Δυάχοβ δὰ Ευϊτὰ ὈΥ Ῥαδὺυὶ] οὗ Τ6118 , (θορίπηίησ οὗ 186 

ΤᾺ σθηΐαγγ), μα8 Ὀθθη ρυ ἰδμθὰ αὐ σορθημαρθη, ὈῪ ΤΆ. 5Καὶ Βόγάδιῃ : Ζίδγί υωάίσων εἰ 
Κιωιλ, τοουπάυπι υογείοπιηι δυτίασο- Πεταρίαγεπι, Ἠδνπΐα, 1829. ΤΏ οχροδιου οὗ [86 Μι- 
ἀγϑβὰ οὐ ἴμ6 Βοοῖ οὗ Ψυάσοβ, 18 σίνθη ἱπ [86 «αίζωϊ δλίπιδοηῖ, Ὁ Β.. ϑίπιθοη, οὗὁἨἁ ΕὙδηϊκῆιτί, 
ψεηΐος οαἀϊοη, ρῥγηϊθα ὈΥ Βγασδαϊΐη, ἴοι. ἰΐ. 
Εν δβεϊξίδῃοθ ἴῃ ραϊπίηρ δοαυδίηίδηοα σῖῖ Ταϊπυαϊς Θχροδίἐοηβ, ἴπ6 ΤὉ]οντίης του ϑ 

ΤΏΔΥ δ οοηῃϑιΠοα : Ναολαίαίλ Θλίπιοοπὶ, Ὁ Β.. δίμηθου, οὗὁἨ 1,1888, οἀ. ῬΥαπάδβυθοκ ; Τοίεαοιλ 
“ακοῦ, ὈΥ Β.. ϑακοῦ ϑβαβρογίδβ, Απιδίογάδιῃ, 1657, 4ϊο; ϑδερλεν Μᾶατγεὶ Κολεπ, Ὁγ Ἐ. Ιβδοβαγ, 
Οτδοον αἰτίου, 1689, 4ῖζοθ. ΤῈ 618} οχροβίίοτβ οὗ (86 ΜΙά44]6 Ασεβ, ΗΒ. ϑδοϊοπιοῃ 1κδδκὶ 
(ὦ. ὁ. Βδβοβὶ, ΤγθαυθηΥ Ὀπὺ ἱρΓΟΡΟΥΪΥ οΔ]16ὰ Ψα6γοῖ), Β. αν ὰ Κιμιοιὶ (Β Θά 8.0), ΒΕ. 1υὶ 
Ὀδ αεγβοη (Β4]}085), δπὰ οἴδιοσ Ὄχροβίϊομβ, δτὸ υῃα ἴῃ 86 ἴαγζο Βδρθίηϊς Β10]65. ΤΈΘ 
ΠοΟΙΩΠΙΘὨἰΔΙΎ οὗἉ Β.. Ιβδδκ Αθδγθδῃθὶ οὐ (86 Ῥγορλεία Ῥγίογοβ Ἀρρϑαγοὰ οἱ 1οἰρζίσ, 1686. 

Ἐχροβίτοη 8, ΡΘΕ ὀχοθ]]θηΐ, οὗ ραββαρθβ οὗ οὖσ Βοοκ, Ὁ (86 Οδγαίϊϊα ΑἌγου, δγο ἔοι ἴῃ 
ὙγΟΙ "6 Βιδιϊοίλεοσα Ηδεῦτγαα, Ἠδτιλθυγς, 17115-483.(.ό Α σον 8} ογιηδῃ ὑσδηβίδίϊου ἴῃ ΤἈγτηθ ἰδ 
[οαμὰ ἱπ Κολοίοιλ «“αζοῦ, Ῥτάριθ, 1108, Ὀυΐ τι Θχροβιὔομβ δηὰ ᾿ἰθρεπαβ ἱπίοιτηϊχοα αὶ 
θα, οἷον, δηὰ ᾿ἰΐογαὶ «96 νν188} (ὐουταδη ἰγβηβίατου Δρροαγοὰ δὶ Απιβίογάδῃ, 1679, [Ὁ]. [1Ἃη 
ἸΏΟΣΤῈ Γοοδηΐ ὑΐπ|68 6 6 ΓᾺ] ΒΥ ΠΑσΌΡΊΘ νογβίοηβ οὗ (π6 ΗοΪΥ ϑογῖρίαγοβ Βανὸ Ὀδθη ῥγϊπιθὰ. Οὗἁ 
(8686 (δαὺ ὙΒϊοἢ δρροαγϑὰ ὑπάοῦ [6 οοπάιοῖ οὗἩ τ. ΖυῃΖ δάδμογθδ τοοϑὺ οἰ βου ἴο [86 Μίαδδο- 
τοῦς ἰοχί, οἷ, Ογίθηϊ. 1 οταίωγδὶ., 1840, Ρ. 618. 
ΤῊ ΒοΟΟΚ οὗ ϑυάσοθ 848 ἃ ψ8ο]6 ἀϊά ποὺ γϑοϑῖνθ ϑαρασαῖθ δῃὰ βρϑοΐδὶ ἰγοδίπιθηΐ δὲ 180 

Βδηά8 οὗ {86 θαυ] ον ΟὨγδάδη ΘΧΘρεβῖδβ. 76 πυυδὺ ΒθγῸ τίου ἴ0 [86 ζϑηθγαὶ ἱπϊσοἀυσάοπε ἴο 
ἴδς Ο. Τ΄ τὸν ἱπίοστιδώου οοῃοθγηΐηρ δα ουβ δὰ οχροβἰ του το ἱποϊυαάθ οὺρ ΒΟΟΚ. 
ϑογοῖηθ, Τμοοάοτγοῖ, δῃά, ἰδίου, Βμδθδηυβ Μδυγυβ δηὰ Βυροτὶ νοῦ Πθαϊζ, ταϊσαῖ ἈῸ ρδγίίου- 
ἰδυὶν τππθηἰοηοά. 

Αἰποὴσ ἴδε ἰδίος Βοιιδη Οδίμο ο ασροβίύοσβ βϑϑγδγίϑ βίδῃ 8 ῥγθδιλίηθηῦ οἡ δοοουηΐ οὗἁ 
118 ἀἰσοηοα δηᾶ τσοϊυσηϊῃουβηθαθ: ΟὈπιπιδηίατὶλ ἴθ {τος «άϊοιηι εἰ δ, Ῥατὶδ, 1611, 
Μοσιυπίω, 1619. Απιοηρ Ρτοιοβίδπς ὀχροδίϊοτε Βγθηξυβ, Βυςον, Ρ. Μαγίγσ, Ομ γίγααβ, 560. 
ϑοΒαιά, Οβίδπάον, βϑίαγκο, απὰ ᾿Ὀγιυβίαβ, ᾶγὸ 81}} ψουΥ οὗἁἨ δἰϊθηϊΐοη. Τδ σοι ΔΓ οὗἁ 
1,6 Οθσε Ὀθσδῃ ἴΠ6 τϑιοηδ] δὶς ποάθ οὗὨ Ὄχροπί(ίοῃ, δηὰ [88 διγηϊθοα 1ζ νὴ τηοϑὶ οὗ 15 
τηϑίοσία]8. [0 ἰδ ΟὨ]Υ ΤΌΓΓΥ γοᾶσβ δίποθ {μῃ6 Βοὺῖκ Ὀδρδῃ ασδίῃ ὕο γϑοοῖνθ ΘΏΥ͂ ΓῸ8] δεθῃ 0. 
Ἐοὸν ἴδῃ γϑδγβ [86 ΘΟΙΠΙΩΘΗΪΔΓΥ οὗἩἨ ϑιίυδοι, α8 Βιιοῖ ἀοτ Εἰολίεν, σγαπιπιαιϊδὰ ὠπα ἀϊειοτίδοῖ 
ἐγ κἰάγι, Βοτη, 1885, αἰπιοδὲ θπιγοὶυ οοπίτγο θᾶ [86 ἀχροβίοπ. Ὑα]υ8Ὁ]6 τοδῦϊοῦ νγϑ8 οοηἹὉ- 
αὐοὰ ὉΥ Ηδηρβίθηρογ, αἷς Αὐλοηπεῖθ 65 Ῥεηπίαίουολε [ἰυδῃαϊαιοὰ ἱπίο ΕὩρ] 88} Ὁγ Βν]δαὰ, 
ὑπάογ [86 {116 δεοτίαἰίοτϑ οα (λα Οδηυίποηθ88 ΟΥ᾽ (λ6 Ῥεπίαίευοὶ, ἘΔΙΠΟυγΡΆ, 1847. --- ΤΕ... 
5.111 Ἰοησοῦ ἴδῃ δίπαον ἀϊὰ Βογίμοδυβ Ἔχροβίου, θ α5 Βιιοὴ ἀν Εϊολίεν πὰ Καὶ, [εἰρσῖς, 
184δ, πιαϊηΐδίη ἰΐβ ῬγΟπαΐπθηοθ, ἴο ΒΟ. ἰὸν ἰμδὶ γόλβϑου βρθοΐδὶ δὐϊθηϊζίου 8 σίνθη ἷ ἄϊο 
Ῥτόδοηὶ ποῦκ. ὉΤηο ἔγχεϊ νοϊυπιο οὗ Ο. Β. Καὶ 8 ΔΒιἰδιϊξολεν Οοπιπισηίαν ἄδον αἱθ 
Οἐεεολιολιβδίολεν ἀε6 Α.. Τ'΄, οοπιαϊπίησ Φοβμυδ, θυᾶροθ, ααὰ Βυδ (1 εἰρΖία,.1868), Ὄἀρροδγϑὰ 
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δῆεν [86 στοδίδν ρϑγί οὔ ουὺῦ Βοοῖς νγὰβ Πηΐβῃοὰ. ὙὍΤμὸ δυιθμοτ᾿β ἰὨοοϊοσίοαὶ αἰ τπάο, ἀΠσοηςο, 
δΔηὰ ὁγυ αἰ τ!0 ἢ ΔΓΘ ἴῃ ΠΟ ποοὰ οὗ βρϑεΐδὶ οπδγδοίθυζϑίίοι ἴῃ {18 ρ'δοθ. [ποθ [86 ρυθ οα- 
συ οἵ Ὦτ. Οδββθὶ βΒ πσοῦίκ, (89 ἔσβι νοϊπιθ οὗὁἍ ἃ ὩΘῊ ΘΟΙ ΘΗ ΑΤΎ ὈΥ τ. 90}. Βδοβιηδῃῃ, το- 
(6530 δἱ Βοβίοοϊκς, 88 ἀρροαγϑά, θη εἶθ, δ α5 βιυοὶ ἀφν Κἰολίον, πὶ δεδοπάσγον Εἰ οκείολέ αὐ 
ἐϊ Ο΄ἐεολὶολία βεοῖπενρ Αὐρίεσισ ὑπὰ ζιγολπολεπθ Ῥεγισεπάμπσ ογκϊατί, οἴο., Βουϊη, Εγβίθη 
Βαηᾶθβ ογβία Ημηῆᾶς, 1868, Ζινγεὶϊα Ηλμ]ῆδ, 1869. ὙΠΘοΪοσίςα!ν, {86 δυῖθοῦ βίδηαθ ου βαὺ- 
διΔΠΈΔ}}γΥ [86 δϑὴθ στουηα νι Ο4856] δῃὰ 61]. Ηἱΐβ ποῦὶς 8 Ἰῃβοσουρὰ δηα δχβδιϑίίνο. 
Ἐον ΕΠ 5. οσγκβ οὐ ἴθ σθο]Ϊ6 ΒΙΌ]6, οὗ [86 σοιαπηθηΐδσΥ οὐ Μαΐου, ρ. 19. ὍὙἔοὸὲ Βοῖὸ 
μιὰ : Βα, Δοίοα Οτιἰσαὶ ἀπά Ῥταοίϊσαὶ οπ ἰλὲ Βοοῖ οΥ̓ὉἨ ὕυάγεοι, Νὸν Ὑοῦκ; δῃὰ {86  βοοζξβ 
οὗ ὕοβδλυα, «μῖσος, απά Καλὰ; ιοἰϊὰ ΟΝΟοίεβ απαὰ 7ηἰτοάμωοίίονιΒ Ὀγ ΟἾν. Υ͵οτάβνοσίι, Ὁ. ὮὉ., 
Ἰρηάοι, 1865, ἑοστηίησ Ῥαγὶ 1. οὗ νοὶ. 11, οὐ ΤὴεἊ Ηοῖψν Βιίδίο; τιοϊῇ Νοίο8, θἴδ., ὈΥ 016 3δἴωθ 
δυῖμθοσ. ζζγ. Ὑ)ογαβπσί 8 ἰραγηθα δηὰ ἀθνουῖ, θὰ δοιμθνμαῦ ὕἴοο τυ σίνθῃ ἰο δ᾽ ϑσοτγί- 
Σίησ. --- Τα. 

[τ σδπηοὶ Ὀ6 ἀοδίγαθὶθ ἴο Θηυμπλογαῖθ ἤ6ΓῸ 4} (Π6 ὀχοσοίῖοδὶ ἱπσοἀ υοοη8 8η4 ΟἵΠ6Ρ τυ ἢ 8 
ἸΟΓΟ τοιηούο ̓ν σοπηθοῖθα τ] ἢ 186 Ὀαδΐη688 οὗ Ἔχροβιζίοη. ΕὟΣ δύο Θῃηυτηδγαϊίοη τὸ ΓΟΙῸ [0 
γδηζ᾿β ζὕ7ῆ)ιυοτβαϊισδτγίεγδωοῆ, το [86 πτοῦκα πδιβθά Ὀγ Ὦγ. [ϑημθ ἴπ 1Γπ6 σοΟπιθη ΑΓ οὐ ἀθηθ- 
εἰ5, Δ: ἴο [86 ΟἸΪΔΟΥ σϑηθγαὶ σοϊητηθηϊαγί 8 οὐ ϑίδγκο, [2}1860, δῃὰ (ἀογίδο. [0 15 βυβῆοϊοης 
ἴογο ἴο τπηοϑπιΐου (86 7πίγοάμοίίοηβ οἵ ΗἩδνογηϊοῖς δηὰ Κοὶϊ, Εν] 8 Ο᾽βολίονίο ]δγαοὶα, διὰ 
διδδο! η᾽5 ὕὕπιεγουσλυησεη, δεν ἄοπ Ῥεπίιαιειοῖ, αἷς Βὥολεν ὕοσλυα, Τἰολίον, οἴο., Βου]η, 1843. 
ΜυΟἢ ἰμδὲ ἰ8 χα] ]θηῦ -- ἴο Θομἤῃ6 ΟυγΒΟΙν 8 ἴ0 ἩΒδῦ βρϑοίδ! ν ὈΘΙοησβ ΠΘΓΘ --- ἰ8 οοπίδἰ πο 
ἴῃ ἴ6 116 νον οὗ Ῥγοῦ,. ὕδα!, ζυεδον ἀθη Ῥεν 8867 ἀφ Βωσλέα ἀεν Εϊολίεγ, ἃ. “' Ῥτοστδιιτη8 "ἢ 
οἵ 6 Οαγταμδβίατη δπὰ Ἐθα βου αὐ ΕἸ σδησοη, 18ὅ9. ΟΟΙΏρΡΑΓΘ α8ὸ Νεάσο βΌΘ ΟΕ, 8. νυ. 
Κιολιον, ἰὰ ἩοτζοσὮ ΤΠ εαὶ Ἐπουζϊορἄάϊο, νοὶ. χὶϊὶ. ; δῃὰ ἴῃ σόπογαὶ, (86 δγο168 οὗἁἉ (18 Θπουοὶο- 
Ρωαΐᾳ οὐ 16 βευϑγαὶ δυάσοβ. | 

θη [86 ΘΠ γοῃοϊορυ οὗ [86 Βοοκ, {π6 ΤΟ]ονΐησ σοῦῖζθ ἀοβογνθ ὕο Ὀ6 τηθηῃςοποᾶ : 96 ν 8} --- 
ἴδ δερλεν υἱωολαδὶπ, Ὁ ΑὈγαμδ ϑδουΐο, Απιδίοσίδια, 1717; Τεεπιαοσὴ Παυϊά, ὈῪ Ἠανὶὰ 
ὅξης, ἴῃ [86 δὐϊοη οὗἁἨὨ γογβίίυθ, ΗθΌγον δπὰ [,αἰΐη, 1644, 4το ; δηὰ δεώον Παιὠάοτοίδ, Ὁγ Β.. 
ὄθομιεὶ, οὐἨ Μίηβὶς, 1810, 9]. Ηονζίθ!α, Ολγοποίοσία «ωμάϊίοιηη εἰ ρτὶπιογιμη, όσα, Ποῦγαοτγιωπηι, 
ΒΕ πὶ, 1886; δπὰ Βδοβιιδπη, ϑυπιδοίαγωπι αὐ ἰοπρογα υυμϊσυτη, γοοίθ σοηδίϊμοπαάα ϑρεοΐπιοη, 
(Βοείοεκ ὕὐπίνογει ιν “ Ῥγοσταπιπηθ" ἴον 1860), ὙὈὴθ ὙϑσῪ ἰαύθϑῦ οοπ)θοίυγοβ τὺ 06 Τουπὰ 
ἴω Βοσκογδίι, ΜΒιδί. Ολγοποίοσιο, Μιϊηβίον, 1865. 

2. Οὗ νυϊποβ ἰσοδίίησ βίησίο ραγίβ οὗἩ 106 ΒΟΟΚ οὗἩ Δυάσοι, [πΠ6 ὨΙΟΥ͂ 18 ἰατροῦ. ΤῈ 
ϑοησ οὗ Ποθογα ἢ μΔ5 ὉΠ ΘΒρΘοΐ ΠΥ ανογοά, Υἦο τηθηϊτίοπ τπὸ Τ]]ονίησ : ἢ Ιμοιῖο, Α πἰπιαά- 
ϑεγδίοπθα δασζα, ἴ,. Βαϊ. 1709. Βιυιοκογβ ον, ϑ'ιγίζοσε σοηιον!. δὲ οὐὔϑοτυαίί. ρμλιοὶ. οχοσεί., 
Βονοπῦσο, 1702. ὙΠ. ΑΡγδμ. ΤΌ] ον, ὑυεύογβ, ἀε8 ϑ'όσοης “Χαξοῦς πὰ Δίοσία, ἱπεσίεϊολιοπ 68 
1ρεβ ἀΕΥ ]δγαρίοπ πὰ ον ἤόδογα, οἴο., Η1116 δὶ Ηαεϊηιβί., 1166. ΘΟΒΠύγτΓοΓ, 12.458. ἐπ 
εδογ. Οαπίΐσωπι, ΤᾺ. 1175 (οἷ, μῖ8 1 ββογίι, ΓΑ. Οτι σα, ἀοῖμς, 1790). ΟΆ]ογ, ΝΙαολίο86 
εἰπε Αππιότκς, δὲν Ὧ4α8 διοφοδίϊοα ἀον Πεῦ., ἰὼ ἘΠΟΙ ΠΟΥ Ζεορογίοτίωπι ἴον 1780, Ρ. 168 ἢ 
ΗοΙΪπδοπ, ΟὉπιπιδη!. ρλὶ!. οτῖϊ. ἴα Οαγπιεη Πεύοτα, Τρ. 1818. ο]ιΐον, ἴθ 186 διμιαΐοη πη 
Κενιεη ἴον 1881, ρὑρ. 72--76. Ἐοπιΐηκ, Οοηιπιοπίαιϊο 6 Οατπιΐὶπο όδονα, Ττα). δὰ Βοη., 
1840. ΚΑΙΚαν, Ουεδιίοπτα Βιδίϊο. ϑρεοοίηιοη, 1., Οἰμίηϊ, 1835. Βοιίσον, ἰπ Καυβογβ 2δὲὑ- 
ἰμελθπ διωμάίοπ (ΟὨἿγ ἴο γογ, 28), Ὀγοϑάοη δηὰ 1,οἰρζΖίο, 1842-44. ΟἸμΏρδΟ , 4 {δϑίαπιεπί- 
ἰϊολεη διιαίοη, Ἠοϊὰοϊθογσ, 1852. ὅΐδοκ, δὲς Ζιοου ἴθ ἄθη ἡἰιοτιβοδθη Μιίιολοτη, ἀ68 .4. Τ', 
Βατθθη, 1864. Απιοης ἰγϑῃϑ]δἰίοπβ, (μαῦ οἵ Ηδτγάογ, ἴῃ ἷ8 Οεἰδέ ἀἐν Ηοὐτγάϊδολοη οεδῖο, ἰὶ. 
196 (Ὀοεῖδ᾽8 οαϊοη οἵ 8 τοῦ, 1852), 81}}} μοὶ 458 1ΐ8 πιουϊϊθα σδὴκ. [[0{|1ὸ Κηονη, δηὰ γοῖ 
ποῖ ὑπἰιηρογίδηϊ, ἰ8 {πα οὗἩ Φ. Ὁ. ΥΥ. βομαγοσ, ἴῃ 7τόπθ, ἃ τι Ὦ]Υ Ῥαοτοαϊοαὶ Ὁγ ἃ. Α. ν. 
Ἠλίεμι, Μιυπϑίον, 1804, 1, 44. [1,658 να]υαῦϊα ἰ8 όδογα, α ᾿ογίναϊ! οΥ᾽ εηιαὶο Ολαγαροίετ, ὉΥ 
Ε, ΜύηςοΝ, ἴῃ Μρ,ίπεγυα, ἀπ Δηηυλ), ἴῸγ 1828, Ρ. 339.Όο Μίδηγ δχοο θης Το Άσ ΚΒ οἡ [86 ϑοῦσ 
οὗ Βθθογαὰ δγὸ ἴουαπὰ ἴῃ Τ,οντι}} 8 σοἰογαῖθα Ὀοοῖ οὐ Ηθθγονν Ῥοοίγυ ; θὰϊ [86 δῃποίδιίοηβ οὗ 
δομην ιν (ἴπ ΑΔ υϑζυσε αἰι8 Γοιοί δ᾽ 5 Ῥοτγίοβωησοη, Ἰϑαπιζὶσ, 1798} ἀγα ὑγου 688. 

ἴῃ (6 ὀχροβίίοη οὐὗὅὨἩἨ 6 ϑοης Ὀδίονν, σοπιργοϑβίοη μ48 θθθη 80 το ἢ βουσμὺ βου, ὑμαῦ 1ἰ8 
Ὀγονῖυ, ἴῃ υἱοῦ ΟΥἩἨ [06 ἸηΔΗΥ ΠΟῪ δχρίδηδίίοηβ ἐμαὶ δῦ οἴἴογοα, ἴδ Ὀ6 ἀθοιηθὰ 84 ἴβυϊ. 
ϑόοῖια πργονθηθηῦ ΠΊΔΥ ῬΟΓΒΔΡ8 Ὀ6 τπηδάθ ἰπ [818 τοβρθοῦ ΒΟγΘ ΟΥ. 
ΤῊ Βίδίοτυ οὗ Φορδίμδὴ μ88 Ὄχρουϊθηςθα δὴ 6408} 7 δρυηάδηϊ ἰτοαϊμηθπὶ. ΤῸ (86 ᾿ἰογδίο γα 

θη οηοα ἴῃ [16 Ἔχροβίτίου Ὀοίονν, γὸ ποτ δα ἃ {π6 [Ὁ] ονσίπο : Βοίηκο, 1δε γἄσο σὺν Ετκϊάγωης 
ἀος Α. Τ',, Μυμπδβῖοσ, 1852. ΨΌΟΥΥ βοηβὶθ]6 σϑιηλυκθ δσαϊηδῦ [Π6 δαβυπιρίίοι ὑμδὺ ΦορΒΓ ΒΔ ἢ Β 

ἀδυσηον νγᾶθ βδουϊβοοά δγὸ ἰουπά ἰπ βομβοάϊυβ, ϑγψησγαπιπια ἀθ 7)5 Ο' ὁγπιαηῖβ, Ηλ]εο, 1728. 
Α ἀΐδοουγθα οἡ “7 ΡΠ ΠΑ 8 βδογῆοο," πὶ ϑρθοῖαὶ τοίδγοποθ τὸ [86 ἱπιπροτγίδῃμοθ οὗὁἨ γον 8 οὗ 

1 ΤΏο ϑοπίεἢ ἐσβά ἰἰοη9 Θοποοτηίης Ὀοθοτϑἢ δτὸ αίτϑῃ ἴῃ ἃ ρορυΐδι ἴσαι ἰὰ Βείλ “7 ἐγαεὶ, Αὐαειοτάδση, 1724. 
2 
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ΒομλᾶρΘ, ἸΩΔΥ Ὀ6 Ἰουπὰ δπιοὴσ {86 Ζοοίγδε8 οὗ [86 διό! ασς Ομ ποΘ ον, οι. Τιιυ8, Η8]- 
δογϑίδας, 1618. Ε', Βδηζο, αἶβο, ὦ ἴη δῚ8 Αἰαρίϊεά εν Ἡεὐτγάεν, ΨΑΤΙ ΟΡ] σοὰ ἴο ΤὉ]]ον (88 
οἷὰ νἱονγ. Ιὲ 18. 8 ΟυΓ ΒΥ οΥὗὨἨ πποοπηπιοη ἱσπόγϑηοθ ἔμδὲ ἰπ [86 ΕὙΘΠΟΩ Ορογα Τ᾿ Ἑπλαλι 
Ρνοάαϊίσιυιο, οὔ ϑυθ δηὰ Αὐδνοῦ, 6 Ὀγίάθ οὗ ἔμ Ῥσοάϊσαὶ, ἰμδὺ 18 ὕο 847, ἃ ποϊββϑῃ, 18 πδπιϑὰ 
Φορ ΒΔ ἢ. 

ΒοβκοὴΗ͂, ἴῃ δῖ8 ποῦς 26 δἰπιδουιϑϑασο, παοὴ ἴλγεν Ἐπιβίελυασ, Εοτηι, ὑπὰ Βεήειΐωησ, ὑπὰ 

ον Ηογαλίοβηιψίλιι5, 1οἱρΖὶσ, 1860, σῖνοβ [π6 1 ογδίαγο οὐἨ ἴποβ Ὑυὶησθ πὰ τ οἢ βδιηβϑοη ἰδ 
Ρυϊ οη 8 Ῥᾶγ 16] τὶ} Ἡδγουϊοβ, ΤῊ δυῦμογ δ οὐ Ζ64] Ὁ0Γ [86 ρΔγΔ}} 6} 158 18 ἔᾺΓ τλογο τπηοά- 
᾿Θγδίθ (δὴ {μαὺ οὗ Ε.. Μοίογ, ἰοῦ ἰηβίδῃοθ, ἰπ 18 Οἰἐβοὴ. ἀδΥ ροείϑοΐοη Ναϊϊοπαϊ ταί αἰενΥ 
Ηδοὐγἄογ, Τ,οἰρσὶσ, 1888 Βαῦ Θυβθῃ ἷβ8 δα πιϊββίοῃμβ γ7ὸ αν ποῖ ὕθθῃ 80]6 ἴο οοῃβίον σοὶ] 
ἰουπάοα δηὰ {τυβιπογγ. ἯὯὯ͵7,6 οδηποῦ Ὀδ]ΐονο, ἴοῦ ἰπβίδηςσθ, {μᾶὺ ἴΏΟΓΟ 18 βο ἢ βἰ πα ]ΑΥῚΥ 
μαύσοοθη [86 ϑηβοΡ 0 ϑϑιηβοη β ὈΥΔΥΘΓ, δέου 18 Ὄχρὶοὶῦ δ 1,6 ῃἱ, δβὰ [10:6 γί πο ἢ 
τϑοουηῖϑ μον Ηόγουΐο8, θη ὉΠ80]6 ἴο βίθορ οἢ δεοοιηΐ οὗ ογοκοῖβ, σοῦ τἱὰ οὐὗἁἨ ἰμθπ, 88 ἴο 
ὨϊᾶΚΘ ἰῦ 8 588 Του ἰδίου ἴῸγ βοϊθηςῆς γοβα] 18. Απα ἰΐ 15 ον [16 Βογουρἢ-σοΐησ 65 4}}15}- 
τιθηΐ οὗἩἨ [86 Ὠἰβίοτίοδ] δῃα ΠΟΓΆ] 88 Ὑ6]] ἃ5 168] αἰ εέγοπος Ὀδύνθοη [Π6 το ομδγδοίογβ ἰμδὺ 
οδὰ ργῖνθ ΔΥ τϑϑὶ βἰσῃ  ἔσδηοθ ἴο ΟΠΘΥ ΔΠ8ΙΟΡΊΘΒ ὑμπδὺ ΤΩΔῪ Οχίϑί, δὰ ἰδδὶ ἄρρθδγ ἴο βυσσοβὺ 
{πϑ 86 1 γ 68 80 Ρἰ αἰ π]γ. πη (86 σοΙπμη ΘΗ ΆΓΥ Οἢ ἴῃ 6 παυταιΐνο γα ΒαΥα θησασοα ἴῃ ὯῸ ΡοΪοχαΐοϑ, 
δυῖ Βᾶνα δἰὐοπιρίοα 8 ροβινθ ὀχροβί(ἰοη οὗ [86 ἰάδδ8 οοπίδίηρα ἴῃ 1. 

. Β΄ησ16 μᾶγίβ οὐ ϑϑδιιβοῃ᾿β 1118 ΓΘ [ὈΤΙΏΘΓΙΥ γα ΘΆΟΥ ἰσοαῖθα. Α5 ασαϊπϑῦ [Π6 Ὀουη 16 55}7 
ἱπείρί ἃ δηα στοίο θα Υἱοῦ οὗἉ (Π6. 80-0 816 ταιϊοη δ! δίϊς ὀχ ροβι(ίοη, τ αἰ ο ἢ Τοϑο θα ἰῖ8 δοτηθ 
ἰη Βεδυγ᾽β Βιδίϊβθεν Μίογαϊ, 1808, 1. 195 δ΄, [6 τηοάθτη τὰ 168] ΔρΡγθ βοηϑίοη 18, ἴο 8 οογίδίη 
Θχίθηϊ, ἃ Γθδὶ δήνϑῃοθ, Βαὺ ἰΐ ἰδ ΟὨΪΥ ὈΥ βοι(ἰης 88:46 186 βυθ)θο να ραγὶΥ ορὶπίοῃβ οὗ [88 
ἀΔΥ, δῃὰ ὈΥ δαορίίηρ ἃ τηοάθ οὗἨ Δρργοβοδάϊησ (86 πδυταῦνθ ἰμαῦ 5888}} Ὀ6 δῇ οπςο οδ)]εςσξνο, 
Ἰυϊϑίοτίοδ), δπ ἃ σοησοηίδὶ ἴο 1.8 οοηίθηΐθ, [δὲ Θχοσββὶβ οδὴ οἰδίμη ὕο Ὀ6 80: δ 8ς ΟΥἩΌ6 σαρΆ 0 ]6 
οὗ δαἀνδποὶηρ βοίΐθποθ0 Α θϑυ αι} ο]οσίυμ οὐὗἨ ϑαπιβοῦ 88 οοιωρασγοὰ ψὶ} Ηδγουΐοβ ἱς ἰουπὰ 
ἴῃ Ῥοιγὶ [Δ 006 Εἰοσία δαοτα, 1,1ρ8. 1686, Ρ. 667: -- 

“«Ἡδργοῦ]ὶ σοροί Δ Ο8 νογ 8 Ηοτοῦ]68 δῖ; 
υδ ἴῃ 1|οὸ υἷα, ἰὴ πος ἤιογο πλίγαοῦ]8.᾽ 

“« ΒΔΏΙ80Π᾽᾿ 8 ΕὌΧΟΘ " δῖῸ ἰτϑαίϑα οὗ ὈΥ Ῥδυ]]ηϊ, ἰη ἷ8 Ῥλἠοεορλ. Ζιιιϑίϑίμπάδη, 1. 141. ἘΒΒΑΥΒ 
οἱ 86 Ἰαγθοπθ ἴῃ [ΘΠ τὸ Ὡδιηθαὰ Ὀ6]ο. δ Β} 16, ροσθαρβ, δὰ [86 μοΐγϑοὶθ οὗ 1,βὲ ἴῃ 
ταϊηα ἴῃ μἷ8 04:12 2 εν Βεγσβθολα, υοσβοβ ὕσοῖνο δηᾶὰ ἰμγίθοη, τθοσο ΜΟτΟΒ ἴῃ ΔΉΒΎΘΙ ἴο 
ῬΓΆΥΟΥ 18 ἀο]νογοα βῸμ [ἰγϑὺ ΟΥ̓ σίου ἰδβυΐησ τοι {π6 τος κΚ. [ὼ (86 Ἰνὠ(παξαφο (θα. Ῥοτ- 
ἱῃσπκίο!α, Ρ. 272), ϑίσυγά, νο 88 ἔγϑο! Υ δ] ουγθὰ ἰμπηβ6}  ἴο 06 Ὀουπα, δὲ {π6 σῖσς {ἴπ|6 
ΤΟη8. 4}} ἢἷ8 σογὰ8 ἀϑυπαοσ, ΤὨΔΟΚΟΓΔΥ τοἰδίθβ (ἢ ἷ8 δ ΟΩ αἰδοῦσοβ, οἢ. ν11.) (αὶ στ Βοη 
ἄφοτσς Π]. οὗἩ Επρίδηα νδβ πα δηα τηθη δ} }Υ ἀϊβοαβθα, 6 πονογί 6 1688 βοϊθοιθα Ὠϊπ)β6} 1ῃ6 
τη δὶς [ῸὉΓ βδογθὰ οοποογίβ, δηὰ δἰνγδλυ δ ἴγοπὶ [π6 ϑαπιδοη οὗἩ ΜΙ θη δηὰ Ἡβπά6], δηὰ 411 ᾿ΐβ β.]θο- 
ιἰοη8 ῃδὰ γοίδγθηοα ἴο ὈΪηάποββ, ἱπιργδοητηθηΐ, δῃᾶ βυβοτίησ. ΒΟΥ 18 ἃ ἀγδιιδίίο ρόθι ἴῃ 
{προ δοίβ, ὈΥ ὅδοϊ, δυο ϑύπσιδοπ, Ζυγίς ἢ, 1884, 
ΟΎὙΒ6 πδγγαῖϊνα ἴῃ ΨΔυάσ., ἱ. 17 18 Βαρροβοϑα ἴο Ὀ6 ᾿πιργουθα δηὰ βυρρθιμθηϊοά ἱπ [86 ποῦκ οὗἁ 

1π6 [μάθη Ῥγοίδβεογ, ΠοΖύ: 26 7εγαείϊοη, ἐς Μοζκα, ναπ Ἰ)αυϊάς ἱψά τοὶ ὧδ (6 υψ 16 ει ὀπ5ετ' 
ἱψαάγοζοηπῖπο, Ηδδυίοπι, 1864.1ἁ. Οογπιδη ὑγδπδιδίίοη, [οἱ ρΖίσ, 1864. Τῇ ΔῺΥ ὈΟΟΚ οδῃ Ὀγίησ σου- 
ἰοταρὶ δηὰ σχἱάϊοαϊθ οὐ ῥἈ]οϊοσίοαὶ δηα οἰ μμοστδρΐοαὶ ἱπνθδι σϑιοηβ δηαὰ οχροβίοηβ, 1ς 18 
[18 νοϊαπηθ. Εδν ὈΟΟΚΒ οδῃ ΟΥΟΘΡ ἤᾶγο ὈΘΘῺ ἩΓ  Θη ὙΒΟΒΘ ΔυΪΠΟΥΒ ῥΓθδυμηρα, ἴο βο ἢ 8 
δχίθηϊ, δπα ψ|}} βυςῖ πδῖνθ ὈΟ]άπ658, ἴο βαβεϊαὖ8 Βα) θεῖν δγ γαγίηθβ8 (Ὸν οὈ͵δοῦδνο ἴδοι 
δηὰ πιοδογαϊίοη ἴῃ [Π6 ἰγοδίμηθηϊς οὗὨ Ὠἰβίουυ δῃηὰ ἰδησιασθ. [ζ 18 ἤθτΘ πιδδ οἶδ ῃον [{0|]6 8. 
Κποποάρα οὗ Αγδυϊς ᾿ἰρογδίαγθ ἱπιρ 1168 ἃ βίῃ 688 ἔογ ἐἰϑύοσι δ] ̓ πυθβι σαιοη δηα οοπ͵θοίαγο. Τὶ 
ἈΔΡΡΘἢΒ υπέογίπδίθ]ν ἴοο οἴθῃ {μδΐ βοηλθ ἱγπονίθαρσ οὗ ὑθο βῃο] ΡῪ ἱπιδοῖῃ 68 ἰἴ861 ἢ0 Ὀ6 τηϑϑίου 
οὗἉ τὶ, δπὰ {μδὺ ϑοπιθ δοαυδίπίδησθ τ Ὦ στϑιητηδίϊ 8] ΤΌγτη8 ἀθθπλβ ἐϊβο ἢ ργοβοίθηϊ ἴῃ οχορθεῖβ. 
1,μἴ ἰδ ποὺ ΒΡῈ ᾿πουρδῦ (δῦ (μῖ8 ἡυάστηθηῦ 18 ΠΘγΘ ττὶ θη ἀονῃ Ὀθοδῦδο Ῥγοῖ. θΟΖῪ μο]άβ 186 
τοοαὺ νἱονϑ οὗ 86 ΒΙΌ]6, σοί ογβ Αγϑῆδπι δηὰ ϑβδγδῃ ἴο Ὀ6 πυιγίμδβ, πὰ βυ βοσῖθθβ ἰοὸ Οοἰ- 
χ6 γ᾽ Β ορἰπίου ἐμαῦ [86 96:8 (Δ]εἰῆθα δογὶρίαγεο. ἘΕῸγ Ῥτγοῖ. ΠοΖυ, ἴ86 Ἄγ Ὁ} οὗἨ δοτίριυσο 
8 οοπάϊἰοποα ὈΥ [6 ποοϑββί[68 οἵ 8 Βυροίμθϑίβ. 1 84 ρᾶββαζα βιι1{8 ᾿ἷπ), 1 18 ΟΥ̓ 811 ᾿ηθδ8 
ἴο Ὀ6 δοσορίοα ; {Ὁ ἰξ ἀοθ8 ποῦ βυϊὶ ἷπι, (86 Τϑᾶβοῃϑ [ὉΓ σοὐθοίϊῃσ ἰὺ δΐα δὖ Ὅὔσθ δρραγοῃῖ. 
ΤΠ ὈοοΚ, {πον το ἀ8422]6 ἀπὰ ἀδοοῖνο ὈΥ σϑϑβϑοη οὗ 118 υποαπδὶοὰ δυάδοὶςΥ δηαὰ [86 βρίθηάογ 
ΟΥ 18 Ἔχίθγίοσ, ἀθβοῦνοβ [ῃ6 βϑουδθγοβὶ σθΒΌΓΟ, ὈθΟϑΌ86 1ῦ ἰγοδ 8 ὑπάογ ἰοοὶ 8}} Ἰδτσα] ποι μοα 5 
οὗ βοϊθπεῖῆς δῃὰ ρμ)]οϊοσίς 8] γοβοᾶσο. Α ἴδ Ἢ βθηῖθῃς 68, μανησ Γοίδγθηςα ἴ0 {86 ΔΡοτΘ- 6 ἢ- 
ἰοποα ραββᾶσθ ν}}} ἐμποῦν [8 18. 

γε Ρᾶ88 οὐδὺ 18 ἰἀθηθβοδίοῃ οὗὨ (δ ἔλοῦ γοοογα δὰ δὲ Νυ. χχὶ. 2, 8, στ [δι τοϊαιοὰ ἴῃ 
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Ψψυάσ. ἱ. 11, ἴον (πογοΐη Β6 ΤὉ]]ονγα οἰμβοσβ. Βαῦ μοὸ (λϊηϊκβ (μδὺ [μ6 τοδάϊησ οὗ [86 ϑ'γτῖδε δὰ 
Αγδὺϊς νϑγϑίοῃβ, “ ϑίηθου τϑηῖ τ} 948 ἷ8 Ὀγοίδογ," 18 Ὀοίζον τ8η ὑμδῖ οὗ (86 ΗΘΌΤΟΥ 
ἰοχὶ (τ. [86 δορί. μ848 4180), “ Φυάδῃῃ ναῃΐ τὶ ὰ δἰμηθου δἷ8 Ὀγοί μον," ΤῈ Ηθργον ἰοχὶ, 
δδ {υΐη ΚΒ, τγαβ δἰἰογθα ὈὉγ 186 96 βὴ ἀοοῦοτβ, “ τγθοὸ θοστυάσοα ϑίτηθου ἴμ6 ἢγβι γῦϊθ ἢ ΝΟΥ, 
ἴΔὸ πιδίϊοσ βίδηβ ὑμ08: [ἡ νοῦ. 8 Φυάδῃ ἱμνΐῦδ8β βίγαθοη ἴο δδβϑὶβί Ὠἷπὶ ἴο βυ)υρσαῖθ [Π6 ἰογτὶ- 
ἰογν δοιῦθὰ ἴο Βΐπι, ῥσοιηϊβίησ {παὺ Π6 ν}}} αἴογαγὰβ μ6]0 πΐπι (ϑ᾽τηθο}) ἰο ἴα ροββθββίοῃ 
οἵ ἴ8 4180ὅ. ϑίπιθοῃ δοῃβθηΐβ, “ δπα,᾿" βαὺ8 {86 υίϊον, “" ϑιιηθου τθηῦ πὶ ἢ} ἰὰ (θυ 448). 
ϑίμιθοη ᾿δοσοίογα βίδηἀβ ἢγϑὺ ἴῃ (818 ᾿πβίδποο, δπὰ γοῦ [16 ΘνΥ οὗ [πὸ δονβ ἀἰὰ ποῖ δἰΐογ [86 
εἶαυβ6. ὙΒθὴ [86 ἰυχσ οᾶπιθ ἴο ϑἰιηθου᾿ β ὑπ, ΟΥΥ, ὕο τ μῖο ΖΟρΒδΙΩΒ Ὀείοπσδ, Τυάδῃ τοη-- 
ἀγορά δβαϑϊβίδποα ἴο ϑἰωθοῃ ; ΘΟ; ΒΘα ΘΏΕΥ νοῦ. 17 Βα γ8, “ 8δηἃ Φυάδῃ τυϑηῦ σῖῖὰ δἰμιθοη, 1 
ΤΑῸΚ Θομη68 ἰηΐο οσοππίἀθγδιίοη δἱ 8}} ἱπ (118. δχργοβδβίοῃ, ἰῦ Ὀθ]οησδ ἴο [Ππ6 βθοοῃμᾶ πδπιθά, ἴο 
Ὑπό 6 Ὅ͵ὼῸ σῸΘΒ 1 Ηἷπὶ ΤΩΘΓΘΙΥ ΤΘΠ 68 δϑϑἰβδίδηοθ. [Ὁ ἴπ6 Ῥδβηῖίο σϑνθυβοα (86 ογάθσ 
ἴῃ τοῦ. 17, 1 τγῶβ ΟΠΪΥ ἴο Ὀγίπρ δρουῦ ἃ νϑῦῦθ8] ἀστοοπχθηὺ ΓῺ νον. 8 Ὁ. 

ϑίπηθου δὰ ΨΦυάδῃ δὰ βιηϊνίθη [6 Οδῃδβδηΐίθβ ἰπ Ζαρμδία, ἰηῆϊοιθα (86 Ὀδη ροῦ ἴἈθμ), 
διὰ γίνγοη ἴο Ζορμδίῃ ἴμ6 πῆ Ηοσιοδῃ (ρτορ. ΟΒοσιθδ) ἤοπι ολέγεπι, οἷ. Ὀ6ΙΟν οἢ 6Β. 
ϊ, 11, Νον (μῖ8 ρυϊπσ ὑπᾶορ [86 Ὀδηὴ γὰ8 ποὶ δηυίησ ρῥϑου ὺ ἰο ἴΠ686 ὕπο ὑυ068, 
Δίοβοβ μδα ἄοῃδ ἴὑ ἵπ Ὀ6}41} οὗὨ 4]1 15τ89] (Ν πὶ. χχὶ. 8). [108 ἰπβίοϊίοι (πγουσμουῦ {86 ὁοη- 
4αρϑὺ γγὰ8 Ὄχργθβϑὶῃ θη)οϊπθα, Ὠϑαϊ. υἱῖ. 2. Φοβδυδ οχοουϊοα 1ὺ ἴῃ Ψογίομο, ἴῃ ΑἹ, δῃὰ ὀνεῦγ- 
ὙΒΟΓΟ 6186 (εἶ Ψοβὴ, νἱ. 17, Υἱϊ. 10, οἴς.). Βυῦ ΠΟΖΥῪ βπάθ ἴῃ [86 ὅδη (σλεγθηὶ) βοιμοι μην 
ῬοσΌΪΑΡ ἴο [86 ἰτῖδθ οὗ ϑίπιθου ; δῃὰ δοιηδἰπίησ [18 δβϑαπιρίΐοῃ ἢ (86 παιτϑίνο ἴῃ 1 
ΟὨγου. ἷν. 24-.-48, ὙΏΟΓΟ (ν γ. 41) γὸ σοδὰ οὗ αὶ ὑδῃ ὀχϑουϊθα ὈΥ [86 ἰγὶδθ οὗ δίπιθοη, ἢ 
ΑιτῖνοΒ δῇ [ῃ6 Ὁ] ονησ σοπο] βίοι : “ 5ίησο [86 80}8 οὗἨ δἰπιθουῃ τρϑδᾶθ δηὰ ἰηῆϊοιθα 06 Ὀδὴ 

(ἸΟῪ), 10 ΤΌΠ]ονβ (δῦ (ΒΘ πιδὰθ 8 λόγεπι." ὙὍὉ86 ρἴδοθ ὑμθυθίογο “' σᾶ8 οι ]εὰ Βθγθῖι ΟΣ 
Ηοτπιδη." Βαὺ νμδῦ ρίδοθ 'ἱῃ Αὐδθία ---- ἴον [μὲ [μ6 ρ]δοθ νγὰϑ ἱπ Ασα βἰ πὶ ]αν τϑδβοηίηρϑ 
μᾶνα ρῥγονίου δὶ ῥγονθϑά --- οουϊὰ θ6 οδ]θὰ Ηργθα Ὀυΐ Μοοοαὶ ἘΕῸΓ Ηδγοπὶ τηθϑῸ8 880 8 
«οἶδε οδοπβθογϑίθα ἰο (οα," διὰ Μϑοοδ 18 δ θὰ Ηδγαπὶ, τ μο ἢ 18. δαυϊναιοπὶ τὸ Ἡθγθῃι. 
Ἰπογοίογο, (86 Ὀδίι]6 οὐ [π6 βοπβ οὐἁ βἰπιθοη ἴοοῖ ρῖδοθ 'ὰ Μϑοοδ ; δῃὰ ϑνθὴ 186 ἤδη Μϑοοᾶ 
ἀαὶοθ8 πα ἰδ ; [ὉΓΥ πιαζα ταδα εἰστιβοδ ἃ στοαὶ ἀϑέθαϊ, ἴο νῖϊ, τμδὺ ἐΡΊΘΕΣ [86 ΘΏΘΙΑΥ {Π6Γ6 δβιυΐς- 
[γοὰ δὺ (η6 μδηᾶβ οὗ ϑιηθοη. Τὸ ϑἰιηθοηΐίοβ σα ἴο ἴμ6 Θηΐγδηοο οὗ (ϑάογ, οα ἴμ6 δδϑὶ 
δἰ. οὗἩἨ [16 ν8}|6ὸγὺ (1 ΟἌτου. ἱν. 89). Νον, οὗ οουγδβα, [86 ν]}}8 οὗἁἨ [μ6 οἱ ἰδθιηρ!θ ἰπ Μϑοςα 
πΟΓΟ 64}|64 αἱ σααγν (αἱ σίααγ ΞΞΞ [π6 τ}}} ; σοπβοαυθηίυ, ἀθᾶονῦ 8 ἰοὸ Ὀ6 σοδαὰ (ϑῆβγ, δπὰ 
δἰσπὶβο8 {86 ἴθρὶα ἰπ Μδοςοοδ, ἴο τ δῖ ἢ ΤΏΘΥ σα. [Ὁ πηαδί, Βοτανοῦ, Ὀ6 τοδὰ δά Βδβὶ, 
δἰ μου ἰδ6 βοοοπᾶ πογὰ ὃὉ6 πδηϊϊπρ; [Ὁ 2 ΟἼὭτοη. χχυὶ. 7 Βρθᾶκβ οὐ Αγδθῖδῃβ γο αὐτο ]ῖ 
ἰπ αὖ ΒΔ48], δἀμὰ ΟαὩγ ἰβ ἴο ΡῈ τοδὰ Οεάογυ. Τὸ ΓΧΧ. δὖ 0.18 ρίδοθ θρθβκβ οὗ Αὐδθϊδῃ8 
ἀν οὶϊπσ ἐπὶ τῆς πέτρας. Οἴου δοηθο πουἹὰ (πἰηκ οὗ Ῥοσσα; Ὀὰπὺ ΠΟΧΥ Κποτγβ ἱμαὺ ἴπὸν 
πιόδῃ ἴμ6 Ὀ]δοῖὶκς βίομο 'ῃ Μδϑοοαδ, οἵο. 

ΠΟΖΥ 8808 δὺ ἴ86 Ὀορίπηΐηρ, {μπαῦ ΘΧοσοβὶβ γα υἷγοϑ 80 ΤΩ! ἢ ̓ οαγαΐησ ΟὨΪΥ ὈΘοδυβο 1 4688 
σι “ ΗοΌτον ὈοΟΚβ." παυοβιοηδΥ 1 ἴὉΣ ἤογο θυ ἴῃ ΗΘΌΓΟῪ Ἵχοσθϑϑ νου οπ6 ἀδτθ 
ἴο θὲ σ οὗἉ βῦοἢ βοϊθηςβς 0}|γ1} δά οπὸ νϑηϊυγθά ἰο ἀο {818 'π [μ6 ἀοιηδίη οὗ οἰα88ῖς] 
ΡὨ]οΪοσν, π6 που]ὰ ἤν οχρουϊθηοθα 186 ἔλϊο Ὑ1} ΒΟ [86 ΡὮΔΙΟΒΟΡΉΘΣΒ ᾿ΠΒΒΒΟΘα τ τον 
πΏΘΩ 1867 {πγοδίθποα ἴο ἀγῖνα πἷπὶ τοηι [Π6 βίδα ϊαπὶ τὶς ΒΟΟΌΓΟΘ8. 

ΑΙ] βοΐοποθ Ὀδθοοηιθϑ ἱπιροϑβῖθῖο, θη ογοα! 0]6 οὈ)θοίίνθ ἐρβα εἴοα 18 ἀμὰὰ (86 ρἰαγιπίησ 
οἵ βυδ)θοῦνο οδρτγίςθ. ήα οδῃποῦ μθγθ ϑηΐθν ΤἈγί μοῦ ἰηΐο ἀθίδὶ]β ; {1688 τοδὶ Ὀ6 ἰοῖδ ἴῸγ οἶμον 
Ρίδοθϑ. ἘΕῸΡ ἴποϑ σὑὴο Κποῦν, ἴὺ 18 ΘαΟυΡΆ ἴο δύ, [μδὺ 1 βοὴ ἀν ταπίοηϊα ΓΘ γ]14, (ῃ6 ποχί 
τοησ τὰῷ} 6, ᾿μϑίθδα οὗἉἨ [π6 1βγδθ} 168 ἰη Μδϑοοδ, 4. Ῥοοϊκ ου “"ἴ86 Μροοδῃβ ἰῃ Ζίοη." 

δοίθηοο, ἴοο, ποοβ ἴο ὀχσρϑγίθηρο (86 ῥῬχγοπιῖϑα υτὶτθη ἰῃ ΕΖοΚ. χχχῖχ. 29. 

8 6. ΤΆ Οουτβθ 9} Τλουρλι.1 

Το Βοοῖς ἀογῖνοβ 1ϊ8 βᾶταθ ΠὸῸπι {πΠ6 Ψψυάσοθ Ὑβο Οοα ταϊβοα ὑρ ἴο συϊάς δηα ἀ δ] ἷν 
ἴστ88]. [10 Ὀοσίη8, [μογοΐογθ, ὈῪ ἀθρίοἴησ [86 β:η8 δῃηᾶὰ οοπδοαυθηΐ βυϊογίησβ ᾿πῦο ΠΟ ἢ ἴβγδθ] 
[6}} αἴτον (6 ἀθδίιι οἵ ϑοβῆυδ, ἀπὰ σι ῖο ἢ ταπάογθα {π6 ΘΒ. ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ. 

8 « 

[ Το ΤΟ] ον ίης Ῥαιαρεαρἣδ ποῖὸ πτί ἐσ ὉΥ͂ [1ὸ δυΐ!ον 88 "ἢ ῬΥΘΙἸΟ ΠΔΤῪ ΟὈΒΟΤΥΔΕΙΟΏΒ ᾽" ἴο ἐδο [ Ηοτ ]οίϊοαὶ ΗΠ πη ἐδ," 
πος Βο χίνοδ ἰπ ἃ Ὀοὰγ δὲ ἐδ οἱοϑο οὗ {10 ΘΟ ΔΓΟΘΏΪΆΣΥ. δα Ὠοΐ, Δα ἴῺ ἴδθ οὐδοῦ τοϊυταϑε οὗἁ ἐμ }8 τοῦ, ΔΙ͂ΟΣ ἔΠ6 δονοσδὶ 
βεοϊϊουδ ἰο ὙδϊοΏ ἘΠΟΥ͂ τοί. ἴΙὑ πὸ Ὡουχὰξ δὐν βαίθ ἱμ ἰσβη δ διηρ ἴἢΦ ὈΟΘΟΚ ἴο δ᾽ίοσ 0118 διτδηρβοπθηΐ δηὰ τοδί ἱὲ 
φουΐοττο ἰο (δὲ οὐϑογυϑὰ ἴῃ οὐδοῦ ρα οὔ [26 ζϑΏθταὶ ποῦ. Τὴ τηογ0 ἀοία θὰ δηδιγαῖβ οὐ (9 σοῃίθηίϊδ, 85 4150 ἴδ 
τἡοταιαὶ ἀϊνϊδίου οὗἨ [86 νοτὰκ ἰἰβοὶ ἰηΐο ρατὶδ δηὰ κοεϊίοηδ, ἑοχζοῖθονῦ πίνῃ (Ὧ6 γοδμ»65 ρἱδοϑὰ αὐ ἴὴ6 Ὠοβα οὗ οδοὴ αἰνίδίου 
[Ὠτουρῃποῦὲὶ [6 ποῦ, ἤδτὸ Ὀ6οὴ δ αθ ὈΥ ἐδ ἰγδηδίδίον, ζυϊμοα ἴον ἔθ πιοδὺ ραγὶ ὈΥ Ὠἰηΐδ, δηὰ ἸΔΥΡΟΪν ουϑὴ ἰπ [ἢ ᾿ΔῊ- 
ἔτλκο οὗ ἐῶ δυΐοοτι Ὠϊτηδοιί, 10 16 ρτορον ἰο δά ἃ ἐῃηδὲ [989 δῖ (86 ΟὨἿΪΥ δἰ εοοδβ ἐμαὶ Ὦδγτϑ τοὶ Ὀδθα ἰηοϊοθοιὶ ἴῃ Ὀγδοίοιβ. 
--1ὲ.} 



90 ΤῊΞ ΒΟΟΙ ΟΕ Ὁ 088. 

Αἶαν (18 ἱπιτοδυοίζοη [Ὁ]Ονγ8 [86 τηδΐῃ ὈΟΑΥ͂ οὗ ἰμ6 ποσῖ, σι βῖο ἢ ἰγοδὶϑ οὗ το [ἰβίοσυ οἵ 
1δγᾷθ] Ὁποῦ {Π6 υᾶσοβ ἐποιηβεῖνθβ, ὍῊ6 ταϊβίησ ὉΡ οὗἁὨ 1ὸ βυσοοβδῖνα βοσοθα ἜΧΒΙ 118 Υῖτἢ 
Θνογσστόνησ ᾿δἴτ {Π6 στδοίουβ συϊάδηοθ οὗ σοά, τονθα]πρ 0661} πιοῦθ δηὰ πιοῦθ Το  ἀΘΥΠΥ 
ἃ8 (86 ἀϊβίγοββ ἱπὺο ὙΏΙΟΝ 18γ86] (118 Ὀθοοῖθθδβ τόσο ργοβϑδίησ. Ὅῃδ βοϊθοώοη οὗ [6 βανυθγαὶ) 
)υᾶάσοβ δη ΠΘΓοΘΒ ΌΓΠΙΒ ἃ οἰϊτηαχ οὗ αἀϊνίπο ποηάθγβ, ἰῃ ψῖ ἢ [6 τι] στα τυ οὗὨ Φομ ον δ Β᾿5 
βανὶπο ΓΟΒΟΙΓΟΘΒ ΒΏΟΥΘ ἰβο] πὰ οοηίγαϑῦ τὰ [86 Ἰηοποίοποιβηθδβ Οὗ βΒγϑ6}᾽ 8 εἴηβ, δηὰ [86 
σου κίησβ οὗ ΗἸ8 στδοθ ἴῃ ἴδ ἰάάθη δηᾶ οὔβοῦγο 'π ορροβίϊοη ἴο ἐμαὶ ῥγίάθ οὐ {μ6 ρϑορῖδ 1} 
ἢ (Ποῖν 18}18 οὐἱσίϊπαίθα. Τμα Ηἰδίογίεβ οὗἩ (π6 Φυάσοϑ, οβρϑοίδ!]γν ἴ[Ποδ6 οὗἩ Οἰβηΐοὶ, Ἐμπαὰ, 
Ῥθογδὴ δηὰ Βαγβακ, αἰάθοη, ϑερμίμδη, δπὰ βββημβοπ, τπγουσῃ τ Βοῖ δηὰ μοῖρ δα μβογθηῖβ 186 
στοδῦ δηα τῃϑγο} }} ἀ6 648 οὗὁὨ ἀοα ἀο β[λονν ὑμοιηβοῖνθ ἰὰ δνογ-  ποσθαβίησ ἔᾺ]1Π 688, ἕοστη [6 8660- 
τἰοη5 ἰπίο σ ]Οἢ (Π6 ΒΟ πᾶῦ Ὀ6 ἀϊνοα. Ἐτοιλ ΟἸΠηΐ6] ἴο ϑδτωβου, ὑπάᾶοῦ ποσὰ [86 18- 
ΤΟΥΥ τοίυγη8 ἰο [86 {γῖθα οὗἨ Ψυάδῃ ἴγτοπι σα ῖο ἢ ἰδ βιαγῖθα, ὀνυοσυ ψυάρο 1] δ γαῖθβ ἃ ΠΟῪ κα 
οἵ (χοῦ Β ποῃ οι} δβϑἰείδποο ΤΠ 8 τηϑη} Ὁ] 10.688 Ομαγασίθγζθβ 86 πάσοβῖρ. 10 στϑδίβ θυ 
η0 ὑγδαϊοη. ΤΠ ομϑδησοβθ οὗ {π6 Ρϑυβοῃβ δηᾶὰ ἰτῖρθβ θηϊγυβίθα τ} 118 πιηοώοηϑ, ἱπηἰΟΥΤΌΡΕ 
1:8 οἤϊοδογ. Τῆ6 παγγαίϊνο συϑάπδ!γ ἱπαϊοαῖθβ [86 νηὶ οὗ υπῖίν, ἀδβρὶίθ ἰὴ6 ἀρυπάδησα οὗ 
ΕἰΓΘησ. Ηδηςα ὑπᾶὶ ψϊο ἢ ΡΘΟΌΠΑΥΪΥ σἰΠαγασίθυζθ8 [16 ἡ σὍΒ 8}, ΤλΑΓΚ8 δὖῦ [6 βϑὴθ {{π|ὸ 
18 ἱπιρογίδοίίοη. ἘΕῸΓ ὄνθὴ {ἰπ|68 οὐ ρϑδοθ δήπιϊ [θὰ οὗὨἨ δβιιο ἢ ΟΟΟΌΣΤΘΠΘΘΒ 88 ἴΠο86 σοὶ ἢ]} 
186 οἰοπίησ ρᾶτῦ οὗ [186 Βοοῖ, δον [16 τϑοογὰ οὗ δδιηβομ᾿Β ἀθδίῃ. 

ἴῃ [86 οἰοβίπσ Ρατὺ οὗ [86 Βοοῖκ, (86 ἀφοδὺ οὗἁὨ {π6 ργίθβιμοοά, (86 Διο ταῦ θ88 οὗ ἱηάϊνια- 
1.818, δα [πὸ δου! ηδίύϊοῃβ οὗἉ ᾿ἰοθη οΌ5Πη658, ραϑδίοη, δηα ἀϊβοογά, Αγ ἰτδοθᾶ ὕδοῖκ ἴο {Π6 τδηῦ 
οὗ 8 βθ164, ρογτταδηθηῦ σουθυππιθηῦ. 186 οἷοβα οὗἩ [6 Βοοῖκ οὗ δυάσαβ ἔὍστηβ δὴ ἰηϊτοαποίίοι 
ἴο ἴ6 ΒοοΟΙκΒ οὗ Κίηρβ. 

ΤῊΘ ἐ]]οσνίησ δ Α]γβὶβ ἱπαϊσαίθβ ἃ ᾿ἰ{0|1|6 τλοτο ἴῃ ἀρίϑι! [86 σουγβο οὗ (86 Ὡδισδίῖγθ 85 
δκαίοβοα δθονϑ: --- 

ῬΑΚῚ ΕἸΚΒΒΤ. 

Ιηἰγοάυοίοτυ ἀοἸηϑδίίοη οὗὨἮ [86 δσοπαϊίου οὗἁὨ 15γΓ86] δου [86 ἀδδι οὗ Φοββυᾶ; εἰη, δὰ (86 
αἀστηθηῦβ Θηυϑ 1161 Ὀν ἰξ, τοηἀουίησ [86 πα  σ ἢ] Ρ θοθββᾶσγ. ΟΒΆρβ. ἰ.--ἰϊϊ. 4. 

12ι ϑεοίϊοη. ΤῺΘ το] δίίοβ οὗ [βγλ6] ὑονγαγὰβ {πὸ γοιιδίπησ Οδηδϑηϊῦθβ, 88 ἰογτηΐησ [ῃ6 ὈδΔοῖκ- 
στουπα οὗἩἨ 186 ὀηδιΐησ ἰδίου. Βε]ϊονίησ δηὰ οὐοάϊθηῦ 5γ86] 6] ΟΥ8 αἱνίηα αἀἰϊγθούοη δηᾶ 
ἴἌνΟΥ, 18 απο τ πῃ δηὰ νἱοϊοτίουβ νι οαῦ; Ὀαὺ (Δ Δ] ββπθδβ δηα αἰβορδϑάϊθησο ἰδ ἴμ6 ἔουη- 
ἀδιοὴ8 οὗ ΔροβίΆἝΥ δηᾶ βογνϊϊαάθ. Ο(Ὠ. ἱ. 
2 ϑεοίϊοη. ΤᾺ το] σίουβ ἀοσΘΘΥΔΟΥ οὗ 1886] ποῖ τοβαϊ θα ἔγοσα 118 ἀϊβοροάϊοεπε σοπάποῖι 

ὙΠῚῺ τοβροοὺ ἴἰο (6 Οδηδαηίϊοβ, δῃὰ (Π6 βουθσα αἰβοὶ ρ } πθ τ ἢ ἰδ τοπάθγθα ὩΘΟΘΒΒΑΓΥ, 88 
δχρίαίηϊησ [86 4] οΥπδίίοηβ οἵὗὁἨ ἀροβίδϑΥ δηά βογνυϊϊιαθ, γοροηίδηοθ δῃα ἀβ]νογδησθ, σμαγδοῖου- 

δὩ)Ίυ» . »50Ὁ60 

ῬΑΒΚῚ ΘΕΟΘΟΝΨΡ. 

ΤΒο ἰβίογυ οὗἩ Ιβγδο] πάθον [86 διυάσοβ: ἃ Ὠἰἰδβίογυ οὗ βἷῃ, θυοῦ γοροδίϊζησ ἰἰδο] δ, δηα οὗ ἀϊνῖπο 
ὅτδσθ, σοηβίδ ΟΥ ἀδνἰβὶησ ὩΘῪ τηθδη8 οὗ ἀο᾽]νοσαηοθ ΜΘΔΏΜΕΙΟ, Πονσονθσ, ἰἢ6 πηροτγίοοι ο8 
οἵ [6 7 ]1οῖ4} ἰμϑιλταῦθ αἰβρίδγ ἘμΘπγβοῖνθβ, ἀπ ργορᾶγα ἴΠ6 ψὯΥ [ῸΓ 1.6 δρροϊηϊιηθηῦ οὗ ἃ 
κίπσ. ΟἸἾλρ5. [ἰϊ. δ.--πτνὶ. 

1ει δοοίΐοπ. Το βογν τᾶς το ΟὨαβῆδη ΕΒ 5} δι]αῖπι, Κίηρν οὗ Μαεβοροίδπιϊα. ΟἸΒΏ16], {116 
Ψψυᾶσα οἵ Ὀϊδιηθ]688 δα ἈΔΡΡΥ 118. ΟἾ. 111. δ--11. 

24 ϑεοίίοη. ΤῊΘ βογνϊταάς ἴο Εσίοη, Κίηρ οὗ Μίοαῦ. Ἐδυά, ὑπ6 Φαάσο ψῖϊὰ [86 ἀουθ]ο- 
οαἀσρά ἀᾶρσοῦ. ϑθδασαγ, [86 ἀ6] νοσοῦ τ] [06 οχτσοδὰ. (ΟἹ. 1}. 12--81. 

84 ϑεοίίϊοη. ΤΟ βογνιῖθάθ ἰο Φαδίη, Κίησ οὗὅὨἨ Οδηδδη.. ᾿θογδμ, [8.6 ἔδπιαϊθ Ψυάρθ οὗ βθσΥ 
βρί γιῖ, δῃὰ Βδγαῖ, [6 τα αΥ Βοσο. ΟἾδρβ. ἱν., υ. 

4ιὰλ ϑεοίζοα. ΤᾺΘ ἱπουγβίοηβ δηἋ ορργθββίουβ οὗ {86 Μιάϊδηϊῖθϑ. ΟἸάθοη, (86 Φυάσο νῃο 
τοῆιβοβ ἴο Ὀ6 Κίπσ. ΟἾδρβ8. νἱ.--υἱὴ. ᾿ 

διὰ ϑεοίίοα. ΤῊ6 υδατροὰ τυ] οὗ ΑὈΙ ΘΙ οἾ, [816 Τγαισ]οϊάθ δῃὰ τπογη-ὈΌ5} Κίησ. ΟἿ. ἰχ. 
θιλ δεοίίοα. πο Φυάροδβ 'η αυϊοῖ, ρΡοδοθι] {1π|68 : ΤΟΪΔἢ οὗὨ ΙΒεομδγ, ἀπά ζαὶν 6 Εἰ] δα το. 

ΟὨ. χ. 1--ὅ. 
Τὰ ϑεοίίοη. ὙΠ Ὄρργαββίοῃ οὗ ἴμ6 Μιάΐδηϊνοϑ. Φορδίθδα, {μ6 δυάσο οὗ (πὸ νουσ. ΟἸὨΒΆΡΒβ. 

χ. 6--τ“ 11. 7. , 
8ιλ ϑεοίζοα. ΤΏτοΘ Δυάσοβ οὗἁἩ πῃ νη] ᾿ἴνοβ ἰῃ ροδοθῖα] γηοβ : [ΌΖδη οὗὨ ΒεοιΒ] θαι, ΕἸοα 

ἴα ΖοὈυϊοπίϊο, απὰ Αθάοη [6 Ῥιγαϊβουϊίθ. Ο(Ἡ. χὶϊ. 8--1ὅ. 
ϑιλ δ εοοίίοη. ᾺΘ ορργοββίοη οὗἩ ἴ86 ῬἈΠ)ιδΐμοβ. ϑαμλβοη ἴΠ6 Ναζαγῖίθ Φυάσθ. ΟΒδ8ρ8. 

ΧΙ .--ανὶ. 
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ῬΑΒῚ ΤΗΙΕΡ. 

ΤΆ οοποϊυβίοη οὗἨ 6 ΒοοΟΚ, ἰσδοίπρς (86 οΥ]}8 οὐὁἨἩ [6 ρογίοα, [π6 ἄθοδυ οἵὗἩ 86 ῥγιθϑιμοοά, 
{86 Ξε π|}} οὐ ἱπαϊνίάυα]5, θὰ [6 ργανδίθῃοο οὐἉ ᾿ϊσθῃιουβηθ88, ραββίοῃ, δηα ἀϊβοογά, ὕο [89 
Δῦθοῃ 6 οἵδ ἄχϑα δῃὰ ρουτηδηθηΐ ἴὌστῃ οὗ σουθγῃπιθηῦ. ΟἾΔρ8. χνυἱἱ.--χχί. 

1εἰ δεοίϊζοη. ὙΠ6 ιἰϑύουυ οὐὔ Μ|ςοδῆΒ ῥγίνανθ ἰθιωρὶθ δῃὰ ἱπιδσθ- σὶρ: βοσίης [86 
ἰράϊνπ4] ἀγοἸ Γαυϊθβ5 οὐἁἩ 186 {{π|68, δῃὰ ἰζ8 ὑθπά θῇ ἴο δυθνοτὶ δηὰ οοιτυρὶ [86 το] ρίουϑ 
ἰπϑςυϊοη8 οὗὁἨ 5στϑϑὶ. ΟἾδΔρβ. χυἹἹ., χυἹ. 

94 δεοίίοη. 6 βίοσυ οὗ [λ6 ᾿πίδιιουβ ἀοθα ρογροίταἰθῖ αὖ αἰροδἢ, δπα 118 ἰογτί Ὁ]6 οοη86- 
4πθη668: ΔΠΟΙμ ον 1ΠἸυδίσαϊίου οὗ [86 δυ]]β [μδὺ σϑϑι}ῦ ΒΘ ἢ ὁ ΘΥΘΤΥ τῷδ ἄοθ8 ψμδὶ ἰ8 ροοὰ 
ἰὼ ᾿ΐ8 οὐτη 6 γ6 8." ΟἾΔρΒ. χὶχ.--χχὶ, 





ΤῊΞ! ΒΟΟΚ ΟΕ σ᾽) 6ἘῈ8. 

ΡΑΒῚ ΕἸΒΕΤ. 

ἸΝΤΒΟΡΌΟΤΟΕΥ οϊποδάοη οὗ 86 Οοπαϊοη οὗἁὨ Ιβγϑθὶ] δέον (ῃ6 Π δῖ οὐ Φοβῖιθα : 
δι, δῃὰ [16 Φυάρταθηΐθ Θηία θα ὈΥ ἰΐ, γτϑμάθσείηρ (6 Φυάροθῃ!ρ ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ. 

ΕἸΚΒῚΊ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΤὧΗὦἕὃΞ ἘΒΙΓΑΤΙΟΝΒ ΟΥ ἸΒΘΈΛΕΙ, ΤΟΥΛΒΌΒ ΤῊ ΒΕΜΑΙΝΙΝΟ ΟΑΝΑΑΛΑΝΙΤΕΒ ΑΒ ΣΟΒΜΙΝΟ ΤῊΞ ΒΑΟΚ- 

ΟΕΒΟΟΥΌ ΟΥἹἩ ΤῊΕ ἘΝΒΌΙΝΟ ἩΗΙΒΤΟΕΥ. ΒΕΙΙΕΥΙΝΟ ΑΝῸ ΟΒΕΡΙΕΝΤ ΙΒΒΔΕῚ, ἘΝΘΟῪΟΥΒ ὈΙΝΙΝΕ Ὁ]1- 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ῬΑΨΟΒ, 185 ὈΝΙΤΕ. ὙΙΤΗΙΝ ΑΝῸ ΥἹΙΟΤΟΒΙΟΌΒ ὙΙΤΗΟΣΤ; ΒΌΤ ΒΑΙΤΗΓΕΒΕΝΕΒΒ ΑΥΝῸ 

ΘΙΘΒΘΟΒΕΌΙΕΝΟΒ ΤΑΥ ΤΗΝ ΕΟΥΝΘΑΤΙΟΧΒ ΟΥ̓ ἈΡΟΒΤΑΒΥ ΔΝ ΒΕΒΥΥΙΤΟΣΕ. 

Ἰλο ελαϊ ἢγδὲ σὸ τρ αφαΐϊπδὲ (δε Οαπααπίϊε Ἐ" 

ΟΒΑΡΤΕΚΒΊΙ. 1, 2. 

Ι Νον [Απάὰ]7 αὔογ ἴΠ6 ἀθδίῃ οὗ Φοβῆυδ ἰζ σαπὶθ 0 ρβ888, (μαΐ (Π6 οὨ]άγθη [80}8] οὗ 
ἴδτμ] δϑκθὰ ἴπ6 [ογᾶ [ϑθμονδ]} βαγίηρ, ΓΟ 8}118}} σὸ Ἂρ Ὁ υ8 δραϊηβι " [86 

2 Οληδαηϊο ἤχει ἴὸ ἤρῃις δραϊηβῦ (ῃθπὶ } Απά (Π6 ΤΟΝ ἔπ βονα βα 4, Δυάδῃ 
8|4}} Ὸ Ἂρ : ὈΘ8ο]ἃ,, 1 παν ἀοὶ)νογθά (86 Ἰδπᾶ ἰηΐο [ι͵8 παπᾶ. 

ὁ ἸΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 Υες. 1. --- Τὸ διϊδον το οχθ : “' ἐδ δοῃ8 οὗ [δτδεὶ δοκοὰ Οοά ; " δεμὰ ὈΥῚ ἨΔῪ οὗ οχρ δυδέου δὲ δ [9 20] πο : 

τὴς ἀο πὸ ἰηἰθη ἃ ΘΟὨΔΙΔΠΕΥ ἐο ΤΟ ΟΣ ΓΓῚ, οὐ (06 κτουοὰ ἐδαὲ 1ξ ὀχρνύϑδϑοθ [Ὧ6 αὐϑοϊαὺο θα οὔ ἔδο ἐγ Θοὰ ἴῃ 

ἱτροὶ, Βίηοο ΤῚΝ ἰσ αἷδὸ προ [ὰ ΡΠ ΥΕΡΝ ΠΟ πουθ!ρ, ἰδ οοττοσροῦάδ ἐο οὖσ ' Θοἀμοδᾶ, ὈοΓῈΥ ΟΣ 
ἐῶν Θοδδ.᾽» ΙΩἡ ἐδ! ρα πεϊδιίου ἐμο ποτὰ ὑ)]ελουαλ πὴ} Ὀ6 Ἰηροτίφα. --- ΤῈ} 
[8 Υες. : ΤΊ Ὁ. Ὁν. Οαδθοὶ ἰακος Ἢ ἴα δ Ραστί έγο βαῦϑθ, δινὰ ἐσαυιδιδῦθθ, εἰ τἘΟ 07 κ5 ϑ.)8}} 8Ὸ ὉΡ." 

ΤῈ πιοτὸ βεσραεὶγ τοξασάὰ μὲ ἀαί. εσπεπεοάΐ ; στ; (4.) ΒΟ ρατεϊἄνο τοϊβεθοι, ἐβοαρα φοτωφεῖπιοο Ἰπάιοδίδα Ὁ 17) (- 

ῬΌΤΟΙΙΥ, μόπτανας, ΟὩΥ αἴλατ πιαπιοταὶσ, οἵ. θ66. 125. 8. γ. 5, 4 Ὁ), που!ὰ Ὀ9 τοτο Ῥσορεεὶγ ὀχργοδθοὰ Ὁ  οτ Ὁ, 

ἐοὰ (2) 17 ἔδο ττῖϑος μβὰ ἰηϊοιάοα ὑο οοππιοοῖ Ὁ τί , Βὸ που!ὰ ποὲ Βδτο ρίδοδὰ (89 τοσὺ δοΐποδσι ἐδοῖα, οἷο 

ἵει. χιτῃι. 14: δυάς. χχί. 8. ΑΔ [ὲ οἰδυάε, ἐδο ὀχρτοθδίου '9 ἃ Ροσϑοσὲ βταιητοδβίϊοαὶ βασϑ!]οὶ πίοι 16. νἱ. 8: ὉΠ Ὁ 

Μοτοῦνοσ, ἼΠ2, λὰ ἐδ φϑαλο οἵ ἢ)3) οὐ ἼΞΥΘΊΩ, αἀάδ ποίδιπις νΏΡΟΒ [8 Ὡοὶ αἰτοβάν ἐπιρι!οά ἴω ἐδ πογάμ, ΠΣ Ὃ 

ΠΡΠΙ͂Ξ, τ γο 6Π4}} ὕχεϊ ο Ὁρ..) ΟὩ ἰδ0 οἴδον πδοὰ, ἰδκϑο ἴῃ [5 πδία Ὁ] θ6η86, 8 ἰπάϊγοοῦ οὨὐοοί αἴδον ἔπ τοσὺ, ἰὲ 

ἀΣγενθθθο ἰδο ἐπδουφὰξ ἰδδὲ πῆοσνος “βοεα ἄγοι," τοδίκοδ α Ὀοαίπηϊηρ, γ1}} ἀο ἰὲ ἴοσ ἰδο δἀγδηίαρο οὗ δ}. Ὑμδὶ ἐδδὲ 
δὐγδοίδξθ τδδ, ΣΏΔΥ ὃ δοο ἴσου; οὔν διϊποσ᾽ δ ὀχροαίοη οὗ ἔδο ἱπαῦίνΥυ. --- Τπ.} 

[8 γα. 1..-- ΝΕ, »τοραεῖγ, (οιοαγάε. Ὅτ. Οδδροὶ ὯΔ βέξεν, ἨΒΙΟΣ τοοδῶθ ὈΟΪῈ “ ἰοπασὰο᾽"" δοὰ “αὐκοῖησι." ΤΏ 

δα Ῥεοροσίε 0. ΟΟΟΊΣΘ ἰὴ γοσο. 10, 11; ΒΡ ΘΟΘΕΙ ὈΝΜΕΣ Δ ἸΜΛΩΝ 15 ποὶ ἰο Ὁ ἴἌκσα ἰῃ (δ9 ϑοῦθο οἵ ὮΨ, ΤΏ 



94 ΤΗῈ ΒΟΟΚ ΟΕ σῦ 0 6Ε5. 

Βοφίιο ἰδίδωὶ ἴῃ ἐ)6 86 μαδόδίοα [6 ποῖ ὀσργοεδοὰ ὮΥ ν Βυΐδ ΔΡΡΟΘΙδ ἤχοι (80 ἐοηίοχί. 10 [ἢ}}8 γοσϑϑ, διἰσἤο ἴὸ ἐδ 

ῬΓΟΡΟΣ τηθϑοΐας οὗ ἊΝ ἄοθδ ΔΥΔῪ υτἱξὰ 19 Δρροδγδοοο οὔ ἰδίου πϑο ἴα Βοκ δ (9 πώ αἱτ Ῥγοδϑηί. --- Τα.] 

[4 Τὸν. 23. --- γ. Οδδεαὶ: “ Ἡγολίαπ Ὅν ἰδφῃ Οὐ 8 τουοτίης οὗ ΤΊΣΙ, εἴ. ἰδο (οοἱ-ποὺθ οὔ Ὁ. 38. -- Τὰ.] 

ἘΧΈΘΕΤΤΙΟΛΙ, ΑΝῸ ΡΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, 

Ψεγ. 1. Απὰ οἷον 6 ἀδδαὶ ἢ οὔ ϑοδβοὺδ Ὁ ΘΌσὴθ 
ἴο Ῥδ85. ἢ 3 σοτη ΠΙΘΠΟΟΙΊΟἢ ἴ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠ 8 ΘΠΕΓΟΙΪ 
ἢ τΠδΐ οὗ ΦΔΦοβῆπα, οἰ. 1. 1: “ δηὰ δίοσ (6 ἀελι 
οὗ Μοϑβεοβ, [Π6 βογνϑδης οἵ θόνδα, ᾿ξ σαπιο ἴο Ρ488.᾿ 
ΟἹ δεοοουηΐ οὗὨ {18 σοττοϑροπάθηοθ [86 πι8ι8] δἀ- 
ἀϊάοη, “186 βοῃ οὗ Ναη,᾽ Ὀυϊ 4180 ἴ86 ἀοδίρηδοη 
“ἐβογνδῃΐ οἵ Φοβουδὴ,᾽ εἰϑαυγῃογο ΔρΡΡ]οἀ το Φοβῆυδ 
(98. χχῖν, 29; υάρ, 11 8), 18 οταττοὰ. Α δἰπιὶ- 
δῦ οοττοϑροηάθηοθ οχὶβίϑ Ὀούσσοοη «“ο8ἢ. χχὶν. 29, 
αῃμὰ οιῖ. χχχὶν. 56... ὙΠΟΓΟνΟΣ Ψοθῆυβ ἰ8. ΟΟΠι- 
Ῥδγοὰ ὙΠ} ΜΟδοβ, σατο 18 ΤΆ ΚΟῚ ἴο0 ἱπαϊςαῖδ δὲ {1Π|ὸ 
ΒΔΙΏΟ {{π|6 [6 ἱπηροτίδηϊ αἰ βΈΓΘΠοΟ Ροίσοθη (μθτη. 
ΨΔοβῆπβ δἷδοὸ ἰὰ ἃ “" ϑογνδπὶ οὔ Φοβουδὴ," αὶ ποῖ ἱπ 
[Π6 β8τὴ6 ἰρἢ 8680 88 ἢἷ8 τηλβῖθῦ. “8 Π 0:8 8180 
αἰοὰ, Ὀπὶ ποὶ ᾿1κ6 δοβεβ “ τσοῦρα [86 τοῦ οὗ 

Ζοβονδι᾽ (ὙΤΊΓ 55 ὯΨ). Μοβεθ νϑ οἱοιμοᾶ 
σὰ 186 ΔΌΓΒΟΤΙΥ οὗἉ ογισίπαϊΐοιυ δῃηὰ δι αδἰϊδὴπιοηὶ. 
δ δαὰ θδθη ἴθ ΕλθοΣ (οἴ. Νά. χὶ. 12), τ86 
Ῥγίοβι (ἔχ. χχῖν. 8), [6 βοῖς Βοροηῖ (Νατ. χνὶ, 
13), διὰ πάρε (ΕΧ. χνῇ. 16), οἵὔἩ εἶθ ἐτῖθεβ. Ηὸς 
τρδηδβίοστοα 186 ῥγίοϑιπῃοοά ΠῸπι ἀϊπιδεί  ἰοὸ Αδτοη 
(Εχ. χχνυῖ. 1) ; ἢ6 ϑεἸοοϊοὰ τ1πο86 Ὑὴὸ δδϑίϑίρα 
εἶπ ἰπ ἀοοίἀϊηρ ΠΙΪΏΟΥ ἰαννβιΐ8 (ἔχ. χυὶἱ, 21]; 
Νυμπ. χί. 17). 4{Πὲ ἴοοκ βουθητῦ τηθῃ οὗ {πὸ “ 6]- 
ἄγ οὐἩ 186 ῬΟΟρ]6,᾽ 1΄0 θοΔΓ ψιτ εἷπὶ τ[π6 Ὀυγάδη 
ΟΥ̓ βοτογπίηρ ἴΠπ6 {1068 (ΝΌΤΩ. χὶ. 16); λο ἱπιρασγιθὰ 
οὗ μἰβ οὐ ΠΟΠΟΥ ἴο Φοβῆμα, [δὲ ἴΠ6 σοηρτοραῦοη 

1 1ΖΠ|ὴ Εχ. γνἱ. 20, 28. ἐῆο οτάον 15 “᾿ Αδγοῦ δηὰ Μοδοα,"" 'ΐ 
ἰδ ΟὨΪΥ ἴο ἰῃάϊςαῖο Αδγοῦ δ6 ἴδο ἤγειϊ- Ὀογ : ἤὨθΏσΟ, γοσ. Ζ) οὗ 
[Π6 5Β8π|6 ΟΠδρύον, 88 ἢ ΟΥ̓ ΤΔῪ οὗ οογγϑοίίοη, δΆγ8. “' (Ὦ686 
δῖο (δὲ λίοδοα δι ἃ Αδιοη." ἘῸΡ ἔῆο δδσὴϑδ του ΝΌτΩ. ΕΝ]. 
1 τοδδ: “ΤΏοδο δῖὸ ἴῃ 9 χοῃποσαιϊουϑ οὔ Αλσοῦ δηὰ Μοδβοδ." 
Α6 (6 ογάουῦ ἰβ ΘΥΘΡΥ Πόσο Μοδοβ δῃἀ Αδγοη, δὸ ἰΐ 18 πιδί- 
ὌΓΑΙΙΥ αἰδὸ “" Μόοκοα δοὰ Εἰθωσαυ."" Τῆΐα αἰ δεγοηοο ἴῃ ἴδ 
τοἸ δι ο5 οἵ Δοδοβ δὰ Φοδβυα σγϑεροοῖ γον ἴο ἔπο Ῥγίοδὶ, [ἰ 
ἴα ἐπιρογίδην (ο οοἰΐσθ. ἔοτ ἴε 19 οἵ με δυδιοίοηςξ ἰο δΒῆον 
τὸ υῃ ΘηΔΌΪδΩΘΙ9 οὗ βουίποδῃ 5 διερογίίοη (Βμελ σεν ϊολ- 
ἴον, Ὁ. 9), τῆλε Νασι. χχυΐ!. 21 16 ἴο ὈΘ 80 ἐδίκϑη {πδὲ Φοδῆυδ 
ἶθ ἰο δεῖς, ποὶ ὀγζογε, Ὀὰϊ )ον, ἰμβαιδαὰ οἵ, Εἰϑδασδῦ, τοῖον 6 
8411 (Ὁ ουἍξβ: ἰπδὲ ἰκ4 (8 ἢ6 [ΠῚ ΏΚ85), “ἢ ἃ πῆ ποῦ θεὲ Ἀ8 
ψα]ὰ δὲ {7 ἰδ6 Εἰκῖν-Ὀυίοαὶ δὰ παυϊτοᾶ οὔ Φοῃογδῇῃ.," Τὸ ἰῃ- 
ᾳυΐτο οὗ οὰ ὃν πέεαηΣ οΥΓ τλε ὕζξσιται, ἴὯ0 Ῥυτίοξὶ δ᾽ οθ σου ]Ἱὰ 
ἄο, ἴον 8θ διοῦθ μδα ἰζ. Ἀοδθοβ δῃὰ ἐδ Ῥσορῆοιὶδ τοοοϊυϑὰ 
τουοϊδιίουϑ ἱσαπηϑά δίθὶν : Ῥὰξ ΜΏδΏ ἔπο ὕχίπι 8 τποϑηϊοησά, 
μ6 Ῥυγίοδε ἰδ 1:6 ΟἿὨΪΥ μοδδίϊ]ο τηϑάϊῃπι. ΤἘ6 Ῥδδδαροδ ἴο 
ἩΌΙΟΣ Βογί ποῦ τοΐθεβ, σροαῖκ δραϊηδὲ 16 δδοοσίϊοῃ. ΤΏθ 
᾿ΧΧ. ὃιὸ δ ρ!δίη δαί ἤοῦσον ἰθχ [1}01 ὅδηι. χχί!. 10. 
ἦι 14 (16 ἔγίεσέ πῆο ἰπαᾳυΐτοθ οἱ ΟΘοΐὲ ἔος εανίά, Φοδβορξτι, 
Αν:. ἵν. Ἴ, 2, ἰδ δὰορΟ ἱττοϊουδοῖ ραδδαίο, διχὰ ἐποσοίοσο οδηποῖ 
Ὧθ οἱϊοὰ δὲ 41]. Μογεουεσ, ϑολορῆυδ ἢϊπιροὶ Ρυ8 ἘἸοδσατ 
Ὀοίοτο Ψοβῆσα, ἩΏΘΏ ὨΦ δρϑακβ οὔ Ὀοϊὰ (ἰν. 7, 8). Νον ἴδ 
πο δὴν ζοοὰ στοπηὰ (0Υ ἀουδὲ Δα ἰο ἐπ εἰδαγηθα οὗ ἐδ6 
Ῥδδολρο ἰπ Νυπι. χχΥϊ, 1 πὸ θηά Ὧο πιϑῃϊςοῦ ΔΩΣΉ ΠΟΤ 
οἵ Ψοδι! δ᾽ ε πανίης ἰοᾳαυϊτοὰ ὈΥ ὕτίηι. ἴπ6 ἰουηάκέϊξοη οΥ̓͂ εἰν ἰδ 
ζλοῖ ἰδ ἀθορὶν Ἰαίὰ ἴῃ ἰδ γον οηβ ἴο Μοδοα. Ἦωσ νεᾶδ οδ  ἰοὰ 
ΟὨΪΥ ἴο ὕο τὸ ὀχοουϊος οὗ ἐπο ἀἰακίχτι οὗ Μοδοῦ. [114 δἊ- 
εἰνὶ Υ ἀχροηθ ἰἰδαὶ ῦ ἰὼ εοπέεμίης ἰθ6 ποῖῖς οὔ Μοδβοβ. [1ἰ 
ἸΏΟΥ68 ΘὨ ΠἸσοὶν υἱἑ [6 ᾿6 56 ὑγϑδοσί δὰ ὈῪ Μοβοδ, δηῃὰ ἰδ 
ἴμιρο! ]θἃ ὈΥ 6 ᾿ἰηνίοϊδ Ὁ] 6 δυὐϑοτγ. ΦοΟΘΏ Δ᾽ ἀδοὰϑ πγὸ 
Ὀπυϊ (89 ἰδυοτίοαὶ ουἱατοσίῃ οὗ ἰδ δρὶ τς οὐὁ Μίοδοβδ.0 ΤὮθ 
Βὸοκ οἵ Φοδίυα ἰδ δαϊ ἴΠ9 παστδῆνο οἵ ϑοδμυδ᾽ο οὐϑάϊοποοὶ 
ἴο ἐδο ποτὰ οὗ Μοϑεβ.0 Ὑθαίοτος Φοδ δ ονάδίηϑ, 8 γυῦ- 
ἀετϑὰ δαοσγοὰ ΌΥ δῇ ἃρρϑὰὶ ἰὸ Μοϑμαβ. ἔνθ ἴδ αἰγίβίοη οἵ 
ἤδο Ἰαπὰ ἱν οεοπάποϊοὰ δοοοτάϊηρς ἴὸ (Π18 δι που τ (]οΔΉ. 
ΧΙ. -χν). ᾿ΕΘΥΥ ῥὶδοθ ἴδ ΥΘΙ καἰγθὴ γοῦ, Δα ἴ καὶ 1 ὑπο 
Μόοθϑομ, " [δ ἴη ἰδηρσύαρμο ὑδοὰ (906 1. 8). 

Θδὰ, διὰ λ΄δηδεδοιιὶ (ϑ οδὶι. ἱ. 18). 

Ι Φ 

Ἐεπιο ΠΟΥ πΏδὲ' 
Μοδοθ οοτητηδηάοὰ γοῦ, Βαγ5 Φολμ;δ ἴο (Π6 ἐγίδο οἵ Ἀδιιῦϑῃ. ᾿ς 

Το ἤδες ἰ6 Ὀτουχὰϊς οὐ | 

οὗἉ Τετϑοὶ ταῖσι ΟΌΘΥ πἷτὰ (Νυπι. χχυῖ!. 20.) ὙΠῸ 
[80 ἀθδί οἵ Μοβοβ ἐλε ὡρογῖξ 97 ἰοσιβἰαἰίοη ἐ5 οἱοξοεί. 

Αἴἴοσ πἷπι, Φοθθθ Ἐχθγοῖβοβ [06 δυο ΤΥ οὗἁ 
φουεγηπιεηὶ δὰ αἰγεοίϊοα. ΒΥ ἰ5 ἀ60 418 ἢ6 »ὉΠ8 [ὉΓ 
Εἰ π861 Τοβροοῖ διλοηρ' [Π6 ῬΘΟΡΙΘ, κα τμαὶ πο 
Μοϑβϑοβ δὰ (“οϑβῇ. ἱ. 5, 1. 17, ν. 14, χυἱ!. 4, χυ. 8); 
ΒΙ ΠῚ ΪΔΥ ΟΠΩΘΓΒ ΔΥῸ τοῦ ΤὨγοῦ ἢ Πἷπὶ: τ Π6 
ἐχοσυῖοβ ΟΠΪῪ ἐπλογίοα ΠΟΙ Δ ΠᾺΒ ; [18 ἴδδὶς ἀ6- 
Τα 8ὴ 43 {Π6 ΘΠΟΓΡῪ οὗὨ οὐδαάΐοποο. Ἀίοθαβ δὰ αἰγγανϑ 
Ὀοδα πδιιοά Ὀοΐίοσα Αδοι (Μοθοβ δπὰ Αδγζοη) :} 
Ὀμὰῖ θη Φοβθῦυα δηᾶ ἴῃ0 Ῥχίοβὶ τοῦ πδιπθα ἴοὸ- 
βοῖμον, ΕἸοαΖαῚ βίοοα ἢγβί. (Ἴδυ5, Νυπηι. χχχὶν. 
17; Φοβῆ. χὶν. 1, χυϊῖ, 4, χῖχ. 51, χχί. 1). ὙΥΒΘΩ 
Μοβεβ Ἰ᾿ἰνοὰ, {πὸ ῥυοβιποοᾶ τοοεϊνοα τποῖγ οοπὶ- 
Ἰη8η 45 τὨγχουρἢ ᾿ἶπὶ; ΔῸΣ ΐβ ἀοβῖι, Φοδῆμπα Γὸ- 
οὐϊνθά βαρρογὶ δῃά αἱὰ τγοῦρὰ τπ6 Ῥτίοβὲ (ΝτΩ. 
ΧΧΥΪ,. ΝῊ} ἴῃ δοοογάβποο ΜῈ} 1118, γ πηδὶ πἢ- 
ἀεςτβίδηὰ τ ῆδαὶ 8 βαϊά, Φοβῆ. ἱ. 1, πδηοὶν, τ8δὲ 
“10 [οτὰ βραῖκο ὑητ0 Φοβδιιδ.᾽" ἘΕῸΓ Βοηςοοστῇ 
Δ ΠΟΘ ΔΓΟΒ6 ποῖ 8ἃ ργορμοῖ |ἴκὸ πηῖθ Δἴοσβεβ. 
Ταδὲ νοῦ Μόοβο8 ψγ88, οου]ὰ ποῖ τοροδὶ ἰδ} ἴπ 
ΔΏΥ ΟἿΒΟΥ ροτβοῦ. Φοδδιδ, {ΠοΓΕΌΓΟ, νν88 ΟΠΪΥ ἴμῸ 
Το Πος ἤοη οὗ ἃ ρᾶγὶ οὗ ἴῃ0 ῬόΟνοΥ οἵ Μοβϑβ; Ὀυϊ 88 
δ ἢ μ6 δὰ οοπαποίοα τ[Π6 Ηγϑιὲ Βἰβιογ 4] δεῖ οὗ 
Δ] ΒΠπλοπὶ ἀῤπιαπάοαά ὈΓΥ 1ὴ6 Μοκαὶς 'αν. ΤὍῇς 
(οπημοϑὲ οὗ (δῆ λ8η νγ88 [86 ΠΟΟΘ8 ΤΟΒΏΡΡοΟΞΙΙ- 
θη, οὗ τὴ6 Μοβαὶς βυϑίθπι. πάσηι θα ἡπν 
ἸΙδογαῖοά, τοοοϊνοα 4 πδιίομαὶ ᾿οιηοβίομα, 'Υ̓́ θη 
9ΦΖοβῆσα αἱοιϊ, 6 ἀἰνϊβίοη οὗὅἁἨ ἴῃ Ἰαηὰ βδιποπρ εἶϊο 
γι ῦς 8. νν8 ςοπῃρ]οῖρα. ὙΠ ἴπ6 ἀξαῖῃ οἵ δῖοξοβ 

αἰ ῬΘΟΌΪΑΙ δι ρ δεῖ ἴῃ ἐὯα Το πίῃς μαξαδραα: “6 
δίσοῃβὶ δηιν Τοῦν ΘΟΌΤΑΚΘΟΟΙΒ ἴο ἀο δεςοοζάϊης ἴο δὶ} ἐδ ἵδπε 
προ Μοκδ9 ΤΥ δογγδηὶ σοπμπηδηάοι ἴδπο0 : ἔτη ποῖ ὅονη ἐξ 
ἕο ἐλὲ τίρλι λαπ ον ἰλε ἰῇ ") (ΦοδὮ. 1. 1). " ΤΏΘΤΟ πδλ ποῖ 
α τοοντὰ οἵ 41} {πδὲὶ Μοκοα οοτητηδηἀοὰ πο Φοκυλ, τεϑι ποῖ 
Ὀοΐοτο δ]}} ἐδ οουξτοκδιίοη οὗ 1υτδοὶ " (Φοῦδι. τί ϊ!. 86). “ΑΔ 
[Π9 ἴοτὰ σοπιπιδιιάοα Μοκοδ [ι8 δοστδυΐ, δὸ ἀἰὰ Ἀοδοα σοῦ"- 
ταδηὰ Φοόδῆυδ, ἀπά 20 ἃ «ῳοκλμα; Ὧθ Ἰοεῖδ ποϊῖης υπάοι!φ 
οὗ Δ}} ἰδὲ ἴῃ 1,οΥὐἱ οοαιπιδη οι Μοθοθ " (Ψοδὴ. χὶ. 18). 

ῬΓΒογουον, ἱποτοΐογο, Φοδυδ ΘΙΤΡΙΥ ὁχοσουοθ ἴδ ἘΠῚ] οἵ 
Οοὰ 886 ὀχργοβδβοὰ ἴῃ ἔπ ςοτιιηδηᾶθ οὗ Μίοδοδ, (ἢ ὩΘΟΘΑΝΙΟΥ 
ἴον ἰηφυϊγίης ὈγΥ ὕτίπι ἄοθα ποῖ δζίϑθι [1{ 16 Ῥγοοΐβοὶν ὑπ (4,5 
ἐχεομον οὗ ἴῃ λοεδίο σοι ϑηὰδ ἰδὲ αοἀ δροαῖκθ ἰὸ Φοκ κ, 
48 Ὡολῃ. ἰν. 10 οἰθδυῖν ἰοδοῦοδ: ὉΠ Ὲ}} οτοτν Ως πα 
δυϊεῃοά ἴπδὲ ἴα ἴ,οΥτὰ σοιητηδη δὰ “0508 ἰο δρεαῖς. δος οτὰ- 
ἴὴς ἴο 4}} ἐϊδὲ »ίαβεδ οομτηδηδοὰ “οα δ." Ἐμὸ ἀἰϊτεεῖ 
οομμδηᾶ οἵ Οοὰ ἰο Μοϑεθ ορεγαῦῖδα οὐ “οδυδ ἩὮῸ εχο- 
οὐδ τ. 

Τῆδὲ Φολῆθδ ἰδ ἔθ Θχϑοῦϊον οὗ (ἢ6 σοτητηκηδδ οὗ "ήοδος, 
σδηηοῖ Θοπαἰϊδιϑ ἐγ πἰξ ἰπ6 δρὶτὶς οὐἨ ἴδ Ὀοοῖς ν᾿ ϊσΐ τὸ- 
ἰδίεοβϑ 6 ἰδίουυ, Ὀ6 ογεγϊοοκοὰ. ὙΠοη, Βονσονοσς, ἴδ 6. 
οἰδίοα ὈΥ͂ τίπι [δ δ! σὐδὰ ἔο, διὰ ἰὲ 18 ραϊά, “᾿ δεοογιδϊως ἰο 18 

τοοῦτι " (ἿΒ Ὧν), Ὧδο τοίβιθῃοο ἰδ ὑο ἐδ δᾶσῃθ (ρεῖοσι!ς) 
τηοῦϊῃ πρίοι, Φ9οδι. χίσχ. δύ. δεεῖστιϑ δὴ ἰῃποτίϊδηςο ἴο 

᾿ Φοδδτα, “ δοοογάϊηβ ἴο ἰδ τωοαϊα αἵ ζοιοναα" (Ἶ) 
ΤῚΝ Ἢ). Το πιοίοά οΥἵἉ ἀδοίδίοη οοῖθοα ἰηῖο μἷδν θῶ 

ϑοδμιυὰ μὴδ πο ἰηϑεγυςοηθ ἔτοπι Μοϑοα ποοογϊως ἴο ψ Ὠΐον 
ἴο δοῖ. ΤὮο ρεου αν ροαϊου οὗ ΦοΔ Δ, ὈῪ πθοῖι, Ὠ ΣΟ ΚὮ 
6 ποτὰ οὗ Μοδοα, Θοιὶ δὲ}}} αἰπαγη ϑρϑακα δθὰ δοὶβ 56 
'ΔΓοῦυχη Μοδοο (  οδἢ. ἐΠ. 7), δοιὰ πὸ Ὡθτορί "61.865 ἄοθα τοῖ 
1 ΚΦ Μοδβοα δίκαὰ ὀφίογε, ὈᾺϊ αὐέν, ἴμο ῥγίοδὶ, ὈΘΌΌΣΗ ΘΟ ΘΥοσΥ- 
ἩΠΟΤΟ τηδοϊΐοοί. Τηΐδ ροαὶϊο 8]δὸ ἰδ ππίαυο, δὰ ὭδνοΣ 

δρεϊη ΣοσγΒ. [ε ἰδ ἰπογαίοσο δὲ ἢ ἀδδαῖν, δηά ποῖ Ε}1} ἐῃ ον, 
ἢας [ὯΘ ργοροπάδγβῃοο οἵ ἴὯ0 Ῥυίεδι 86 ἐδο :δοίσ ροκδξαλοσς οὐ 
κ6 Ὑοτὰ οἵ θοά, Ὀεθοπιθ8 {]}} πιδηϊέεδῖ. Τὴ ἕδσῖ, τὨσετυ- 
ἴοτο, ἐμδὶ νγὸ ΟἿ της Ὠραῦ οὗ δὴ “ἴ δακίγμὶ οὗ [9 [τι], " φὸ 
ὃαῦ ἴγοε Ὀαΐοξ οὔκοῦτυ, [2 [1] οἵ ἰηδίγτυο οι οὐ ἴδ λλξδίος.- 
οδ] Ῥοαϊο οἵὗὁἨ διίζαϊ γα. 



ΟΗΑΡΤΕῈΒΞ [.1, 3. οὗ 

186 δρί γί: γενοαϊοὰ ἴῃ [6 16 ΘΠ ἴΟΤΒ ΠΡΟῺ 118 ΘΟΌΓΒΘ] ἀ6ΥΒ5 ΑΥῸ {πὸ ΒΟΥΘΗΪΥ Τὴ ἤοβοη ὈΥ Μοβοβ (Ναπι. 
ἰγοῦρἢ ἴμ6 ΠΙβίογυ οὗ 86 που]ά. ἢ [86 ἀο- 

οὗ Φοβῆυδ, 186 πδίομδὶ ἀδνυθὶορπιοηΐ οἵ 
8.86] ἴῃ (δηδδὴ τοι πιοποῦβ. Πα Ῥοβιτοῃ οὗ 

Μοβεβ νδ5 Ὁ ηΐ4ι6, δηὰ 1Κὸ τπδἱ οὗ ἃ ἔδίῃογ, οου]ὰ 
ποῖ Ὀ6 τοῦ], ΒΟ δο ἀΐο8, [86 ΠΟΙΓ 855Β:.1})68 
το Βοῦβα πὰ 118 τιδπαρεπιθηῖ. ΤῊΪ8 ΠΟΙΓ γ͵88 ποῖ 
οβθσθδ, δι: 180 ῬθΟρὶῈ ἐϊθε}! ἢ, Φοδῆαθ νν88 ΟὨΪΥ͂ 
8 ὈΤΩ ΟΠ ἤΠυδῖΟΓ οἵ 116 Μοβαῖς δυϊβουῖν, 
ἡμεοία ἰ4}}Υ ὙΠ τΠ6 δείζασο οὗ 186 Ἰδηά. 

ἃ ἯΔ8 Ὀσϊ [6 Θχοοθνα ΔΙῚ οὗ Μοβοβ ἴοθγ [86 

οσυφαεοὶ (ΓΙ Ὁ, “ τοϊπἰβίοσ," Ζόβῃ. ἱ. 1). Ηἰϑ ραγ- 
ΒΟΏΑΙ ΠΥ 158 ᾿ΠΒΟΡΑΣΓΔΌΪΘ ἔγοπη ἴπδὶ οἵ Μοβοβ. Α8 
Ε]Π Ν᾽ 5 βρὶ λ ἀο68 ποῖ ΠΟΥ ἀσραγὶ δῸπι [86 Ὡ8- 
ὕοῃ ἀπτ}] ΕἸ15}2᾽ 5 ἀοδίῃ, δοὸ ἴῃ 6 ῬΟΓΒΟΙΔΙ οοπαιιοὶ 
δηὰ στιϊάδπος οὗ ἴΠ6 Ῥϑορὶθς ὈὉγῪ Μόοβεβ ἀο ποῖ δῇῃ- 
ὮΓΟΙΥ ορδϑὸ πη1}} [86 ἀσϑι οὗ Ψοβῆιια. «Φοβιδ᾽ 8 
δοῦν 15 ̓ π8ἴ ἃ8 πηϊαπ6 88 {Ππ81 οὗ μἷ8 ἴἸοΔο Ποῦ. Ηὸ 
8 ΠΟ ἱαυρίνοσ, θα ποῖ Γ 18. δὲ 8. Κίηρ' ΟΥ̓ Ἱπᾶρο, 
85 ὍΈΓΟ ΟΠΟΙΒ ὙΠῸ σδη6 ΔΠΟΓ τη. Ηὸ 18 ἴῃ 
δουδης οὗ Φοδονυδὶ, ᾿ἱδϑιηθποῖ 85 ᾽6 ἰ8 [Π6 τηΐη18- 
16Γ οὗ Μοβεβ. πὸ σοΙτοεροηάρφῃος θοΐνοορη ὁ πάρ. 
1.1 δηὰ ψοβῇ. ἱ. 1, 18 {8 γ ΟῸ ἃ ὙΘΥΥ͂ Ῥχοίοαπα 
ὁη6. ἼΤΠς ἀσαιῆ οὗ [δ6 τηθη, τ Ὡς τῇ6 86. νΟΓΒῸ8 
ΛΟ ώλσνρνο Ττοοογά, σαν γίδα ἴο {Π6 ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΕΒ ἴπαϊ 

ΟὟ 
ΤῈ δΟΏ8 οὗὨ Ικγβϑὶ δαϊκαὰ σϑβονδῃ, [ἰιοτα ]γ : 

“Απὰ ἰδ σατηθ ἴο ρᾶ88 . . .. ἀπα [16 80}8 οὗ ϑγδ6] 

δοκοὶ," οἷς. ὙἘ6 ἢτδι ““δπᾶὰ᾽ (Ἷ) ἱπιτοάμποοβ τῃ6 
ὁδαδβο,} [6 δοοοπά ἴῃ6 φομβοαποποθ. [{ ἴβ ἸΠΟΥΘΟΥ͂ΘΓ 
ἱπυπιδιοα τπδὶ [Π6 ΟΟΠΒοαι 06 8 ΒΡΘΟΟΥῪ ἰπ σοτηΐην;, 
[οἱϊοτεβ 1185 σδβο του δὴν ἱπίεσναὶ, ΤΠ ἰγαπ8- 
ἰδιίου ταῖσι ἤδνθ Ὀοοη: “Απά ἱξΐ σΆπιθ ἴο Ῥ888 
ον 6. ἴδμδὲ [86 808 οἵ [5Ὑ86] ἐμιπιδα αίεοίν δοϊκοὰ ; " 
οὔ, ““Βοδσοοῦ  παὰ Φοβηυδα ἀἷοά, θη {ΠῸ 80Π8 οὗ 
ἴ5γϑοὶ, εἴς. {168 ἰπ ἴῃ6 παίιιτο οὗ ἔἴπ6 ΗΘΌΓΟΥ 
οοραΐα, ἴδδὲ πμθη 10 Ἰηϊτοάτι 08. ἃ ΘΟΠΒΟΟΌΘΠΟΘ, ἐϊΐ 
δἰδὸ τλϑτκϑ 1ξΐ 88 ΟἰΟΒ6Ι 7 οοπηροίοα ἢ 118 δηϊοοο- 
ἄδπς ἰπ ροϊπὶ οὗ {π|ὸ. ΤῸ Οτὐθοῖβ δπὰ Ἐοτηλη8 
ἸΉΔ6 5 ΤΩ ΠΑΓ τ156 οὗ καὶ ἡπηὰ εἰ. ΟἿ [06 ᾿ἴπο οὗ ᾽1τγ- 
«ἷὶ (“Ἐπεια, ϊ. 9): ΥὶΣ »γῖπια ἡ 

“Απελίϑεβ ἄατα γαἰΐ υεία Τυδεδαῖ. 
Ἰάΐοπι ἢΔ8 4140 ραδββοὰ οὐδ Ἰηἴ0 ἴπ6 Οτοοῖ οὗ τῃ60 
Νεν Τορίδιποηϊ, οἴ, Τκα ἰἰ. 21 ; καὶ ὅτε ἐπλής- 
θησαν ἡμέραι ὀκτὼ . - . - καὶ ἐκλήθη, εἴς. : 
“δηὰ [86 ΟὨ ἃ τγᾶβ οἷσῃϊ ἀδγβ οἷά, ἤθη Ἰοσιμν ἢ 
ἱξ τᾶϑ πδπηϑὰ Ψ68518.᾿ Βογο ἴπ6 ΟοΤἷο γογβίοῃ [1Κ6- 
Ὑ166 τοίδίηβ [Π6 ἀου]6 γαλ, “ δηᾶ," ΤῊΐδ Ὀγΐηρβ ουι 
1ῃ6 τιοτο ἀοἤη1ἴ6 Β6η86, ὈΟΪἢ ἰπ [ἢ 6 ῬΡΆΓΑ]]6] ΡΑΒΒΑΡῸ, 
Φοεὶ, ἴ, 1, δηὰ Ποῦθ. ϑῬεδιοο Υ μδὰ Μορβοβ ἀϊϑὰ, 19 
186 Ἰάοα τῆ6γο, βοὴ αοὰ Βρᾶκο ἴο Φοδῆμπια, ὍΤἢο 
Ξογοσγησιοπὶ οὗ [δγδοὶ τγὰ89 ποῖ [ὉΓ ἃ τηοιηθηΐ ἴο 6 
ἱητοιταρίο, ΘΟΔΆΓΟΟΙΥ ᾿γᾺϑ Φοβῆθπα ἀδαά, στ Βθη [ἢ 6 
τοὴ5 οὗ δγϑρὶ δδοϊοὰ Φεῃονυδῆ. ἈΑ48 Ψοβῆτα βῦς- 
ἐροἀρα Μοεοβ ἴῃ ἴπ6 σοῦ ἀϊγοοῦοη οὗ δἤδιϊΓ 8, 8ὸ ἴῃ 
οὐαρτοραῦου οὗἨ [80 Ομ] άτοη οὗ 5σδθὶ βιοοοοάθα 
Φοοῖπα. 86 τοργοδοηιδενοβ οὗ [Π|8 Θομρτορδὕοηῃ, 
88 ΔΡΡΟΔΓΒ ἴτοσῃ “9088, Χχίν. 81 δπὰ Δυάχ. 11. 7, δΙῸ 

ἔν ΕἸάοτα (Ὠ 3171). “7ονείβηι τταἀϊ ἴοπ, δοοογάϊρῚΥ, 
ΤΩΆΚο5 [06 δρί 8] ἀοοίτηα 0889 ἴοτ) Μόοβοδ ἴὸ 
Φοριδ, δηὰ ὅτομὰ 9 οδπ8 ἰο πὸ ΕἸάοτα. ΤΊ] οδ6 ΕἸ- 

1 [Βεετπεὰσ: πο [ἢ οουυσποιϊοα πίι ἴμο πογάβ, 
ἑδδον ἐμθ ἀεκαΐμ οὔ Τοθπυα, ὅτε σοπηθοὶδ ἐτροὶΓ πὶτὰ ἰδ 
εἰοείος πασχδῖῖγο οὗ ἰὴ Βοοῖς οἵ ϑορῆυδ (χχῖν. 29-88). κπὰ 
Βεοοην ἀδαίχζηδοα (9 Βοοῖς οὗ ὁ υὐξζοα 82 ἃ ᾿ξπκ ἰη ἴΠ9 σὨ δ! ἢ 
οἵ ὑυοοκε πο; τοῖδῖο, 0 στοῦ οοπηροίίου. ἴδ [5Δοτϑὰ] 
δίικίοῦν οὗ ἔδο πον, ἔγοπι ἐθφ ογοαιϊίοι ἴο ἴὯ9 ὁ6χΧ]16 οἵ ἴΠ0 
᾿υδοδίυδη δ οὗὨ 106 δοπίπογ κίηκύοιι. πὸ δογοσγαὶ Ὀοοκδ 
ποεὰ οοο δίῃ Ἐδ19 οοηποοίοα Ὠἰδίοτίο 81 δοοοιυοῦ δζὸ ἰοϊηϑὰ 

υγοῖμον ΒΥ ἔμ εοπηροίίτο Ἶ."" -- ΤΑ] 
3. ΟὗὨ ϑοσερίυακ, 4π|. ἴν. 8.14, σ πο δἰαῖοϑ οὦ ἴδο βαϊποῦῖν 

αείαξ, οἱ 

ΤῊ Ἠεῦτον Ρ 

χὶ, 16) ἴο δϑϑῖβὲ εἶτα ἴῃ ὈΘαΥπρ [6 Ὀυπγάθδῃ οἵ τ[9 
ΡΘΟρΪ6. ΤΏ ἴοστῃ “ ΕἸάοτ,᾽ ἰζ 15 γα, 18 ΔΡΡ]οα ἴο 
ΘΥΟΓΥ ΔΌΓΠΟΥΪΥ ἈΠΟ ἴ86 ΡΘΟΡΙΟ, Θβρθοδ! ]γ εἶν ]], 
“Ἰ]άοΓγΒ,᾽ 88 γοργοϑοηΐδτῖνοϑ οὐἨἉ ἴ86 ῬΘΌΡΪΘ, 816 ὙΠ 
Π68868 οὗ [πὸ γοηάοΓ8 οὗ Οοά ἰπ ἴἰ ἀοδοτί (Ἐχ. χυὶϊ. 
5). ΤῊ “ΕἸ άοΥΒ᾿" τὲ ἡιιάρο9 ὁ (1)6αι. χχίί, 16); [89 
οἶν}] δυυπονο8 οὗ οδοὺ οἰΐγ ἀγὸ “ΕἸ ΔογΒ" (Ποῖ, 
ΧχΥ. 7). “ον ηΥ οὗ ἴδ6 Τ᾿] ἀογΒ,᾽ ἢ Μοβοϑ δηὰ 
[6 Ῥγιοβϑίβ, 6 ῃοΪα 106 σίου οἵ αοὰ (ἔχ. χχίν. ὶ, 

εεᾳ.). Το ὩΣ, ελοίετίπι, οἴοοτθ ομαγροὰ τ 
ὀχοουνο δπὰ ρου] οο ἀπτ68, ὈροοτμΘ “ ΕἸ ΟΥΒ᾿᾿ 88 
β00ῃ 85 ΤΠΟΥ οχοσυῖο [86 τορι]. 8 οἵ δῖοβοϑ 
ΔΙΏΟΙ ΚΡ ἴπ ροορίο (ἔχ, χὶϊ. 21). “Πο βονεηῖν ΕἸ] οΥ8 
ἍΠΟ δδϑϊδιοὶ Μίοβοβ ἰῃ Ὀοδτίηρ [06 Ὀυγάθῃ {Ππεῖ 
γοβθοᾶ προ ἢἶπὶ πγιϑί, Γποτοίογο, θ6 ἀἰδίηριθῃοα 

πὶ ἴΠ6 ΔΕ ΠΟΥ Ἶ 65. οὗὨἉ [Π6 ϑόν ΓᾺ} {ΠῚ 08 δηα οἰτ8. 
ΤΏΉΟΥ τορτγοβοηῖΐ ἴῃ6 Π016 πϑῦοη. ΑΑ8 διε, {ΠΟΥ 
τηΐία τὶ Μοβοβ, δὲ ἴπ6 οἰοδο οὗ 819 ΠΆΓΟΥ, ἴῃ ΠΟΠ|- 
τ Πα ΐηρ ἴ[Π6 ΡΘΟΡΪΘ ἴο Κορ {πὸ ἰαννγ, δη 4 ΔΗ͂ΘΥ ρ889- 
ἱπρ ἴ.6 δογτάδῃ ἰὸ δγοοῖ ἃ τῃοιποσίαὶ οὗ γτοδῖ βίοῃϑϑ 
( 6αι. χχυὶ 1, 2). θυσίης ἴῃς τορόπου οὗἩ Φοθῆμδ, 
1ῃ6 Δυϊῃογίεῖοβ δη ἃ σγοργοβυπίδτνοβ οὗ [86 ῬΘΟΡΪΘ, 
Ὀεοδίάθ [Π6 ῬὈγοδίβ δηὰ 1,ον ῖο8, οοηϑίβὲ οὐὗὁἨ Ἐ]ΠάογΒ, 
ἢοδάβ οἵ ἰτῦεβ, μα ροδ, πὰ παρ βίγαῖδδ (δλοίετίπι). 
ΘΌΘΙ 18 ἴΠ6 ΘΠ ΟΓΔΙΙΟη ἀπο τὸ ςοῃηϊοδὶ οὗ Αἱ, 
δΔηὰ ρϑυ οι] Υν ἱη Φο58}.. χα. 2, ΠΘΤΟ, 1ῃ οτοσ ἴὸ 
αἷνο ἰδ ]Α5ῖ ἱπδίτ 108 ἴο [5γλο6], Φοβῆνδ 681}8 Α]} 
1η6 ΣΟρΡΓΟδοηΔῦνοΒ οὗ ἴΠ6 ΡΟΟΡ]Ο τοροῖπογ. ἩΤῊρ 
ἴῃ οἷ. χχὶν. 1, ἴτ 8 βίδιοαὰ πὶ ΨΦοβθθδ “ἢ ἴογ 
[π6 ΕἸ ΓΒ οὗἩ [5.86], ἀπ α ἴον {Ποῖν μοδά8, ᾿πάσοϑ, ἀπά 
ΤηΔρ ΒΓΑ ϊ68.᾽ {πο ἀϊδιϊηοοη ἡγογὸ ἱπιεπά θα ΠΟΙῸ, 
ἐς αὰ Ὀοδη Βῃ δ) οἰ ηϊ ἴο ΒΑΥ, ““ΟἸΔΟΥΒ δπὰ μιοπάϑ ; ̓  
ἴον ἡπᾶάροβ. δαπάὰ τηϑρὶ"γαίοϑ ΓΘ 8180 “ὁ ογ8,᾿ 
Βαε ἢὸ «411. τοροῖ]οῦ [η6 παΐίοπαί Υ ΓΟ ΒΘ ἢ ΔΕ ΥΟΒ 
ΔΠ4 τῆθ0 οὗ [ἢ6 δευόταΐ ἰγχίυοα, κὸ ἔνο ““ Ηοιιδ68 ̓ 
οΥ “ (ἰδδιηῦοῦβ." ὙὉὍὉἘΠῸ {π|084] Τοργοβοηῖδνοθ δηά 
Δυῖῃο ἰἰἶἴοΒ μ6 ἀἰ51π||155685, δι [π6 “ΕἸᾺ6γΒ," ὙΠῸ 
ὈΟΙοΩς ἴο 411 τἴ86 ἘΠῚ 008 1π ΘΟΙΠΠΙΟΠ, ΓΟΙΏΔΙΠ ΠΘΔΓ 
Ἰιΐτω, 88 ΤΠ Ὺ δὰ θδθῆ ΠΟΔΓ Μοβοβ. ὙΤλοβο, τΠ6ΓΟ- 
ἴοτο δσὸ {ΠΥ ὙΠῸ, ὙΠοη Φοβῆθα αἀἴ68, Βῖορ ἰηἴο 18 
Ϊδοθ. ΑἊΑ8 ου ἢΐπι, 80 οῃ ἴδοπι, Πογὸ ἢδα Ὀδοη Ρὺΐ 

οΥ ἴπὸ βρίσῖ τ τπδὲ 48 ου Μοϑβ68β (Ναπι. χὶ. 17). ΤΟΥ 
ΟἱΙΘΚΙΥ πὰ ΖΟΔΙΟΌΒΙΥ πἀπάογίακο [Π6 ΓΟΥΘΓΙΠΙΘΠΪ. 

ἜΜμΟΥ (ἀοἰογτηΐπο ἴο θορῖπ δὴ ποθ ΠΕΙῸ Φοβδι 
βίορροά, ἴ0 πα κὸ ὙΑΥ ΟἹ ἴΠ6 Παίΐοπ8 ὙΠῸ πανς ποῖ 
γαῖ Ὀοοη Τοπαιιοτοάᾶ, ΤπΠου ἢ {Ποῖγ απ 8 ἤᾶνα Ὀ0Ο1 
αϑοϊρπῃοὰ ἴο ἴπ0 ΒΟΥΘΓΆΙ {{]ἠῸ 68 (}05}. χχὶ. 4). 
ἘΣ 8 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἀδδά, θοΐοτο [πὸ ΕἸ ἀΟΥ8 ᾿παυΐτο οὗ 

ἃ, 
Νο {πίῃ ογ νοῦ οαγοὰ [ῸΓ ἢἰ8 οὨ]γθη δὲ Μοξοβ, 

πηᾶον ἀἰνίπο ἀϊτοςοῃ, σΑγοαᾶ [ῸΓ Π͵8 ΡΟΟΡΪΘ. .ιο, 
πο, τ θη 6 8 ρΡΌΠΟ, 8}8}} ἀοίογπηΐπο ὙΠδὶ [0 
ῬΟΟΡ]Θ ΔΓ ΟΥ̓́ΔΓΘ Ποῖ ἴ0 ἀηάογίακοῖ ΤῊΘ ΔΏΒΕΥ 
ἴο ΑΝ ποβίοη ͵8 τοοογάθἃ Ναιη. Χχυΐ!. 2] : ΑΘΓ 
ἴπο ἀῤδίὴ οὗἩἨ Μοβεβ, Φοβῆυδ 18 ἴο βϑίδῃα ὑοίογε Ε]οδ- 
ΖΆΤ [86 ργοϑῖ, ἱπαυΐτο οὗ ᾿ἷπὶ δῇ 186 ἡυαρτηθηῖϊ οὗ 
τίμα ἔγοιῃ Φομπονδῆ, πὰ δοσογάϊπρ τὸ ᾿ἷβ8 ΘΉΒΥΟΓ 
{ΠΟΥ 8}}8}} ρὸ οιι δῃηὰ Ἵοοπο 'θ. Τμδῖ Ζοβῆυβ ΘΥΟΓ 
ἀϊά εἰ8, [6 θοοΚ νυ] ο ὈΘαΓΒ ἢἷ8 ΠΆΠῚΘ ΠΟΥ ΘΓΘ 
τοοογβ. [ ἰδ ομαγδοϊουβιῖς οὗ ἷ5 ἘΧΟΘΡ.ΟΏΔΙ ΡοΒβὶ- 
οῃ, 88 θοππὰ ὈΥΆΙΟ γοτά ἀπὰ ἀϊἰγοοι 8 οὗἩ Μο868, 

οὔ δοπίδι ἐγοά!εοῦ ἐπδὶ ἐμ ΟΓΘ ΤΟΤΘ ἴῃ ΘΥΟΓῪ ΕἾ ΕΥ̓ δουθ ᾿υάκοα, 

ἐδοὴ πἰῖϊ ἵπὸ [δυϊοδὶ δδεϊδίδηϊδ, οοστοδροηάϊος ἴἰο ἴδ 

ϑουθοϊγ-ἴπο ΟΥ̓ ἐΠ|6 ΚΘΏΘΓΑΙ δοηδίο. 
δ [ΒΛΟΗΜΑΝΝ: “9 βοὴ οὗ 16186] Β6σΘ δτὸ Ὠοΐ [86 ὙΠΟΪΘ 

δίΐοη, Ὀυξ ΟὨΪΥ ἔθ ἐτίυθθ ποῖλὶ οὗ ἴμο «“]ογάώδλη, σὶὸ δτθ 
δροίκοϑῃ οἵ ἰπ ἔδο ϑηπι|9 ΝΆΥ, δῃ4 ἰῃ ὀχργοθδ σου γα ἰδ ποίου 
τοῖν ἴῃς ἐστί οα οαδὲ οὗὁἨ πο Φουίδη, ἴῃ 908. χχῇ!. 12, 18, 82. 
᾿Ασοοτγάϊηρς ἴο ϑ3οδῖι. χὶ ἰἢ. δηὰ χχίηι. ἴῃ Γαγέμον οοπῆϊοὶ υἱ ἢ 

109 ὑπυδιδηϊ 8 τδδ συ θθηξ οὐ ἴθ Ἰγοβίοση, Ὡοὲ ΟἹ ἐδ 

εακιοτῃ ἰγίροα. Ἠδθῦοε, αἰκο, ἔμ 6 (ον ος δοοου πὶ ἐγοδία ΟΌΥ 

οἵ ἴδ ἀοίιιφ δηὰ οιἱυϊδείοιμ οὗ ἔιλ0 'ταδίϑσιι ἰδιβδωὶ." --- Τδ} 



260 ᾿ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 90 0688. 

1μδὲ 180 νογὰ οἵ αοὰ οοπιοβ ἀΐγθοῖ! Υ 10 Ηΐπι, 8]-} ᾿ς Κ. Α.8 γοῖ το {τΐδο Ποϊὰ δῃγ ἀδβηΐίο ῥγίοσ! οἵ 
ὙΠουρ ἢ 6 γ8ΠΚἈ δῇϊοτ Ε]θαΖαν [Π6 ργίοβι. Βαϊ (ΠΪ8} γαηκ. ΕῸΓ (6 88Κ6 οὗ ρϑϑοθ δηά τίρῃὶ, ἰδ νγδ8 Ἰοῖϊ 
ἰ8 ποῖ 1Π6 ροκτίοη οὗ [86 σοη ἴοη οὗ ἴδγβϑοὶ; 
δηἃ ἤοησα [πὸ ργον βίοη τηδάς ὈγῪ Μοβοβ ἴῸγ Φοβῆυδ 
ΠΟΥ ἔὈγΠ ΔΙ Υ οςΦγ68 Οὗ ἔογοθ. ΕὉτ ἴΠὸ γϑι ἅπηθ 

εἶποα Νάτη. χχνΐϊ. 91, γγὸ ὅπὰ μοῦθ (πο νγογὰ δ 
νεῖ 533}, ἴπ [80 εἰχηϊβοιίοη “ Ὁ ἱπαιίγο οὐ σϑδο- 

τ}; ου [86 ὩΣ ΕΝΞ χιν" οὔ 1πδὲ ραβ88α 98 δῃὰ 

τ ΤΣ χιν)", οὔ - 1818. ἀτὸ δαυίϊναϊθπὶ Ἔχρτθδ- 
Βίοηβ. Ιπαυϊγίο8 Ραΐ ἴο ἴπ6 Ὁ τῖπι ἀπά Τμυτητηΐπι 
ὍΟΓΘ δηβνογοα ὈΥ̓ Ποπ6 Ὀπὶ ἀοά. [Ιπ ἴἰὸ 880} 1π|6 
ΟΥ̓Δ 18πὶ οὗ {Π|ὸ Μοβαὶς ἰδὺν ον ΤΥ ἱπίογηαὶ τπουρῆϊ, 
ΟΥΟΓΥῪ ΒΡ᾿ Γϊπ6] [τ α}}}, ρτοβοη 8 [1861 πῃ τΠ6 ἴοτηι οὗ 
Δ ΘΧΙΘΓΏΔΙ δοίίοη, ἃ νἱβ 0]60 δυταῦοὶ. ἴὐτὶπὶ δηὰ 
ΤΒυπηίῃ (Ἰὐρηϊ δπὰ Ῥαγτν) 116 ἴῃ [80 Ὀγθαβυ ρ]αῖο 
οὔ [δα ποδτί οὗ [6 ῥΓεϑῖ, ὙὙΠΘῺ Π6 ΘΠίοσβ ἰηἴο ἴδ6 
ΒΔΏΣ (Εχ. χχνιὶ. 80). ὙΉΘΥ 116 οπ τπ6 Ὠοατγί; 
δαῖ ὑπδῦ Ὑ ΠΊΟΝΙ 18 ἱπαυἱγοὰ ΔΙ͂ΟΣ, γϑοοῖνοβ 118 δοϊ θη 
ἤτοι ἴΠ6 ϑρί τις οὗ ἐπ ἴ06 ποδγὶ οὗ [6 Ῥγίθϑί. 
ΟὐπβΘαποΠΙΪΥ, δ᾽ που ἢ ἰπ ἴδ ἰοσι οἰαςείσια (ΝΌΠι. 
Χχνυὶϊ. 21), [Π6 Ἔχργοβδίοη 18, “Ὃ ἱπαυΐγο οὗ 186 
υκίῖμμ,᾽᾽ Βογα δηὰ οἰϑοίνῆοσο ἰη 186 Βοοῖς οὗ δυ 
ἐξ 18 ΑΙ ΨΑΥ8, “΄ ΔΠ4 Τθ6γ ἱπαυϊγοὰ οὗ ϑελουαλ." ὙΠῸ 
Οτθοκβ γα ι8οα [86 ΘΧ Γοβϑίοη ἐρωτᾶν τὸν θεόν ἴογ 
“Ἰλαυ γίηρ᾽ ΟΥὗἨ τὴ6 ΟΥΔο16,᾿᾽ οἷ, Χοπορῇ., λήεπι., νἱϊ. 
3). Τῆς ὕτίπι 6180 νγαῦο δὴ ογβϑοὶθ, ἀπά ἃ ρυΐοβδι 
δηποπηςοα [6 ψογὰ οὗ Οσοά. Τῇ Οοά οὗ [5τβεὶ, 
ΠΟΟνΘΓ, ἀοθϑ ποῦ βροᾶκ ἰπ τἀ 168 (Ναπι. χὶϊ. 8), 
θαῖ ἰπ οἰοαῦ δηὰ ἀϑῆπίϊο ΓοΒροπβοβ. [5τ6] δ5 Κϑ: -- 

ὝΜΈΕο οὗἁ υἍΝ} 5881} ταὶ σοὸ ῸΡ δχαϊπδίὶ 86 Ο6- Ρ 
ὨΔϑηΐϊΐθ ἴο Κρ διααίηδί μἰτΡ 76 νογὰ ““ρὸ 
ρ᾽ ἰ8 ποῖ ἴο Ρ6 ἴαίκθη δ] τορεῖμοῦ 1 ῦογ}]γ. ΤῊΘ 

ΠΙΟΌτονν ΤῸ, ΒοΓ δηὰ ἔγϑαυ θη ΔΉΒΊΤΟΓΒ ἴῃ βὶρ- 
πἰοδοη τὸ ἴπ6 ατοοῖὶς ἐφορμᾶν, 1,εἰΐη ἀσστεαϊὶ. ΤΙ 
ΤΩΘΔΠΒ ἴ0 δάνγβησα [0 186 διῖδοκ, Ὀπὲὶ σοπορίὶνοθ {Πα 
ἀοίοηβο 48 πιδθ Ὸπι ἃ ἢἰσθοῦ Ιονεὶ. ὙΠῸ ροϊπιὶ 
δια ᾿υδιΠοδιίοι οὐὗὁἨ ΓΠ6 ἱπαυΐγγ 1168 ἴῃ τ ποτά 
“ἢ νει." ὙὍη αυοβοῃ ἷβ ποῖ ὙΒΟΙΠΟΥ δριτοβδῖνθ 
ὨΛΘΑΒΊΓΟΒ 8Π4]] ΟΥ̓ 8.41} ηοὶ ὕὉὈ6 δαορῖοά, θὰ ψὨϊοὴ 
οὗ (Π6 ττ|ῦ68 5}1}8}} ἑηἰξίαία το. ἩΗϊιποτῖο, Μοβοθ, 
δῃα αἴνοῦ ᾿ἶτὰ, Φοβῆυδ ἢανὸ αἰγοοϊοα [π6 τηονοπηθη 18 
οἵ τὴ6 ροορὶθ. ἴὐηάον Φοβῆτπδ, τρόγθονοῦ, 411} [86 
«τ 68 πηϊ θα ἱῃ σοΙ ΟΠ γατίαγο. Α] [ὉΓ οπθ, ὁδοῦ 
(ον αἱ]. Τῇδ ρΌΠΟΓΔΙ νΥᾺΓ 8 δῇ δὴ δπά ; (ἢ ἰδηῃὰ ἰδ 
ἀϊν!ἀοα, [86 ἐτἰδε8 αν δὰ {Ποἷὶγ τουτ  οτῖο8 88- 
βἰχποά τἴθη. ΝΟΥ δϑοῖ βἰηρίο {τῖθ6 τηιϑῖ 6η 
1η6 ΘΠΘΠΊΪο8. 511}} δοί]οα νυ 1ϊ5 Ὀοτάοτβ, ΤῊ]8 
88 ΔΏΟΙΠΟΥ, γοῦν αἰ ΠΟ] ἰδδῖς. [1 γὰβ ἃ ἴοβϑὶ οἵ 
116 δίτοη στ δηά τηογα] οπάπγαποθ οὐ ἴπ6 βουθγαὶ 
τρε8. ΤὴΘ ζΘΏΘΓΑΙ ΜΓ Οὗ οοπηϊιοβῖ ἀπάογ Φοβῆθα 
ἀϊὰ ποῖ οΟπ)6 ἰηἴο οΟἸ] δίοπ τυ 1Π6 ΘΥ οὗἩ ρμοβϑ68- 
Βίοῃ δηᾷ τοβῦ, [Ὁ [Π686 δὰ 848 γοΐ πὸ οχἰβίθηοο. 
Βαϊ αἴνου [86 αἀἰβρογβίου οὗ [πὸ τὶ θ68 βυσἢ ἃ Θ0Π)- 
ΤΠΟῚ ὙὙ8Γ, ΠΟΥ ΟἿ6 ἸΟΔαΟΥΒΠΪΓ, τγἃ8 ΠῸ ἸΟΠΡῸΓ ῥγβο- 
ἤσαδθῖθ. [Γζ ΤΠΔΥῪ 4180 ἤδυθ ἃ δα πη δα {παῖ 4}} 
[86 {1068 Βῃῃου ]α 06 6ῃ 1ὴ ΦΌΠΟΓΑΙ 8δπά βἰπιμ]- 
ἴδθοιβ δοοηῃ τ τΐπ ΤΟΙ βουογαὶ ὑογγοσίοβ Ηδά 
οὁπ6 {Γῖῦο Ὀδοπ ἀοίοαϊιοα, ἔπ οἴπογα νουἹὰ ηοὶ Βαγα 
ὍΘΟΝ ἔπ ἃ ροβίοη ἴο διβίβϑὺ 0. Τα αφυσβοῃ {πογο- 
ἴογο οοποογηθά ἴθ ποῦοῦ ἀπά ἀυῶν οὗἩ 186 ἢγβι δὖς 

1 (6Κ Φῃ [δῖ6 τουιδοσῖτις ἐπ ποῦϑ Ὀπᾶοσ ἔδο ἰοχὲ οὐ ". 328. 
.-Τὰ. 

42 ΟἿ. Ρε. οχὶσ. 2, διὰ ἐπ Ῥνείψέα διβὰ “αίξι οὐ ἰδ Βοοὶχ 
οὔ ϑυάκξει (Κά. Απιοίοτ.) δ 37, Ῥ. 2, οἰ. τ᾽]. 

8 ΤΏ ἰδίου οὐ Αἰ σΏ8 σοί δ 8 ἃ αἰπιΐον ἰηδίληοο. ΤΏ 
ὁουοῖ! οἵ πῶς ὑὈσίοτο ἐδ Ὀδέϊο οἵ Μασδιοη ῬΩΜἔ ρεοαϊ οὰ 
οΥαῦ ΌΥ (ΔἸ πδοῦνα, οἵ ἔπ ἰσὶῦο Αἷδχ.0 Α ρμιϑροπῃάοιδοο 
οὔ ναΐορα, ὀχασοτούύυςᾳ, ἰδ6 ἀληχοῦ, δ σοβυ ἰποϊϊηθά ἰο δυοίά 
ἴδ0 Ῥογείδη δύων, ἩΒΘΏ (δ ἰπιδοῆ δ γοϊθὰ [0Γ 26 δοῦχϑο 
τροὰ ὉΥ ΜΠ περ, ον ἑασοὰ ἐδ 6 (6. ΤΏ δοηδοᾳύροοςο οἵ 
ἡ 6,19 ἔσθ οἵ Αὐδχ σϑα δρϑείδ! ν Ἰοημοτοᾶ. Νοιν ἐμ δίλη- 

ἢ} Οοά ἴο ἀοιογιηΐηθ γῆο βου ἤγδὶ ρΡῸ Ρ ἴο 
ἤρῆϊ ἀραΐηϑὲ τΠ6 1 ΒΔ ΔΠη 08 οὗἩ ἴΠ6 ]6πηὰ, ἴο σγίπά 
Ἢ οπι, 88 16 ογὰ υυϑοὰ ΟΧΡγοδ868 ἰξ, απ {808 ἀ6- 
Ρτῖνο ἴΠ6ηὶ οὗ [Πδὲ ̓ υϑωνὴ ἴον Ὁ] πο 85 πδοη 
ΠΟΥ ρμοββοβϑοά. πο εἰρη βοδίοη “10 γ᾽ οὗ 

ὈΓΙΣ, 5 ΠΠπϑεταιθα ὈΥ τπ6 πιραπίπρ “ἴο οδί,᾿" ΒΟ Ν 
ἴξ 4180 ἢ88. Τ8ὸ (ογγ Ὁ] 6 νοσκ οὗ ταῦ 18 1 186 
δοίοῃ οὗὨ [μ6 Ἰϑϑ ἢ οἱ Ὀγεδά, ἰδ ὕἤϑασβ δηὰ ρὑτὶπαβ ᾿τ 
οὐοςῖ. Ηρηςθ πὸ ατοοὶς μάχαιρα, Κηϊξο, ὈοϊΪοηρβ ἴο 

μάχομαι, ἴο ἥρῃιϊ, Ἰπ8ὲ 845 [06 Ηοῦτον γε, 

Κηΐῥο, ΒαΙοπρβ ἴο νὴ, τὸ δ, 
γεσ. ῶ. Αμπὰ Φοδβονδὴ δδίἃ, σιυδῃ 5081] δῸὸ 

ὌΡ. σδυάδῃ ἰδῖκο8 8 Ῥτοπιποηΐῦ Ροβίοι ΔΙΏΟΗΚ 1ῃ6 
8Β0η8 Οὗ ὅδοοῦ, ὁυθῃ ᾽πὶ [86 Πιπη6 οἵ [Ποῖσ [δίθμογ. 
ΤὨΟ τα ΒΟΠΊΘΆΠΟΥΒ Οὗ 18. 6] ἀδὺ Ὀγθί γοὴ ἔδνου (1.18. 
10 18. 6 ὙΠΟ βανθβ ΦόΌθορἢ ἤτοπι [86 οἷξ ἰῃ τ ΟΝ τὴθ 
με ρος 106 ΟἸΠΟΥΙΒ  ἐανῆτας ὲπι ἴο Ροτῖ5Ὰ ; ἮΝ 
ὙΠῸ, ὈΥ Βασχοθῖηρ Ὦ18 5816 ἰηο ἢ, ΡδΥ͂68 [86 
ὝΆΥ [ὉΓ [86 ΜΟΠΑΟΓΙῺ] ἀ65 1168 τὶ ι Ἰαηὰ Βδ58 
ἴῃ βίοτ ἴουῦ [βγβθ]. Ηδ 15 σρ80]6 οὗ οοηξοββίηρ 18 
δ'η8 (ἀεη. χχχυίδ!. 26). [6 ρἱοάροβθ ᾿ὐτβο] τὸ 
Τδοοῦ ἴοσ [Π6 βα[δ γοϊαγῃ οὗ Βοϑη)δηχίη, δηὰ Βῖπι [ἢ 
Ῥδιγίδυος ὑγϑῖ8. 176, αἰϑο, ἰπ ἴ)6 ΒΟῸΣ οὗὨ ΡΠ], 
λώματ 1μι6 ἀσείβῖνο ννογὰ ἴο {Π6 γοῖὶ πησοοοσηϊζοα 
οβορὰ (ἅδη. χ]ῖν. 18); δηὰ, δἰ που ρῚ ἢ6 θΟΥ8 ὨΪτ)- 
6] Ὀθίοτο ΔΦοβορῇ, [Π6 Ὀ]οβδίηρ οὗὁἨ Φδοοῦ πουοσῖπο- 
088 βδΥβ οὗ δἰπι (θη. χΙΪχ. 8 ἢ.) : “ΤῊΥ Ὀτθίῆσοη 
ΓΑΪδ6 ἴδο6 ; [ἢ6 ΒΟΘΡΙΓΟ 88}} ποῖ ἀδραῦὶ ἔζουῃ 90- 

ἄδῃ." ὙὍὨθ ἐγίδα οὗ Φυάδῇῃ πο] 8 τὴ βδῆηθ ῥσοπιὶ- 
ποηΐϊ Ῥοβἴοῃ. [018 106 τηοβὲ ΠΌΠΊΟσΟῦΒ ἰτἶθο. Αε 
[Π6 ἢγθῖ οοηϑὰ8 (ΝΌπι. 11.), 118. τ] ΒΙΓΘΗ ΣΙΝ ἰδ 
τοδῖον τπδη τΠδὲ οὗ ὈΟΓᾺ [06 {το οὐὗἨἁ Φοβορῆ. [1 
(86 ἀφβοτῖ, ἰξ Ιοϑὰ8β [16 ἢτϑίὶ οὗ [Π6 ἴὉῸΣ ὁποδσιρ- 
ΤΑΘΏ[8, --- δαὶ, ΠΑΠΙΘΙΥ, το ἔμοοΒ [Π6 οδϑὲ (ΝΣ. 
ἱ. 8).2 Ιὲ θορδῃ τΠ0 ἀδθοδιηριηθηΐ δπα δάνυδῃορ 
(Ναπι. χ, 14). Ατοοης ἴμο86 δρροϊηϊοαὰ Ὀγ Μοξοβ 
ἴο 81οὐ 16 ἰαπᾶ, [0 τοργεϑοπίδνο οὗ πᾶδῃ 18 
Ὡἡδιηοὰ ἔγβι (Ναπι, χχχίν. 19); δπὰ μόποθ 6 [86 
Δ]1οὐπιοπὶ Μὲ8 δοῖΠ8}}}7 τηδάθ Ὁπᾶογ Φοβμθδ, πὰ ]οὲ 
οὗ υάδῃ οδπιο οἂὐ ἢγβὲ (Φο8}), χνυ. 1). 

Βαΐ τμ6 {τῖρδο οὗ δπάδῃ μαᾶ γοῖ ΟΥΒΟΓ στ γῖϊα, ὉΥ͂ 
τοΆβϑοη οὗ ΒΊΟΝ ἰδ ὕοοῖκ {π6 ἰη δῶν οἡ [86 ρὈγοβοῆὶ 
οοοηδίοη. θη Μοϑβοβ βοηϊ ἔν ΙγΘ τηθη ἴὼ ΤΘΟΟΣΏ- 
ποῖϊτο ἴ86 Ἰαη, ΟΠ Τη8Π ἴγοσῃ δϑοὴ ῖθο, [86 Πγ68- 
ΒΘΏΡΟΓΒ ΟὗἩ υάδῃ δηὰ ΕΡὨτγαΐμ δ]οηο, 2.11 οὗ ζδϊτι 
δηά οουγδρο, Βουρἧϊ το δά κοη πὶ πίη [00 ἰο ἃ 
Βρί τίς ρ᾽οδδίηρ ἴοὸ αοὰ. ΤΏ ΠΠΘΒΘΘΩΡῸΓ Οὗ ΒΟΤΑΙΣ 
{88 Φοβίυδ, ἴῃ6 βοῃ οὗ Ναη, (86 τιληϊδίοῦ οὗὁἩ Μοϑθϑδ ; 
1806 τοργοθοηϊδᾶνο οὗ πῃ νγα8 (δ]οῦ. Βοίὰ οὐ- 
ἰαἰηοὰ ρστοδὶ ογοάϊι ἴοτ ἱμποὶγ οοηάυοῖ, Φοβῆαδ θ6- 
ΔΙ ἴΠ6 Βιι οο 88 οὗ Μοβοβ. ὙΠ Φοβῆυδ ἀϊοά, 
Οδ]ϑὺ 811 ᾿νοὰ, ὙΤΠ6 ρτοθὶ σοϑροοῦ πο ἢ δα 6η- 
)ογοά, 88 μοδὰ οἵ [86 ἐγῖδε οἵ πάῃ, δ οἡ βδοοοιπὶ 
ΟΥ̓ΤΠ6 ἀρρτοδἕοῃ οὗ Μίοβεϑ, ἸΏΔΥ 8180 Ὀθ ἰηΐοστοά 
ἔγοπι Φοβῇ. χῖν. 6.8 
ὕν ὕἤδδε! 1 αν ἀοϊίνοσοᾶ {πο Ἰδηἃ ἑπΐο Ὠΐδ 

Βαυᾶ. “ὉὍρ ἴδοη,᾽ [Π6 δαάγοββ οἵ δποουσαροτηθηῖ: 
αγίϊε, πιμαείε 1 4 Φυ δῇ ΤΩΔΥ δΟΪ]Υ διίδοκ -- ΥἹοΟΥΎ 
189 οοὔγίαίη. ΟἋὐδ]ϑὺ βίδηἀβ δὲ τη6 μεβὰ οὗ 180 ἐσῖθα. 

ἴα ἐδ 8 οἵ δ ἰοὶ, τ. Δδὲ υἷδοϑ ἴω [9 ΘΠΟΣΏΘ ἮΒ8 πόνοΣ 
δραϊκιιοά ἴο (6 ἰσἱϊῦο (ΡΙυαίδιο;, Ομ. ϑυιηρ., 1. 10; εἴ 
Βύοκιη, διααδελαμδλαίε ὅ«ν Αἰλεέπετ, 1. 148, Ὀοῖο). Ιἐ [6 δα Μ 
(δαὶ Ομδεϊοιοδρηο, ἰηδυοσὰ ὮΥ (Ὧ0 Ὠσροὶο ἀοδὰδ οὔ Οὐσσπὶ 
Θεογοϊά, Ὀοδίονοί οα ἐδ δ'παοίδηδ ἴμο τἰρα οὗ οσταῖσς 100 
γψαησυδτιὰ [πὶ ΟΥ̓ΟΣῪ οδεηραίκι οὗ ἴδ 6 οι Ρῖτ9. 

4 [Οοοδδί σΌ δ! ΒΡ ΤΏΔΥ Ὅθ ῬΓΟΡΘΟΥΙ͂Υ τουδοτοὰ Ὁ 
τὖρ!" οὐ “ΝοΝ ἤδη ! 7 οὗ Ῥβ. οχχχίν. 1, σθοτο ἰὲ ἰς διὲ- 
ἰονϑά ὉΥ δὲ ἱπιροσϑεϊνο; θὰ: ἴω οἰξυδίϊουδ |κὸ ἴο Ῥτοδεῶς 
δυοῖ 6 σοη οτος ἰδ ὈΠΟΘΟΘΘΘΑΙ ἴγθο. ΤΏ6 ποχγὰ ἰ6 ἀκαϊχυσὰ 



ΟΒΑΡΤΈΕᾺΕ 1. 5-8. 

Ης 8Δδ αἸγοδαν Ὀθοη δδϑαγοὰ οὐ Υἱοίοσυ ὈΥ Μοβαδ 
(Ναπι. χῖν. 24; 905}. χὶν. 9). “086 ἐὰν (44πι. ν. 
3,1) “8118 [{πΠ0 ρυθβδὲ γῆο οὔῖοϊαίο8 ῬὨΣποῆλθ. Ηο 
ἱπίοτε {}|18 ἤσγοτῃ όΌθ ἢ. χχὶν. 383, Πόσο ἴΠ6 ἀσϑιῆ οὗ 
ΕΊΘΑΖΑΥ 18 τοοοσχα θα. Αδοοτγάϊης ἴοὸ 7615} ἐγ η, 
τἰρίαραας 4150 ττοῖθ [86 σΟΠΟΙτπ βίου οἵ τπ6 Βοοῖ οὗ 
5888. . 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ον. 1. [6τγ86] 18 νο]ονυϊηρ πὰ ονοαϊθηξ ἴοσ [ἢ 6 
ἀοαὶὶι οἵὁ Φοβηπα. 1 ἃ οἰ ]ὰ δέον τη6 ἀθαῖὶ οἵ 118 
[αι δου, ἰ ἘΠΕ ΙΕ Ὀεδὶ ΠΠΒΠσθες 1 ᾿ ΖΟΔΙΟΌΒ ἴο 
τίοιτη, ἩϊῸ 8 δη υἱροσ, ἴδ ἰδδὶς ἱπηροπορὰ Ὁ 

ἐπεθαα. ἈΒ ἑκωσξ: ὈΥ 180 ἰὰνν (Νπι. χχνυὶϊ. 21), 
ἷς ἰηαπῖτοβ οὗ Θοἀ Γτουρὴ Ηἱδ ἤν ν 186 δρροϊπιρα 
Ἰπ [Ὁ δηπουηςίηρ ΗΒ ν1}}. Τα τοοο]]οοϊίοη 
οἵ Βεπεῦ!8 τοοεϊνθα ἔγτοπι (μ0 ἀορατίθα ἢθσο, δηὰ {16 
ἐδο]ῃρΒ οὗ ΡἱοΥ ἰοτνναγὰ ᾿ἶπη, ΔΥῸ 51}}} ὁχοσίηρ ΤΠ ογ 
ἱπῆπομοθ. ὅ0 ἀ068 ΤΏΔΗΥ 8 ΟἸ]ὰ δηϊδηι ἐπ6 ρμογοα 
οἵ ἱποιττισξΐοιι ῬΥΓΘΡΑΥΘΙΟΤΥ ἴο σοπῆττηδίοη, τὴ ἃ 
᾿ιοαΓὶ ΣΡΔΙΟΙΒΙΥ τοβοϊ]γϑα το 6 ρίοιιβ. Μίδηγν ἃ (ἢτί8- 
Ὥδη ΘΟτηθθ ΔΎΑΥ ἴοΟΠῚ 8 ΘΌΒΚΟΠ Πρ ΒΟΓΤΩΟῺ ὙΠ} 
ΤΟΒΟΪΠΟΠΒ οὗ Τοροηΐδηοο. γίποίρίμπι “ετυεί. ΕἾτδι 
Ἰοτὸ 15. (}} οὗ ρἰονίηρ Ζο8]1. ΤῸ Ὀορμίη Μ6]] 8 ὭΘΥΟΥ 
πιῃοῦϊ 4. Ὀ]οβδίηρ. ΤῊΘ Ὀοδὲ ἱῃΒοΥ Δ η06 18 ἴο οοη- 
ὕηπο οροάΐϊοηϊ τΛονναγτὰ (οά. 
ΒΤΔΕΚΕ: ἀοά ρμἶνοθ ἸΟΓῈ [ὯΔ τῦθ βραὶς ἔγοσὴ 

ἰυἷτλ. --- ΟΘΈΒΊΑΟΘΕΗ : Νοὺ ονθὴ ἴΠ6 ἰδδὶς ὙΠΟ πδὰ 
θοδῆ ἱπηροθοα Ομ οβοὶ ᾿ἰπάϊν ἀπ] {τῖρθ, 1111 [Π6Ὺ 
[Κα ἰὴ παπᾶ, ψὶίμοὺς Βαν]ηρ ᾿Ἰηααϊτοά οὗ [Π06 Τογὰ 
ςοποεγηΐηρ ἰὮῸ . 

γον. 2. ὝΑοὰἂ τδοτοΐογο νουσῃβαίοβ ἀϊτοοϊζοι δηὰ 
: ὠηρε τ ἴο ξο ἐρως δ 4 0 ἜΠΕῚ 

ἱουηρ δηὰ οὐεαϊοηΐϊ, δα ὍΑΥΒ ΩΟΌΘΘ ΤῸ 
(δα. χῆχ. 10) : ἴῃ ἴμ6 ἀοϑογῖ, δὲ 106 Πρρὰ οὗ [ἢ6 
Βοεῖ; δβύεσ [6 πιο οὗ [1:6 Φυάροδβ, σβθη αν ὰ 
δἰῖ5 Ἰροῦ ἴπ6 ἰἤσοπο οὗ [5γ86]; δηὰ ἢμπα!γ, τ Βοη 

ἴο ἀχκοϊὰ ἰδο δἰὐδηϊδο; δηὰ μὺὶ ἰξ ὁπ ἐδ αἱοεί ἴοσ πρδ ἰδ 
οὐαεαϊηξ. ΟΥ̓ οοὔσθο, ἰΠ90 δδίσάμποθ ΠΏΐΟΝ ΠΟΤΘ ζ0] ον ἰΐ, 
που δηϊπιδίο δηὰ ἐποῖίο; Ὀὰδ ἐπ ἀφέζ »παείέ ; διὸ ἴῃ ἐμ9 
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ἴδ 1οη οὗ ἴπ6 {τῖδο οὗ Φυάδῃ σοηᾳηογβ 186 1δβῖ 
ΘΠΘΙΠΥ͂, Ἡ ΠΙΟὮ ἰβ8 ἀοδιῃ. 

5ΤΑΚΒΚΕ: ΠΕ τὸ 4180 ἀοβῖγο ἴ0 ὙΔΣ Ἀρ Ιηβϑὲ ΟἿΓ 
ΒΡῚ ΓΙ Δ] Ομ αδηϊίοβ, τ86 ἢγβί αἰΐδοῖς πηπϑὶ Ὀ6 τπηδά6, 
δηὰ 10 ΔΓ πιυδὴ Ὀ6 οοπάποιϊοά, Ὁν ΟἸγἶβὲ 6888, 
180 1ἰση οὗ {π6 ττῖρο οὗ σπάδῃ (Εσν. ν. 5). 

1λδοο: ΤῊ ψογάθ, “1 παᾶγο ἀοἸνοτοὰ τῃ6 Ἰαπὰ;,᾽ 
ΔΙῸ τηϑϑδηϊΐϊ ΤΟΡΠΘΒΟΔΗΣῚ ψῖ αοα τπ8ὺ ὙΠ] ἢ 18 
οεγίαίπ ἰπ [Π6 ἔπ ΓΘ 8 88 1 1 τοῦθ Ῥγδβοπέ, 

[Βυδβῃ (σου πίη ὅοοι δὰ Ηθηγγ) : ΤῊῺΘ Ῥγο- 
ΟΘάθμοΟΥ νγ88 ρΊΥΘη ἴο “υἀ8Δ}} Ὀοόδιιβο ΐ τγὰ8 [6 
Τηοβὶ ΠΌΪΠΘΓΟΙΒ, ῬοΟνΟΓΙ], δη ἃ να] ϊδηῦ οὐἨ 4}} 1τΠ6 
{Ρε68, δῃὰ [δὲ πηϊοῖ τη6 Ι,οτὰ ἀθδίσποά ββουϊὰ 
Ῥοδϑθβ8 (Π6 ὈΓοδη ποηοο ἰῃ 411 ταβρϑοῖβ, ἃ8. Ὀοΐης 
ἴδο οΠ6 ἔζοπι ΠΣ ἢ 1Π0 Μοββίδἢ τγὰ8 ἴο ϑργηρ, δπὰ 
ἴον ἴδ σϑᾶβοη Ἵσον θὰ τ] 16 “΄ ΘΧΟΟΙΊΘΠΟΥ οὗ 
αἰ ηΣον "ἢ ἀρονο 4]} 118 ΦὉ]]οτθ. Φυάδῃ τΠογοίοτο 
ταπδὶ ἰοΔα ἴῃ 1818 ΡΟΣ ]ΟΠ8 ΘΠΤΟΓΡΥΙ͂ΒΟ; ἴογ αοὰ ποὲ 
ἘΠ ΔΡΡοΪΏ 15 βοσνΐοθ δοοοσζαΐηρ ἴο 186 δίσορΊ δηὰ 
ΔΌΣΠΥ ΗΠ ἢδ8 γρίνθη, Ὀπὶ ““ου]ὰ δἷδο μᾶνα 1}6 
θυτάθῃ οὗ Βοῦοῦ δηὰ (6 ὑαγάθη οὐ ᾿δῦοσ 
τοροῖμογ." ὙΠοδθ ὙΠῸ δύο [Π6 ῬγθοθάοῃΟΥ ἱῃ 
ΤΩ, τορυϊδύοῃ, οὐ ἱπῆποποθ, βμου ὰ ΔἸ γ8 Ὀ6 
ἀϊδροβοά ἴο σῸ Ὀοΐογα Οἵ θῚΒ ἴῃ ΘΥΘΥΥ ροοά πτόῦκ, 
ὉΠαϊϑπιαγοα ΟΥ̓ ἀδηρΌΓ, αἰ σα] Υ, ΟΥὁ ΟὈ]οσπΥ, ἴμαὲ 
μὰ ΤΏΔΥ ΘΠΟΟΠΓΑΡΘ ΟἾΠΟΥΒ ὈῪ ΤΠ οἷτ ΘΧΘΙΏΡΙΟ. 

ΟΕΒΟΒΜΌΟΙΝΤΗ: ὍΤΠὸ ἀσδίὰ οὗ {οϑῆι8 8 {86 
ἀδίθ οὗ ἀθροπογαοΥ. 800 ἴπ βρίγἱ[π|8] τοβρθοίβ, 88 
Ἰοηρ' 85 ἴθ ἴσυθ Φοβῆπα ᾿ΐνοϑ 1 {π6 808}, ἴπογὰ 8 
Βοαῃ. 8... Ῥϑὰ] βᾶγβ, “1 ἷγ6; γοῖ ποῖ 1, Ὀαϊ 
ΟἈγιδὶ ἰϊσοιὶ, ἴῃ ταρ. ὍΤΙΣ {στιὸ Φοβῆαα ᾿νοβ ἰπ [ἢ 6 
Β01]8 οὗ 818 βαϊ 8: Ὀπὶ 1 Ηδ ἀϊο6 ἰη τΠ6 δου}, [πδῖ 
ἀοαῖ 18 [οἰ ΓΒ; [6 ἀδδίἢ οὗ {πεῖν βο]8 (γι σοη). 
ΒΑΟΗΜΑΝΚ: ΑΒ [δ6 ΒοΟΚ οὗ Φοβδιυδ ρθη στῆ 

πὸ τηρηὔοῃ οὗ Μοβοβ᾽ ἀρδαῖῃ, δο ἴπ6 Βοοῖκς οὗ 
΄ ἀσρθέ ψίτἢ ἐπα οὗὁἨ Φοβδθα. ΤῊΘ βοσυϑδηῖβ οὗ [ῃ6 
Τοτὰ ἀΐο ομὸ δἴοσ ἴπμ6 οἵμοὺῦ; αὶ ἴδ6 Ὠἰβίοτγ οὗ 
.ιἷ8 Κίπρᾷοπι σο68 ὁπ πηΐη ουστι ρα]. --- ΤῈ. 

ποσᾶδ [0 πΏ]ΟᾺ ΤΊΣ 66115 αἰἰδαίοη, ποῖ ἐπ ΤΊΣΙ ἰθδε}, 

ΤΩ} 

υάαλ απὰ δίπιθοη ασγόθ ἰο ἀαδϑίδὲ δφασἣ οἷἦδον ὑπ οἰδαγίπσ ἰλεὶν αἰϊοίεα ἰαπάς 977 Οαπααη- 
ἐϊε6. Τ7λεν ἀεεαί (λδ ἐπεηιῳ ἐπ Βεζεῖ, οσαρέιιτε Ααἀοπῖ-δοξοξ, απαὰ δειγῊ, υἱετιιβαἴοηι. 

ΟΒΠΆΑΡΤΕᾺ Ἰ. ὃ--8. 

8 Απάᾶ Ψυάδῇ βαϊὰ υπίο ϑίπηθοη 18 Ὀγοίμοσ, Οὐπηθ ἂρ πὶ πη ᾿ἰπίο τὰν ἰοΐ, {παι τ 
ἸΔΥ [δά ]οὲ 8] ἤρὶηΐ [ἰοκείδιο.] ἀραϊηβὲ (Ππ6 ΟΔΏδαη ο8 ; δηὰ 1 ΠΚουγίθο υγ1}} ρὸ ἢ 

4 166 Ἰπίο [ῃγ Ιοῦ. 800. δ᾽ πηθοὴ τγϑμὺ νἱ ἢ πηι. Απά Δυάδῃ τυϑηΐ ὑρ, ἀῃμὰ [μ6 1,οτὰ 
[ὁ μον} ἀο]γογθα (μ6 Οδηδδηϊοβ δὰ ὑπΠ6 Ῥογίζζίίθβ ᾿πίο {πον μδηῃᾶ : δηὰ (Π6Υ 

ὅ βἷονν [βιηοΐθ] οὗ [οπιῖΐ : οὗ 
σκανο ὭΡροῦ, Ὁποχροϑοίθα!γ τοοὲ υἱ τὰ 

ἴθ ἰῃ Βοζοῖς ἤθη ἰδουβαημᾶὰ ταθη. 
ἈΑἀοη!-θ6Ζοὶς ἴῃ Βοζοῖς : ἀπᾶ (Π6Ὺ Τουριῦ ἀραϊηδί Ὠΐπὶ, 

Απᾶ {π6γ ἴουηά 

6 δῃά {ΠΟῪ βου [βπιοίθ] [6 Οδηδδηϊίθβ ἀπά τῃ6 Ῥογίζζίίοδ'ε Βαὶ [Ἀπ] Αἀοη-θζοκ 
βοά; απᾶ ἴμ6ὺ ρυγβιοαὰ δῇοσ πἷπι, δπᾶὰ οδυρὺῦ ἢΐπ), πᾶ ουΐ ΟἹ ἷβ ᾿πυ 8 δηᾶ 118 

7 στεδὺ ἴοββ. Απὰ Αἀοηίροζοις βαϊά, ΤἬγθθϑοοσθ δὰ ἴδῃ Κίηρβ, βανίηρ (μοὶν ᾿ΠυτΩὉ8 
δηα {πο ὶν στοαὺ οθϑ ουϊ ΟΥ͂, 
ἀοά [εἱο »οϊν} Βαίδι γσοααϊ θᾶ σῃβ. 

φϑιβογρὰ ἐλεὲν πιθαὲ ὉΠΩΘΡ ΤῊΥ [806 ; 88 1 πᾶν ἀ0ῃ6, 80 
Αμπὰ ποὺ Ὀτουσῃῦ δἴγη ἴο “6 ΓΏΒΑΙ]Θση, δπὰ {πο 16 

ὃ μο ἀϊοά. (Νοῦν [ὁπις ἐιο (), «μὰ ᾿ς ΝΟΥ τοαὰ : Βα. 7 (86 ΘΠ] άγθη [80η58] οὗ 9υάδῇ Βδὰ 
ἴουρὺ [οπιῦ : Βαα 3] ἰηδὺ Φογαβαίθηι, ἀπᾶ μδὰ ὑβίκθη 1ϊ, ἀπά 5πιτίθη χὐ [δηᾷ ἰοοῖς 1{ ὃ 
διὰ βιιοίθ 1 νυνὶ! (6 ϑάρσο'" οὗ [86 βιγογᾷ, ἀπᾶ βαὺ (86 οἰ ἵγ οῃ ἔτ [ρϑνθ [86 ΟΥ̓ ὰρ 
ἴο ἴθ ΒΓ6]. 
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ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝ 

ΟΕ 0Ὑ06Ε8. 

ΟΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

[Δ Υερ. 4. --- - Βυιοῦο ἴδααι τ Βοξοὰ ἴθ ᾿πουδδηᾶ παϑθὴ 7 {. ε. ἰο ἐδ πυτοῦαε οὗ 10.000 ᾿ϑ. ΟἿ οἷ. ΗἹ, 29, 81, οἱα. 

Α6 ἴος ἴἰὴο ποτὰ ΣἹἾ 

ϑογωθὰ. ἴο δβηγἰο ζδία) 

Ρὺ ε5 ρΓορεσ πιοδοΐηρ ἰθ “ἰο δὲγῖκο, [0 διυΐνο ; " Πασο, ἀουῆοδε, δὺ Δ; δα ἴπο ἰδῶ ἐπουδαυᾷ ἃσθ ςοῦ» 

Υ, ἴο ΚΙ ; οἰδουῃοῖο (ἢ τοῦ. δ, ἔοτ ̓ Ἰπκύδηοο) ἴἰο ἀοίδαξ, γδοαυϊεῆ. -- ΤῈ.) 
(3 Μετ. 8. --- ΜΑΤΤΙΗΚΙ͂ ΗΈΝΕΥ : ΟὟν ἰγδηβίδίογε υμὸ 1ἴ [πὸ ᾿ΑΚΊΩς οὗ Φοτυρα!θπι) δροί θα οἵ Ἀ679, Δ8 ἀοὴ0 οττρεσ Υ ἰὼ 

Φοβι υδ᾽9 (ἰπ|6, δῃ ἃ ΟἿ τοροαϊϑὰ [τεἰδίεὰ}] οὐ οοοδδίοῃ οὗ Αἀοῃ!-ὑοδοὶς δ ἀγ]ς ἔδοτε, δηὰ ἐπογοίοσο τοδὰ ἴξ, τ θοΥ 5 
ἰουσαῦ δραϊηδὲ Ψ6γΏβΑ]6πι,᾽" δοιὰ ρμὰξ (δἷ6 νογϑο ἰῃ ἃ ραγοητμϑαίδ; υϊ (Ὠ6 οτκίῃδὶ δρεθίῖκο οὗ ἰΐ δα ἰμίτς ὈΟΝ ἄοῃο ; απὰ 
ξιδὶ δοϑίιδ ταοδσὲ ργοῦθοϊο, Ὀϑοδυδο ἰἰ [6 βαϊἃ ἰο Ὀ9 ἀθῶο ὈΥ ἴδ:9 οὨἢΠάγου οὗ ὁ υάδα ἰπ μα σοϊδσ, ποῖ ὉΥ 4}} [δσϑοὶ ἰὼ ζϑθσσαὶ, 
τ ΟΣ Φοδὰ υδ᾽ οοεπιπιληάοά. .--. [8.} 

[8 γεν. 8. -- Τὸ ὅδε δραϊυδὶ ἃ οἷ, ἘΓΙΌΤΙ, ἶἴ6 ἴο Ὀδαίεζο ἰξ, οὐ δαοδοϊε ἰὲ Υ δίοστη, εἴ. Φοδβῆ. χ. 81 ; 2 βδιι 

χἰ!. 26. 29 [6 ὦ ἐδβίκα ὉΥ δϑύεδ ἃ ζωογοποηῖ. δῶσε ὃτ. 

δίοττω, εγσί γε 62. -- ἘΝ.] 

Οδδϑοὶ ἰσδ:δὶδίθα,, "ουδὲ δρδίησί οτΒαίοτη, δοὰ ἰοοῖς ἴς ὉΥ 

[4 εξ. 8.-- ΣΤΞΟ: .1ι. “ αορεογαϊη ς᾽ ἴο ἔδο τοῦ (ἢ (ἑ. 4. οὐζο) οἵ ἐδο σποσὰά. ΤὯμο οχρτοδαίοα ὡδοοίθθ υπερατίος 

ἡοδισυοου, 6 ΚΙΠΠΩς πβοϑὸ ΟΕ τοραδυτο ἰδ [0 διδιρωθαθ οἵ ἐδ σπογὰ  φάξο. ΟΥ̓ Βοείμιοδο ἐπ ἰοε. --. ΤᾺ.) 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ͂, ΑΝῸ ὈΟΟΤΆΙΝΑΙ, 

Μεγ. 8. Αὐτὰ Φυάδῃη δαἰὰ υῖο βίτοθου Ἠΐ 
Ὁτοῖδοσ. ἴῃ σπαίίοῦβ οὗ ψχὰγ {Π|6 ἐτἰῦ68 ΟΓΟ ΓΕΡτΟ- 

βαπίρα ὃγ ἔμ Νιεεῖ ὑπ (Ὁ 123). ΑἜΝαεὶ, ῥτῖποθ 
οὐ οἰϊεῖ, βίοοὰ δὲ (86 μοδὰ οἵ εδοὶ {ἰτὶρο, δηὰ δοιὰ 
πῃ 18 πδῆιθ, Δ Πουσ ἢ στὰ ὃ ἱπἀδοροπάσῃοο. 
Αἱ ἴῃ6 ηυμδογίης οὗἨ [0 Ροορίο ἐπ {πὸ ἀσβοτγῖ, τῃ6 
Ναεὶ οἵ δυάδῃ νγϑ8 ΝΒ δου, [Π6 δοὴ οὗ Απιΐηϑά δὴ ; 
θυ δον 106 βοηάϊηρ οὗἉ 1Π6 Βρίο8, (8160, [86 ϑοη οὗ 
Φερμπηπθῖ, μοὶά {παῖ ρΡοβίοπ (Ναπι. χχχίῖν. 19). 
Αφοογάϊπς ἴο {6 ἀἰγοοτίοη8 οὗὁἨὨ Μοϑοβ ἴῃ ἴῃ6 ρᾶ858- 
δα6 7ι.8ῖ τοΐοττοα ἴο, [686 ὈΓΪΠΟΟΒ ΕΓ ἴο Θϑ5]ϑὲ 
186 Ῥγίοδὶ δὰ Φοβῆπδ ἰη (6 Δ]]οἰπιοηὶ οὗ 1Π6 Ἰδηὰ 
ἴο 6 1068. ΤΏΘΥ Δ1Ὸ 186 βϑῖ6 ὙΠ0, ἱπ 9058. 
χίχ. 51, δ΄ο ςδ]] 6 μέσως " ἔλτη}} 168." Εοτ, 88 
ΔΡΡΟΔΓΒ ΕὍΡΘΑΝ τῇ Φοβῇ. χχὶΐ, 14, οὔἱγ Ὦς 
ἔρνη ῦὉ0 δΝιαδὲ πο ν)88 “ ποδὰ οὗἉ ἃ ἔδι}:Ἱ)γ. Ὧι. 
Ἰοσνο! Υ, ἘΠΟΥ͂ ΔΙῸ διγ]οὰ “10 Ῥγίηοαϑ οὗ [Π6 οοη- 
ατορδιίίοι " (“908}.. χχὶϊ. 80). ᾿ Μοϑβοβ ΠΆΓΏη68 
ΟἿὨΪΥ ἴθ (ΝατΩ. χχχίν. 18, οἵς.), αιΐδοβϑ ἔγοτῃ ἴἢ6 
ἔδοϊ ἰδὲ ἢΘ ΓΟΐΟΓ8 ΟἿΪΥ ἴο 116 Δ]]οἴτηοηϊ οἵ ἴ86 ἰδηΐ 
[818 βίάα τς Φογάδῃ. Το ῥσίποοβ οὗ ἴπΠὸ ἔπο δπὰ 
8 ΠΑ} ἰτῖθθ 8 Ὀογοπα τΠ6 Φογάδῃ πδὰ ποιπίηρ ἴο ἀο 
νεῖ τ 18. ὙΠοη ἴῃ ὑταηβογάδηϊς υὐδ88 τ το 
ΘΓΓΟΠΘΟΌΒΙΥ βπβροοϊοα οὗ δροδβίδϑυ, [Π6 ἐσπ ὈΓΙΠΟΘΒ 
ΜΓ [06 ῥγίοϑὶ ὑγθηϊ ἴ0 [ΠΟΙᾺ 88 Δ ΘΠ 88 7 ΠΌΤ [ἢ 6 
οἴδογ αἷδο8 (Φοβι. χχίϊ. 14). [Ὁ νγὰ8 [Π680 Ῥυποῦδ 
ὍΠΟ γι βοὰ [ἢ6 ΣΘΑΙ τῇ ἰμ6 (ἰδοοπίῖοβ (08. 
ἶχ. 15); δῃηὰ 86 οοηρτορδοῃ νγὰ8 Ὀοιιηὰ ὈΥ τ} 6] γ 
οδίῃ, δ που ρ ἢ ΚΤ ΘΑ Υ ἐΥρθα 
εἴοη οὗ ἴπ6 (αἰ δοοη 68 νγὰβ ἀἰβοονογοά.. 

Οοτὰθ ὉΡ ΜᾺ τοϑ ἐπΐο στὰγ 1οῖ. Τα ΓΟΥΓΙΟΥΥ 

οὗ ἃ βίπρὶα τὶδθ νγαϑ οδ᾽Ἱοὰ ἰὼ Ιοῖ, Ὁ. Οοπι- 
[86 ατρθοκ κλῆρος, υδο ἴο ἀσποῦθ ροδβοββίοῃβ 

ἴῃ ΩΌΠΟΓΑΙ, Ἀπ 4180 ἴΠ9 ρογιίίοῃ οὐὗὨ ΤΟΥ  ΟΥῪ 4.8- 
δἰχηθὰ ἴο ὁδοὶ ῬΑΓῚΥ͂ δα ραγκοὰ ἱῃ ἃ οΟἸΟΠΐΔ] θη οτ- 
Ῥγβο. (“ Οτωϑῃδ ἀονδβίδιρα ἐλε ἰοίε οἵ [6 ϑιυγίδῃβ," 
φθείρων τοὺς κλήρους, Ἠοτοά. ἱ. 76.) ---Ἴνλ γᾶ δῦ. 
ἘΓᾺ] ἴοσ 7 πῃ [0 Βυπιηοι εἶθ Ὀτοῖμοῦ δ πιθοη ἴὸ 
Ἰοίΐη εἶπαι; ἴοτ ϑίτωθοπ᾽ Β ΓοΥΤ ΟΥ̓ 140 τη τ86 
ὑοπίοῖν οἵ δυάδ.:. Αοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 διδίϑιηθῃβ 
οὔ Φοβῃ. χνυ., [6 που δηοο δδδίσηοα ἴο ἴπο {τἱρὸ 
οὗ Φυάδῃ τηῖσιε Ὀ6 Ὀουηάοά ὈΥ ὕπνο 1065, ἀγανσῃ 
ΤΟΒΡΟΟΌΨΟΙΥ τοι ἴ86 ΠοΥίΒοσ δηὰ βουτῃογῃ δχ- 
τρομχτ65 οὗἩἨἉ ἁ ἴἰὸ Ποδὰ 868 ἴο ἴ6 Μοαϊθοσσαποβϑῃ, 
ἴδὸ πογίδπογῃ 11η6 ἱῃρ Ὀ6ΙοΥ, Φογιδαίθη. ὅδ: - 
6018 ἐμαὶ ΙΔΥ ἴῃ 1Π6 πιά4160 Ὀοΐνγθοη {Π|656 ᾿ΪΠ68, 
ἰοναγὰ 1ῃ6 ψοδί, Ἐοτ [πμὶ8 ΤΟΆϑΟΠ, δίπηθοη 18 8]- 
ΤΟδΔαγ ἰῇ Νυχμ, χχχὶν, 20 πδιηθα βοοοῃά, ἢοχὶ ἴὸ 

1 {Κχη, : Βίταοου 15 οδ᾽ οᾶ ἴῃ “Ὀγοῖδοσ " οὔ Φυἀδῃ, ποὶ 

888 {15ῆ 6 ἤδη [86 ἀθοορ- 8}} 

Ζυ0Δῇ, [80 ἔτι ἰγῖῦθ. ΤῊ]8 ΒΤ ΟΠ οἵ 7πἀ δῇ ἴο 
δ ΘΟ ἴο ΘΟΠΑΙΟΥ τΟρεῖΠῈΡ ἘΠοἱγ ὑὐυτίουθβ 18 ἰῃ- 
διγυσνο ἱπ ΒΕνΟΓΔ] Γοβροοῖβ. [{ δῆονυβ δὶ τὴ 
ὙΠ0]6 βου ἢ δὰ ἱπάδοα ὕθοη δἰἰδοκοά, πὶ ντταϑ ποῖ 
γοῖ οὐσυρίοὰ. ΤὍΤττο, ἴ[Π6 παιτϑῖνα οἵ ἴῃ0 οοπαποδὲ 
οὗ ὕδῆδδηῃ ὈΥ Φοβϑιπα 8 ποὶ οοπιρὶοῖθ, δπὰ Ἰοδυθδ 
τιῦοῖν ἴ0 ὃὉθ ΒΌΡΡ]]οα ; Βαϊ [8 τυ ςἢ 18 εἰοατ, ἔδδς 
που Ρἢ Φούδπα ἀπάοι θύρα! πιδὰθ Ὑῶᾶῦγ οἡ ἴδ6 
80} {ΠΟΤῚ δηὰ πουίπογηι (Οπδδηϊθβ, 6 ὈΥ͂ ΠΟ ΤΏ 68} 
οὈιαἰπρα ΟΠ ΓΟ] οὗὨ 81} [6 Ἰαπὰ, [Ιὲὶ 15 α͵ϑο ουἱάδηὶ 
ἴγοτῃ ΨΦ05}. 1.-χ, 42, [Πδὺ 48 Ἰοῃρ' 85 θοόοβϑῆσδ Ἰουρὰς 
ΠῚ 16 ΤΛΟΤΘ ΒΟΙ ΠΟΤῚ ΘΠοΙΏἶ68, ἢΪ8 ΘΠολτωρελθηξ 
ὙΔ8 δ᾽ ΟἿ] ρα], ἰπ 186 ποὶρῃθογπῃοοά οὗ Φογίοῆο δὰ 
[80 Ψοτάδη, Το ὙΠΟ} δου οδοῖ ΥἹΟΙΟΥΥ οὐοσ τῃ6 
ΒΟΌΠΟΤ Κίηρθ, ὙΠΟ Π6 ῬυΓδιοα [Ἀγ ἰηΐο {πα 
ΒΟ  νγοϑῖ, ἢ6. ΑἸ ΤΑΥΒ [6}} ὉΔ0Κ (ΦΌ8}. χ. 15, 43). 
Ηρηοθ (π6 σοπνοσβδῦοη στὰ (] οὗ, Τοποογπίηρσ [ἢ 6 
Ἰππου δηοο οὗ (Π6 ἸδθοΥ [868 υίδοα 116 [86 σα τ 
18. 81}}} δὲ ΟἾ]ρ4] (Φοβὴι. χῖν. 6). ΟΟδοαυ ΠΥ, ἵὲ 
σδΠ ΟἾΪΥ δανο θη [6 τοϑα]ῇ οὗ υἱεϊογίοβ οὐὸσ ἴῃ6 
ΠΟΣΊΒΟΥΤ ῥγίποοβ, [μὲ Φοβηπα, ἱῃ 186 1α8ὲ γϑδγβ οὗ 
ἢΐ8 ΓΟΡΌΠΟΥ, ἰσϑηβίοσσοα [ἢ6 δποδιηρηημθηὶ οὔ ἴπ6 
ΡΘΟΡΪο ἴο 5] 0) (9 08}1. χν. 1, χαὶ, 3) δηὰ 88ο- 
οδοπὶ (9}98} χχῖν. 1). ΟΥ̓́ 8 τουτ  ΟΥὙ πὸ δᾶ 
δἰτοδὰν μαϊηοα ρευτηδηρηὶ ἴοη. [ἐ θοοησοὰ 
ἴο ἴ86 1 Ποῦ ληο8 οὗ ἴΠ6 σἹθο οὗ ΕΡἢγαΐπι. Φοβ θα 
᾿ὐὐτη56} νγὰ8 οὗ ι;ῖ8 ἰτῖῦο. ὙΤὨδὶ ἔδλοϊ Ὄχρ]δῖπβ ΠΟΤ 
ἷξ τγὰβ τιδὶ ἘΡΉΓΑΙ τ νγα8 [ἢ 6 ἢγβὲ ἴο σοι ἰηΐο 86- 
ουτθ φηὰ ροιτηδποηΐ ἰογτίΟΥα] ροβϑοϑϑῖου. [Ι͂}ἢ τΠϊ85 
8180 Φοβιθα αἰδθγθ ἥἕοω Μοβϑθοβ. Τῆο Ἰαΐθοσ, Ὃ4]- 
1ΠΟΌΡΉ δρταπρ ἤότῃ 16 ἴτῖῦ8 οὗ [ον], θοϊοηρϑᾶ τὸ 

186 1068. Ηδ ν͵ὰ8 γδίϑοὰ δῦουθ ΘΥΟΤΥ βρϑεΐαὶ 
{1 06- Το Δ Π8}}Ρ. Ηἰΐ8 στανθ οὐυθῇ ΠΟΠΘ σδῃ ἔραν 
οὗ. Φοβίναδ ἀο068 ποῖ ἀθῃγ (δδιὶ δ Ὀ6ΙΟ 8 ἴο Φοϑορὶι, 
ΔΙΙΠΟουρ ἢ 6 ἀοεδ ποῖ γἱθ]ά ἴο τΠοῖγ 1085 γἱὶροοῦΑ 
ἀσπιδηάᾶβ (Ψοβῆ. χνὶϊ. 14). Ηἱΐδβ ἐτῖθα ἴΌσπιβ [ἢ τοὶ 
εἶγοῖθ δτουσ πᾶ ἢ. ὙΠ θη ἢ Ἰοσαῦθα [Π6 Ὠδίοηαδὶ 
ΘΠ ἴῃ ΒΏΠΟῈ δηὰ 5 Βοοἤθπ), 1 15 ἴῃ τΠ 6 Ῥοββθδ- 
5Ι0η8 οὗ ΕΡἢγαίῃβ. Ηδθτζο, 85 Ἰοηρ' 48 Φοθδλ ἰνϑὰ, 
[πὸ φονογῃπιθηῖ οὗ ἰδ0 βγδο 8 ἢ: τὶ δθ8 δηὰ τῃοὶν 
ΔΔΠΟΙΙΔΙΥ δὰ {πεῖγ δοδῖ. Ἡδτγο 1π6ὸ ὈοποΘ οὔ 
δοθορῃ ποῦ Ὀυγίοα; ἤΟΓΘ ΔΙῸ ἴΠ0 ΒΟρΌΪΟὮγοβ οὗ 
9οβμπα δηὰ ᾿ΐ8 ΘΟὨ ΟΙΏΡΟΓΆΓΥ, [16 Ὀτίοαὶ ΕἸθαζασ, 
ἘρὨγαὶπὶ νᾺ8. [80 Ροΐηΐ ἔγοιῃ Ὑπὸ 16 ἔασον 
ὙΓΑΓ ΚΟ οχροαϊοηβ οὗ πὸ ἰηάϊνί 4] ἐτἰθθ8 Ὑσογο 
ἀϊγοοϊρὰ. ἴθ} Ὀϑοδῦβ0 ἔπ 6 γί Ῥευτ Δ ΘΠ ΓΥ 
[6] ά ροδδβοββϑίοῃ δὰ οοπηῃθοῦβὰ ἴϊ86}} σῖτἢ υοελυα 
δΔηὰ ἢ18 ἰτὶδο, [06 ΒυΤΩΤΠΟΠΒ ἴο βοῖζο δηὰ ΟΟΟΌΡΥ 
ΚΠ οἷν αβϑίρηθα ΤΟΥ ΟΥΥ σδ10 ποχὶ ἴ0 Φπ8Δ}} ἀπὰ 118 
τίποθ Οαἰοῦ, ἴῃ6 δϑϑοοϊδι οὗ Φοόοβπδ, δὰ δῆοι 
ἴπλ ἴ06 ἢγβὶ τδῃ οὗ [6γ80]ὲ. Βυὶ ΔΦυάδῃ σὰ 

ἸΔΥ σι ἐπδὲ οἵ Ζυάδῃ (90ε}. χῖχ. 1 4.), οἢἢ δοοουπῶς οὗ 
8ὸ τοῦσῃῃ Ὀδύδυδο ἔθον Ὀοϊ ἀοφοοηοῦ ἤγοπι οὔθ πιοῖπογ, ᾿ πῇἰο ἰοῦ οοηηοοξίοο τ τ 7 υὐδὴ πῶϑ οἴοθον ἑζδῃ ἐπμπὲ 
ἴδωλ (δῶ. χχὶχ. 88, 835), 6δδ Ὀδοδαβδο βίπιϑοῦ » ἰῃηῃοχίϊδησο, οὔ ἴο οἴμον ἐτὶοκ. --- ΤΧ.] 



ΓΟΗΛΑΡΤΕΕ Ι. 5-8. 

ΘΙΠΘΟΣ ΟΔηηΟΥ ἢᾶνς δεῖ οὐἱκέ οἡ {πεῖς οχροάϊοη 
πο δ. 100) οὐ ϑ'ἤθομεῃ. ὙΠΕΓα 8 ποῖ ΤΟΟΙΏ 
ΘΠΟΌΡὮ ἴῃ τ6 τογτίίογυ οὗ τῃς {86 οὗ ΕΡΒταὶπὶ ἴο 
αἴοτά σδιιρίπσ- ὁ τουηὰ ἰοῦ 41} ἴδτβεὶ. Το θῆ- 
ἙἈΩΡπδηΐ 1 ΟἹ ."4] ῃ8Δ4 ποῖ οοδϑοᾶ; δπὰ Πόσο [Π6 
αἷθο οὗ πάδ ἰου πὰ δ βιΐδῦ]α βιδου πθηοα ἴοὸ 
ξϑϊῃ μῬοδδοβϑίοῃ οὗ ἰΐϊβ ον ἰδηὰ. ὙΤμθησα [ΠΟῪ 
Ἐου] ἃ ΘΠ ΕΤ ἱχητη θα Δ ΙΘ] Υ ἰηο [86 ΤΟΥΤΊ ΠΟΥ δϑδίρτιοα 
τπεπι. Μογϑονυογ, ἰδ 18. ΟὨΪΥ ΠΡΟῚ ἴΠ6 Βιρροδβιίοη 
ἴδδε Οἱ νγα8 [86 ροίΐηϊ οὗ ἀεοραγίιτο οὗἨ 186 
ΔΙΙΩΥ͂ οὗ ὑπάβῃ, τηδὶ 1ἴξ ὈΘΟΟΙῺ6Β ΘΠ ΏΓΟΙΥ ΟἸΘΑΥ ΜὮΥ 
Φυάλῃ τυγηοα ἴο ᾿19 Ὀγοῖθογ δηθου. Ηδά Π6 σοι Ὸ 
ἄοπτι ἔτγοπι ϑ'Βοσβοση, ἢ6 τα ἢϊ 4180 παν τατγηοά 
ιο Βεη) πίη. Βυῖ δίτηθοη ποραρὰ {ΠῸ βϑῖὴθ ἃνο- 
ἢπο Σηΐο δἷβ ἀοτῃϊπίοηβ 438 Φυἀ8Δῃ. Ηδ τουδὶ ρ888 
᾿τοῦΡἢ ([Π6 οουπίτυ οὗ τΠ6 Ἰδίῖου ἴο σθᾶςβ [ἷ8 
οι. Ετοῖὰ Οἴωα!), ἐἰο δστηΐοβ οὐ υ δὴ δανδποοὰ 
δίοηρ 180 ὈΟΌΠΟΔΥΥ 1π6 Ὀεΐτγθοη τμοὶγ οὐσι ἰαπὰ 
διὰ Βεου)διηΐη, ἢ ἴμ6 αἀϊτοοίίοη οὔ 6 τοβίογῃ 
βίιοτε οὗ ἴῃ Ὠοιὰ ὅθ συ] ιΐς ἢ ἐοιτηοὰ (Ποῖ οδδίθστι 
Ὀογάογ (Φοβἢ. χνυ. 5--7), ἱπτοπἀηρ ἴο πιάγοῖ Τπτου ἢ 
ἴδε τὶ] ἀοττιο5α, ἀπά Ῥογμλρ6 δῇοΥ ̓ Ξ γοῦν ΤΟΚΟΔΉ, 
τὸ ΠΤ ἢἤτγβι δρδίηδὶ Ἠθῦγοη. ΓΘ ἴΠ6 ΘΠΟΙᾺΥ͂ 
πιεῖ 1Π61.} 

γετ.4. Απὰᾶ [Π6Υ διποῖθ ἵμοῖ ἐπ Βοξοκ, ἴθ 
Ἰδουεδηα σηϑῦ, ΤῊΣ γνοβίἥοῃ οὗ Βοζοῖ ἰβ ἰηἀϊἰςαιρα 
ὃν 106 ἀϊγοοοη οἵ Ψυἀα}}}8 δάνδποθ. [1 τημϑῖ ἢδνο 
Ὀρδῃ ΔΙ του τη [π6 1ἰπιλῖ8 οὗ υάδῃ ; ἰοῦ ““Δὰ- 
ἀδὴ ποτὶ ἈΡ,᾿ ΠΑΠΙΟΙΥ, ἴο ἢ.}8 ἰθυτΊ ΟΥΥ. 118 ἀἰβίδηοο 
ἴτοῦλ δεγαβαί οι σδπηοῦ πᾶν ὈΘΘῃ ἴοσ [86 
Ὀτουρμς τῆο πουπάρα δηὰ τηλΐτη Αἀδπέθεῖοι 
τ Βού, δηἃ ἱπιτηοάϊδτο Υ Αἰ [6 ὈδίΏΪο ἱπ ΒοΖοΚ 
ἴῃς ττῖρὲ8. διΐδοῖ 96 γι βοτὰ. [{1{ τ γο [᾽6 ΠΔΠι6 οὗ 
ἃ οἴ, 186 Ρ]δο6 θοδτίηρ 1 ττοι]ὰ βθοπὶ ἴῸὸ δυὸ Ὀθθη 
οὗ δι ςἢ ππροσίβησο, 88 ἢ. πιδκα ἰΐ τηδίζεν Οὗ ΒαΓΡΓΙΒ6 
δι τὸ ἤπὰ ἢ0 ἔστίθοῦ τηρητου οὗἉ ἰ:.28 ΤῊΘ ΠΑΠῚΘ 
ΔΏΠΟΠΠΟΟΒ 1046} 88 δὴ ΔρΡΡΘ]]δῆνο ἀεγίνεὰ ἤοτη ἴπ6 

ἐμασβοῖου οὐ ἔδο τορίου. 1.2) (ΒοΖοῖ) 18 ππάοπθιοά]ν 

οἥαίναϊοπε τὸ 92 (ΒαΓΑΚ). Ιὲ ἀοκίρταῖοβ η τι ῖῦ- 
ἴα], δίοΥ βαηά -ἀτεδα (ϑυγίεβ). ΤῊ ἀοβογὶ Βάγοᾶ ἴῃ 
ΝΟΠᾺ Αἰπίοα ἰβ ἴδια. ἴῃ δποίθης ἀπὰ τηοάογη 
{πι|ε8. ΤΏ ἱπΠΔὈ δ η18 οὗ ἀσδογίβ γοσοῖϊνοα [86 ΠΆΤῚΘ 
Βαγοξβδηδ, 88 Φεγοπο ΤΟΙΏΔΙΓΚΒ ὙΡ εχχίχ.), “ ἔοτι 
ἴδε εἴν Βαῖοα, Ὑυ ίσἢ 1168. ἴῃ ἴπὰ ἀσδοσι. Αἱ [6 
Ῥγεβοηξ ἀΔΥ ἃ σἤδδπι ἴῃ [Π6 ΤΟΟΪΚΒ, ἴῃ 106 ῬΘΏΪη80]8 
οἵ δ΄παὶ, Ὀδα18 ἴπΠ6 παῖ Βεγεῖίζα (ΒἰοΣ, χῖν. 547). 
Το δποίδηξ πδῆθ Βοποογακ (9068. ΧΙΧ. 45) 4180 

Ἔχρίδηβ 1096 }} ἴπ τι ΐ8 ταγ. [Ιπἡ Ατανίς ΓΙ) 2 ἀ69- 
ἱχτιδίοϑ βίοηυ, πηι τ] Ἰαπὰ. Νον, ἴῃ6 Ἰδηὰ τγοϑὶ 
οὔ το Ὁ ὅ68, τπσουρὴ νὩϊο συάδη Τλδυομοᾶ 
ἱπῖο ἰδ ἰΟΥΤΙΟΤΥ͂, ͵8 ἴον 16 πιοδὶ οὗ 818 ΟΠ Δ Γ- 
δοῖεγσ, “ὙΠΟ ἀσβοῦί ἤοζο, ΠΟΥ ἢ ΤΠ ΑΙ δηὰ 
ἘΓΌΤΙὈ] ηρ ̓ τηδθβίομο, δηὰ τ ἱ Πουὺΐ τὸ Ἰοδδὲ ἴταοα οὗ 
γερεϊδἤοῃη, ἢ85 ἃ {ΠΥ Τοστῖ Ὁ]6 ΔΡροάγδηςθ᾽ (Εἰτοσ, 

1 [{πεἰ υάδ, ποῦ ἴἢ δϑιοὶ ΔΩΥ οὗ ἐδο ποδίδγῃ ὑγί Ὀ68, ὁΧ- 
τὸ Ἐρδταῖμα, δὰ ποῖ Ὠἰποτίο σηϊογοά δοίαδὶ ροδδεσδίου 
οἵ ΔΌΥ ρΡατί οὗ ἷα Ἰδηὰ, [6 δἷϑὸο ἰδὸ τον οὔ Βογί μοι δὰ 
Ἐπδά. 1 ἰο δίσο πουδῖγ οΟὈθούδὰ ἰοὸ Ὁ Βδοξιιδῆη, ἘΠῸ 
πιο ὐλϊη ἰπδὲ “΄ ποῖ ΟὨΥ ἰδ 9 δἰ οσηδηὶ οὗ ἐδο ἰδηὰ δυιοῦς 
ἴδο ἱδεθ, Ὀπὲὶ α'δὸ 15 δοΐδὶ οοσυραδου ὉΥ (Ὠστι͵, Δ͵Θ οοῦ- 
ΒΊΆΒΕΥ μεευρροδοά ἰῃ Δ}} (δὲ (δῖ τες ΘὨΔΡΙΟΣ γοϊδῦθθ Ὀοὶὰ 
δδοῦς ἰδ ῥτοδοουτίοη οΥ ἴδιο ἰοοαὶ τᾶτϑ. δῃὰ [86 ᾿ὭδηΥ ἰη- 
βύληοας οἵ εἴη} ΒΜ] ΌΣο ἰο Ῥτοδεοῦυϊο ἰὨστ.᾽" Αηά, οοτίδίην, 
δυκἢ Ραδθδβε ΔἃΔ .}06[}. χχὶ!. 1 δὰ χχίνυ. 28 οἵ. ϑυάᾳς 11. 6, 
ΔΡΡΟΑΙ δὶ ἰοαεδὶ ἴὸ ὃῦο ἀοροϊθα γ δραϊπδιὶ ἰῃο ν᾽ ον ἰδκοη ὉΥ 
ΟἿΌΣ δυίθδοτυ. Ὅῃο δυῦ)οεῖ, ούπονοῦ, 18. ΟὈΘΟΌΣΤΟ δὰ ἰηΐϊτγί- 
οδὲς, δὰ ποῖ ὑο Ὀ6 θηἰογοά τ|ροῦ ἰῃ ἃ οοϊοὨοῖο. --- ΤᾺ.] 

3. Τὸ πδιὺθ ἄρον Ἰυἀθοὶ οουὐγ δίαίῃ ἰὴ 1 δι. χὶ. 8, ΠΟΤ 
88} ὩσπὕοτΒ Ιδγϑοὶ ἰη Βοχοῖ, Βυΐϊ [Π γοτὺ διεὶ (δὲ Βο- 
Βεῖς ἐδ ἰῃοτο τιϑοῖὶ 88 ἃ ὈΪλοθ [Ὁ τοιδίδσγίηκ ἸΣΟΟΡΘ, ΒΏΟΤΒ ἰδὲ 
τ [6 ὀρεῆ οοτιηίζν, ποῖ ΔΩΥ ἰὨοΟΚΙΥ ρεορὶοὰ δβροῖ. 1 οδηῃοὶ 
θῸ πελίοἰαίηοά (δὲ ὈοϊΪ Βοζοῖα πιεὶ ἀδαϊζηδίο ἐδλο σ:α»η6 τὸ- 
αι. δίυν αν ἰοροχιαρῆϊςδὶ οομαϊ Ἴοηδ οουίοττοα δἰ πλ δὴ ΟΣ 
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χν. 658 (ἀαροβ Ὑγδηβὶ., ἰΪ, 114). 1 88 ἴῃ {Π]5 
ἴγαςῖ {πᾶ [6 θ6 116 νν 88 )οϊποά, τ οὶ σπάθα ἰη 16 
ἀείεδαϊ οὗ [6 Οδπδδηΐϊῖο αηὰ ἢ οτζζίίθ. Τὴ πδῖηθ 
(μι δη 768 ραΒδθα ΟΥ̓ΟΥ ΤΠᾺΟϊη [ἢ οἰτ168 οὗἩὨ τ1π6 ῬΒω- 
ηἰοΐη ΤΥ] Δ η45 ((βηδ8η), ἴο τἴιὸ ἱπμαθ Ἀπ 8. οὗ 
οἰ ἄδβ τηγοῦρβοῦς [06 ἰαηὰ. [ὑ ἀοδὶμπδῦοβ [Π6 ρορα- 
Ἰαιίοη ἀσνοῖϊοα τὸ ἀρτίου] ατο δπὰ ὑπὸ δτίβ οὔ εἷν!}- 
ἰχοὰ 16. ῬογΖΖίῖθβ ΠΙΔῪ ἤδνο Ὀθοὴ ἴΠ6 ἢδῖηο οὗ 
τῦῖθο5 οὗ Βοάουΐηβ, ἐμ ὈΔΠπῖ8 οὗ Γοη8, τονΐπρ δὲ 
Ὑ1}1 διμοης, [Π6 τηου Δ η8 ἀπά ἐπ ἴΠ6 ἀοβογτί. Πόοντη 
ἴο ἴη6 ρῥγοδοηΐ Ὦτη0, {Π6 οαδίοσῃ ραγὶ οἵ ΨΦυάδῃ, δἀ- 
)οἰπίηρ 16 Πεδά ὅ68, ἰδ 8 ἰτις Βοάουΐη Πρ ΔΎ, 
ΘΒΡΘΟΙΆΙΥ ἴῸΓ 41} [ποθ Αὐδὺβ Ὸ Ῥγεβθ ἰὈγπδγιὶ " 
ἤοπὶ 180 οαϑῇ δηὰ βου. ΤῈ Οδμδδηΐο8. δηΐ 
ῬεγΖΖίῖοβ ππὶίς ἰ0 τηθεῖ [ἢ6 ΘΟΙΊΤΏΟΠ ΘΠΘΙΥ͂ ἷπ [ἢ 6 
ἀόδογὶ ἰγϑοῖ, }ιι8ῖ 88 Ζοποῦὶδ πηΐτοα ΠοΥΒο ἢ ἢ τυ} 186 
ϑαύδοθηβ οὗ ἴδ ἀοθοσί ἀραὶηϑὲ [Π6 οπιδηβ. ΤΟΥ͂ 
ΓΟ ἀοίδειοα, δηὰ τΏ6ΓῸ [4]}] ἴθ τπουβαπὰ Τηθῃ, ἱ. 6. 
μύριοι, τηγτίλάθ, δὴ ἱηάοῆηϊοἷγ Ἰαγρο ΠΌΤΩΘΟΓ. 

τοπι [06 ἔπεϊ τῃδἱ ΒΟΖΟΚ ἀο068 ηοἵ ἀδδὶηδῖθ ἃ ρ8Γ- 
εἰσυϊασ ρίδοθ, θὲ τΠ 6 τορίοῃ ἴῃ σΌΠΟΓΑΙ, ἰδ ὈΘΟΟΙΏ 68 
Ρἰδίη 1π8ὺ νϑυβθθ 4 ἀπὰ 5 ἀ0 ποῖ τοϊδῖδ [Π6 ββῆγὸ ὁ6- 
σὕττοπος ἔννϊο6. ὝὍΟ͵Β6 4 ΒρΡΟΔΚΒ οὗ [86 ἢγβὲ σΟΠΗ͂Ϊοϊ. 
ΤῊ βοεοηὰ νγδβ οἤδΊσοά ὈὉγῪ Αἀοη - 6 ΖοΚ (νογ. 5). 

γεν. 5. Απὰᾶ [ΟΥ̓ σδζῶθ Ὁρου Αὐἀοηῃΐ-Ὀοξοὶς 
ἷἰὰ Βοζοκ, ο δῇ ἴσγϑσο [86 ὙΔΥ ὙΠΊΟΙ Φυάδῃ 
ἴοοκ, στ Θηθοι, ἢ ἴ.6 ὈογάθτΒ δϑεὶστιοὰ πη. 
Ετοπὶ ΟἿ 541 ἰὲ φγοοοοάθᾷ ἰο Βοιῃ-ἤορὶα (4 {π 
Ἠα)ία), τὰτοῦρση ἴδ πῖὰθ πογίβογπι ρ]δίῃ οὗὨ [86 
Πϑεδὰ ὅ68, οἢ 118 ΠΟΥ γοβίοση Βἤογο, ἴο 16 τοχίοη 
δὶ ῥγοβοηΐ ἱγανογβοᾶ ὈΥ 106 Τ᾿ πῆγα Βοάουΐη 

τὖρε8. ΤᾺ τορίοι γγὰδ παιηϑὰ Βοζοῖ. [7 δπὰ 

ἸΌΝ ῬΓΙΙΔΓΠΥ δἰ ΚΠ “ ἀκ 22) ρ τ ρ Π688 ; 
ἤ6ηΟ6 ἴπ6 βἰ χη οδοη “' ἘΠΙΠΙΠΕ"ς 1τ ναβ ἀουύὸϊι- 
658 [86 ἀα22]1ηρ’ ρἾαγο οὗ τ1ὴ6 γστουηᾶ, ργοάποοα Ὁγ 
τῆς τοβοοῦοῃ οὗἉἨ [06 βῃη ΠΟΙ ΠΟΥ ἔγοιι εἶς ΨὨϊτ6 84}1- 
σγϑὲ οΥὗὨ 106 Βυγίαοο, ἴ[Π6 χοσκΒ," ΟΥὁἩ 1π6 πῃ ]δίη 
ΒΆΠΑΠ1115, (Πα βυρροβίοα τὴ6 ΠΆΠη6 ΒοΖοῖς [ὉῸΓ ἈΩΣ 
τορίομβ. ΤᾺ 8 ΡΓΪΠΙΔΓΙΥ͂ Β6Π86 ΘΠ ΔΌ]68 8, ΠΠΟΓΘΟΥΟΓ, 
ΑΪ80 ἴ0 ἀΐδοουοῦ ἴ8Π6 σΘοπηρφοίοη Ὀοΐννθοπ Αὐἀοηΐς-θοχοΚ 
δηὰ Βεζεκ. ὙΤμδὲ [Π6 Ἰδοῦ ἰβ ποῖ ἃ εἷϊγ, πηϊμηῖ 
μάν Ὀθοη Ββυβῆο ΠΥ ἱπίοττοα ἔυπι τπ6 ἕδος τῆι 
ποῦν Ὠβιδηἀΐπρ' [80 ΥἹΟΙΟΥΎ ΠΟ γΓϑοογὰ 18 τηλὰο ΠοΓο, 
88 ἰη (86 8568 ΟΥ̓́ΟΥΠΟΥ οἰ [68, οὗἩ 118 [4}} δη ἃ ἀοσβίγιιο- 
δίοῃ. Τὸ ἴδΚα Αἀοῃΐ-Ὀ ζεῖ 88 Ῥηπος οὗ Βοζοῖ, ἀθθβ 
ποὶ δβοοϑῖη ἀν ϑαῦϊθ. ΤῊΘ ΡΙΌΡΟΓ ΠΔΠ165 Οἵ ΠορίΠθη 
Κίηχϑ δἰ νγαυβ ἤᾶνο ΤΟΌΓΟΠΟΘ ἴο {ποὶγ σο]ρίοη. δ 
ϑίοο. Αἀοῃί-ὈοΖοκ, δου μανΐηρ Ὀθοη τηπΏΪαιοά, 
γγ88 σαττοα ὈΥ Ε18 αἰὐδηἀδηΐβ ἴο δ στιβα θη, δ8 τημπδὲ 
δνο ποῖ βοπθ γοδίοη ἴο {παῖ οἶΐγ. ΟἾ]ΥῪ τπδὲ 
ΒῈ ΡΡΟΒΙ ΠΟῚ ΘΠ ΔΌ]685 118 ἴ0 5866 ὙὮΥ Ψυ Δ} δὰ δ᾽τη- 
60 βίοιτῃ Ψοῦι5 (96 Γι88] 6), ὈΘΙοηρίηρ 85 ἴτ ἀϊὰ 
ἴο ἴπ6 ὑτἱῦο οὗ Βοη)αταΐη, ἴ0Γ τ ποῖ τοαβοη ἴΠ6 
ΤΏΔΚΟ πὸ δἰοπιρί ἴο Βο]ὰ ἴὑ ὈΥ ραγγβοηΐηρ τ. ΑἹ- 
Τοδαγ ἴῃ τ 1ΟΤἢ σὨδρίογ οὗ ΨΦοβιπα νγὸ τηθοὶ ψ ἢ ἢ 

ἀσηοδὶ παπιθθ. ἘδΏΘ-. σταῖς [ΘΟῺ8 οὗ Βοτακ, Φ08ῃ. χίχ. 46, 
δὲ ἴὸ πο οτκίη δηὰ εἰχζηίδοδηοο οὐἠ (86 Ὥδῖθθ δοϊῆρο ἔμ 
ΘΟΣΩΣΩΘΏΪΔΡΥ ΟἹ Τυζγῇ. 4 διυὰ ὅ. --- ΤῈ. τδὸ ἤπι [9 ἰσίὈο οὗ θλη. 
Απὰ 80 ἃ τοκχίοῃ πεϑδὶ οἵ ἴῃ Φογάδη, δηὰ εαδὲ οὗ Βῃδοβθ), δὸ 
ὧν δἱ ἰοδθδὶ 85 ὙΘ οδϑὴ ἀοίδειηϊηο ἔπ ἔστ ἀϊγος 0 ἴγουι δ ὁ 
πδιταῖνο [ἰῃ βδηι. χί. 8], δοϑῦ)δ αἷἰδὸ [0 δύο ὈΟΤΏΘ ἐἢ6 Ὠδιηφ 
Βοκοῖκ. 

8 Αοεοτάϊης ἰο ἔπ Ἰη οΓο ὨΔΏρο οὗ δὰ ς 85 ἴῃ ἹΠ δηὰ 

ἹΠ (Εσοκ. 1. 14). φμαετο διὰ σμαέβο, οἴο. ἴῸ Ἑσοῖ. ἰ. 14, 
δγ»χεῖ (δαταϊ) ἀοῃοῖοδ ἃ ἀμσει ίηκ τδαϊδησθ. Βαρακ, ᾿ἰκ  Ὠ]ς, 
Ὀδοδο Ὁ ργοροῦ Ὠδῖηθ. Τὴ ἴπο τοχίουβ οὗ Βαγοῦ (0 ἀοδογί). 
ἐδλο ἢδῖο Βαιολδ (ΠΠΔπλ}] 68 Ὁ) νγὰδ ὅδε τ δηοΌΚὮ. 

4 {ΤΠ}9 κἰἸῖοτ οὗ ἔπὸ (χτατο]) βιιγβοο ἢ [6 διθθῃ[η6. [6 
ποῖ ἃ 16 ἰγγίης ἴο ἔδια ογ686."" --- Βιίγδυθα, διναὶ μὰ Οὐοίς 
δοιλα, ἢϊ. 1, 183. ' 

ὅ Οὗ τῦ» Οτγϑπανιεη (Εγίατι͵ 1856), ἱ. 118. 



8ὃ0 ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ Ὁ 0 6Ε5. 

Αἀουΐ-Σοὐοῖκς ἰῃ Ψογιι δ] τη, 8 88 ἰπ (Π6 ΒΙΒΌΟΤΥ οΥ]} τ ϊηΐηρ Κὸ ἀορβ." 
ΑὈτγάμδπὶ Μο]ς ἢ -Ζο οΚ ἜΡΙΟΝ ἴμογο. «Α(ἀοὴ 18 ἃ. βἰδπβ δὰ ργεβεσνοῦ τρεῖς οδρνοθ, τυ ]αῖθα ἴῃ 

τη6 Ῥῃαηϊοίδη ἀοοσηδἤοη οὗ Πεῖῖγ. Αἀοηΐ-Ζοάεἰκ 
δηα ΜοΙο  -σράοὶς πρῖϑη, “ ΜΥ Οοά, τὴν Κίηρ;, ἰ8 Ζο- 
(οἰ. Τὸ πδπιθϑ οὗ τ6 Κίηρβ δπυποίδιίθα τῃογ 
οἰοθάβ. Ζοάοι (ϑαάί, ϑγψαάμά,) ὈΘΙοπ ΡΒ ἴο (16 δβίδγ- 
ΌΓΒΗΪΡ Οὗ ἴη6 (ἀπαδηΐτοθ, ἀπά βοοοσάϊηρ [0 δηοίθηϊ 
ἰγδαϊποη Ὑγϑ [Π6 ἤϑηθ οὗ ἴπὸ ρμ᾽δηδὶ Ψαρίῦογ. 
ΑἀΟΔΙ-θοΖοκ τϑῃ 5] ΘΧΡΓΟΒ568 8. 8᾽ ΠῚ] 8 Ὶ 1468. 
ΒοΖοκ -ὸ Βαγδκ 18 τ1Π6 ἀΔ22)ηρ Ὀτμ ἴΠποϑδ, ΒΊΟΝ 18 
8.180 ΠΡ τὸ Ψιρίϊογ. 9. δΏΒΚΥΪ Πδῖὴ6 18 
πὰ πραλαεραὶ (δειλαβραιὶ),. Εδῖμον οὗ Βείμἴηθ88.᾽ 
ὩΜν Οοά ἴ8 ἀπε κοις 8. 16 ογορα σοητδιηρὰ ἰη 
[Π6 ἤδπο Αἀοηΐ-θο6 26 Κ. Ηἰ5 πϑπλ6 8ΔΙὁπο πιϊρσῃϊ ᾿ἰοδα 
1.8 ἴο σοπίάϑγ ἰπὶ Κίηρ οἵ Φογβδ θη, ἰο τ ἰοἢ, 88 
1 ἰτ Τοῦ ἢ ΤΟΥ 8] ΓΟΊ 6 Π06, ὨΪ8 οὐση ΟΔΙΤΥ 
μἷπὶ δἴτον 18 ἀείοαι.Σ : 
ον. 6. Αμὰ Αὐουί-Ῥοσοῖκ. θὰ, . . . . 

δοιὰ 1Π6γΥ οαυΐ ΟΗ͂ ᾽1ὴ 6 Τ᾿ δ οὗ ἰδ οι δὰ 
ζοοῦ, εἰς. Ηον ΠοΥτίθ]6 18. [6 ΒΙΒΙΟΤΥ οὗ Ὠυμδη 
σγθοϊγ} [0 18 ([Π6 τρᾶσκ οὗ ππροα]ΐηοθϑ, ἴῃ δὺ ἰΐ 
Εἰογίοδ ἰη 1Ππ6 ΗΥ͂ οὗ ἰπὶ ποῖ 1ΐ 68}18. 8}: Θἢ- 
ΘΠΥ. 78ὸ πιυθ]δίοη οὗὨἩ ἴΠ6 Βυμηδῃ ὈΟΘΥ͂ 15 [Π6 
ἸΝΤΆΠΩΥ ΟΥ̓ 51 ΟΥ̓ΘΓ ἴΠ6 σψότκ οὗἩ ἀοά, νΒϊςοἢ 11 πανοσ- 
«ἢ 1688 ἴδατϑ. “ΓΠθ Ῥογβίδη Κίπρ' Αὐϊάχοσχοβ οδυβοὰ 
τ1ὴ6 ἃγπὶ οὗὁὨ 8 Ὀγοῖδοῦ, τυ ἢ} Βα Ὀθηῖ τη ΟῚ 
δοδίηπι Ὠἷπι, ἴὸ Ὀ6 Ποπ ΟἹ, ὄνθη δἴου ἀθδίῃ. 
ΓΤ απι 8 ἡγογὸ ουϊ ΟἿ ἴο ᾿ἱποδρδοϊίδια (Π6 Παπὰ [ῸΓ 
πϑίηρ {πῸ ὕον, στοαῖ ἴος8 ἴὉ γτοπάοῦ [Π6 σαὶῦ πΠΟοΥ- 
ἰΔἰη. ὙΥ̓́Βοη ἴῃ 456 Β. ο., [86 ἐπα ὈϊτΔη8 οὗ ΖΞ ̓ηα 
ΜΈΓΟ σοπαϊιογοὰ ΟΥ̓ [Π6 ΑἸ οηΐδη8, [Π6 Υἱοίοῦυβ Οἵ- 
ἀονοὰ {πον ταῦ ἐπα τ}ὺ8 ἴο 6 σα ΟΠ, 80 τη, γ᾽ ἢ}}6 
51}}} 4016 τὸ δηά]δ τὸ οδῦ, ΤΠ Υ στρ ΐ Ὲ ἱποαρϑῦ]ο 
οἵ υδίηρ ἴΠ6 βροὰγῦ (.Ε]ΐλη, Καγ. δ΄ ἀὶ., ἃ. 9). Μο- 
δλμη δ (ϑωγα, ν}}.. 12) γᾶν ογάθγϑ ἴο ραηΐδι [ἢ 6 
Θηριηΐοβ ΟὗὨ β]δῃλ ὈΥ͂ οσυτπηρ οΥ᾽ τΠ6ῖΓ μοδ8 απα ἐλε 
ἐπαῖς οΥ ἰδεῖν ἥπσεγδ, πὰ ὈΪ 68. 108 ΟΠι᾿ βδίοῃ ἴῃ [ἢ 6 
θαι οἵ Βεοάοσ. [Ι͂ἢ τπ6 ἀογάδη ᾿)αίαιυειϊδιλαπιοτη 
{πὸ ΡΟΠΑΙΥ ἀρϑδίηϑὶ Πα ΠίΟΥβ δὴ ροϑοΠ ΓΒ οὗ μαυϊηρ; 
1 ποῖ {πὰ π|ῦ8 οὐςξ ΟΗ͂, 8. οὐὗὁἨ ἤοχιθπῦ ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΣ 
(ἀτίπχηι, Δεολ(ἐξδαί(ετιλ., ΤΟ ; 1ειάδολεα Ἡδγιετὸ. ἰὶ. 
8346).8 Αἀοηΐ-ὈοΖοκ, ἰηῃ πὶ5 ῥτίάθ, οπ)ογοά ἴπ6 Ποτ- 
τίθϊ]ο βαι ϑέβεοϊοη οὐ πιαΚίηρ τὴ6 ται τ]δῦρ υγοῖο μο 8 
Ῥίοκ ἃν {μεὶγ ἰροά ππήογ [εἰ ἴΔ016, ἈΌΠΟΤΥ δηὰ 

1 ΟΥ. ΒΟΒ]Θη, “264 Ἰναΐεπ, 11. 248. 
4 [Βαξοῖς 3" ΚΘΏΘΓΘΙΥ τοραγάθά 86 ἴΠ9 Ὡδι9 οὗ ἃ οἱ ἐγ Οὗ 

γί δρο. ΤΏΘ πλδιου ἡ οὗἨ βδοῃοίδγβ (ἴ.9 ΟἸογο, Βοδϑοχωΐ ον, 
Ἐοϊδηὰ, Υ. Βαυπιον, ΠΒοοππίβηῃ, οἱ.) ἰοοῖς ἴον ἰξ ἢ ἴδ ἔαγτεί- 
ΤΟΡΥ οὔ πάλῃ, πὲ πίέμουῖϊ Ὀδίηρ ΔῸ]9 0 ἀἰδοοῦυασς ΔΏΥ ἰσγβϑοθῦ 
οὔ Ἐ, πο [6 οοΥ Δί τϑυλδυίζδΌϊο; ον, Ἰζ ἃ οἰέγ, ἐδ σηῦδὶ 
μᾶγὸ Ὀθθῃ, 88 Ὦτ. (αδϑοὶ γυιπδιῖα, δὰ 88 ἴδ6 1.808] ἰΠΘΓΡΓο- 
Ἰδιίοη οἵ Αἀοη!-Ὀσεοὶκς δα Κίηρ οὗ Βοδβοῖς ἱπιρὶΐθθ, 8 ρίδοο οὗ 
δβοῖῶθ ἱπιροσίδῃοθο. Οἰδοσᾶ, ἱποσθίοτο (88 Βοσγίμβοδι, Κοὶ!, 
Ἑπα!ά, οἰο.), οοηποοῖ (18 Βοσοῖς πιὰ ἰπδὶ οὔ 1 8διη), χὶ. 8, 
δηὰ Ὀοίῃ υἱϊὰ ἴμ6 ζο!] ον δἰδίθιϑηςϊς ἰῃ ἰῃ9 Οπογιαδίΐξον ὁ 
τ μῃοάΐο ἀυδο τὙὐ]]δὸ δυοῦ ποιῃΐηο Βοσοοΐ, υἱοΐῃδο δἰ ἱ, ἰῃ ἀοοῖ- 
ΤΟ δορειο ἰδρίἀθ α Νοδροὶ!, ἀδδοθμιάϑη 0 βου. ορο  η.᾽" 
ΤΏρη ἴο δοοουηΐ Κ0. [18 Ὠογίπογ μοσίεἰοῦ οὗ ἐμ δζιοΐθα οὗ 
Φυάλῃ δηὰ Βἰηιθου, Βογίποα δυρρολοα ἔμοαι ἰο δβοὶ ουῖ ἤγοαυι 
Β.οδηι (οὖ. Φοδὶι. χχίν. 1. οἵο.), δὰ ἴο πιδῖκο δ ἀϑίουν (6106 
ἴο ἐδ πογίδοδδι, αἰἔπον ἴον ἴθ ῬΌΣροϑο οὗ ἀοδοϑηάϊηρ ἴο ἐπα 
ϑοιϊὰ ΌὉΥ ΜΑΥ οὗ ἴπ6 Φονάδο ὙΔΠΟΥ, οὐ ὉΓ δοῖιθ ΟἿΟΥ ΤΌΒΛΟΣ ; 
ΜὉ116 Κοὶϊ, νἱτποῦϊ πδυίης ΔΩ Ρἷδοο οἵ ἀορατγίυτθ, δυκροδίδ 
τοὶ δι δηὰ δίπιθοη ΠΟῪ Ὦδνο ὈδΟΘΏ ΘΟ ρο θά, ὈΘίΌΓΘ 6ἢ- 
εμχίης ἴμ6 Οδηδδῃ δ8 ἴῃ ὑπεῖν οτσῃ δ] οἐπιθηῦδ, ἰο πιοοϑὶ ἐ[ι080 
οοίης ἄοττῃ Ὡροῦ ἰὨθμ) ἔτουι [πο πογίη, ποδὶ ἴδον ἀοίοοείης, 
μον ἐμϑη Ρυχθυθὰ 88 ἴδσ δι Βοσοῖς. Ὧν. Οβεβα] Ε ὀχρίδιδθου 
46 αἰϊγδοῖτο 88 Ὑὸ}} 86 ἰηροηίϊουδ; Ὀυῦ, ἴο δΔ .ὺ ποιίμιίης δῦους 
ἐῃθ υπουγίδίη οὗ ἐΐδ οἰΥΠΙΟΙΟΑΥ, Βοξοῖ, δ8 δὴ δρρϑ ἰδιϊτο 
δρρίἰοὰ ἰο 6 ἀοδηϊίο τορίου, ᾿του]ὰ, δ Βδοπιθβδῃη σϑπιδσίκο, 

τοᾳυῖτο ἐδ: ἀτείοϊο, ὦ, ΞΙΝΤΊ, ΓΤ ΟΣ ΤΊ, ὝΘΞΤΊ. --- Τα. 
δ Ἡσδηοο, οὐ ἐδο οἶμον ὕδηὰ, ἐπ 9 δοῦϑτο ραυἰϑητηθηξ τη 6 ἢ 

ἐπ διςοὶοπὶ ρορυϊαᾶῦ ἰδ δαϊπάκχοὰ ἴο πὶ ἘΠῸ μηϑωξέῳ οὐ 
ΟἹ δηοίμευ 8 {πππιὶῦΌ. ΤΏ δηθ τὰ δἰ ποδὶ δΔδ Ὠἰχῖι 86 ΤῸΓ 
ἔ6 πλοῖο παπὰ. ὯΠ6 88},6 ἰδ ταῖϊϑά (9 Βδηὰ δὶ 2,200, τὰ 

Οατγ8 ταϊδίοβ ἐμαὶ 6 Ῥέεῖ- 

{ΠΟΥ Βδπα 3, δεῖ, απὰ θδγβ, “[Ὁ0Υ ῥχοιγδοίοα βροτγῖ᾽ 
(ἐπ ἰοασιωπι δὶ ἰμαϊδτίωπι τεβοτυαυεταηῖ. 7.6 ΤΠ εὐιις Οεεῖ. 
Αἰες., ν. δ, 6). Ῥοσπίάἀοῃϊιι8 (ἴῃ “λεηιιβ, ἵν. 152, 
ἃ.) 6118 ον (Π6 Κὶπρ οὗ ἴπ6 ῬΑΣΊ 88 δἱ ἢΪ5. Ππη68}8 
{ΠΓΘῪ [οοἀ ἴο ἷδ ΠΟΙ ΓΓΟΥ, 10 σδαρῆς 10 Κὸ ἃ ἀος 
(τὸ παραβληθὲν κυνιστὶ σιτξιται), Δηα τγὰ8 τηοτο- 
ΟΥ̓ΟΡ Ὀοδίθη ἱκὸ ἃ ἀογ. Ὁδὸ ἐγίθα οὗ Φπ 8 ΒΙΠΡΙΥ 
γτεσοιπρεηδοαὰ Αἀοπὶ- οζοὶς : ποῖ ΠΠῸΠπι Τονθῆζο, ἴῸΓ 
Ὑλλε μὲ δὰ ποῖ βυβογοὰ δηγιπίης ἤτοι ἶπὶ; ΠΟΓ 
ἔγστῃ Ρ]ΘΑΒΌΓΘ ἱπ ἴΠ6 ΤΙ ΒΟΥ οὗ οἴθοΓΒ, ἴογ ἴθογ Ἰοῆ 
Πἷπὶ ἰῃ [6 Βαπάβ οὗ ΗΪ8 ΟὟ ΡΘΟΡΪα. 

γεγ. 7. ΑΔ Ιὰ μδνὸ ἄοῃο, δβοὸ 8δδ ἴ8ο Ῥοὶἐγ ὃ 
οοσωριοίθα πο 6. Μδϑῃγυ ('ἴπ τουπὰ πυΌΓΒ, 

ΒΟΥΘΏΥ) 816 ΠΟΥ ὙΒΠΟΠὶ Π6 [88 τη] τοῖο. ΡΦΖ 

(ΡΙε] οὗ νῷ) ἷθ ἴο Βηΐβἢ, σοπιρίοἴβ, δῃὰ ἤθποθ ἴο 
τοαυϊΐῦο; ἴῸΓ τουαγὰ δπὰ ρα πἰβῃπιθηΐ ΔΓῸ ἱπθορδσα- 
ὈΠΥ οοππηθεῖρα ὙΠ} ροοά εηα ον] ἀθοβ. Αδβ 186 
᾿]οϑϑοῖλ ΤΈΔΟΠΟΒ ΠΟΙ ρ]οτοἢ ΟἾΪΥ ἴῃ [86 ἔτγυϊξ, 80 
ἀοοὰβ ἴῃ ὑμοὶγ ΤΘΟΟΙΡΘΏΘΘ. 8ὸ ατθεκβ υϑοὰ 
τελεῖν 'π [Π6 ΒΆπὴὸ 86η86. “οι {Π6 ΟἸγπρίδη 
(ϑαγβ Ἠοτηετ, 7 αα, ἵν. 160) ἄοοβ ποῖ τροοάΐ. πη- 
ἰδὴ (ἐτέλεσσεν), Ἀ6 511}} ἀοο8 ἰξ ἰαῖοσ (ἔκ τε καὶ ὀψὲ 
τελεῖ." [τ ν͵ὸ8 δὴ οἰηῆςδὶ τλαχὶπὶ ΟΧΟΘΠΞΊΥΕΙΥ 
ΒΟΟΟΡΙΟΩ ΠΟ  δποίοηΐ ὩδίίοηΒ (δὲ θη Τημδὲ 
ΒΌ ΠΟΥ (6 84 π|ὸ Ῥδ 18 τ οὮ ΠΟΥ πᾶνο ἱπῆϊοϊρα οα 
οἴποτθ. ΤΈς ἰαῦοσ ασροκϑ οΔ]16 ἡ τ} 18 106 Νεορίο- 
ἰοπιὶς ΤΙ 5, ἔγοτα ἴῃ οἰγσπιϑίλποο {πδὲ ΝΟΟΡΓΟἸΘΤ 8 
ὙὙᾺΒ ῬυΠΙΒμοα ἰπ ἴ[Π6 8816 ὙΔΥ ἷἱπ Ὑδοἢ 6 δᾶ 
δἰπποὰ (Ραυδβδηΐυϑ, ἱν. 17, 8; Νάροϊβδος, Δίαοῦ- 
λοπι. Τλοοίοσίε, 843). Ηὸ δὰ τιυγάογοά δὲ [ἢ 
Αἰίδτ, δῃὰ δὲ ἴμ6 δἰἴαῦ ἢ6 ΔΒ πιυγάογοά. ῬὮΏΔΙΟΣ8 
δὰ τοαϑύβα ματηδη Ὀοΐπρβ ἴῃ 8 Ὀγάζοῃ ὉῈ]] --- [ῃ8 
ΒΆΤΩΟ ῬΠῈ ΒΕ σα ἢ ἴ νγὰ8 ἱηΠ!οῖδαὰ οπ Ὠἰπη56] 1.5 ΤῊδὲ 
ΠΙ ἢ Πϊοηγβίυβ 84 ἀἄοῃθ ἴο ἴπὸ πΌΠπηδη οὗ ἢ 8 

ἰο, 8 οὐπ ἀδυρ  οΥβ ΟΓΘ τη886 ἴο πηὰ 
ΨἘΕἸαη, Ῥαν. Ηἰδὶ., ἰχ. 8). ΦΔοῖῃτο δα γ8 (Εχ. Χνι. 
" ), “(ογ τὉἈ86 ταῖν τ βογοίῃ ΓΠΟΥ δἰπποά, σάτὴθ ὩΡΟῊ 
1 οτὰ.᾽ 

Ατὐᾶ μὸν Ὀχουχῆλ Ὠΐτη ἰο 9οσυδδίθσω, ΝΌῸΠπΘ 
Ὀαὺ ἢἰ8 οὐ ῬΘΟρ]ο 7 οου]ὰ Ὀτγίηρ Εἷπὶ {ΠῚ ΠΟΥ, ΤῸΓ 
(6 ΟἿ 88 ποῖ γοῖ ἴ[Δκθῃ. [Ὁ ψαϑ δυο Ώ1ΠΥῪ ἀὲδ 

ἐπυσπιῦ οΥ͂ δῃᾶ οὗ ἔοοὶ δὲ 2,000 ἀϑηδτὶ, “ σμὶ “πείμπε ϑοξμος 
φμίπημασίπία" (1 δαϊΐοα, χχὶχ. 8, οἀ. Μοτῖκοὶ, Ρ. 16). 

4 [Κικῖο (αν Βιδίε ᾿μωδιταιίίοις: ἴοκεε απά (Δε οἷμαξεε, 
Ρ. 299): “ΤΗΐΦ μοῖρα ὃ ἴο δοῖμο ἰηδίκςϊ οὗὐἨ [9 δίδίο οὔ 16 
ΠΟΙΌΣ, ὑηὰοῦ [6 πδιΐνο ὑστίηοθθ, σα ἔμο 1αγβο 68 ποτθ 
οοττηϊδδὶοηθα ἴ0 ὀχροὶ. Οομοοῖγο Ἡδδὲ τοῦδὶ πδτὸ Ὀεθ τὼ Φ 
“διδίο οὗ ἔμ ροορὶο διυοηρ ἩΏοσι ΒΌΘὮ ἃ δοθΏ9 οουμὰ οχὶΣὶ, --- 
δὲ τα δὰ Ὀδε παχζοὰ, πῆδὲ οΥοὶ σαυδροα οοεηιμιὶ[οὲ, 

Ὀδίοσθ ἴλθδο δουθης Κίημρ --- ὨΟΎΟΥΟΣ 81}8}} ἐϊπηοὶν ἱεστ᾽  οσύδθ 
- Ὀοοδιὴθ σοἀυοσοὰ ἰο τΠ|8 σου ἰτίο ; δὰ Ὀεῃοϊὰ ἰὼ κἷδ ἃ 
δροοίϑθη οἵ (η9 ἔβδηίου ἴῃ πο τῶν τα οοηάποῖρ, δὰ οἴ 
ἰδ ἐγεαϊπιθηΐ ἴο ποΐο ἴθ σοηαυθτοὰ νοῖθ ὀχροδρθά. ΤΏοθο 
ἃἴο ΘΟΥΔΙΏΥ ὙΟΥΥ ΘΟ ἰῃ ἐδθ ὙΤΟΏΣ ὙΠῸ μίείϊοτθ ἴο πδε- 
μβαϊνοσ ἴ6 Οδηδδοηί δα 88 Δ ἸΔΡΡΥ ἔδυ γ.᾽ ἀἰδιυγυσά ἰΏ ἐΠοὲΣ 
Ροδουΐαὶ μοπιοα ὈΥ ἴ06 Ηοῦνγον ὑὈδεθαγίδηα ἤρου ἴδο τὶ} θξ- 
668. Βοϊο]ὰ ΠΟΤ ὮΔΡΡΥ, Ὀδι οὐ ΠΟῪ Ῥοδοαδία!, ἐ:0} ΤατῸ ' “ἢ 
--1ὰ.} 

δ Ἑἰολίγι, ΒΪΟ. 18 δῖϑο υδοὰ οὗ ἐὴο Ὠδδί;ϑο ἀοΐὶγ. Τδ6 
ΒΡΘΔΙΚΟΡ δροαῖκδ ἴῃ (Π6 δρὶτίξ οὗἩ Βοδίϑοΐδαι. ΑΑ συχαγὰδ [9 

ΒΟΥΘΠΣΥ κίησα, ὁ ποϑὰδ ὯὨῸ διυϊηθηῖ ἰο ΒΟΥ ἔλδὲ Ἐ3Ὸ 

Η|κὸ ἔο Οτϑοὶς τύραννος, 5 Δρρί!οὰ ἴο ΔΩΥ͂ τυϊαῖ, ονδῖ οἵα 
δίῃ κίο οἰγ. “Τοϑορμυθ (45... Υ. 2, 3) τοδὰ δρονεοϊγ-ῖπο, πο ἢ 
Θδρϑοίδ!ν [ἢ ὨΪ {ἰπ|6, τὧῶϑ ἰὐοτο ὩΔ βοΔΌΪ6 85 ἃ τουὰ ἡπτ- 
ὈΘΡ πὶξῃ ΒΟΥ ΏΙΥ. 

6 1η ἔπο Οεεία Κοπαπογμηι, οὗ. χΊ τ. ἐἰ8 18 δ1}}} δὰ- 
ἀποϑὰ 458 παγηϊηρ, δηὰ πίϊῃ δὴ δι᾽ υδίοῃ ἴο 8 μαδδδζο ἰὼ 
ΟΥἱὰ, δὲ Αγίε Ανπιαπαὶ, ἴ. 6δ8 [τ Ῥλαίεγία ἰακγο υἱοέφνς 
νιεπιῦγα εν ἐἑ ἐογτεῖ!. Ιηακίξς ὡπὸπνῖ ἀμείον ορακ. --- Τὰ... 
ἰξ 15 τριιαγκοὰ : “ὃἋΠπεημε εαὶε Μὰ Φομῖον μα, φμανι 'πδεῖς 
αγέίδεες ἀγὶα μέγιγε 5μα."" , 

Ἱ ϑίηοσο ἴὲ 15 Αὐοηΐ- θοζοῖς το δρϑδῖκδ. ἰῃ τοῦ. 7, 9 ποσὰ 
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αἰττ; ἔοσῦ [πὸ 1βγδο} το8. ΓΟ]]ΟΥ δου, δηα οσαρ]οῖθ 1 χ]ῖχ. 7, δηἀ 4150 106 δβίϊθηςα οὗ ἴοι. χα χῖϊ, οοη- 
εἰν νἹοίογυ ὈΥ 118 ἐβρίιγο. ὍΤῺΘ ετοσπιίηρ οὗ ὅογα- } οογΐπρ δἰ πηΘ0η), δηᾶ νοϑθ ἱπιθγοκῖθ τ γὸ Ρθου]- 
δᾶ] 70. τί8 οὧσπι δαζε σου]Ἱὰ ποῦ ἢᾶνο ἰοσιηοα δυρὰς 
οὔ ἐδ6 ρίδπ οὗ πὸ ῦοϑ, δίῃοο ἰδ ΡοΪοηροα τὸ Βοη- 
)απιῖη. ὙΠΟΥ τοῦ Ἰοὰ τὸ ἰζ ΟΥ̓ [16 διίαςκ ὙΒΙΟἢ 
ἴΠεγ βυβεγοά ἔγοιῃ Αἀοηΐ θοζοΚ. Νὸν ἀϊά ἔπὸν ἰακο 

550 οὗ ς. ὍΠΟΥ ΟἿΪΥῪ ὈτγΟκο [Π6 ΡΟΟΣ οὗἉ [Π68 
τας τβογοαμΗΪ. Ηδ ἀΐτ ΤἰϑοΓΌΪΥ ; 18. ῬΟΟΡΪΘ 
ΜΟΙῸ ρα ἴο ἴῃς διπογά ; [Π|ὸ ΟΥ̓ να8 οοπϑυχηθα ΟΥ̓ 

βτο (ΝΞ ΓΞ, τὸ δϑαπάοη τὸ 1μὸ ἢδπι68). ΤῊ 
ἴδε παπίομ Δ ἢ Γ1Π655 οὗ Αἀοαὶ ὈῸΖΟΚ νγαϑ ΤΟΥΥΌ]Ὺ 
τοαυϊτρά. 

φΦ ΠΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΑΓΤΊΟΑΙ. 

τος Ὑαγ. 8. Βεϊϊονίηρ [βγϑ6] 18 αἰδὸ πὑπιιοὰ [5Γ86]. 
δυύλῃ δηὰ διτηθοη ρὸ ἴογῖί. ἱορμοῖθοτ, ἴῃ Αλτἢ, 88 
086 τῦῖῦο, οπα Βϑδσί, πᾶ οπο βοι], ἴο [86 Β4Πὴ6 νἱς- 
ἰοΥγ. 50 πὶϊοα τὸ ΟΠ άτοη, πο ἐπὶ Κατὰ τΠογῪ 
τοῖυτη ἔγοιῃ (ΠΟΤ βι ΠΟΥ 5 στάνθ [ο΄. Ηοπι. ΗΪη18 οἢ 
οἰ. ἱ. 1. -ο ΤῈ.]. Τὰς ΘΠ] άγοα οὗ αοά ἃγὸ ροοά 
ὈτοΙΠοΙΒ ἀπά βἰκῖοσβ. ὙΠΘΥ 40 ποῖ φδγτοὶ ονοῦ {116 
ἸΠ ΒΕΓ ΔΏΟΘ, --- ἴπῸν ΟΠ]ΟΥ͂ ἴδ ἰπ ἸΙονθ. ΒεἸϊουΐηρ 
ἴ3Γ46] 18 8. ΒΟΓΠΙΟῚ ΟἿ ΜΠ Υ ΔΙΏΟΠΡ ΓἈΠ}11165, ποῖσ}- 
οτδ, οἰ ὐσοηβ, απα παῖΐοπα. ἴ]ηϊοη δγίβοβ ποῖ ἔγοπὶ 
αἰδοῦς, θὰ ΠῸΠπ ΠΗ. Ῥοπίζομοθ δπὰ ΨἈ1Ὴ 
πὰ ᾿Ἰοροῖμογ. ζ᾽πίο 18 ἴη6 πᾶπη6 ΟΥ̓ ἃ ρμοιτὶ, ἀπὰ 
ΡΈΔΥ]Β ΒΥτΩὈΟΪΖ ἴθατε. ΕΖ ὑπίοπα ἰα. ΕἾ ἴωοε 
πη ΌΠπ68. 
5ΙΑΒΚΕ: ΑΒ 4]}] (υιβείιδηβ ἰῇ ροηογαὶ, 80 

ὈγΟΙΠΟΥΒ δ ηἃ 5ἰδίογβ' ἢ ΡΑΥΠΟΙ] ΑΓ, Βιοι)ὰ τηδ δὶ π 
ἃ ξοοά πιηἀογβίδπαϊηρ, δηαὰ ᾿ἷνα ἱροῦ. ἴῃ Ῥθδος 
δηἀ ὉΠΙ1Υ. 
ΙΗΈΝΕΥ : [ὑ θοσοτηθ8Β ἸΒΓΒΟ] 168 ἴὸ ἢαῖρ ΟἿΘ 

ὉΠΟΙ͂ΟΣ ἀραϊηϑὲ ΟΔΠΔΘΔΗΪ6Β; δηα 41} ΟἿ Υ ΒΏΔ}8, 
ον ἴΠοδ6 οὗ αἰβογοης {π|068, ἴο ΒΘ ΊΠΘη Οἠα 
ΠΟΙ͂ΟΣ Β ἤδη ἀρδῖηϑιὲ ἴΠ6 ΟΘΟΙΏΠΠΊΟΙ ἰη ΟΓΟΒΒ οὗ 
δλῖδηΒ Κίηράοια. ὙΤΠοδο ΠΟ ἴῃπ8 ΠΡ ΟἿΘ 
ΔΠΟΙΠΟΓ ἴῃ ἰονο, ἢδνθ ΤΈΆΘΟἢ ἴὸ ὨσΡ6 {πδὺ ἀοὐ ψ}} 
Μ0]Ρ {ποσὰ ΒΟΊΙΒ. 

ΑΟΗΜΑΝΝ: [ὑ 18 ποῖ ἱποοιρδῦθ]6 τὶ [86 
Οὔράϊοπος οὗ ἔδει, ὑπὸ δυάδα! τη κο8 π86 οὗ ἴΠ6 
ἢΕῚρ5 ρ᾽αοοὰ ὃγ αοά δ δ18 αἴβροββὶ; δηᾶ ἴΐ 18 ἴῃ 
Δυκογάδῃοθ τ] τΠ6 Αἰοίδῦο οὗἁὨ ἔγδίθσῃδ) Ἰονὸ ἴΠδὶ 
6 τηβκο8 ἐλαὲ {τῖθο τῃ6 σοπιραπίοη οὗ ἷβ ἀπάοτ- 
Κίς Ποϑο Ἰοΐ ἰδ γγα8 σιλὰς ΓΑΙ͂ΒΟΣ [0 διίίδοῦ 1861} 
ἴ0 ΟἸΒΕΙΒ ΤΠΔῃ τὸ δητ4] τποῖτ ἱπάοροπάθηοο (ςἴ,. ἀθη. 

ὙΠΝΝΩ) ἐὰ [)λ6 δρίὴϑ γοσϑο σδημποῦ ΣΟΐδσ (ο ἐμ 161 86] 1{68. 

ΤΕΥ Ἀδου]ὰ εν ΟΔΙΤΥ Εἷπη πιὰ ἐμπότη ἢ [ἐξ που!ὰ ἐπάϊοαῖο 
ἴω) ψτϑεδοδτίοη οὗ σγϑδίυϊοι σγαοδ ον. ἃ Οϊης ἰπσοποοίγε Ὁ] 9 
ἰη τῇῆϊβ οοαηφοιϊίοη. ΤΏοδο ὙΠῸ ΒΥ ἢΪπΠὶ Δ΄Ὸ ἢ᾽8 ΟΥ̓ 86Υ- 
ταῦ ; Ὀυὲ αττί νοῦ δὲ ψεγυβαίοαι Ὧθ 4168. αγρο 8, [ἤθτο- 

ἸΔΥΙΥ ΟἸΟΘΟΙΥ σοπμπροῖοα νυ ἢ 18 ΟἾΉ. --- ΤῈ.] 
γο5. 4-5. ΒΤΑΒΚΕ: [Ι}ἢ τ Ἰίνοβ οὔ σβθῃ, 

ἀπο τ αἴο οἴϊθῃ ΟΠ ΥΪΥ ομδηροὰ δρνουΐ, δθὰ 
ποῖ ΟΥ̓ δοοϊάοητ, θὰϊ ὈΥ 1.16 ΟΠ ΟΓᾺ] ΟνΟΓΏΔΠΟΘ 
οὗ ἀοἀ (οηῃ. ]. 19). 
ΤῊ ΒΑΜΕ: Οοα ΤρΡαῸΪΟ8 ΘΥΟΥν ΟἿ6 ΒΟΓΟΓΟΪηρ' 

ἴο 15 ἀθοά5. ΑΥ̓́Βογοῖ ΟἿΘ βὶπδ, τποσγοΐη 16 18. 8180 
ἐν θτϑν σθαι ίυνυνς (δὲ τπογὸ ἰ8Β ἃ (ἀρὰ, δηὰ {ἐμαΐ 
ἴθ 18 }ιι8, τ ριπροηδίπα ΔΟΓΟΡἾρ; 10 ἀοβογίβ. 
ἰϑουττ: δη οὐζοη τοδά ὑπΠῸῚΓ ΟΥ̓ ΠΊ08. ἴῃ ἘΠΕΙΓ 

ΡΠ ΒΗιηοηῖΒ; ἀπ δὲ ἰδὲ ΟΥ̓ΟΣΤΥ τποὰτἢ 888}} ὈῸ 
βϑῖορροα, δῃὰ 811 βίππογβ ΡῈ σοῃβίγαϊ ῃοα ἰὸ δατὶϊ 
τς γυβσε οὗ οα ἴῃ {Π6]Γ ΟΧίγοτ δῦ ΤΩΙ ΒΟΥΊΘΒ. 
ΒἈΡΡΥ͂ {Π0Ὶ ΨῈῸ 5: Ηΐπ ἰπ {π 6 }Ὶ τΟΠΊΡΟΓΑΙ 
ΔΙΠΙ ΠΟ ἢΒ, ρ]οδαὰ σα τ Ὀείοτο ἢ18. Ἰποιογ-βοδῖ, πα 
ὕγ Γορθῃηΐβηρθ δπὰ πεν Β00Κ ἀο]νογαηςο ΠΌΙΩ 186 
ἉΎΘΔΙΙ [0 ΠΟΙ6. ! 

ΦΌΒΕΡΗ ΜΈΕΡΕ (1638) : ΑΘ 1 αν ἄοπο 80 
ἀοά ἢδι τραυϊθα τη: 1. ἀοά ρμαηϊδιοῖῃ βίη ΠΠ 
ΤΟΙΏΡΟΥΆΙ ῬαΠἰΒῃηποηΐῦ ἰῃ τΠ18 1116 88. τν 6}} 858 ν ἢ 
ΘἴΟΓΠΑ] ἴῃ πὸ 1 τὸ οοπιθ. 2. (οὐ ἀοίῇ ποῖ δἰνγανΒ 
ΡΥΟΒΘΉΤΥ ἱπῆϊος δῖ8 ἡυάρτηθηῖθ Πΐῖ]6 [6 δἰη ἰδ 
ἰγοβὰ, Ὀὰ ΒΟΙΠΟΌΣΔΘΒ αἀοίοσβ τδαϊ Ἰοηρ νι ίοῦ Ηδ 
ΤΏΘΔΠΒ ἴο ψῖνο ΠΟΘ δὖ ἴμε ἰαϑῖ. 8. Ἴ]ιοβοε αἰνὶηθ 
)υάρτηοηῖδ ΠΥ Βοῖη6 ΘΟΠΙΌΣΙΩΥ ΟΥ̓ ΑΠΊΠΙ ΤΥ 40 ΟΑΤΤῪ 
1 ΤΠότ 848 10 ΕΓ 8 Βίδ ΠΡ 8παὰ ρῥτϊηϊ οὔ 1Π}6 51η [ὉΓ 
ἢ) ΠΟΥ ἀγὸ ἱπῆϊοϊοα,. 4. ΤΠ ῥγοῆϊς πὰ }]688- 
τὸ Ὑ ΒΙΟΝ τποη δαῖτ δῇ ΠΟῺ ΠΟῪ ΠΟΠΊΓΩΙ δῖη 1 
ποῖ 80 πλιοἦϊ 88 αὐλὺ σοβὲ οὐ ἴῃ [ἢ }8 110. 

ὙΥΟΚΡΟΒΎΟΒΤΗ: 458 ὈΥ τηἷ8β Βρϑοϊηοη δὲ [Π0 
ὑυορίπηΐης οὗ {πὶ ὈΟΟΚ, βῃονίην ναὶ ἐισο ἰτῖδε5 οὗ 
ἴ8γ86] οομἹὰ ἀο ὈΥῪ ἔβτῆ δηά ονοάΐοποο αρδὶηβί 
Αἀοπ-θοΖοκ, πο ΠΔα βυυάιοα δηα Θη5]ανοα βευεηίῳ 
κίηρε, ἀρὰ βιονοα τυ δὺ {Π6 ἐϊσείυ ἐγὶδε8 πυὶρ᾿ τ μᾶνΘ 
ἄοπο, ΣΓ ΠΟΥ δὰ Ὀο!ονοὰ δπὰ οὐεγθά ἢϊμ; πὰ 
[παι 4}} τΠῸΓ ΒΌ ΒΟ] ΘΠ, Τα βοτῖο8 σοῦ ἀπὸ ἴο ἀ6- 
ἴοςοπ ἴτοπι αοά; -τ ἰὴ Κα ΤΏ ΠΟΥ, α]50, ἴῃ τὴ 
σμϑίδη ΟΒυτΤΟῦ, ΓΕ πχοὴ Πα [Ὁ] ον οά τΠ6 οχϑιη- 
Ρ]ὸ8 οὔ τΠ6 ΑΡροβι!θβ, --- Ἰὰς ὁ πᾶ Δ}5 δηὰ Θ᾿ ποοῃ5 οὗ 
{1ὸ ἤγϑι ἀρθ8, -- ΔπΠἃ ρΌΠπο ΤΌΤῈ ἴῃ τῆ ον δρὶτῖς οὗ 
Δ 1} ἀπά ἰονὸ ἀραῖηβὲ [Π6 ΡΟνΓΘΓΕ οὗὨἨ ἀδΥκπύῖ8, ΤΟΥ 
τας Ιοπρ βίποῦ ἤν ΘΥ̓ΔΏ ΡΟ Ζοά [Π6 ον]. ΑἹΙ 
(6 αἰδίγοκθοβ οὐ ΟΠ βιοπάοτῃ δὺρ βου 08 0]6. ἴοὸ 
ἀοδβογουϑ οἵ [ἔγοὰ] ΟΠ γϑῖ, ἀπά ποῖ ἴὸ ΔΎ ἱπιροῦ- 
ἐοῦσι (18 Βοπὶθ δνο ΔἸ] σε) 'π (ἢ γἰϑδηϊτγ ((ἢ 
Βρ. Βαιενῦ, «παίοσυ, Ῥατὶ 11. οἷν. 1). -τ ΤᾺ] 

7010, ΘΟΙΙΙΏΘΏΟΘΘ ΥΟΡῪ ῬΓΟΡΟΣΙΥ, ποὶ πίὶϊὰ [Ὧ0 ΤΘΥῸ τοΡὉ 

ὙΏΓΙ͂Ρ»., αὶ τ]ὰ 8 τοροἰου οὗὨἨ ἴμ0 ψταιητηδιςαὶ δαὺ- 

μοι: ΤΥΡΓῚΣ ἜΣ, 

Τῆε δοπ5 07 υμααΐ δηιία ἐλ6 Απαζίηι ἀπά ἑαΐθ Πεδνοη. 

ΟΒΑΡΤΕΕ Ἰ. 9, 10. 

9 Αμπᾷ αδογνατγά [Ἠσουρου] {Π6 οἰ άγθη [80η8] οὗἉ 7υἋἀ4ἢ νγϑηῦ ἄοντγῃ [ ὑγοοοοάοά ] (0 
βσιι ἀραϊμβὲ {π6 ΟἙδδδηϊίοβ {παΐ ἀνγοὶν ἴῃ 1Π6 τπιοπηίδίη [τοουπεαιης ], δηα ἰῃ 0Π6 δου ΓΕ, 

10 παπᾶ ἴῃ [88 νΔ]]6 Ὁ [πι. ἀοργθδϑϑίοη, ἰοὺ οουπίρυ]. Απᾶ Δυάδῃ γγϑηΐ ἀρϑϊηϑί (Π6 (ἃ- 
ῃϑρπῖ685 {πᾶὶ ἄννοὶῦ ἴῃ ΗἩθῦτοη : (πον [ἢ6 πϑῖὴθ οὗ Ηδθτοῃ ὑθίογα [{Ὀγτηθυν ισαξ 
ἘΠ᾿ ν]α  δταγρα [ΤῸ Εοαγ ΟἸμ168 17:} διὰ {μον 816 νν [8π|ο16}] 8688], διὰ Αίμμαι, 
δηᾷ ΓᾺ]η,γ8). 
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ΤΚΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 γεν. 10. ΤΗΐδ [8 τμ6 Ὡρασοδὲ ἫΘ ἐδ οοΐὼθ ἴῃ Ωρ δ ἴο Ὧν. δ)861᾽. γίεγείααι, Τοϊταροῖθ. Δραίοδὲ ἰὉ6 δοπιποα 
ἰοϊοτρτοίδ οι, “ ΟἿΕΥ οἵ Ατῦι," --- Αὐῦα Ὀοίης ᾿ΚοῸ δὰ ἰ86 πϑιιθ οὗ 8 Ρδσβοζι, --- εὗ, Ἀγ. ἀτουθ ἰμ βτη 5 Βιὸ. 2 νεῖ, , κὸν. 
Εικήδιλατῦα. --- Τα. 

ΕΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, 

Ψεον. 9, Ἡδρχουροῦ (πὸ δοῃβ οὗ ιάδῃ ὕτὸῸ- 

οοϑάθά, ΤΉΘΥ δἀνδηροά, ργοςοεαοά, οὐ Τ). ὙΏ]]6 Ῥφ τ 

τον, ““ αδοοπάετο,᾽᾽ ΜᾺ5 αϑρὰ [0 ΟΧΡΓΟΩ8 ἴΠ6 ἢγεϊ 
δἰίαςκ (νοῦ. 4), 186 οονεϊπιαξίοα οὗὨ [86 οοπῆϊοεῦ ἰ5 

ἱπαϊοαιοὰ ὃγ ὙΩΝ, “ ἀεδοεπάοτε," δἰ μου ρ ἢ [86 δὰ- 
υΔηο6 πηοιηϊδίη-χατὰ. Ὑοτβο 9 βοῖβ ἔστι 186 [{}]} 
οχίθηϊ οὗ 1Ππὸ ἴ45Κ ποσί κοη ὃζ [Π6 {1 068. Βοίοτα 
Δαναποίηρ ἱπῦο [86 ΤΟΓΓΠΟΥΥ ΔΙ οττοά τῆθπι, τῆν 
ἢάνα ὕοθι ΟὈ]ροὰ τὸ τοκῖβε τὴἊο. δίας κ οὗὨἨ Αἀοηι- 
Ὀ6ΖΟΚ δὲ ἰζ5 Ὀογάογ. ΠΟΥ αἰνίάς (ποῖ ῦ ΤΟΥ Κ ῬΓΌΡΕΣ 
ἱηῖο ἴδ σοπαιιοϑῖ οὗἁὨ τὸ τπουηταϊπβ, [Π6 ΟΟΟΌΡΑΠΟΥ 
οὗἉ [16 δου μογα ἐγαοῖὶ ἔγοστῃ ἴ[η6 [θα δε ἴο Βθοτγ- 
Βῃοῦα, δῃὰ 106 δβοίζαγο οὐ 1π6 ὑγοβιογη ἸΟΥ]Δηα5. 
1) 6ιΔ115 οὔ τὸ86 ππάογΆ ΙΒ ἀγὸ ρίνθῃ 08 ΟΠ]Υ͂ 50 
αν 88 ΠΟῪ σοηοογη 8160 δηα ἢΐβ ποιι86, Ηδεποο, 
τὸ σοπαιιοϑῖ οὗ Ηοθτοι ἴδ ἤγβι οἵ 41} τοϊαἴθά, Αθουϊ 
(8. ἀαπεϊοπῖ εἶτν,1 τ Βογο ΑὈπιΐαπι ταγτοα, δηὰ τὴ 
Ῥδιυπδγο ἢ τ ροϑα ἴῃ [6 ἐἈΠλ  γ-ν Δα]1, τ[Π0 ΓΟΘΟ]]θο- 
οπβ οὗἩ [Π6 ττῖδο οὗἩἨ πάλῃ σοπούητίαῦθ ΓΠοΙ ΒΕ ΝΟ 5. 
1 νὰ οὗ οἱ τὴς ἀνε! !ηρ-Ρ]δο ΟΝ να] ληϊ ΡΟΟΡ]Ο. 
ἜΜ τοθιβιὶ νυἱπο- ἀγοββοῦὰ Οὗ τΠ6 νΆ]]ΟΥ, ἃ:γ68 Ὀοίογο, 
διρρογοα Αὐταπάτὰ ἱπ ἢΐ8. νἹἱοϊοσίοιι8 ὀχ ρϑάϊοπ 
δοδιηϑῖ ἴΠ0 δαβίογη Ποϑῖβ. Βυῖΐ ὁ ἴΠ6 πιοι πη! ἢ 5 
ποτ ἀνγοὶς ἃ νὰ ἀπ Ὑγαῦ! κὸ σϑοο, [Π6 80η8 οὗ 
ἈΠΔΚ, Ὀοίονο νι μότὰ τῃ6 διϊπ-πολγθροα Βρὶο5 οὗ Μοβοι 
[ουτηογὶν τγο]ο. ΟΥ̓ ΟἌ]ΟΡ δηὰ Ψοβῆα ννοΓῸ 
[}} οὗ οοπάοηςο ἰη αοά. Οπ τη ΐ8 δεσοασπὶ, (ἰΑ]οὺ τὸ- 
αοὐἰνοά {Π6 βροςῖ8] αςϑαγαηοο οὗ δοϑ68 [δὲ Β6 Βῃοι]ά 
ῬΟΒβ8088 [80 ἰαπά νίο ἢ πο ἢδά κοθη ; πα τβογοίογο δὲ 
ἴῃ ἀἰϊνπίοη οὗ τἢ5 σοιπῖγΥ ὃν Φοβῆπα, 6 ὈτίπρΒ ἴογ- 
ταγὰ ἢἰ8. οἸαίπι τὸ ἰϊ (Φο8ἢ. χίν. 12). Φοβιδα 8110 νὺ8 
ἰς. [18 πὸ ἰσμΠ γιραῖποα Ἰπποσγίτδηοθ [δὲ (] 6 Ὁ 
85Κ8: “'ΓΒογοίογο μῖνο πὴ (Π6 58 γ8) [18 τηοπηϊδίῃ, 
ὙΓΠογοοῦ τπο Τοτγὰ βράκὸ ἰπ τδὺ ἀν ; (0Γ ἴῃοὰ Παϑὶ 
μοαγὰ {πᾶν τῆστο ατὸ ἀηδκίπι ἴπθτο, ἀπά οἰτἰο8 στοαῖ 
δηὰ ἔδηςοά ; ρογμαρ8 ἴῃ Γογὰ ΜΠ 6 ΨἸΣ ἢ πιο τῆδί 
Ι ἀτῖνο τποπὶ οὐδ᾽ (Φο5ἢ. χὶν. 12). Νονν δτπουρἢ 
[6 σοπηϊοδβέ οὗ [86 ΟἰΕΥ, απὰ τῆ. οχριείοη οὗ ἰϊὸ 
Απαἰκῖπι, ἅτ δγολαυ γοσογάςα ἴῃ ΦΔο5ιι. χν. 14, ταὶ 
8 ΟὨ]Υ͂ δῃ δηΠοἰ ραΙΟΓΥ Ἀἰκῦσγῖ 1] ποῖΐοθ ἴῃ ΘΟηποΟ- 
σου νὴ τ[η6 ἀοβοτίρτιοη οὗ θουπάατοϑ, ΤῊ6 ονοη 8 
ΒΟΙΆΔΙΥ οοσυῦ ΠΟΥ͂, ἰῃ σοπηθοῖοι νὴ 116 ἢγεῖ 
οὔοτι5 ἢ καΐϊη ρουπμϑηθπὶ ἘΣ μοῦ ΟΥ̓ {Ππ6 τοΓΤΊ- 
ἴΟΥΥ. ΟΡ, 1 18 ἴγαθ, 18 οἰά ; δι: γοΟυΏρῸΓ ΠΟΓΟΘ8 
δυττουπά ῃἰπι. ὙΠΟΥ ἀοίοδιοα τπ6 ΑΠΆΚΊΙ. 

Μογ. 10. ἩΦΌΓΤΟΣ, ΤΟΣΟΥ͂ οα] θα [26 ΒΟΌΣ 
Οἰεοα5 (ἸΚἰσ δῖ - 4:8). [ζ 5 ἀἰβῆοι!ϊ [0 806 ὙἘν 
τποάογῃ Θχροβιίοῦϑ ὁ [Δ ΚΟ Οἴἴδηβθ6 αἵ τῃ6 ἰάο8 ἐπαῖ ἴῃ 
Ἠδῦτου δὴ Θϑυ τοῦ ΤΟΙΤΑΡΟΙ 9. 18. ἢ ὕ6 Γοοορῃϊζοά, 

1 Ηοῦτοῃι [6 δαϊὰ (ο Ὀ6 4ευ6 γολτδ οἷον ἐῆλη Ζοδη (85) 
ἴω Ἐσυρί (ΝΌπι. χἣ!. 22). Τ)6 πυπιθον “δονϑῃ ᾽ ἰδ ἤρτο 8180 
ἴο 06 τοχατάοά 88 ἃ του πυπιῦογ. 10 ΟΧΡΓϑδδε ἴλ6 δοϊδιηοὰ 
1686 οὗ ἃ ἰοὺς νοτγίοά. 

ΤΏΟ τουιατὶς, 9οβὴ. χὶν. 15: “᾿ἀπὰ 16 πδῆϊὰ οἵ 

Ηδῦτου γγ88 ΤΌσιη συ ΚΙ 781} -ἀτῦθα, ὈΥΒΙΙ ὩΤΌΣΙ 

28] ὈΡ» ὀδηποΐ ἔπτη ἔπ στοὺππὰ; 1ῸΓ 

ὉΤΝ 8. ΠΕΙῸ 8 (ΟἸ]]οςἶνο ἴσια, 6 σεπ8, 88 ΔΡΡΕΒΓΒ 
ἱπάυὈ᾽ ἸΑΌΪΥ ἔγοπι 905}. χυ. 13, σβεῦα νγὸ βᾶνα 186 
ὀχργοββίοη, “ Κὶη δύ αγθα, 106 ἤδιμοῦ οὔ Απμδκ 

(ΟΣ Ὁ), ΨὮΟΣ 156 Ηοῦτοπ." ὙΠῸ ΤΟΙΓΑΡΟ] Β 
ΑΒ ἴΠ6 Βηοίοηΐ δοδί οὗ ρον γα] {τ θο8, τ ότὰ 1Π6 
ἰγβαϊ οπβ ΟΥἩἨὨ [5γϑὸ] ἀδεου θα 88 γίδηῖβ. δ᾽ ΠΉ ΔΓ 
ὑοΊγαρο ἴδῃ οἶτιε9. τὸ οἰβουποτο τοῦ ἢ. ὙΠῸ 
Ιπάΐϊδὴ8 μαὰ ἃ Ααξωγστάπια, ἴῃ6 Εὐυγ ΥὙἰλνο 8 
([μαβ8θη, 7πα. «Αἰϊοτιλ., κι. 172). [πὰ Ῥμγυρία, ΟἸν τα 
8 πὰ [ἢγθ ΟἿΟΣ Ὁ] 8068 ἑοσττηθὰ ἃ Τ ΘΙΓΑΡΟ 8 (ϑῖτλῦο, 
ἰϊδ. χὶ. 1,.17). 1] δὰ ἱποϊηθά το βπὰ ἴῃ τἰια Πλπ.Θ 
Οἰῦγγα [6 βϑῖὴθ ἰάθᾶ 88 ἴῃ (86 φΑτα δὶς Ολείδαγ ὃ 
δηὰ (16 Ηοῦτον Ολούγοαη (ἨΘΌΓΟΙ), πϑιοὶγ, {παῖ 
οὗ οοηϊεαεγαίίοπ, ςΟΙΑΤ ΠΥ οὗὨ ἰηϊογοβί. Ὶ 13 8 
βισροβιίνο ἕλος ται Αὔγην 5 οχρεοάϊίοη ἰΒ Ἰοϊποά 
Ὀγ τῃ6 ὁγοίλεγβ Ἐ5]1ς0], Ἄποῦ, δὰ Μδιτγο (δεη. χὶν. 
13); σοπούγηΐηρ Μϑηγο ἴ 15 τοιηδτκοα, “ 1η6 δα Πλθ 
ἰῖ6 Ηδοῦτοπ ᾿ (ἀφῃ. χχῖ. 19).. Τὸ ὕργνεν (ἷν 
(Αογορο 8), βιϊαανοα προὴ 186 τοι πίδίηϑ, δηα τἴῃὸ 
ἰοννοῦ εἰ[ὁ8 Ἰγίηρ ἴῃ {πὸ (ὉΓΠ]Ὲ γα] ον τς ἢ τη 6ϑὸ 
του 118 ἰης]086, το ΠΟΥ σοηδοταιοα τῃ6 Το ῖΓὰ 
οἸϊ8. Αἵ τὴο ῥγεδϑῃξς ἀδὺ [ῃ6 ΟΕΥ̓͂ ἴῃ [86 γ 8116. 15 
51}}} αἰνϊ ἀρὰ ἰπῖο ἐΐγοα ραγῖϑ. ΤΉγοο 05 οὗἩἨ Απδὶς 
ΓΘ ΘΠ ΠπιοΓαῖρα, ΙΔ ΠΌΒΟν ἰἤγοθ τ 08, ΡγΓοΟ Δ ὈΪν 
πϑηϊοὰ ἴον δησίοηϊ ΠΟΤΌΘβ, ψ ὶσἢ {1068 σοΟΔΙΟΞοὶ 
ἰῇ 186 τπιοπηϊδίη οἰϊγ.ὃ 4.8 Ἰαΐρ δ 186 ἅπιο οὗἁ 
Ἰλανὶά, τῃ6 Ρῃγαβοοίομν 8, ταῦ 6 ἀνεὶς πὶ “1Π6 
οἰϊε5 οὗ Ἠοῦτου " (2 ὅδιη. 1). 8). ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ τΠὺ 
Πδπι0 ΗΟΌΤΟΙ ὙγἂΔΛ8 ΟΥΡΊΠΔ}1Υ σίγα ἢ [86 τλουῃ- 

ἰαἰη 5 (6 ἍΣΙ τις ΟΑ]οῦ οἸαἰηλβ, Φοβῃ. χῖν. 12), 
8.8 Τουτἶηο ἴπ6 σογμτηοι ἀοίοη50, δηα νγᾶβ {6 ΔΙ͂ΟΣ 
ἴπ6 βαρρτγοθβίοῃ οὗ τη6 Απδκίπι, τταηϑίοστεα ἴὸ τὴϑ 
ὙΠ0]6 οὔγ. ΤῸ Παπιο8 οὗἩ (86 ἴῃγοο {ἈΠ} 168 οὗ 
Αηδκίπι ἀο ποῖ δάπιϊῖ οὗ ΔΩΥ͂ σογίδῖπ ἰῃογργοϊδτοπ. 

ἸΞΎῪΤΕΝ τΐρην τ τ πλοβὺ ργο δ Ὀ  γ Ὅ6 ἱπιογρτειθὰ 
δἴϊου [06 δηλ ορΎ οὗ Αςμ δὰ (ΑἸ) 84} οὐ ΑΠΒἱΔ4}), 

“Ἑτϊοηὰ οὗ ἀοἀ.᾽ Ὁ, Ἷ2, ἰ5 τα. Βοδίθοη ἀοΙγ 
([88. ἰχνυ. 11), 1110 4180 ὀοδσυσβ ἱπ ῬΒοϑηϊοίδη 1η 8. ρ- 

τίοηβ, ἱῃ ῥτοροῦ πϑιπθα ᾿ἶκὸ ὩΣ ἼΩΨ, “βοσυδηῖ οὗ 

Μοηΐ." ὙᾺῸ παπῖο ὭΣ Ι), “. ΒΒοβῃαί,᾽" τοπιϊπὰβ Ομ 6 

οὗ 16 Ἐργρείδη Κίηρς δ, Β.μ5μακ, βοοβου- 
Ἑμΐθ, τῆοὸ πιδὰθ ψγὰσγ οὐ Βοβορθοϑ (1 ίρβ. χὶν. 

25). ὙῈΘ πδρ ΒΞ (““ ΒΗΘΘΉΒΑΣΖαΓ, ΕΣΖΙα 

8 ΟΓΥἡ ὯὯῷὸ Πἤίδιοτν 9 1Ὰ6 «25ε1:05, ἴὰ Ἐτεο δὰ σγΌθοσ᾽ 8 
Ἐπονκίορασ! ες, ἰἰ. 217, ». 1606. 

4 Βονίηδου, Βι δὶ. ες, ἰἰ. 74. 
δ 1ῃ ἃ ἸΠΔΠΏΟΥ διλιοκοῦς Ῥογῆδρα ἰο ἰἢ6 ζππΐοι οὔ 86 

4 Εϊιῦοτ᾽' 8 τϑυνδτίκ (χΥΐ. 211 [(ἀἀρᾳθ᾽ε ΤΥΔΌα]. “1. 292, 244.}), Βαπιθθδ, Τίθα, δὰ ᾿υσοτοα, ἰδῖο ἔμ οὔθ Βοῦιδ οἵ ἰδ 
ποι! διἀπλὶζ οὗ ΤΩΔΌΥ οογγθοϊίοηδ. Φογοιηο, ἰῦ [6 ἴΓ6, ἤὍΠἸο τα 
ΔΦονΐίδη ἰγβαϊείουθ (οὖ. Ρίγάο, Β. ἘΠ ΙοΣονῦ, οἢ. Χχ.) ἩΏθη ἢθ 
ταί κα ἐμδὲ (6 Οἰνέα Ομαΐμοῦ ῬὙδ8Δ 80 Ὡδιοϑὰ ὕγοιλ ἰδ9 
Ῥοϊσγίμυοῦδ το πότ Ὀστίοα ἴμότο. [1 15, Πονουοῦ, Ὠοη9 ἔπ6 
Ἰωο6 ονἰάφωηςλ ἕγουι (5. ἐμαὶ (6 Ψζ2ο.α οὗ οἷά ἰαἰεγρτγοιδα 
Κιγήδιυ! -ἀτῦα κμ6 τποδοϊης “Ἢ Τοίγαρο 8.) Νὸος ἀοϑα Ναπι. χἰϊί. 
Φ αἴονά τΠ6 δ | ΧὨ ἰ.δ6ὲ οοοακίου ἴος ἀουηρ ἐπο ἐσυϊῃ οΥ͂ [ἢ 6 
βἰδιοιηοηὶ δὶ ἰτλι ἀτὺδ δα (Ὧ6 ΤὍΓΠΊΘΡ Ὡδιηο οἵ Ἡοῦτοη. 
ΒΙιῦον βδϑοιῃ! 8 οδρϑοΐδι!!γ ἴο Ὦλγο ζ0] ὁ ποὰ Βονίηδοη ( Βιδί. Κεε. 
ι.88) 

Βδηληθα. 
6 Εἰ τον (χτί. 223 [ἀαρο᾽ 8 ΤΥδηκ]. 111. 801}} Ῥτόνες ἰδδὲ (6 

δηοσίεηϊ [[6ΌτΟΙ ἰδ ἰκῆλοῦ δὴ ἔπο ῥσοϑϑας, τϊο ὨΟΎΘΥΟΣ 
ΔῈ ΤΟΙΘΡ ΟὨΪΥ [0 8 φῬασγὶ οὗ ("6 οἷγ. Τ71η6 ρατοαλὶ ἰπιροσίδοο 
οὔ 69 ρίδοϑ 18 οχρίδιηδὰ ΌὉΥ 19 ρὑγοθεὺθά κἰιυδιίοη ἢ (86 
τοουπολὶππ, δος ἩΏΟΘΟ δἰοροθ ἴδ οχίοηἀοὰ ἀονψῃ ἰηἴΐο ἐΐμ8 
ΤΑ ον. Ἰλππὲ ὅνοξ ΟὨΪΥ δάδριοὰ ἰὲ ὑο Ὀθ [9 σαρίἈ] οἵ αν Ὁ 

Κιαφάστι, ΟΥ̓, δοδῖ. χὶ. 21 (ἽΣΤ 1). 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ 1. 11-1ὅ. 

ΐ. 8) ΠΊΔῪ 8150 ὃΘ ΟΟΠ) . 78 τγὰ Ὡδιηθ, 
Ταϊπιδὶ, ἰθανοβ 1ς ἀου 1} Ποῖ σ 1 18 τὸ 06 [Δ ΚΘ 
ἸΠΆΓΠΥ 88 [86 Ὡ8Π16 ΟὗὨ ἃ οἶδοθ οὐ οὗ ἃ Ῥόγβοῃ. 
ἱΕρ ΒΑ Πα 8 ΤΉ ΠΗΙΕ ΒΡΟΆΚΒ οὗ 8ὴ Δὐδοὶς Ό]8Ὸθ 
πὶ ἢ6 Οαβεὶο Θελαμδνζα. [τ 'ἴ8 ρΡΟΒΒ10]6, 
ΒΟΎΕΤΟΣ, ὑπαὶ ΔΠΔΙΟρΌτδ τα γ 08] 4688 σΟμδ ἰηϊο 
οοπίδει τῖτὰ 68. ΟἿΠΟΥ, ἱπ ἴ86 ἀτοοῖ Ἰοροῃαὰ οοη- 
οὐπιίηρ ϑϑ!τηοποιβ,} ἔΔΊ ΠΟ οὗἨ ΤΥτο, δηὰ μυβθδπα 
οἵ δίάετο. Ἠοβίοα δἰγοδαν (ἰπ ἃ ΕὙαπιοηῖ, θά, 
Οδιίηνσ, Ρ. 259) 4118 Ὠΐπλ δὴ ἄδικος καὶ ὑπέρθυμος. 
Φοεορδι8 ἔπι. Υ. 2, 8) 8805 ἴπδὺ ἴ6 Απδκῖ πη 616 
ΔΊΔΩ Οὗ μ᾽ βηῖ8, “ἦ Οδ6 ὈΟΠ6Β ΔΙῸ 511}} ΒΟΥ ἴο 
(δῖ ΤΟΙ ἀΑγ." Ὑηδὶ δβἴουίθϑ Γο οὔϊτοπὶ δὐοαυϊ 
[6 ἀϊϑοονοσυ οὗἩ χίζαηε!ς πυτηδη Το δὶπβ ἴῃ Αδἷδ 
ΜΙΉΟΥ δηὰ ϑυτίβ, ΠΠΔῪ Ὀθ Ἰοαγποὰ ἔοι [6 Ζἰεγοῖοα 
οἵ ΡμΠοβίγαίυαβ (Θ ἃ. Φ6οοῦῦϑ, Ρ. 28). Α θοὰγ οὗ 
εἰσαηΐο ἸΕΠΡῚΝ γγὰ8 ἑοτιπὰ 1ἴπη ἴἢ6 Ῥοὰ οὗἩ τῆς Οτοη- 

1 Οὗ Βογοο οὐ Αροδοάούκε, ἱ. 9, Ρν- 89. ΤΏ ᾿δίοσ 9901 

στῖϊο ΠῚ ως Ῥίοϊοτιγ. Οἵ Κπαϊὰ, ΘεροΆ. Πιγαεῖνε, 1. 
80, 811. ̓ 

88 

ἴ.5. 1 γψγα8 Του Ὦϊ 4180 ἰμδὲ 186 Ὀοάΐο8 οὗἩ Ογοϑδϑῖθθ 
δηὰ Αἰαχ δὰ ὕθοῃ βοοῆ. Τὴ Αἰ η-Πολτιθα βρὶθδ 
μβαά ἀερίεϊοά τὰς Απακὶπι 685 δλίερλιίπι, ὑεὰ Ἵἶκο 
τποὸ Ῥγοϊβίοσις διδείωπσεπ οἵ (ἀθυτηδῃ βίου ; δηὰ 
ἴγοτῃ [18 Φόβορῃ 8 οοηϑιγιοιοα 118 σίδη ἴ4]6. 

Ψοβἢ. χυ. 14 σοιλδυκβ, “ Απὰ (δ]ὲ ἄσγονο [πο η 60 
[πὸ ἴὮγοθ 808 οὗ Απδκ." Α σοηιγδαϊο!οη ἢ 88 
θόρη ἴουηά {ποθ τ ἢ μδὺ τὸ τοδα ἢοτο, “ Απὰ 
[ΠΟΥ βπιοῖθ.᾽ ΝΌΠΘ ΤΟΙ’ οχἱθίβ. ΤὴΘ ΠΑστατνθ 
18 ΔΟΙΌΔΙΠΥ ΤΊΟΤῸ οχϑοῖ [Δ 18 ΘΘΠΘΓΑΙΪΥ βαρροβοά. 
ΤὨα βιδίθπιοηϊ οὗἩἉ ΦΉ08}. χν. 14 σγοίογβ ἰὸ δ πᾶροβ ἱ. 20. 
Το εἶδα οὗἨἩ Φυάδῃ Πδά ηοΥ ἱηά δορά ἰᾷκοη Ἠοῦτοῃ, 
Δπὰ οοπαυοτοὰ [06 Απαἰκίπι; Ὀὰὲ ἴῸΓ Ῥοϑοθ80]6 
Ροβϑοββδίοπ {π6 πιὸ ἢδα ποῖ γοῖ οοῖηθ. Ἂἀθοοῦσ- 
Ῥϑηΐθρὰ ὈΥ δίπιθου, πᾶΔὲ ῥγοοθθάοα οηνατὰ ἴὸ 
σϑῃ ρμοββοϑϑβίοῃ οὗ ἴ6 ὙΟ]6 Ἰϑυτίοσυ. Αὐ Δυὰρ. 1. 
19 1Ππ0 ὙΠ0]6 σδιυραῖρτ 18 Βη18 64. ὩΠοη (ΠΥ ρῖνο 
ΗἩδῦγοη ἴὸ Οδίου, δηὰ μὸ ἀγίνοβ. ουἱδ ν δίύονογ σὸ- 
ΤΆΔ 8 Οὗ [Π0 Απαϊκίπ). [Ὁ γγὰβ ἠοΐ ῚΓ ἴὮγθο ρθΓ- 
ΒΟΠ8, πὶ ΠῚ ἴἄτθθ ΟἿἾΌ68 ΟΥ πδίοηβ, (παὺ ΏΘΥ 
4 ἴο ἀο. 

Οιδηΐοῖ ἑαξο8 ΑΑἰτ)αἰλ-δορῆσν, απ τοῖη8 Αολεαλ, (16 ἀαωσλίογ 9. Οαἶεῦ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ 1. 11--1ὅ. 

1 Αμὰ ἔοι ἰμθησθ 6 [{ 4. 5υάλι} γγϑηΐ 'ἀραίηϑί [86 ἱῃμδθϊίδηΐβ οὗἩ Ποθὶγ : δηᾶ (ἢ 
12 πᾶπι οὗ ὨθΌΙΡ ὈΘίοτο τσαξ α προ νι νηϑν Ἀπὰ ΟἹ βαἰά, Ηθ {μαὺ βιηϊίθί ἢ Κὶν- 
18 41} βϑρθθσ, ἀπα ἐβκοίδ 10, ἰο μἰπὶ 11} 1 σῖνο δία Τὴν ἀδυρηίοῦ ἰο ψὶθ. Απά 

Οὐπηῖθὶ 186 βοὴ οὗ ϑμαζ, (416 05 γοιηροῦ ὈΓΟΙ ΘΓ, ἱοοὶς ἰ : ἀῃὰ Β6 ρᾷγνα ἢΐπὰ ἀοθβα 
14 μῖ8 ἀαυρῃίον ἰοὸ τθ. Απά [ὑ σαπιθ ἰο ρ8588, ὑνΐιθη 8118 οδτὴθ ἐο λέπι [αὖ Π6Σ οοτηΐῃρ; 

κί ὦ μος δαδαπά" Βοῦφ ]. (Πὲ 886 ταονϑᾶ [ υτρθἃ] Ἰνΐτη ἴο 88} οὔ ποὺ (Ποῦ ἃ [{Π6] βοἰά : 
δα 86 ᾿ΙρὨϊοα ἔγοσα οἱ δῦ 888 ; ἀηὰ Οὐδ] Ὁ βα]4 το ἢδγ, ὙΥ αὶ τυ] δου [π|παΐ 18 

16 τῃ6 πιδίίον τυ 186077Ὁ Απᾶ 886 βαϊ4 υπίο μἶπὰ, αἷνθ τὴ 8 Ὁ] ββίηρ : [0 ποὺ ᾿αδὺ 
δίνη π|θ ἃ βου ἢ ἰδηὰ [ᾶϑὺ ρίνϑη τ26 ΔΊΥΑΥ ἰηῦο ἃ ἀγῪ ᾿δηὰ ᾿] ; σῖνϑ π|θ 480 [εβοτοῖοιο ) 
ΒργΪηρ8 οὐ ψαῖθσ.0 Απαὰ (6190 ρᾷνθ δῦ 1Π|0 ἀρρεσ βργίινρϑ, δῃὰ [89 Ὠϑίμδν Βργίῃρθ,. 

ἕν ΤΕΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 ας. 16. -- Ὁ) ΦΑΣΙ ΥΝ Ὁ : Ὅτ. Οδδβϑοὶ᾽ 5 τϑηδοτγίῃβ δατϑοθ βΌ Ὀσιδη Ε41}}} π]τ ὑπδὲὶ οὐ 86 ΧΧ. διὰ 

ἸΩΔῸΥ τοοάετῃ οτἱοδ. Βαγίβοδι δδγ8: “ΩΓ ἘΔ [8 (Π0 δοοιθδέτγο οἵ μὶδοθ. 1ὲ πουἹὰ Ὁ ἀϊδῖῇ᾽οαὶε το ἡυδε ἢν 

[6 οἴχος δηὰ πιϑδ08] του οσίηρ, Κτδεισαδεοδ! !γ, Ἰδὲό ἹΣΣ πἰῖ (Ὧ6 δοοῦϑ. ΒΒΊΧ, ὨΟΘΤΟΣ, ποὲ ΟΥ̓ΦΏ 6 Σ. 'χ. 1, 148. ΧΧΥΪΙ. 

4, τοῦτ ἰο χῖνο δηγιμης 10 026. Βδοπηδθη, ὨΟπΝόγοσ, οὐὐοοὶδ ἰδὲ “ὁ 9 ἄοοδ τοῖ οὐδ; οὗ ἐδ αἰτίης οὗ ἀδυρὴ- 

ἰεγ8 ἴῃ πιδιτίασο, δῃά ἴπδιὶ ἐμ ΘΌδδηοΘ οὗ 8 ργοροαϊοη, ΒΔ Ὺ Ὅν, Ὀοΐοτθ ΥΤΝ τοῦ] ἃ ΤδΚο ἃ μασὰ οοῃδιίχυοίίοη. ΤΏ 

βυδὶχ “Ὁ ἰδ Οἰἐποσ 8 ὨρρΊΙςοης ἕοσττη οὗὨ ΡῬορύϊασ σρϑϑοῖι, δι υδεςαϊοά ἴοτ ἐν, (εζ. Βπαϊὰ, Αμε΄. Τελγὸ. 81 Ὁ), οτ, Ὀοεῦοσ, 8 

δυοοινὶ δοσιδ., Βυοἢ 88 ἰβ αυϊὲθ σοιοτηοῦ Ὑἰτἢ γοσὺβ οὗ κἰνίηρ, δινγοτίηρ, οἷο. (οἷ, Βπα, 283 Ὁ), διὰ “πὶ ἩΔΙοὮ τα 

Ἰΐ 15 ποῖ ἴο δ6 ὀχοορὰ, οἵ. Εεοῖ, χχὶ. 82." --- Τπ.] 

,΄΄ ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ., Ο’ [ἘΠ Π ΔΕΒ, βαπηδὰ (ΓΘ, δοθῆ. χν. 49) ρῃ:]ο]ορίο δ! 
Ύ τ. 11. Απὰ Βο τϑαΐ δχαίῃδὲ θομέρ. ΤΏ ΧΡ 38 910 δη6 [Π6 βδῖηὁ0 ἰά684. ΕἸγΒ᾽ γ06}] ΓΟΙΊ ΔΓ ΚΒ 

Ροείοι οὔ Ὀεδῖγ, ἈΠ βοτὺο ἀπκπουσι, τγαβ τοοορ- (167. 8. νυ. Ὑ 3) τας “ΠἸ 6 τι Ῥμαπίοίδῃ 
τπἰζοά ποὶ ἰοπρ δίποο ὈγῪ τ. ἤοϑθῃ, οπ 106 Ἀἰ]]- ἴον 
(ςΔ]1εὰ δεισιγδᾶπ, ΠΘΑΓ ἴῃ6 βργΐπρ Α4πη Νμπζι, ἴῃ ἃ 
βου πποβίριπι ἀἰσοσοη ἔγοπι Ηδῦτοι, Ὀοίτνοοη τΠδ1} ῃαγοᾶ 
ὈΙδοὺ δὰ θυγα (22εἰ ϑοἦγ. ἀεγ Μοτρεπί Οδεϊϊδολαῇ, ἩΠαγΑτῖεῖο ἴῸΓ ἃ Ὀοοῖς τυ τῖθη οὐ ρ4]Π|-16αΎ68.᾽" 
1857, 1.. 50-64). Ετοτὰ [Π0 Ἰαλοτ, ἢ6 88 γ8, {π6 ατθοῖκ διφθέρα ὙΓ783 
ΤῸ πᾶσ οὗὕ ὉΘΌΪ ὯΒ ΤΟΣΤΩΘΙΥ ἘΠ στ ἢ- ἰὈττηθᾶ, δηὰ [ἢπ98 {Π6 ποτὰ ρϑβϑθὰ οὐὸσ ἴὸ [ἢ6 

ΒΟΡΏΘΣ. [ἢ ΤΥ Ογίεπαπιεη (1. 116, ποί6), 1 δἰγοδάγ } ἀὑθοκβ πὰ Ῥογβίδῃβ. ὙΠΘΤΘ 18 ΠΟ ΓΟΆΒΟΉ ἴ0 ἀοῦ δὲ 
επάεανοτοά (0 Βῃον (μδὲ ὨΘΌΪΓ, ΚΊν) ἢ ΘΟ ΡΠ οΓ, δηὰ ᾿ τμδτ [16 ΠΔΠ|6 ἀοβου 68 (Π6 ΟἸΤΥ͂ 88 ἃ ἀξ ρΡΟΒΙΓΟΥΥ οὗ 

8 

οαυίγαϊοηὶ οὗἩἨ πὸ Ἠοῦτον ἼΞ .) 6 τραίοσί αὶ Ῥτθ- 
ἤγοιηα ἴπθ βκίηβ οὐὁἩἨ βδηΐπ)8]5, δῃὰ οὗ ἰδ 



δ4 ᾿Π71ῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ. σῪ}ΌῪ96ΕΒ5. 

τὶ το δα! οπδ, ὈΟΟΚ-ΤῸ}]8. ΚῚ Δ ἢ -ΒΟρΡ ΠΟ Σ 1 νγα8 
ἃ Ῥαϊοβι δὴ ΗοΙτΏΟ ΡΟ] 8, οἰΥ̓ οὐ ποῖ, ΠΘΓΟ 
Ἰϊογαῖαστο δὰ 18 βοδὺ (οἴ. Ρ] πίτυος, 1.6 75α., δα. 
ῬΑΣΠΟΥ, Ρ. 4; ἴθ ϑαρῖ. ὑγϑῃβὶαῖεβ, πόλις τῶν 
γραμμάτων). ϑο ἀοροβί οτίοθ, τ ]6τῈ [Π6 ββογοὰ 
τὶ ηρ8 ΓΟ Κορὶ ἐν κίστῃ, ἰῃ ἃ οἰοϑὺ (Ῥ]υῦ. ἰ. ς.), 
[ΟΣ ργοδοσνδύοηῃ, ῸΓΘ ΘΟΠΉΠΟΙ ἴο {Π6 Γο]ρίοῃ Οὗ [6 
Ἐρυριίδπϑ, ΡῃοΘηϊοίδηβ, πὰ ΒΑΟΥ]οπὶδη8. Τὸ [Π18 
Ρίβοο, ταὲ τ ῖοἢ 8.6] τοὰ [Π6 ϑιοτοα δὐκ οὗὨἨ 18 γ86} 
αἰνίηο ἰδ Ορροβοὰ 1190}. [Ὁ νγαβ {πογοίοτο οὗ πιοὴ 
ΘσΟΠΒΘΑΙΘΠΟΘ ἴ0 ΘΟΠΑΠΟΓ ἴζ, 88 ὁἢ ἴΠ6 οὐδοῦ Βαηὰ 
ἴῸ3 ᾿ΠΠΔὈ Δ η18 να] πεν ἀείοηάοά τ. ΤΠ αἰδγοηῖ 
ΠΔΙ65 ΤΟΒΓΠὟ οὗ [Π6 ἀϊβογοπῖ αἀἰδ]οοῖβ οὐἩ τῃ6 {1068 
υγἱο πᾶγὸ 614 ΠΘ ΙΓ. 

ΝΟΣ. 12. Αμὸὰᾶὰ ΟμκΙΘΌ εκαδοὶὰ, Ηρ ὑμδὺ ατηϊτζοῖῃ 
ἘΚ τ ΟΡ ΒΟν. (Οὐα]οῦ ἰβ 1π6 οἢϊοῦ οὗ τι6 ἐτῖὶδ6 οὗ 
Ζυάδῃ. Ηδοθτγοι 88 {Ἀ]16ὴ Ἢ Πὶπι 88 Πἰ8. Ἰῃμογὶτ- 
δῆςα, Ὀαΐ ἰξ ἀο68 ποῖ οἰγοι βου 8 8 ΘΔΡῸΓ ἰη- 
᾿τοδῖ. “Οἰαἰοὺ Β8εϊα." 18 ῬΟΥΒΟΏΔΙ 208] 5. 1Π6 
ΤΏΟΓΟ ῬΓΟΠΆΪ ΠΟΙΟΥ͂ ἱπάϊοαῖοα, Ὀθοδιι86 αἰβρ] αγεά ἰπ 
8 πιδίῖοῦ ὙΠ ΘΒ ἱπνοϊνοά [16 ρΌΠΟΓΑΙ σϑαβο, [6 
ΠΟΠΟΥ οΟὗἩὨΤΠ6 ψ80]6 τῖῦ6. Αἱ τῃ6 οοπαθοδὺ οὗ Ηο- 
τοι, [86 ρἤγα86 τγαβ, “ δῃηᾷ ἴον βπιοῖο ;᾿" δ΄ 16 
ποχῖ Ὀ40|6, Το ρῃῦ Ὧν ὨΘΌὶγ, τς ἰ5, ““ Οα]οὉ 58814.᾽ 
ΑΒ τῃ6 ψΠ016 {τῖῦ6 αϑ5ϑ:θα ἴῃ σαϊπίηρ ᾿ἷ8 ῬΡΟΓΒΟΠᾺΙ 
ἐη που δηςο, 80 ἕοῦ τῃ6 Βοποῦ οὗ 186 {γῖῦα ἢ9 ἀ6- 
γοῖθα ἰπαὶ ΒΟ ῆ τγ88 ὙΠ0}}ν ἢἷ8, δηὰ [13 δ] πθ. 
Ηὸ οὔοσγβ τὴ6 ἀδραγοδῖ ρῬοββϑθββῖοη ἢθ 88, 85 ἃ ὈΓΪΖΘ 
ἴο0. ἶπὶ ὙΠῸ 8818}} βύουη δηὰ ἴδκὸ τἴῃ6 βίτοην 
τηοπητδίη ἔργ Γο88 δη4 8681 οὗ ἰἀο]αῖγν. [Ὁ 8. ἢἷ5 
ΟἿΪΥ ἀδυρῆτον (οἴ 1 ΟἼγοη, 11. 49) ΑΟμβδῃ, θΟΓΠ 
ἴο πἷτπα ἰη δανδησὶπρ γθαγθ. Ηδ οδϑῃ ΟὔΟΣ ηοιιΐην 
θοῖοσ. ϑΙΓΟΠΡῸΣ ῥτγοοῦ οἱ ἢΪ8 268] (ὉΥ ἴπ6 σαπι56 οὗ 
1βγλοὶ Β6 οδπηοῖ ρῖνθ. ΤῸ οδίδίη [Π6 ἀδυσῃῦοῦ οὗ 
ἃ ἢουδ6 ὈΥ͂ ΤΟΥ ΟΓΙΟΌΒ ΘΟ ΟΠ 5 Π88 ἰῃ 811 ἀσὸβ Ὀθθη 
ἃ ὙΟΓΙΏΥ Οὐ]οςοῖ οὗὁἨ δπιθίἄοηῃ 86ῖ Ὀοίοτο νουηρ δπὰ 
δοΐνο πη6η. [Ὁ νγὰβ ΟἾΪΥ ὈΥ 8 ὙγΑΓ ΚΘ ὀχρίοἱϊ ἐπδὶ 
Πανὶ οδιλϊηοα Μίοπαὶ το Ἰονοά ἢ. ΤῬὍΤλδ 
Μεοββοηΐδη ἤογο ΑΥΒΙΟΙΘ 05 θοβίον αὶ ἃ Β᾽ Π}} 16 Ὁ ΓῸ- 
ματὰ. ὙΏΘΠ ἃ ΘΟ ΓΥ τηλίάοῃ τοβουσα πἷπι, 1 Ὴ 
δογοὶς ἀδτίηρ, ἔγοιη ἀδηροῦ ἱπυοϊνίης ἷ8. 116, 8 
ἔδνο ΒΕΓ ἢ18 Β0η ογ ἃ μυβθαηὰ (αι. ἱν. 19). ΤῺ 
᾿φοηαιαβὶ οὗ 1) εν 18 ἘΠποτοίογ Θϑ ρα ΠΥ ταοητοποα 
ἴο {16 ΠΟΙῸΣ οὗὨἨ Οὐδ)εῦ δηἀ ἢΪ8 Ἰονὸ ἔογ ἴβτυβοὶ. Τ}ς 
ονοηΐ γγ88 ἃ α]ογίουβ ἱποίἀθηῦ ἰῃ [16 ΠΘΓΟ᾽ Β ΤΆ] Υ 
ἈΙΒΙΟΓΥ. 

γεγ. 13. Αμπὰ Οὐδηίοϊ, [9 βοῃ οὗ ΚϑῃδΣ, 8 
ὙΟΌΣΖΟΣ ὈΓΟΙ͂ΠΟΣ οὗ ΟΑ10Ρ, ὕοοῖκ ἰύ. [8γβο], (ΠῸ 
Ὠδίίΐοη, νναϑ ἀϊν! ἀοα ᾿ηΐο (068, [8686 ἰηῖο Δ πι}}168, 
[Π686 ἰηο “Βουβο8,᾽" δηᾶὰ τ680 ἀσαΐῃ ἰηΐο βίηρὶο 
ΒουΒΟΠΟ]49. ΤΠ 8 ΤΥ Ὀ6 ΟἸΘΑΓΙΥ Β60ὴ ἤγοῖὰλ [ἢ 6 
βίοτυ οὗ ΑἼδδῃ (088. Υἱὶ. 14 ΄.). Αςοῆδη νψγ88 οὗ 186 
τῦῖθο οὗἩ πάλῃ, ἴΠ6 Ἀπιῖ]ν οὗ Ζογαἢ, [6 ποιβ6 οὗ 
Ζαῦδάϊ, ἀπὰ [Π6 βοη οἵ (ἰδγπιὶ. ὅο (δ]οῦ νγδϑ (ἢ 6 βοὴ 
οἵ Φερμυππηοὶ, οὗ [Π6 Ὠοι86 οἵ σῃαζ: ὙΠΘηΟΟ, 
Νυμ. χχχὶϊ. 12, ἢ 18 “4164 {1μ6 Καποχζίίθ. Βαγ- 
ἴποδὰ (ΡΡ. 21, 22) ἸαῦοΟΥΒ ὉΠάΟΥ ἃ Ῥοσυ ΑΓ ΟΙΤΌΣ, ἰη 
[δῖ 6 σοπίοτυπαϑ [86 ἈΠ. Υ οὗἩ τπ6 ΚΕ Ἔσποζίϊβ ἴῃ τ|6 

λ Αἰὐϊθη οῃ ἨΔῈ πρλίη αἀἰϊγθοῖθά ἴἰο (Ὧ9 ΟἿ ἤτοι ἐπ διοὺ 
ἴδ ἴμο γβῦ ᾿ἰυτχίοαὶ Ῥοοὶ οὐ ἰδ τπιοάύϑττι 9018, ΕΓ Δ]ῖτ, 
ἀοείκηδῦθα ἃ Εἰ τή ἃ ΑΘΡΏΘΥ Ἀ8Β Οἷα πδιΐνο Ρἷδοο. Ηθ ἄοοϑα 
Ὡοῖ, ΠΟΎΘΨΟΣ, πι68ὴ [ἢ 8 οἰ, Ὀυ, ΙΔ οὐ ἴῃ0 πογὰ, ἢν 
Ἐσδοοίνίθθ Καλλιῤῥόη πῃ Ῥαϊοδῖϊηθ Ὀγ Κ τή δλδρήσν, ἑ. ὁ. 
Βοαυθω! Οἷον. Τηΐθ ορἱμίου δάγδποθά ὈΥ, πιὸ ἰα 184Ὁ 
(Εταηπζεῦς Ζει(δ.Ά...) ὯΔ8Β ῬοΥΘΡρΘ ἰσδξ ποῦθ οὗὨ [8 ῥγοῦ- 
ΔΌΠΠΥ. 

4 [1Πο δῦογνο τΥἱἷἱον οἵ ἐπ το σοπβῃϊρ Ὀοένοϑθη Οδ]οὺ δηὰὲ 
Οἰδηἰοὶ 18 μοϊὰ ΟΥ̓ πιοδί τιοάογῃ οὐ εἶθ. Αἰποης [8 ορρο- 
Ὡοηΐδ, Πονουοῦ, Δ’ΙῸ να ἱὰ δηὰ Ὦθ οὶῖο. Τῆ9 ἴὈγηλοΣ ( Οεδελ. 
Ἰοναοίβ. ἰ!. 874) ἄδοπιβ ἰὸ "ἴτηοσο αἰ δῦϊο, ἴῃ δοοογάδλῃοο πὶῖὶ 

. 86 γίον οἵ ἴα οἰάοδέ πδιζϑύοσ, ἴ0 [Δ Κὸ δηδς 88 (ἢ γοῦ Προ 
ὉτοΐηΠοΥ οἵἩ Οδ]ϑῦ ; " ἰδθ Ἰαζίον, ἴΏ ἷ8 οχοοιθης αοτγιηδῃ 
Υοιοίοωυ, ἰγδηδδίδα : τ“ Οἰλπίεί, εν δοὰλὰπ ἀες Κσπαδ, (168 
ἐπ φξείεπ σιμίενε Οαἰεδς."" ΟΥ̓ δποίδθοαϊ τογοίουσ, ἴῃ 6 78Ὁ- 

αἷθὸ οὗ Φυάδῃ νι [86 ΒοΒΕ]6 Ἔρις οὗ 186 βδιηὸ 
πϑῖη6 πη η οηρα θη. χΥ. 19. [τ ἰβ (Γ6, δ ΌΥΚΟ 
εἩφερώος Ρ. 304) δηὰ οἱμεῦβ ργοςοάοᾷ ἴῃ ἴῃ τμΐδ; 
δ ττοΥ 150 (γακιπάο, χν. 138 [(λικο β ΤΊΔΙΏΒΙ. ἱὶ. 
146]) 48 δἰ]οννθὰ ἢ π1501} ἴὸ Ὀδ6 πιϊ]ϑ]οα Ὁγ ἰξ. Βυὶΐ 
ἃ. ςοῃδίἀογβιίοη οὗὨ [Π6 ἱπιρογίδη  ΓΟΙΪΔΟἢ 8 ἰπ Ἡ Βοἢ 
Οὐδ] Ὁ βίδηάβ ἴοὸ ἴη6 ροορὶς οὗ αοΐ, νψου]ὰ δἱοπθ 
ὅδνα δυϊμογίζοά [86 ρῥγοβαπιροι τμαῦ ἢ οου]ὰ 
αν Ὡ0 σοΟΠπποοίίοῃ 1 ἃ ΡΘΟΡΪῈ τῆδὶ 85 ἴ0 5 
ἀτίνοη ουἱμ) Ὀείοστο ἴϑσϑοὶ. ἴῃ δάάϊτίοη τὸ 115, 
ΠΟΙ͂ΟΘ Βῃουὰ πᾶν θὲπ (δκοῃ οὗ τῃ6 ἰβοϊδιϑὰ 
Ροβιίτίοη οὗ τ Κοηΐθ8, οοππυϊηρ ἀονῃ ἴο 8 |δ18 
Ρογιοά ; ἴθ᾽ ποῦν δια παΐϊηρ (ἢ6 ΡΟ ΟΟΓα] οοπάποϊ 
ΟΥ̓ τ}8 ῬΘΟρΪΟ, δηὰ τμοῖγ δι ιδοτηθης ἴο ἰ5ΓΔΟ], τ οἰγ 
Ὠἰβιογς 4] ἀογνδύοη ΠΤ ῸΠπὶ [6 ἔλιμογ-η-1ἂνν οἵ λ[0568 
δ ΠΟΥΘΓ ἴογσοιϊΐη. Τὸ δἀορτίοῃ οὗὨ [Π6 οο]εὈγαϊοά 
Πότο ἱπῖο τ86 ττῖρα οἵ υάδῆ τηλϊδὴ αἴ 411 δνθηῖβ 
ἤν Ὀθοη Θχρ αἰποά. Βαϊ {Ππ6γὸ 18 ΔΌΒΟ] ΤΟΙ ΠῸ 
Ὀυη ἀδοη ΓῸΓ ΔΗΥ͂ ΒΓ Δβϑι)Ρ0η 88 ἴμδῖ ἴῃ 
ᾳυοβδοη. 86 ΒΔΓ οὐὗἨἁ ΠΑΠ108 ΔΗΌΓα8. 80 
τχποΐ [ἢ 1658 Οοσαβίοῃ, βἰηοα {πὸ βαπιθ ὨΔΠγ65 ὙΌΓΘ 
ΓΘ] ΘΘΠΕΥ ὈΟΓΩΒ ὈΥ Ὠραίπθη δηά. [5Γ86]1τ68, δηά 
Αἰϑὸ ὉΥ͂ ΤΆΣ 168 ἰῃ [Π6 αἰδογοιες το 8. οὗ ἰϑγϑεὶ. 
Οηο Ἑδοτηϊίο ἰΒ πδιηοα θηδ2, κοὸ [6 δῃσοθίοσ οὗ 
ΟΑ]Οῦ ; δποῖθοῦ 580}, πκὸ τὴο Κίηρ οὗὨ ἴδγβδο]; ἃ 
ταὐγα ἜἼ]Δἢ, Κὸ ἃ τηδη οὗἩ Βεη]δηη (φΘη. χχχυὶ. 
41;}1 Κρβ. ἷν. 18). ὙΒΟΓΘ 18. Δἢ δἰΐθη υἱδα παιποὰ 

ὙὟΤ; θαϊ πὸ ὁπ ἱπηιαρίποα τηδι ᾿ρτϑο το οὐ 186 

πηι ΓΙ ἅττα τὸ Ὀ6 τοοκοποὰ ἴο ἰξ. ΤῊΘ πδιηθ 
Οὔ (Πα Κιηρ οὗ 1.80} 5} ὑυποῖὰ Φοβυδ ἀοίδαϊοά, γγδ8 
δαρμία, Ἔχαςῖὶν {{κὸ τηδὲ οὗ ἃ βοὴ οὗ θεν!) ὰ (2 ὅδ, 
ν. 15). Ηδζοη δηά Οδγιὶ, Ὀοτλ ἔδῃ1]168 - οὗ 
Ποιθθη, ΓΟ βιιοἢ 6]80 ἴῃ τ6 ρα οὗ δυάδ. Τῆο 
ἤδη Φορ πη πΘ ἢ ἰβ ὈΟΓΏΘ 8180 ὉΥ̓͂ ἃ τδη οὗ [ἢῸ 
το οὗ Αβδὸγ (1 ΟἜγοη. υἱ. 88). Τὸ 118 τηυβὶ 
Ὀ6 δάἀἀοὰ τῃδὺ το Βοοὶς οὗ (Ἰ τοπὶς] 68 ἔγαοθβ (86 
(ἈΠῚΪγ οὗὨἨ ΟΑ]οὉ τόσο ἱπ ἀοιδ!}, απ ὰ Ρ]οδβ ἐποτὰ 
83 τοϊδνοβ δἰοηρείαα οὗ ΝΑ Ββῆοη, [ὴ6 ῬΓΟΡΘΠΙΙΟΥ 
οἵ Βανι ὰ (1 (ἤτοη. ἰΐ. 9 869.)}. Οδ]θὺ 18 τπ6 βοὴ οἵ 
Φορθμαππθι, οὗ τ6 ἢουδθο οὗ Κοπαζ. ΟἸΒΠ16] ἰ8 ἢἷς 
Ὀγοῖμοσ, Τηδὶ [μ6 Ἰδύῦαγ 8 ποῖ ἀεβίρπαύβα “ βοῇ 
οὗ Φορῃμαηποὶ,᾽ 18 Ὀροδα86 6 ἰ8 Βι ΕΠ] πτ]ν ἀϊβπ- 
504 ΟΥ̓ ΠΛΟΔΠ8 ΟΥ̓ Ὀῖ5. τιογο 1]} 5 ΓΟ 8 Ὀγοῖθοτ. 
Γμδὲ πὸ 18 βίγ)οὰ “βοὴ οὔ οπδ:,᾿" 18 ἴὸ ἰπ Ππλδῖο 
{παὺ π6 ἰ8. {}} Ὀγοῖΐδοῦ ἴ0 116 βοῃ οὗ Φορβυπηρι, 
Ὀοϊοηρίηρς ἴο 186 Β8Π|6 Βίοςκ ; ποῖ, 85 πιϊρῶς 6, {}16 
Ἑ00 οἵ Ο]6 08 Ἰοῖποῦ, Ὁ ἃ ἰδ η ἃ (ΓΟ βΒΟΠῚΘ 
ΟἾΠΟΓ ἔβαν. Ηδ ἰβ 80 πη οἢ γΟῸΠΠΡῸΓ ἴπ8η ( Δ]6Ὁ, 
τδῇ {Π|6 ΔΌΛΟΥ ΤΔΔΥ Ὀ6 Τοραγάθα ἃ8 ἢ18 ϑδοοῃὰ ἔβιΠοῦ, 
ὙΠῸ δα τυδίομοα ΟΥ̓οσ Ὠἷπὶ ἔγοπι γοι ἢ αΡ. ὙΥΠΥ 
6 ΔΓῸ Ποῖα, ΏΘΓΘ [6 ΠΕΥΤΔΙ͂νΟ 18 ΒῸ ὈΘΟΓΒΟΏ ΔΙ ἱπ 
118 σΠαγβοῖοῦ, ἴὸ ΤΠ] Κ ΟἾ]Υ οΥὁὨ ραηΘΔΙΟΡΊΟΘΑΙ, ποῖ οὗ 
ἢ γϑίςαὶ το δ βμΐρ8, ἃ Βογιποδι ΒΊΡΡΟΒΘΒ, ἰδ 19 

ἀἰθδουε ἴο ῥϑγοθῖνθ «“πδὶ Βογθ, τ ἰ8 νου ἀΘϑΈΓΟΥ͂, 
ποῦ τιοτγοὶν [6 Ὠἰδβίοτίοαὶ ἢ, θαζ 4180 ἰμ8 φοβιμοῦς 
ΠΑ ΓΒΟῖΟΓ, ΟΥἩἨ [π6 παγταῖνο.3 

γογ. 14. Αμὰ ἐΐ οδίδ ἴο ὑδδδ δὖ ΒΟΣ οοσηίῃς. 

ζυπὶ δὰ Ῥοδηξίο ἰοανο ἐἢο απὐοδιΐοη υηδοοϊδοᾶ. ΤΉΟ ΤΥΧ. 
ἴῃ Ὁ. Ψαῖ., ἢ Δ4}1 ἴὔγοθ ὑδδδαροθ, δηὰ ἰῃ Ο. Αἰοχ. δὲ Φοεῖι. 
ΧΥ. 17 δηὰ συὰρ. {{|4. 9. τηδίκοα Οἐμηΐοὶ ἴμὩθ Ὡδρδονε, ἩὙ10 
ἰἴὰ ϑυάχ. [. 18 Ο. ΑἸοχ. πιδίκεβ πἰπὶ ἔπο Ὀτοίποῦ, οὗὨἨ ΟδἹοὺ 
Το Υυἱκ. ἸνανίδΌ]ν : “ Ο(Πμοηΐο] διΐδ Οϑηος, ἤγαϊοσ Οδ]ρὺ."" 
Θτδχηπδίοδι ἢν, ὈοϊΏ οοπδιγυοίξοιδ δῖ ΘΑ ΌΔΙΥ δά τη ὐδαὶ υϊδ. 

ον ἰδδί δἀορίοα ὈΥ τ. Οδ 480), εὖ. ἄἀθη. χχυϊΐἱ. δ: 1 ὅβδιι. 
ΧΧΥΪ. 6, οἴο. ; ἴ0Υ πο οἴπον, θη. χχίσ. 10 ; 1 ὅδπι. σχῖν. 8, 
οἷο. Τμδῖ (6 αἰδείποϊνο δοοϑηὶ ΟΥ̓Κ ΚδΌΑΣ 5 Ὡοΐ ἰοῦῖι- 
Ῥδιθ)]9 σι τὰ οἰἑμον οομδίσ οἴ οΏ,, ΟἹ ΣΘΊΠΟΣ ἄσοα οὶ δοσηχηΐξ 
[86 Μαδογί(δδ ἰο 29 οοῃβισιοιίου δἀορίοα Ὀγ Ὦτ. Οαδροὶ. δ9 
οἷ] Ἰταλία, ΠΔῪ Ὅθ δϑϑὴ ἥγοπι θη. σχχίνυ. 1δ, οἷο. 

Βεαοηιηδῃῃ κΥΟ ἰΠ6 διίοσηδὶθ γϑυδανίης --- ςΔΗυο Κο- 
Ὡλεὶ γαῖ ΟδἹ δὶ " .-- οἡ ἐπο (οἱ ον, κτουμβ: 1. "ἰ ΤῺΦ 
ὅλος ἰηδὶ δ δον 610 ΟδΙΘὉ [8 διίναγα ἀδεϊςυαὶδα δὲ "ἴ ἐμο σοῦ 
οὗ Φερθσηηο,᾽" ψ 110 ΟἰηΪ6] 15 ΔΙ ΤΩ. 5 δροκθῶ οὗ 8 " ἐδο 



ΟΗΑΡΤΈΕΒ 1. 11-14 δῦ 

Οἰλπὲεὶ Βδὰ οοπᾳπογοὰ {μὸ βίγουρ Βο]ά, --- [Π6 ΥἹΟΙΟΤΥ͂ 
Ὅὑδϑ ᾿ἰ8, ἀηὰ Οαἰοῦ σατο δίῃ ἢἷ8 ἀδυρηίοσ. ΤῈ 
ΠΑΙΓΑΙΟΓ ογ ἢ δα 8 δὴ ἱποίάοηῦ τῆδὶ τηδγκοὰ 
τις [Ὁ] δηίγαμοα οὐἩ [86 γουηρς Ὑἱ ἰπῖο 1ῃ6 
Βουβο οὗ δῈῚ Βυβθδηά, δηὰ αογαάθα δ ἰηϊογοβθίηρ 
εἰϊπιρθε οὗ ΠΟΥ ἌἙμασγδοῖοσ. (Οαἱοῦ, [86 μοδὰ οὗ (δ6 
{ἴδε, ττῶϑ τοι ̓ ἴο Εἷπ, δὰ ἴο ἢἷπι 8]10η6, [86 ἤπθ 
Βεϊὰβ δῃὰ εδίδίοβ δῦουῦ ΗἨδθῦτοη μδὰ Ὀθθη σίγνοῃ. 
Οΐν Οδ]εὺ, τ[ὴ9 βδοη οὗ Φερῃῆυπηθη, μδαὰ τϑοοϊνοα 
ἴδε, ποῖ (86 8016 ἔβην (Φοβῃ. χχὶ. 12). 
ΟἸμαῖοὶ ττὰβ ΓΤ. [Ι͂ἢ ἴδ6 Τοδμαγδοῖοσ οἵ ἃ ῥΡβοοῦ, 
ΟΠΠΡῈΓ ΒΟΏ, Ὅἕ δά φομίονοά Βοτοῖς ἀθοᾶβ. Νοῖ 
ἐκ υθ ας οἵ σοοὰβ δηὰ ροββθββίοῃβ; Ὀπΐ 80 00} 
ἴδ τοῖο ἀοδθβ [06 γοῦν ΑΘ ΒΔΕ, ΠΟ 88 Ὀθθῃ 
δοοπδιοιηοά ἴο Ξμμ τα δι ἢ 8 {16 σουΓδο οὗἁ 186 
ποῦ. ὙΤΠΟΥ Δ. ΟἹ (ΠΕῖΓ ὙΔΥῪ ἴὸ ΗΘΌΓΟΗ, 8 ὙΓᾺΥ͂ 
πῖς ἢ Ἰἰεϑάβ τσοῦρἢ ἰογ]0, τ᾿ 6]1-τναϊογοὰ ἢ6]68. 
Τοῖς ἸΟΌΓΠΘΥ 18 8 Ὀοδαςα]} ὙΥλπτηρ ἢ 8] Ῥγοσοββίοῃ, 
ΟΥΕΣ ἐδ ταν [6 ἀροὰ ἔδίδθοῦ γα οῖοθβ. Ασθβδῃ ὈΓΡῸΒ 

ΘΠ ΌΙΣῚ ποιὰ ΓΡῚΘ) μεν ἀν, μὰν ἴο βεῖζθ [86 
ΠΡΟΓΌΒΗΥ. δΔηα ροιϊοι ΠΟ ἰδ Π6, ἴογ ἴΠ6 ΠΟὈ]6 

ἃ τὰγου σὴ πο ἢ (ΠΟΥ ΔΓ6 ρμαβείηρ. Ης ἀοθε ἔΐ 
ποῖ. Ηο ἀφϑπῃβ 'τ Δ δεῖ ἘΠ ΤΌΓΙΠΥ οὗ Βἰπιβο!ῦ. 8:6, 
Βονονοσ, ᾿ἰκο ἃ ἴτὰο οπιϑῃ, ἴοοῸ δοίουβ ἴο Ἰοδθ 
[6 ῬΓΟΡΟΥΙ το πιοηΐ, ΡΓΟΟΘΟ 8. ΠΟΓΒΟ]ζ ἱπροΠΙΟΌΒΙΥ ἴὸ 
681} Ποῖ ἐδιμοτΒ᾽ διίσηοη ἴῸ ἴΠῸ ἔλοϊ {πὶ 86 
ἀοδῖτεθ Ποῖ ΣΏΘΤΟΙΥ ΠΟΠΟΥ, Ὀὰΐ 4180 ῃσγορογίγ. 8:6 
δ14ὲ8 ἤομλ ΒΟ 888 --- δι θην, 88 ἴξ 8ῆ6 [8]}} 

(ΓΩΞΙΩῪ) --- οὸ παῖ μοῦ δι μοῦ δ Κβ, “ Βαϊ ἰβ 186 
ἸΔΊΟΥ ὙΠῸ 1Π661᾽ ΗΔΥ ΔΗΒΟΙ Πα8 ἃ ἀουδθο 
δέη8ε: “ὙΤποῦ ρανοδὲ ἴὴ6 ΔΎΔΘΔΥ ἰπῖ0 8 ΟΥΥ ἰδπά, 
Εἶνε τὴὟο 8180 βρτίηρβ.᾽" Ο ρἷνθ 1τὴὲ 8 Ὀ]οβδίηρ' 

ΣΤ ΤῚΣ (( Ἰαπὰ οἵὨ ἴ[δ6 βου! ") ἰδ Ἰαπὰ ἀδβιΐ- 
της οΟὗἩἨ ν»αΐοῦ. Νοὸ ΒΟΥ Ὀ]οδδίπρ (ΠΟΓῸ τῆ δη 
ἘΡΠησΒ. ΤΉΘΥ ΙΔ ΚΘ ἧς Ῥαγοποὰ δοϊὰ βουτβηΐην 
πὰ φγοδυςσῶνο (εἶ. ῬΒ8. οχχυΐ. 4η.- Νονν, πβῖ δὲ 
ΒΡΓΠΡΒ ΔΙῸ 8 δἷρῃ οὗ δρυπάβδῃποθ δπὰ ὑ Αι, 80 
ποροὺ 18. δι ΒΥΤΩΌΟΙ οὗ ἱπάϊροηοο δὰ ψαηΐ. ὙὍΠοι 
ξδΥυοδὶ ΤΏ ΒΎΓΔΥ, ΒΔΥ8 ΑΟΉΞΔΕ, ἱπ οσ8 8]] οὗ σοη- 
οδδ]οὰ τηοαπίηρ, ἰπῖ0 8 ἀτγγ Ἰδπὰ --- [ὁ ἃ ΡΟΟΥ ἢτι8- 
ὑαπά; ρῖνο τὴ 4160 ΒΤ Ωρ ἴ0 ΘὨΤΙΟὮ τῆς ᾿ἰδπὰ --- 
ΤΟΥ͂ Ἡυβθαπαὰ. Οα]οὸῦ ππαογβιοοὰ δὴ γάνο, τὶς 
ΠΙΟΓῸ ΠΙΌΘΟΤΘΙΠΥ, πὸ ἀουδι, [ὉΓ [πὸ Ἰπροπίοιϑ ΙΏΔΏΠΟΓ 
ἴπ ὙΒΙΟῚ 56 δβκοά, Ηδ ρατὸ μοῦ [00 ὉΡΡΟΥ ἀπά 

ἸΟΤΟΣ βργίηχβ. ΤΡ, ἴος βρτίηρβ, ὁὐσαΣΒ ΟἸΪΥ ἰῃ 
1015 ρΡβαδϑᾶρθ. [1 ἰβ ΟὔΥΟΌΒΙΥ ποῦ ἴο Ὀ6 ἀογγοα ΤΌΣΩ 

Ὁ, πῃ 186 66Ώ88 Οὗἁ ΤΟΙ] ρ, τατπΐπρ, --- τοτα ἘΠ] ἢ 

ΟΟΓΏΘΑ ἢ ἘΣ, ““Ῥ ΛΟ ΠοΥ,᾽) 80 πδιηδᾶ οἡ δοζοπῃΐ οὗ 108 
τουπὰ ἔοττῃ, ρον δ ΓΟΠΉθοίοα 1} οἷά τοοῖβ 6 Χ- 
τοκεῖνο, {πὸ τ[ῃ6 ϑ'8 ΒΚΤ. σ “πϑίογ,᾽) οὐ 6] πρ,, 
δανυδης (ες Ριεβθαθαοι, γρύγιετδ. ἀεν Θοίλ 
δοῦ οἵ ΚδΠΔ2," χαΐμοδ 8 ὑτοδιυσηρίίου δραϊηδί [ἢ9 δαρροπίςοι 
ἴδιες ΟἸΒΩΪ6] 16 ἴΠ6 Ὀγοίποτν οὗ ΟδΙϑὉ ἰὼ ἐμ 6 δισίες δ6ῃ 89 οὗ (6 
ὄπ... . 2. Οδ]εῦ γὙ͵2ϑ 86 γδασδ οἱὰ πο ἩἨθῦσου 
ἯἮΔ6 Ὀεσὶοτσοὰ οὐ Ὠἷπι (οεἢ. χίν. 10, 14); δηὰ ψὙΏθη Π6 ἰοὸκ 
Ῥοαεεδείοῃ οὔ ἰἰ, τοῦδῖ δ ὈΘΘῺ ΒΟΙΏΘ ὙΘΑΓᾺ Οἰογ. Αοσογά- 
πρὶν, ὦ ΟἸ 16] τῶ Ὠ15 Ὀγοῖμο᾽, ουθῃ ἐδουμἢ ἷ8 ἡ πΐοῦ ὉΥ 
ἴτοαιὰ ποθ ἰο ΙΓ γοδσβ, --- ᾽ὴὰ 8 γτοαδίον ἀἰδογοησο ἴῃ 
δξὸ ᾿Ξ ΒΌΓΣΕΙΥ ποὶ ἴο ὃ6 δαρροθθά, --- ἰς που] ζ0]]ον,, ἴμδὲ [ἢ 6 
ὈοΙά πετο τ8ὸ ποῦ δ6 Μ| ὶΐθ 8Δ8 ἃ ἈΥ]2θ οσ δἰουτηίης ὈΘΌΪΤ 
ὍῈ6 οἱ δαὶ ἐἶπιθ ἤγοτι δἰχΥ ἴο δου ΥΟΔΙῸ οὗ δρὸ ἰδδὶ 
δϑουϊ εἰχἢ θη γόδτδ δύο, π6 ϑηϊοτϑᾶ οὐ Ὦ 8 ΟΠ Θ δ ὕυάμο 
85 ἃ τῖλὴὶ οὗ [011 οἰ τ γοασσὉΓ δχο; δηὰ ἰηδί, οΥὐϑῃ ἱποιρ ἢ 
Ὧ6 αἰοὰ δοῖϑ εἴτηο Ὀοΐοτθ ἐπο θὰ οὗ ἐ6 {ΟΥΙ͂Υ γοασδ᾽ γοδὶ 
(εδ. ΠΣ, 11), Βο τεδομῃοὰ δὴ δρὸ οὔ 120 υϑϑῖθ ΟΥ̓́ΠΊΟΙΘ, ἩΔΪΠὮ 
15 ΒΟΔΣΟΟΙΥῪ Ῥτοῦδ 9. 8. Αεοοτάϊης ἴο οἷ. [1|. 9, ΟἸ δἷοὶ [5 
(ὃς ὅται ἀφῖ νοτοσ οὐ [βγϑ6ὶ ΤᾺ 16 πηάοῦ ἐπ γόοῖκθ οὗἩ Ὠοδί ἢ 
ὈΡΌΤΟΘΒΟΙΒ ἴΏ ΘΟΠΒΕΘΠΘΏΟΘΘ οὗ ἰδ διροδίδδυ ἰοὸ ποδίῃϑῃ ἰάο]α- 
ὮΥ. ΝΟΥ, ἴποθ ἰοἰδίσγυ 6 βα]! ἃ ἰὸ ἤδνο Ὀθόοπιθ ῥγουδίοηῖ 
ἴῃ [2786] ΟἿ δίδου (6 ροποτδίῖου ἰπδὺ δὲ ϑηϊοτοὰ δηδδη 
ΜΈΣ σοδδσδ δπὰ Ομ δὺ δά ἀϊοὰ οΗ͂ (ςἢ. ἰἰ. 10), ς΄ 158 ΟΙΘΆΓ 
ἢδὲ Οὐλχηΐοὶ ἰα τοχατάθὰ 08 Ὀοϊοηκίης ποῦ ἴο ἐδῖ8, Ὀὰὲ ἰο [116 

{ΔΊΟΥ ἔλθουν σίγα τηοῖγ ἀδΌρΡὮ ΟΥ̓. 

ϑρταοῖε, ἱ. 183). ὙΒαῦ βρυίηρβ ΤΠῸῪ ποτ ἩΠΙΟΝ 
Οὐδμηΐοὶ τοοοϊγεά, ἱἰ ἰ8 ἰδίους τὸ βαΥ. αγθ {ΠῸῈῪ 
[λο86 νιοὶ Εοθίπβοη ἰοππὰ οἡ {πὸ νὯΥ ἰο Ηρύτοῃ, 
τἰ τη δὴ Βουτ᾿Β ἀἰβίαποο ' 1.6 ΟἸοσς Ομ άογβ ΨΥ 
1}18 ΤἈΝ] Ὠἰδίοσγυ ἰδ ἤογο τοϊαϊοᾶ. Μοβῖ Ἷϑυδ ΠΥ 
ὑοῦ τϊτοῦ ἰπτοπ ἴῃ ἴο τᾶ κα {Π6 268] οἵὁἨ (4160, 
1Π6 Ὁ Π861 8 η688 οὗ ΟἸΠπ16], αηαὰ τπ6 υσγυάσηςο οὗ 
ΑΘ βδῃ, ροίηΐβ οἵ ἱπβιγτισύοη. Τὴδ ον ἢ Ἔχορο- 
818, ἐν ει βρσδεν ὮὉγ Πδβοὶ, 18 ΘΒ Π8}}0 τί ρῖ, γ ΒΘ ἢ 
τς οχρίδίῃηβ ἴπδὲ ΟἿ Ππη16] νγὰβ ροοῦ ἴῃ οΥογυτμὶπρ Βαϊ 
186 Ἰανν, ἴῃ ἐνοσυτΐηρ, ἴδ ἰβ, θὰ ΡΙΟΤΥ δΠα 5011 
ΟΥ̓́ σΒΔΓδοῖογ.3 ᾿Ἡμβιοι δα γα! 0 ῬΓΟΒΟηῦ ΤΠΔΗΥ͂ 
ΔΏΟΙΠΟΓ μδὶσ κὸ ΟἸΗ ΠΟΙ ἀπά Αςἤθ8ῃ. Το την 
ἴο δ οβροςὶα! ν ηοϊοα, μονγονοῦ, ἰβ [Π6 ΗΓΙΏΠ688 οὗ 
ΟἸΒηΐοὶ 1πῃ τ βιϑηρ [118 τ 6 8. ΘΠ ΟΣ ΘὨϊ ἴ0 τη ΚΘ 
Το πο ϑ18 ΨΥ ΠΙΟἢ 1ζ 18 ΤΟΤῸ ὈΘΟΟΙΏΪ ΠΡ ἰῃ ΠΟΙ ἴῸ ΤΑ ΚΘ. 
Νοῖ ἸΩΒΕΥ ΠΊ6η ἤδνα 80 ΜῈ]] υυἱτΠδϑϊοοὰ τἢ6 δηλ ὶ- 
ὥουβ 8η4ἃ ΘΑΡΟΓΙΥ ογαυηρ ῥγο͵θοῖίβ οὗ τῃοῖν ψῖνο8. 

ΒΟΜΙΠΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Οοπιραῖο ἤοπι. ΗΪηΐ8 οἡ οἢ. ἱ. 17-20. 
[ϑσοττ: [τ 8 ἃ ΨΘΣΥῪ σδ] 8 ]6 ὈΓΙΎΠ]Ορα ἴὸ δ 

ΟἸΟΒΟΙΥ υαηϊνοα Ἡ]Ὲ ἐἈπ|}}168 ἰδοῦσι Βμ6α ἴον ἴδ (ἢ 
δὴ ρἰεῖν; δηὰ ἴο οοπίγδοϊ τηαγταρο ΜΠ (ΠΟ86 
ὙΠῸ παν ὈΘΘη “ Ἰταϊηθα ὯΡ ἰῃ {πὰ} Πυχίασο δπα βά- 
τηοηϊθοπ οὗ ἴμ6 [οτὰ.᾽ 

ΤῊΕΒ ΒΑΜΕ: Ναῖἴιγο [δῦ θμο8. 0.8 ἴο ἀοβῖτο ἰθυὴ- 
ῬΟΓΔ] ὈοΠΕΗ͂(Β ἴοΓ Οὐγ ΠΣ] τοι ; θα. σταςρ ψ0}}} ἰο 0 ἢ 
18 10 Ὀ6 ΓᾺΓ ΙΏΟΥΘ ἀοδίγοιβ πα δϑιτιθδὲ ἰπ ιἰδίηρ; 
ΤΔΟΔΏΒ {μᾶὺ [ΠΟΥ ΙΏΔῪ Ὀ6 ΡῬΑΓΆΚογς οὗ βρίσι [υα] 
ὈΪΟΒΒΙΉ ΚΒ. 
ΤῊΕ ΒΑΜΕ: [ἢ δῇλοσοϊοι ἴο ἃ ογοδίαγθ δηϊ πη ῦθ8 

Τ θη ἴο ΒΟ ἢ Βίγθηι οι ΟἸἴΟΓ8. δπὰ ρογουδ δάνθῃ- 
ἴΓΟΒ, 881 νν}}} [Π6 Ἰονα οὗ ἀοἂ οὖν βαγυίουγ ἀο, 1’ 
ὧς ὉΘΔΓΣ ΤῸ] ἴῃ ΟἿΤ ΠοΑγίβ 1 
ΤῊΞ ΒΑΜΕ: [ ΦΑΥΤΠΪΥ Ῥατόπιθ, “ Ὀεΐην οΥἱῖ, 

ΚΠΏΟΥ ΠΟῪ ἴἷ0 ρχίνα ροοα ρΊ 8 ἴὸ τῃοὶν Ομ] ἄτη, ΠΟῪ 
ΤΏΟἾΝ ΤΠΟΙῸ Ὑ1] ΟἿΓ ἨρΆνΘΗΥ ἘΔΙΏΟΥ ρῖνο ροορά 
τπΐπρβ τὸ [8086 ῬἼΟ 8δ5Κ δΐτῃ "ἢ 
ἩΕΝΕΥ : ΕὟοια {Π|8 ΒΙΟΥΥ ψὸ ἰθατη, 18ϊ. Τηδὶ 

τ 18 πὸ ὈΓΟΔΟἢ ΟΥ̓ [π6 τοπτἢ ΟΟἸΙ ΔΗ ἀτηθηΐϊ τηοάογ- 
ΔΙΘΙΥ ἴο ἀθβῖγο ἔΠΟ86 σΟΙ ΟΤΒ δη σοΟη ΟΠ Θς68 οὗ 
(818 116 τ] ἢ τὸ 866 δία! Π80]6 ἴπῃ 8 ἴδὶσδη ἃ τορο- 
ἴα ὙΑΥ. εν, ϑάϊγν. ΤΠ δῖ ρΑΓΘη 5 τηϊδῦ ΠΟΥΟΡ 
{Π1ηΚ τπδὶ Ἰοβὶ, ὙΠΟ 18 Ὀεβίονποὰ οπ τιον ΟΠ] άγθη 
ΤΥ {Π6ῚῚ ΓΘ4] δἀναπίαρε, Ὀὰῖ πηιδὲ Ὀ6 ἔτθο 1π ρἰνηρ 
{ΠῸ πὶ ΡΟΓΠΟῺΒ 88 ὙΟΠ 88 ΤΙ ΠΙΘΏΔΠΟΘ, ΘΒΡΘΟΙΑΙΥ͂ 
ἤθη αἰ 1}. 

Ῥ, Ἡ. 5.: Τῆγοο Τιοβθοῦβ ΤῸ] 83πη Αποίρῃϊ 
Μνοάάϊπς : 1. (4100 8 ἰδββοῃ : Ρίοιιβ 1041] ἴοσ. σά 
Πα Δῃ ΠΟΙΟΙΣ ΘΠΆΓΠΟΙΟΙ 8.6 ὈΘΟΌΓΟΣΙ (Π8Π ΟΔΙ ΤΠ ΟΓΥ 
ΒΟΟῖδὶ γδηκ. Τὸ δβιιοἢ) 88 ροββθβδ ἴΠ686 4181168 Ἰδὲ 

2. Ομ 16} 8 

βυοοοράϊης Κοηθσγδίοη, πῃ] ἢ δρτοοα Ὀοὶδον τ ἢ ἐπ6 ΒΥΡΟΙῺ- 
φκἰ8 ἴδι Ὧ6 [8 ἰῃ 6 105 οἵδ ΥΟΌΠΡΟΣ ὈτοΙΠ6Υ οὗ Ομ], τΔη 
ἰδαὺ 56 5 ΟΝ 6 Ὀγοτθοῦ ἰπιδε!. 4. ΒΪΠΔΙ]ν, Ὑβδίουον, ἰὴ 
γίον οὗ ἴδον. χυθῇ. 12, 18. Ἰηῶν 6 πουλὶ οὗὨ ἰΠ6 αἰ Δ Ό Υ 
οὗ δ πιδυγίαρο Ὀού ΘΟ Δ ὕπ0]6 Δ α πίοοα, ἰΠδὶ ἰηίοσργοίδ. 
τἰοἢ ΒΌΓΟΙΥ ἀοϑοῦΥεΒ ἰὼ Ὀ6 Ῥτεοίεστεα σῇ ο ἢ, ὙΠῚ16 ἰδ 15. ροδβεὶ- 
Ὁ16 ἰὴ ἰὑϑο]Υ, ἀο686 ποῖ Γαΐδο {8Πὸ βδία Αἰ ΠΟ Ό ΠΥ δἱ 4}}.᾽" -- κ.] 

Δ {ΓΟΒΡΌΒΝΟΙΤΗ: " Τὴξφ Πεϊὰ : ἐπδί ͵8, ἐμ δοϊὰ της ἢ δὰ 
ὈΘΘῺ αἴνοη ἰο Οἰδηΐοὶ Ὑπθ ἰῃ6 Βοοῖς οὗ υάξεθ πδδ τί (δη, 
δηὰ πῇϊοὸ γὡδ ΚΌΠΟ ἰὸ Ὀ6 ΜδΙΪ δαρροα πὰ παῦϑρ." 
Ταΐβ οχριδηδίίουῃ οὗ ἐδ δυίζίοϊΘ διρροθοδ ἐμδὺ ἐπὸ υογὰδ 
διϊγὶ θυϊρα ἴο Ασμεδ ἴῃ ἰδ ἰεχῖ, ἯθγῸ Ὠοΐ 186 ΥΟΥῪ τοσὰδ 
886 τιδρὰ. -- ΤΆ.} 

2 Αἴ Δ ΘΔΡΙΥ ἀλίθ, 6 Ῥδδβαρὸ 1 ΟὨΣΟΏ. ἱγ, 10, τ ὮΘΥΘ 
ΦΔΌΘΣ δΆΡΗ, “ΟὨὮ, ἰδὲ ποὺ πουϊάρας Ὁ]688 π|6 ἱπάεϑα, δηὰ 
ΘΏΪΑΓΚΟ ΠῚΥ σοδϑδὶ, δὰ ὑπαὶ ἐμίο δοὰ πυϊχϊ Ὀ6 τὴ τηθ6.᾽" 
ἯΔ8 ΒΙΤΟΔΥ ὀχρίαἰησά δ6 τοΐίοστίηρ ἰο Ομ 16] (εὖ. Τεριμσα, 
Ῥ. 16, 8). Φοτοπιθ τ828 δοαυδίηἰοὰ τῆς ἃ Ζον δ ορίηἰοῦ 
δοξδοσάΐηρ ὑὺ ἩΠΙΟΝ δὺο Σ᾽ τΠΡ ἃ ἰδδοῦοσ οὗ ἰδθ ἴδν (εὖ, 1 
ΟὭτοη. 1}. δ5), νσο ἰπδίγυοϊοα (Π6 δοὴ8 οὗ ἰῃ0 ΚΚοηϊίθ, εὖ, 
μίσει. Ἡεὸν. πὶ 148. ἱ. Ῥαγα!., οἂ. Μίκοσ, 111. 1870. 



96 ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ σ 0 άρσξϑ. 

ἰθβϑοῦ : Α νυ] ἰ5 1ὸ δ0 ὙΠ [ῸΓ ΒΟΥ οὐ βδκθ, ποῖ [δυοσ, ἰ0 [06 οαϑὸ 'ῃ Πδηά), [ἴδῃ ἴο βανὸ ἃ βυβδυδπὰ 
ΔΒ [Π6 ΠΠ68Π8 ΟὗὁὨ ζδιπὶπῃρ βοθϑδβ [Ὁ ΠΟΥ ΓΑΓΒΟΥ᾿ 5, θοῦΖὮΣ ογ 6 ὈΥ ΒΟΥ ΔΊ Πο Γ᾽ 8 μοϊὰ οὗ ἰδαπάβ. ὙΥ̓ΒῈΠ 
το ἢ. 8. ΑΘ ΒΔὴ᾽ 8 Ἰοββοῃ : [ζ 8 (Ὧ0 τῖο 8 ἀι 
ἴο Ῥτοπιοῖθ ἴΠ6 ἰηίογοδβίβ δη ἃ ΠΟΙΟΥ͂ οὗὨἨ ὮοΣ παρθαπά. ] δῃ πυπάτγοα ΡὨ] πὴ 66 ὈΥ 
ΘΔ} 185 ἃ ΒΟΌΓΟΟ οὗ πεῖρῃξ δπὰ ἰπβύθηςοο, δπὰ ἃ 
ΤΩΘΔἢ8 ΟΥ̓ τιϑε 1] η688β.ὡ. ὙΠΟ Κηονγβ ΠΟῪ στο ἢ 8 
ΔηΔ 8: τη 8 Τοῦ 1 δοῖ οὗ Αςμβδὴ οοπεσθυϊοὰ 
ἢ βῆδρο (86 κι σα τς τὶ ἔθ σοσκ οὗἨ ΟἸδηϊ6] 88 
7υἀξο οἴ [βγδ6]. 

ΗΒ ΒΑΜΕ:; [δ ἰθ ΤΏΟΥΘ ΒΟΠΟΓΔΌΪΘ ἴο ὙΟΙΏΔη 
ἴο 6 “8014 (6 ἴσα ΘΠ ΓΟΙΥ͂ ἸΠΔΡΡ 4 0]6, Βον- 

ἃ Ἰηδῃ δβίῖογιηρα [ἢ γὑὺ8}}8 οὗ 8 βίον} Ο]ά, ΟΥ̓ Β]6Υ͂ 
Π8] ρῥγούγεβ8, ΟΥὁ ρδίά 

[ΟαΓίθοη γθαγὰ ΟΥ̓ ΓΟΒΡΟΠΒΙὮΪ6 ΒΕΓΎΪΟΘ, [ῸΓ 8 Ὑγ]δ, ΟΥ 
ΜΠ ΘΏ, 88 ἴῃ ἴῃ0 ἄδγβ οὗἩ Ἄσἰίναι συ, 6 τὴ ἘΠ δηὰ 
οουγιοαὰ ἀδηροῦβ ἰῃ ΠΟΥ ὈδΘΠΔΙζ, ΠΟΤονοΓ στοίοδατια 
[86 ρογίοσιμδησοθ, ᾿ξ ἱπαϊοδῦξα ποῖ ΟἿ]Ὺ 5011 } οὗ 
οδδγβοῖου ἴῃ (ἢ6 ψόοοογ, θαΐϊ 8180 8 ἔστιο δῃὰ τη 80] 
γοβρθοῖ [Ὁ πόϊωδῃ, τ μῖοἢ 18 ποὶ ροβϑοϑϑϑᾶ ὈΥ͂ 
ΤΏ6ῃ Οὗ τηοάθχῃ ἀ8γ8.--- ΤῈ.] 

Τὴε Κορε ἰαδδ ἱρ ἰδεῖν αδοάε ἵπ ἐλδ ἰογγίίοτίοε 7 ὑμάαλ. 

ΟΠΑΡΤΕΞ [. 16. 

10 ᾿Απάᾶ [86 οἰ ἄγη [80η8] οὗ τμ6 ϑηϊίθ, Μοβθβ᾽ ἔδιμογ- πεΐανν, ϑηΐ ὉΡ ουἱϊ οἵ 
[τόμ] 086 οἷἵγ οὗἨἁ ραὶπι-ἴγθοϑ τῖτ (6 οἰ] άγοη [8008] οὗ ϑυάδῃ ἱπίο [89 ψ 1] άθ γι δ8 
οὗ Φυάδξι, νυ Βῖ ἢ ἐξοίλ ἴῃ (16 βου οἵ Ατγδά ; δῃᾷὰ (Ποὺ [16 1] σϑηῦ ἀπά ἄνγοὶὶ διποηρ ὅ 
(Π6 ΡΘΟΡΪΘ6. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝΡ ΘΟΒΑΜΜΑΤΈΤΊΟΑΙ,. 

Πι ΥαΣ. 16. -- Ηε, Δ. δ. ἴμ6 Κοαϊίδ. ΤΌΘ δυυγοοὶ οἵὁἨ Τ7 25} 16 Λ5.77, (ο σαϊοο, οο!οσίάνο ὑσται ας ἐδ ἐσίδϑ. --- ΤῈ} 
[3 Υοτ. 16. -- ΓΝ, πίθι, πρᾶν, [9 Ροορίθ, θα 5Ὲ1}} ἰπι' βοϊε]ασωθηῖδ οἵ ἐλαὶν οτσι; αἵ. τας. 21, Ὧν. ὑδβδοὶ 6 ὭΡΗ αν δαδγοσα 

ὃ ἔδο Κηφ δἢ απιοπα. --- Ττ.) 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝΌ ΡΟΟΤΒΙΝΑΙ,. 

Ψαγ. 16. Απὰ [)6 δοὴ οὗἁὨ ἰδ Ἐζοη 6,  οποδ᾽ 
αι μογ-ε αν. ΕΚ οηΐϊίο 15 [86 Ὡδπιὸ οὗ ἃ Ποδίποη 
«τῖῦο, τ Πἰο ἢ ἰπ αοη. χνυ. 19 18 δῃηυπιογαίοα ἀτός 
ἴὴῆ. πδίομϑ μοβῦϊο ἴο [βϑγταοὶ. [ἢ τὸ νἱκίοη οἵ 
ΒΑΙδατα ἴἰ ἰ8 ΤΠ οποα ἰῃ οοπηποοίίοῃ τ Αἰα! οκ 
(Ναπι. χχίν. 21). [0 18. ὕπογο βαϊὰ οὗἨἁ Ἀἴπθ {|δ6, 

α« Τῃ 186 τοοῖκ μαδὲ ἴμοὰ ραϊ (ὮΥ πεϑὶ᾿ (1737), ἔγοπι 

Ἷ), “ποϑὲ}). “Βαοηρ," ἱπάροᾶ, “ἷ8 ἐμοῖς ἀνγς}]- 
᾿ἱπρ- ἶδοο." Ὑᾶο Κοϑηϊϊοβ τοῦτο ἃ {τ ΟΥ̓ [86 ν]]]- 
ἀογηθβϑδ, τορ οαγίεβ, γὙῃὸὺ ἀνγο]ν ἰπ 186 στοίϊορβ 
ΥΒΙ ἢ. δϑουπὰ ἜὐογΥ Πογ ἴῃ Ῥα]οβοῖπο, Ὁ 68ρ6- 
οἰδιγ ἴα 15 θοῦ Βοτῃ ρᾶγίϑ. Βαγίῃ, ἰπ 1847, 58} 
ΟΔΥΟΒ δὲ [06 Ἰοννεῦ Φογάδῃ, “σὴ ἊΡ ἰπ [6 βἴθορ 
ἴδοις οὗ [ῃ6 ῥχοεϊρί ου8 τοςκ, οἡ 186 Ἰοδ, ἸΠῃ δ Ὀῖῖοα 
Ὀγ Βυϊηδη Ὀοὶπρβ δηα ρΌΔΙΒ, (που δ 8 ἐπι ρο5510]6 
ἴ0 866 ΠΟῪ {ΠΥ σεῦ τότ " (Εἰτίογ, χν. 465). Αἱ 
16 Πεδὰ ὅ.δ, Τυο ἢ αἰδοονογοά ρστοϊοοβ ἴῃ [πὸ 
τοοκα, [η6 οπϑηςο ἴο ΜΒΙΘΒ, ἴῃ 8ρ10 οὗὨ 811 ῥτγοῆ- 
αἰ ΠΟΥ͂ ἰπ οἰ ΐηρ,, οοπ]ὰ ποῖ Ὀ6 ἔοαπά. Ὑμδ Πδπὶθ 

οὔ ἴα υτἱθο, Κοηΐυθδ, 18 ἀου Ὀ11688 ἀογίνοα ἤἴτοπι ἢ} 

1. ΒΑΥΟΡ ΘΟΒΟΙΔΣ (12 ΟἸοτο. Ἰἀκθεοοί, Ορόγα, 11. 681) γγογθ 
αἰτοαὰν δέσυοῖκς ὉΥ 9 Ταχύ δ οομδληϊ δυραιυ οι οἵ 

τ Ὁ γί, βαϊσιδδη ὧς Κοηϊθ. [π (δῖα ραδδβαξο 8150 ἰΐ 
τοδάν, “9 Θ08 οὗ 84) 588}. Εγοι 968 δος ΠΟΓΒ το Ὸ 
δ ἃ ἰο88 ΠΟῪ ἰο δσρίδλίη ἐπίβ. Αδ ἰἶς αἴοσὰβ ἃ δροεϊγσιθη οἵ 
[πο τγλάϊ 81 οχορχοκίδ οὐ ἔπ 6 26" κ, δ τοδυ οὐττοηῦ ἢ ἐἢθ 
Τατχζύπι οὐ ἐδῖδ ρδδραρο, 1 π|}} Ὦδσὸ δοὶ ἄονσῃι 6 ὀχ Λδ τ οΩ 
οΥ̓ ὑπ}8 δι σπου : ΤΏΘ Εδηϊίο οὐ ΟἿΣ ραδδδρὸ [5 ἰἀδη δοὰ 
πἰϊὰ ἐπ Κίηέτη οὗ 1 ΟὭγο;. 11. ὅδ, σο διὸ ἰδοῖο ἀδϑοσί θὰ 
85 “ΠΠ6 1166 οὗ (μΠ6 ϑδορλεγίγη." Βοΐϊ ΠΟῪ οδσθ ἴΠ9 ἔο- 
ὨΪΐο5 (ο Ὠοϊὰ [6 οἥδοο, ἰῃ δίνον εΕἰτηθα δὸ Βίσ}]γ Ὠοποτθά. δμὰ 
ΔΙΙοὰ ΌΥ πιοὰ Ἰοδσηδά [ἢ [0 δ (οἵ. ϑακλεήγίη, Ρ. 104 ἃ διὰ 

᾽ 

ὙΠ ἢ ΤΠΟΔῺΒ 8η οἱουδίοα Ὠἰἀϊηρ-Ῥ͵δοα ἱπ ἢ τοοῖΐκα, 
8 Ὑ70]] 858 ἃ ποδί. ΤΠ ἴϑστη ᾿τοροάγίοθ, ᾿ἰκουνῖϑο, 
(ΟΠΊ68. ἔγοιῃη τρώγλη, “ρτοῖϊο,᾽ δηὰ 18 δρρὶ:θα τὸ 
Ὀοτὴ Ὀὲγά5 δηα Ὠασλδη θοΙηρμΒ. Α8 ΨΦογοῃ δὴ {χ]ϊχ. 
16) δχοϊαίτηβ, “ του ἕπου βῃου]άοβὶ πηδκο τὴγ 
ποδὶ ἃ.8 ὨΙΡῊ 88 ἴπὸ Θδρ]6,᾽᾽ βοὸ ΤΠ βοῦ γ}8 ((λοδρᾶοτοε, 
249) 6418 τἴη6 ποδὶ οὗ [0 οδρὶθ᾽  ὑγσγοοά, σκήνημα, 
“ἀπ! Πρ, Ῥ]δοο."ἢ 

1τ ἰΒ ἔγοπι {πἰ8 Ῥ8888ρθ, δηὰ ἔγοϊῃ Ἂεἢ. ἱν. 11, τῆδι 
τὸ ἢγαι ἸΘΒΤΏ ἐδδι δοῖητο, ἴθ6 ἔλιπον. πη-ἰανν οὗ 
Μοβοβ,, Ὀοοηροά ἴο οὐδ οὗ [26 Κοηϊὺθ ἴδσαλ)ῖοα. 
Μοβόθ, θη ἃ διρινὸ ᾿η [Π6 ἀσβοσγί, ἰοαπἃ δ 85 γ- 
Ἰὰπὶ 8ηἀ ἃ νἱ ἐπ [Π6 τος ἰγοιηθηΐ οὗ εῖητο᾽ Β ποι δο- 
ἢο] ἃ. τοι {Πδῖ {{π|6, [818 ἔΑΠΆ]Υ, τ τδοιΐ Ἰοδὶην 
118 ἱπάδροπάορηςϊ δηα βεραγαῦθ Ὄχϊβίθησθ, γγἃ8 ΟἸ ΘΟ 
Δ]]Π]οὰ 1 41} ἴϑγαθ]. Βαῦ 1 Ὑ͵1ὁ8 ΟἿ]Ὺ [818 ΓΆΤΑ, 
δΔηᾶ ποῖ ἴμ6 ψῃο]6 οηΐο ὩΔΌοι, ἴΠδὲ οηϊοτοα ἱπῖο 
{}18 4]]΄δηςθ. Ε186, ποῦν οοπ]ά ἴμς Κοηΐϊΐ 6 παιηϑὰ 
ΔΙΆΟΠΡ, ΘΠ ΘΠιΐθ8 ἴῃ ἴπ6 ΡγΟρΡ ΘΟ ς ΔΠΠΟΌΠΟΟΙΩΘΏ 18 οὗ 
Οϑῃ. χυ., δὰ ἢ Απιδ]οῖκ ἰῇ {86 νἱβίοῃ οὗὨἩ Βδ- 
Ια  Μοτϑονοσ, ἴμ6 ἴοχὶ ΟἸΘΑΤΥ ᾿πηΠπηδῖοα (ἢ δι 
[86 Β0η8 οὗ ἴ)6 Καηϊΐο δαδμογοὰ ἴο ἴβσδεὶ, ἢοϊ 83 
Κοηϊίο5, Ὀὰΐ 848 ἀοϑοοηἀδηῖβ οὗ Φοίϊτο, ἴπ6 ἔδιἢοσ- 

Βοο ἴοι ἴδ οοπης!! οὗ ῬΒΑΣΔΟῺ οὗ πΒϊςὰ Β6 νδ8 ἃ τοοτη δες, 
ϑοία, 11 8) --- ἰδ ἰη6 θηϊθ πῆο, πδ ἴ6 Διος πουβάοτεα 
ἴῃ ἰὴο ἀοδοσὶ (ἔχ. ἢ. 20, 21), κανϑ Εἰπι ὑγεαά (ἰεελενι) δὰ 815, 
τὐσουσὴ μἷΦ ἀδλυρμίον, 8 ἀομδε (δειλὴ. Νον, ἰδ9 βϑάσιδ σῇδρ- 
ἴοΥ οὗἨ ΟΒγοιίοϊθα, τογα. δ1, δέ, Ὡδπιθδ 8 οοτίδίη δαίνεα, διμὰ 
εἰγὶοθα Ὠΐηι ἐπα “ΔΙ ΠοΥ οὗ Μειλ-ίσελεπι." ὙΠῸ μδοΣ οὗ ἐδ ΐα 
τε Βυεασ-ἀσιι84 ") ἴδ ἴδ ἰἀοηεδοά τὶ .]εἐἐᾶγο. ΟΟὈδοαυσχιϊν. 
[9 δοῃδ οἴ ἔϊο Κοηΐο ΔγΘ ἴΠ9 5018 οὗ ϑαϊπιδδιι, διὰ 5 ἐδποῖς 
Ὡδλθ ἰϊδοὶ ἰηἀϊοδίθθ ον ἴμοΥ διιδίωεά τὸ (86 αἰκηῖ δε- 
οογάοα ἐμβοῖη. ΤΌΘ Τασρθσι οὐ ὕδτοῦῖο]οα (εα. Ἠιμα, 1335. 
Ρ- 8, Α) ὀχρύϑϑδοδ ἰἐ ἐμ: “ΤΟΥ Τοτθ ἔῃ 808 οὗ Ζίρροει, 
πὸ ((ὰ ἐμποὶν σΔρϑοὶ υ οὗὁἨὨ δορλεγίνι) οηογοά, ἰοκσεῖδος υἱτὴ 
("6 ἡΔπἶθ6 οἵ ἴμ6 1Υνἱῦθδ, (89 ΦΊΟΥΥ οὗ πανίωρς ἀοδοοιφα 

106 4); Τῶο δι μοτ- ἡ -ἰδτ οὗ ΜΟΒΘ68 -- (ἰγβάϊ ἤθη πλδκοδ Εἰπι | ἔγοα) Μοδβεδ, ἐμ ἰδδοῦοσ οὔ 15τϑ8]." 



ΟΒΗΑΡΤΈΕΗ 1. 17--20. 

ἰοἶδτ οὗ ΜοϑοβἹ Ιςξ [8 [0 σοηβθίδηϊ δἷζὴ οὔ [{6 
ἐἱδιοτίδη οὗ δΘ οοπαθεδὶ οὐ Οβηδδῃ ὈΥ ἴβγϑθὶ, ἴὸ 
ΔΒΟΝ ἰμδὲ ἐνέτῳ αν ΛΔ Πα, απ ἡλιαὶ πὸ στὰ 
τοῖο αἱ ἀπ {ἐπιε κίπάπδεβ ἰππιτα Ὁ λὶξ ῥγοτηϊ θα 
τειραγά. ΟΔ] 5 ΘΟΠΒΙΔΏΣΥ δηά Θουσαρο Ἰουπὰ ἐμ ὶγ 
Ἰοησ-Ῥγοτηϊθοαὰ ἱπῃοτιίδποο ἰη Ηθῦτοη. ἊΑ σϑοοη- 

᾿ιδὰ 4150 ὈΘΘῺ Ῥτοπιϊθοὰ ἴο [16 8008 οὗ 186 
ἴὁ. ΠΘα ἰδγϑαὶ 88 οἱ 118 ἸΟ ΤΟΥ ΓΠΓΟΌΡὮ 

ἴδ ἀεοοσὶ (ΝΠ. χ. 31), ἀπὰ Ἠοῦδὺ (οα (ἢ6 Π8ΠΊ6, 
8ὲ8 Ὀεϊον,, οἡ οἷ. ἷνγ. 11} ἀοδίγοα ἴο τοίασῃ το 8 
οἰὰ ρμἷδος οὗ δροάο, Μοβοβ βαϊὰ : “1.δᾶνθ 8 ποῖ; 
ἴθου Κπουγοϑὶ ΟἿΓ Ρ]δ.68 Οὗ δποδτηρτηθηΐ ἰη 16 ἀθ68- 
ἀρ γῆν μεδῖ ἐμέο εἰ μύτα ο ἐρρν πὲ τὴν ῦο 
ΜΠ π8, ΘΥ6 ἰὴσ τ τἢ τὶς 165568 
18, πὸ π|}} ΠΣ μι (66. Τὸ ΠΗΠΠΙΠ]πποπὶ οὗ 
115 ῥτοσηἶβθ ΠΟΥ͂ ἴδῖκοθ μ]δοθ. Τὸ Καοπίῖοβ ποτ 
ὙΠ (16 {τῖῦο οὗ Φπάδῃ ᾿ἰπύο [86 ἱππογιίδηοθ οὗ 186 
Ἰδιίοτ, 85 ἱπίο 8 ἀοτηδίπ ἰπ τ ἢ ΠΟΥ δὰ δἰ ανΒ 
θδδῃ δ βοτηθ. ΤΉΏΘΥ Βμδγὸ ἴῃ 116 Ὀ]οδβίηρ Ὀοβίονοα 
Ὁγ ἀοά οτἱι ἴ5γβεὶ. 
ΤΟΥ νοΐ ἊΡ ἤοτο πὸ ΟἿΥ οὗ Ῥαεαΐπιθ. Νο 

οἴδεγ ρἰδοα ἰβδὴ τῃ6 ρἰδίῃ οὗ Ψοσίοο 18. θυϑσ ςδ]]οὰ 
(6 Οἷτγ οὗἩἨΡΔΙ ΓΒ ̓ π ἰμὸ δοιρίασοθ. ΑἸΤΠουρᾺ [ἢ 
ΟἿ νὰ8 ἀεείτογοά, [86 ῬΘἸπι ρτουεβ 811} Ἔχ βύβά. 
Ηον Μ188 ἴΐ ει ἴΟ ΒΏΡΡΟΒΘ," ἰπ {86 ἴδοο οἵ θα, 
ΧΧΧΊΥ. 8 δα “πάρ- 11}. 18, 1[πΠδὲ ΠΟΙῸ δυάδάθρηϊγ, νυ ἢ- 
Οὔϊΐ ΔΗΥ͂ ὈΓΕΡΑΓΙΔΙΟΤΥ ποῖοδ, δποίμοῦ (Ἰγ οἱ ῬΔ]πῈ8 

.16 τείοστοα ἴο μα βίδίοιηθηϊς ΘΟ τδθ, 80 (ἌΣ 
ἤοπι οοσαδίοπίησ αἰ συ] εἶοθ, ΟἾΪΥῪ το 168 τὸ 1η6 
ἀχδοίηοββ οὗ [86 ΠΑΓΤΑΙΟΤ. Ὑαάδι» ΟΔΙῺΡ νγ88 ἴῃ 
ΟἸγαὶ, θθηοο ἐΒΘΥ τηϑτορϑὰ [πτοσρ Β6Ζοκ αραἰηβί 
[86 ἘΠΕΤΩΥ͂, δῃὰ (θη ἴο Ηοῦτοπ. “Ὅρα ἸΔῪ ἵπ [16 
ΥἹΟΪΏὙ οὐ Φεομο. ὍΠΘη ὑμὸ ὑδ6 ἀροαπηροά, 
[6 Κδηϊῦθ τγὰϑ ὈΠΎΠ]11ρ ἴο Τατηδίη Ὀεμϊπα. Οἱ 
106 πιδγο ἢ τὨτοῦσ [06 ἀεθοσί, 186] ροβί οι 88 

465 84 οὗ σοῦΓγθο δἰ αυβ ὈδΘῺ ἴπ ἴΠ6 γδ8ῃ, δηᾶ, 
το, ἢ 16 ττῖρο οἱ ὁπᾶάδῃ. ὙΠ ΠΟΥ ἀΘβῖσο ἴὸ 

ΘἸΪΟΥ ποὶγ ταυγατὰ δ]80 'ἰπ οοπηῃθοῖῦομ νὰ τ. ῖ8 
1πδ6, δΔηα ἤδηοθ ἔδ6 Ρ6]π|8 οὗ οὐθυσονσῃ Φογομο 
οἝπηοΐ ἀοίδίῃ μαι. Τὴ τορίοι ἱπ ὙΠΟ ΠΟΥ 
πεῖο, (Δ ἰΠοσοίοτο Ὀ6 ΠΟ οἴδοῦ ρ]δοο οὗ 1Π8ῃ 
δὲ ἔτοση τ] οἢ Ψπάδἢι ὈΣΌΪΚΘ ὮΡ, παιιϑῖυ, Ψογίομο. 
ἴῃ ἴδςῖ, [6 δίδιοτηδπὶ [μδὲ ΠΟῪ ΘΑ ΠΙ6 ἔΤΌΤΩ «96, ΒΟ, 
ἔππι 186 οογτθοῖηθδβ οἵ [Π6 ΥἹ6νΥ σίνθῃ δῦουθ, (δὶ 
ἴσ4] νγαβ [826 γῬδοο ὅοσα νιοὶ Ψπάδἢ δεῖ οαξ [0 

ΕΠ ΕΙ εἷ5 ΤΟΙΤΙ ΟΥΥ. 
Σπῖο [860 ΠΟΣΊ 688 οὗ 88, τ] οὉ οἱ Ὁ 1 

1 Τηΐ νἱοῖν ἀοοϑ ΔΎΡΩΥ Ὑ 41} ἰμόδο αποσίϊομα οὗ παιίος, 
δἵνας εὐτίϊοσ ἀχροαϊίοτα, Βοσίβοδο ἐσθδὶ οὐ ὑρ. 24, 25. 

8 Ἰηίο ἰδ8 ἀστοσ, [9 ΟἸατο ᾽)88 τοἱε]οὰ ἰαίοῦ ὀχροαίίοτα, δηὰ 
διθοῦς ἴπεπι, Βατίμοδυ, Ὁ. 256. ονόγοσ, ἰδὸ ὙὯ0Ο]]Υ ἐστοὶο- 
Τασιῦ μαδδοσο οὗ Ὠοάοετ (Π!. 42), θα πθηγ οἰϊσὰ ἴο 8 Εν 
ἴδο δοευτιρίζοα οὗὨ δποίδπον ΟἿ οὗ Ῥα]πδ, Ἰδ8 δίσοδὰγν δῦϑδῃ- 
ἀοοοὰ Ὁ) Βοδοισα ον, Ρ. 24. 

8 Ἰοδοκ Οποῖο, ὅδο δυίδον οὗ 2.ἐ5 ελοεηιόη: ἀε 7ένμδαϊεηι, ἴῺ 
ἴ)0 40] οδαίασυ, Ὅσπὰ Ατδά βρδσϑοὶυ ᾿πμδΌϊ σα, ὉΥ ῬΟΟΣ 
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[86 δου οὗ Ατδοᾶ. Βαυὶ ΨἘῈ7 8 {πὸ ἢδυταῖνο οὗ 
[6 Κοηϊο ὀχροαϊοη Πογα ἱηϊγοάπορά 8 [Ι{ 8 ἃ 

ὉΠ ΥΙΥ οὗὐἨ ΠΟΌΓΘΥ πδυτσδίοσβ, ἴπδὺ ΠΟΥ γεγο 
1ῃ ΟΡ βοάθβ ἰκὸ 118 δῃὰ μδῖ οὗ ΟΥ̓ 16] ἀπὰ Αοἤ ΞΔ}, 
ὙΒΘΠΘΥΘΥ [86 ὈΤΟρΤΟ88 οὗ ἴΠ6 ἰϑΟΣΎ, οοπΐπρ᾽ ἰηἴο 
οοπίδοϊ τ] (16 Ρ]δο 6 ΟΥ̓ ΡΟΒΟυ ΜΠ} ἩΒΙΟἢ πε 
ΔΙῸ δεβοοίαϊρα, οὗΔΥΒ 8δπ οοοδδίοῃ. Ηβθῆοθ γγ6 αἱ. 
ΤΟΘΥ ὅπα ουθηῖβ σομηπιηϊοαῦθα ἰῃ [86 1 δὲ σἢΔρ- 
ἴοσ οὗ Φοβῆυδ, τη ]οἢ Οσουχτοα δἱ 8 Ἰδίον ἀδίδ, διιῖ 
οὗ ψρϊοἢ [Π6 δαΠΟΥ γγ88 Τοιηϊπἀθα Ὑ116 βροακίηρ 
οὗ 1Ὲ6 αἰνίδίοπ οἵ [π6 Ἰαπά. ΤΟ ἱϑίοτυ οὗἉ [Π|0 οοη- 
ἀπ οὗἨ τμοῖγ ΤΟΥ ΟΤΥ ΟΥ̓ Ψπάδῃ ἰ8 νΕΥΥ ὑτίοῖ. 

ἰγβῖ, 1ὴ6 τιοπηίαϊη ἀδίτιοῖ οὗ ΗδῦΌτοπ απὰ 1" 
που οαϑίοση ρδτί οὗἉ [86 ΤΕΙΤΊΓΟΥΥ 88 (Δ κθη ροϑεθα- 
βῖίοῃ οἵ. ΤΏ, δοοογάϊηρ ἴο [Π6 Ρ]δη δὰ ἀόντῃ νογ. 
9, [ΠΟΥ {ιτποὰ τὸ ἴΠ6 δου ἢ. Οἵ 1818 ραγί οὗ Ὁ) }γ 
ὉΠΘΟΓΑΚΙηρ ΠΟ ἀθ18118 ἃγὸ ρίνϑῃ; θὰ 88 ΠΟΥ ΌΓΟ 
βοιηρ ρΡοββοδβίοη οὗ [86 Ἰδπᾶ ἴῃ 1}18 αἰ γθοοι, ΠΥ 
σ81ὴ6 ἴ0 Αγϑάᾶ, Πότ 1ῦ ρἰοαδοὰ [6 ΕΘ 68 [0 ἴδ Κ 
ὯΡ τμοὶγ δροάθ, ἰῃ οἱοβθ τοϊδοπβ Ὑἱτὰ πάλῃ. Α 
ἰωηρ᾽ ΠΟΤΤΩΘΙΙΥ τεϊρτιοα δὲ Ασα, ὙΠῸ αὐδοϊκοα [ϑγϑοὶ 
ὙΠ ἸΟΟΤΙΥΕ ΙΝ ἴη6 ἀεϑετὶ (Νυλ. χχὶ. 1), ἀπὰ 
ὙΓ88 ἀοίοδιθα ὈὉγῚ Μοβεβ. Α Κίπηρ οὗ Ασϑδὰ νγ88 180 
ςοὐσποτοὰ ὈΥ ΨΦοβιιθα (ϑοβῃ. χὶὶ. 14). Αγ 1 
ΟΟΟΌΡΘΙΟΥ ὈΥ [86 {τῦθ οὗ δυάδι, 16 θη ἑ8 το- 
οὐρὰ, ἴμεγθ. Το ροδίἴοῃ ὃ οἵ [π6 βῖδοθ 88 Ὀθθα 
ΒΟΟΌΓΘΙΘΙΥ ἀοίοστσηθὰ ὈΥ Βοδίπδοῃ (ἰδ. 2268. 11. 
101, εἴ. Βεον, χὶν. 121). Εὐυβοῖαβ δηα ΦοΓΟΙῚΘ 
δὰ ρ]αοοά 1ζ ΘΠ ΕΟ Δ: τη 68, ἃ 681}6}᾽8 ἸοῦΓ- 
ΠΟΥ οὗ δϑοῦϊ εἰσῃ!ξ ποῦσθ, ΠῸπι Ἡθροη. ΤΠΐδ 
δΟΟΟΣΒ γ76}} γι "ἢ [86 Ῥοβίοῃ οὗἨ [π6 ργεϑθηΐ 7 εἰϊ 
᾿Αγᾶα, “ἃ Ὀάττοη-]οοἸκίπρ Θΐποποὸ τ βίηρ δῦονϑ {Π|6 
ΘΟΠΠΙΣΥ͂ διουηᾶ.᾽᾿ Ετομ (Πΐ8 ἔγαρτηθη ΔΓ ποῦς 9 
οὗ [186 ῥ͵δοβ, γ76 ΤΏΔΥ ῬΟΓΒΔΡΒ ᾿ΠΙῸΓ ὙΠ δ] 10 γ͵ἃ8 (ἢ δὲ 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ αὐϊγαοιορά [πΠ6 Κοηΐϊοβ. [1 (680 {1068 
ὍΌΓῸ διίδοῃμοά ἴο [6 Ἰτορ]οάγίο τηοάθ οὗ "ἴδ, [Π6 
Αὐδὺβ 81}}} ἰοϊἃ Ἐοθίμβου οἵ ἃ ““σδύοτῃ "ἢ Τουηὰ 
ἴΠ6γ6. 7Τ]ιΘ Κοηΐῦοβ 5111] ποιὰ {818 τορίοη ἰῇ [80 
ἄταθ οὗἩ Παυϊὰ ; [0Γ ἔτοσὰ ἴΠ6 Υυἱείπαρο οὗ [μ86 Ρ]Δο08 
πϑιηρᾶ ἰῃ 1 ὅδ. χχχ. 29 ἢ, θββ ρθοῖδ]ν Ηοττωδῇ, 
ἴδ ΔΡΡΘΔΓΒ ἰμδὶ ἽΠΟΥ ΔΙῸ [086 (0 ὙΒΟΤῚ 88 ΕΠΙΘ Πα 8 
6 ἸΔΚ68 Ὀγθβοη 8.5 [Ὁ 18 ἴτιθ, [π8ὶ τ Πθὴ [Π6 ὑοΓ- 
ΤΊ] γὰγ Ὀούπγοοη 5840} δηαὰ Ατηδὶοὶς ταρθα ἴῃ [818 
τορίοη, 548], 1οϑὺ 6 βου ἃ βέγ Κα {Γ|6ηἃ στ τἢ 06, 
σϑιιβοαᾶ ἴμοτὶ 0 τοηουθ (1 βδθῃ. χυ. 6). ΑἸΟΥ [0 
ΥἹΟΌΌΣΥ, ὉΠΟΥ͂ πλπδῦ μΔγ6 τοϊυσηθᾶ δραίη. 

Ασγδὺδ διὰ δον, ὙΠῸ ᾿νοὰ οἵ οὶ ἤοοκα. ΤΏο ἙΔΌΝΙ ἰδηὰδ 
ὯΠ19 ΒΏ6ΘΡ, δῃηὰ δὶ [πὸ βδδιὴθ ἐἶτηθ μὶνοαδ ἰηδισυοϊΐοη ὑὸ 88 ρῦ- 
Ρ|16. ΟἿ. σλσπιο, Πεέμέτγασσεδ (ὁ ἰα Τεγτε δαὶ (ΒΤΌΧΟΙ]6, 
1847), ΡΡ. 244, 246. 

4 ΟΥ. 1 βδιω. χσυνῆῇ. 10, Ὑβοσο ἐδ ϑαπὴθ ἰοοδὶ ροκίἔοῃ [8 
δδεϊχυϑὰ ἰο (869 ουϊθοδ, δὰ σροκϑη οὗ ὈΥ Ὀαυϊὰ δδ (6 ΒοθῺ 9 
οἵ ἱϑ ἐπουγείομ. ἰῃ οΥοΣ ὃ τδῖζο 16 δυδρίοίουδ ΡΒ δία 
θοϊονο ἐδδὲ Ὠθ ἰηΐθγοα ὅλο ἤγίοσι δ οὗ [αγϑοὶ. 

,ϑὲπιεοη᾿ 8 ἰεγγτέονῳ ἐδ οοπφιογοά, απ ὕμάαλ αἴθε ἰδ6 Τλιϊἐδίϊηο οὐ. 

ΟΒΑΡΤΕᾺ . 17--:2. 

1 Απᾶ 7υάδὴ νϑηΐ τὶ Θἰτηθου [18 Ὀτοῖμογ, δηὰ {Π6Υ 89 [βηλοίθ] [86 ΟἿ μαδη 68 
ἰδὲ ἱπμαδ θα Ζορμδίι, δὰ υἱἱοῦῖν ἀοϑιγογοᾶ 1ὑ [Θχοουϊθα {16 θα ἀροη ἰ17.} Απὰ 

18 [6 πϑῖηθ οὗ {ῃ6 ΟαἿΕΥ τνγὰδ οδ]] θὰ  Ἠοσβαδῃ. ΑἾβο [Απ4] Φυάδι ἴοοκ (ἀαζα σι (86 
οὐαδὶ [ἰοττίίογυ ] ἐμογθοῦ, δηὰ Αβκϑίοη τ {Π6 οοδϑὶ [ὑθγγοτυ } ἐπϑγθοῦ, ἀπά ΕΚτοη 

19 τὴ {πὸ οοαβὲ [τεττϊογγ} ἱμογθοῦ, Απά τμ6 Τωγὰ [Φθβονδὶ ] τγὰβ τὰ Φυάδῃ ; [,] 



88 ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ σύθοΕ8. 

διὰ πὸ ἄγαν οὐὧἱ ἐἠθ ἐπλαδίξαπές [οὐίαἰηθά ροϑεθββίοη οἵ [16 τηουπίδίη [τηουπίδ!η 5] ; 
θυΐϊ οου]Ἱά ποὲ ἀγίνα οαὖὐ [π6 ᾿πμδοϊ δηίδ οὗ 116 νϑ]]6 γ [Ὸγ [86 ἱπ δ ϊδηῖδ οὗ [Π6 ΟΥ̓ 

20 ΘΟΥΠΙΓΥ͂ ΘΓ ποῖ ὁ δ6 ἀγίνοη οὐ 7,2 Ὀδοδυδα [Π6ΥῪ δά ομαγίοῖβ οὗ πη. ΑἈἀπὰ τΠΘΥ͂ 
ϑάνο Ηθῦσου ὑμῖο (δ] Ὁ, ἃ8 Μοβθβ [184] βαία : δϑᾶ 6 ὀχροὶ]ϑὰ ἰβθηοδ (86 [ῃγ66 8018 
οἵ Αμᾶῖ. 

ΤΕΧΤΟΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 οσ. 17. --Ἴὴὸ ὩΤΓΙ ΑΟΧΧ. ἀνάθεμα), 'ἴὰ οκδοθ 1|κῸ ἐδ Ὀγοδϑοῖξ, τδδ, δ Ηδηφειφηθοτς (Ρέπὶ. 11. 74) Ἔχρσϑδββοδ ἰξ, 

ἢ 6 ΘΟΙΩΡΌΪΒΟΥΥ ἀογοϊοιοπὲ ἴο ἐμο [τά οἵ ἴποδ6 πὰο που] ποὶ το] ΌΙΔΣΙΙΥ ἀογοὺο ἐϊιδαιϑαίγϑα ἰο ἰπι." Τὸ σοηάδε 86 

ποιὰ κἰ ΡΥ ὉΥ “ἀοδιτυσεου,᾽" 88 [5 ἀοῃϑ ἴῃ ἐδ6 Α. Υ. Ὡθγθ δῃά οἰδοσβατο. ἰ8 ἴο ἰοᾶγο οἂϊ ἴδ τοὶ κἰουδ οἰοτησηὶ οἵ [86 δεῖ͵ 

δηὰ τϑράυοο ἐξ Ὦ ἰδ ἰονοὶ οὗ ἃ σοπιοῦ ΓῈΣ τοϑϑδυσο. Οἵ. ἡ ηοΣ, Πεαμυδτνίετό., 8. υ. Βαππ; ὅια 8 Βιὸ. θέεῖϊ. α. τ. ἀπαιλε- 

φια. --- Τὰ.) 

. [2 Υᾳ:. 17. -- ΝῊ. Ῥτ. Οδ8801 ἰσδηδιαίϑα ἰὲ δ {7 ἰὲ πατὸ Ῥ]Όσαὶ, δηὰ είνοβ ἐξ ἴδ βαιο βυοοὶ ψιὰ ἈΘΓΊ5), 

π ΤΟΥ οΔ]]ο." Οοττοοῖ, ρβουθδρθ, δ ἰὸ ἴμεῖ, Ὀὰς στδοσοδίίοδ}}ν 1066 δοουταίο ἔηδῃ ἐδ Α. Υ͂. ἘΣ. δ ἴο ᾿πδοδηϊο 

εἰὐνὰ ρασϑοῦ. Οἵ, θ66. Ον. 187, 8. --- Τα.) ᾿ 

[8 Υον. 19. --- Ὀτ. Οβδβδοὶ : ἀπν πίολ σὰ οστίνοίδεη, ἰσαγον αἷς Βειοοῖκεν ἀεγ Νίράονμας. Οὐ ἰδο ἴσσοο οἵ 3, τσ (Β. Υ. 

θαι), οἵ. 666. Ογαπι. δ 166, Ρ. 271. --- ΤΟ οοπδιτυοου οἵ πὴ ΑΚ) Ὁ ἰο ππύξυλὶ. Ἀοοογάϊης ἴο Κοὶϊ (απὰ Βοετέδοου) 

«Υἶ ρ ἰο ὕ6 ἰακθὰ συροιδη νου, 88 'π Ατροα νἱ. 10, ἰὼ [89 ϑασθθ βοῃϑο ἴω ΜὨΙΟΒ (86 Ἰδὺος βοτίρίατοα τδὸ ἿἸδὴ θαίοτο 
189 ἰπηδοϊνο, 2 ΟὨτοα. νυ. 11 ; Εδίὰ. ἵν. 2, υἱῇὶ. 8; Ἐροῖος ἢ. 14. Οἱ 6066. Ογαπι. 8 182, 8, βου. 1 ; Ἐν], 237 ο." Ιὅδα 

δὰ οχρτοβαίουι τοϊξαιὶ ἐμσῃ Ὁ6 τορτοδθαυῦδά ἐπ ἘΠΕΙδ) ὉΥ ἐμ βάισαδο : δ ἔματ τ πὸ ἀτί νίωης ἐδ ΘΌΘΩΩΥ οαἱ.} ὁῃ ΠΟ, 
800 οο-οΐο ὁ Ρ. 89. -- ΤῈ] 

ἘΧΒΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΡῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, οὗἔἩ ἰδ6 μἴδοθβ ρυΐ Ὁπᾶοῦ [πΠ6 Ὀδη, γὸ ἅγθ 1014, τὸ- 
οοἰνοὰ {6 παπι6 Ηοιτηδ.2 ΤῊΘ νοῦν ἴῃ Ῥυγϑύδηςθ 

γε. 17. Αμὰ ϑυᾶδμ νοι σι Βίσαθοι ἰδ οὗ νυ ἰοῖ 818 Ὀδῃ γ]88 ἰπ βίοι τθαιυϊγοὰ [15 δαῦδο- 
Ὁχοῖμοσ. ὙὍθδ οουγάα ΟὗἩἨ φοπαιοβὶ ὈΥ [Π6 {1068 ἀιοηῦ ΠγΔΙ ΠΘΏΒΠΟΘ ΔΒ τη ἢ 88 1ζ8 οτσίπ 8] ἐχοςα- 
8 ΤΟΙΌΪΑΥΙΥ (Ο]]οοά, θυὺ 1τὴ6 πειταῖϊνο αἰδίανδ᾽ τοη. 
ΟἾΪΥ δὲ βυςἢ 
ὙΟΓΊΩΥ [ΔΟ18. 

της [6 ἰοηλίο βου] οὰ ἴἤογο. ΔΙΟΣ {πὸ σοπαποβϑὶ 
οὗ ἴ00 δοῦτι, τὴ6 ΘΟΠΑΌΘΓΟΓΙΒ τυτποὰ ἰοτνναγὰ ἴΠ6 ἸΟῪ 
ΘΟΙΠΊΤΥ (νογ. 9). [πὶ οτγάοϑυ ἴο γεῖ ἴποτο, [ΠΟΥ πλαβὲ 
ἸΓΆΥΟΙΒΘ [86 ΤΟΓΓΙΟΤΥ οὗ δίπιθοθῃ. (ΟὈΠΒοαιΘΏΠΥ, 
αάδῃ ροο8 ἢ} Θ᾽ πλθοῖ ΠΟΥ͂, ἴο 888180 ἢΐτῃ 1η σ᾽ δὶῃ- 
ἱπρ Ῥοβϑοβϑίοῃ οὗ ἢἷ8 ἰδηὰά. ΤΠ ἐχρϑάϊ οη 8130 
οἴἴετοα δὴ ὀνθηΐ ὙΠ] ἢ 1 γγα5 πη ροτίδης ἴο σἤγοη- 
1616. 

ΤΈΘΥ ατοοΐθ [86 ἱπμμδοὶδηΐδ οὕ Ζορμδίῃ, δὰ 
ο6116α 106 οαἱτγ ΟἸοσιωδῃ. ἴῃ [136] οοπϑίογοά, 
ἘΠ6 ποτα δχοσυποη οὗ ἴΠ6 ὈδΔη οὗὨ ἀοβίγιοιοπ. Οἢ 
8. ΟἾἿΥ ΟΥ̓ΠΟΥ 86 ἘΠ ΚΠΟΤΕ, οδηηοὶ Ὀ6 ΟὗὨ βιις ἢ} ἱπὰ- 
Ῥογίδηοο 848 ΜΟΌΪ]ὰ ΡὈΓΧΟΡΟΙΙΥ πιᾶῖκο ἰδ [6 ΟἿΪΥῪ τὸ- 

τιοὰ ουθηῖ οὗ [Π6 σϑιηραίση ἰῃ δ᾽] ΘΟὴ ΒΒ ΤΟΥΤΊ ΓΟΥΥ. 
Πο τϑοογὰ τηυϑῖ δα ὈΘΘῚ πηϑθ ἢ ΤΟίογ ΠΟΘ (0 

8016 ΟαΥ̓θαῦ ἴῃ [Π0 ΘΑΓΙΘΥ ΙΒΙΟΥΥ ΟΥ̓ 18Γ86].} ΤῈ 
αὐἷδοθ ῃΔ4 ἰπβὲ Ὀδθη ἰπ Αγδά, σβοσο ἴπ6 Κοηΐθοϑ 
βοῖτ]οὰ. Νονν,, δοοογάϊΐηρ ἴο 1Π6 δγγϑῖνο ἰη Νυπι. 
ΧΧΙ. 1 ΕΣ, 10 νγα8 τἴμ6 Κίηρ, οὗ Ατδὰ νῆο βιι  ἀθη]}γ [6}] 
ὍΡΟΣ ἴπο ΡΟΟΡΪ6 ἴῃ τποῖτ Ἰοῦτπου [του ρἢ ἴΠ6 ἀρϑοτί. 

6 δἴτδοκ γγαϑ δὰ ἤδη [86 [ΒΓ 6} 18} Ποβὺ Ὑγ88 
ἰῃ ἃ τηοβῖ οὐ 68] βἰπδίοη, Ἡ ΙΟΝ, τὸ ὕ6 βᾶτο, σου] 
ποῖ Ὀ6 βαϊὰ το Ὀ6 ἱπιρτογνθά Ὀγ ἴμὸ ὈδΔη ὀχϑουϊθα ὁ 
[Π6 οἰο58 οὗἩ τμ86 Κίηρ δῇ [6 ΥἹΟΙΟΥΥ νγ88 ΜΌΗ. 
Νοῖ Ατϑά, --- ἴοσ [ῃ18 τοϊδι θα 8 Π8Π16, --- Ὀὰσϊ ΟΠ6 

1 Οορασο Βοδοῃῃι ον, Ὁ. 26, διὰ ΗἩδηρεδηΌοΣΚ, ῬεΝ. 
ι.. ν. 179, οἵο. ᾿ 

2 ΤῈ9 Κίηᾳ οὗ Ατδὰ ΟἿῪ [6 σροΐϊϑὺ οὗ, ΝΌτΩ. χχὶ. 1, δὰ 
ἷξ [6 Ὠοΐ δβαϊὰ ὑμδὶ Αστϑὰὲ Μδ5 οδ᾽ἱοὰ Ηοσιηδῃ. Τ}6 " ἤδπιο οὗ 
ἐδ (086) ρί4ο0.᾽" ἰὲ ἰδ δἰδιϑὰ, [ὮΦΥ οδ᾽]οὰ Ἡοσιιδῃ, ἩΒΟΤΘΘΔ 
λον ““ὈΔηησοάὰ μον εἰκί66.") 8δ΄ηο0, ᾿μογαΐοσο, Ατδὰ δηὰ Ηου- 
τοδὶ 810 ἀϊδισυϊδοὰ, ἰὑ ἰ6 μἰδίη ἐπδὲ [ἰδ οὔθ μίδοο οὗ ἴθ 
Ῥαδηηθά οἰείϑα, Ἡμίο τῶ οδοὰ Ἡοιτηδα, νδα Ζορῃδίβ. --- 
[Βεατηξκλυ: ΓΙΌ Ἠδ5 ὈΘΟΏ τπουρῆξ, ἰηἀοοά, ἐμαὶ ἐπο ποσὰ 

ὩῸ ἴῃ Νπι. χχὶ. 8, ἰὴ ἐμο οοαποοθου ἰπ Ὠοὰ ᾿ἐ δυλπὰδ, 
τάϊοδίθ ἔἢδὲ ἰῃ ἰδο {ἰπιο οὗ Μοϑοδ 6 νοΐ δου μοτο αἐ- 
ἐγίοι τοοοϊγοὰ ἐδ Ὡδιηθ Ηοϊτηδῆ, ἩΏΘΣΘαϑ, δοοουάϊης ὑο ΟΣ 
Ῥοδεδβο [ἰ. ς. ϑυάφ. ἱ. 17] ὲ τῶϑ εἰτϑῃ ΟἿ]Ὺ ἰο ἐδπο οἱ οὗ 

ΖορὈοϊο ; Ὀυὶ πὰ 16] ὭΘΥΕΣ αἰ κη1βο8 “" τεξίοῃ,." διὰ πιτδὲ 

Τὰ τλῦσ ἢ γὸ ΘΑ ἔτοπὶ ἴῃ 6 Ρ888 ἰῃ 
ἰηἴῖ8 ἃ9 416 σοπποοῖρα ἢ ποῖθ- ΝΟΠΙΌοΥΒ. ΤΒαῖ ἃ οἷοβα οοπποοζοι ὄχ ϑθα Ὀοῖτγοθῃ 
θη Δυάδη ῃϑὰ τοδομοὰ {πῸ βουῖῃ,} Ατδὰ δηὰ ΗἩοσιηδῇ 8 α͵80 σοῃῆσγμηοα ὃν Ψοβἢ. χὶΐ, 

δπηὰ ν͵ὰβ ἰη Ατγαᾶ, [ἢ βιδιοπηθηΐ νγ88 ἑηιτοἀπορᾶ [14, ἩΠοΓο ἃ Κίηρ οὗἩὨ Ατδὰ δπά οὔϑ οὗ ΟΥΤΑΔῊ ΔΓ 
Ὠδηιοα τοροῖμογ. [Ιῃ ἴδ 5811 6 ὙΔΥ ἃγὸ ἴδ ἱπηδὺ- 
ἰϊδηῖδ οἵ Ἡοτιδῃ δηὰ ἴπθ ζοπὶῖο5 ἰῃ Ατδὰ τηθη- 
τἰοποά τορ ΠΟ σ, ἀροη οοοδϑίοη οἵ νυ ά᾽ 8 ἀἰν᾽βίοη οἵ 
ὈοοΙΥ (1 ὅδ. χχχ. 29). ϑδίπος Μοβοβ 5 ποῖ 80]6 
ἴΟ ΟΟΘΕΡΥ ἴδ656 τορίοῃδ, ἴΠ6 Ὀαπποα οἰἴΥ, 88 Δ 
Ρἰ δίῃ! γ ἘοΙὴ 05}. χὶϊ. 14, τ ἤογο ἃ Κίῃρ οὗ Ηοστηδὴ 
Οὐσαγβ, δὰ Ὀδθὸπ ρεορὶθὰ δηᾶὰ οἼουρίθαά δηονν. 
ΕΘ πΠο6 ἰδ γᾶ ἴΠ6 ἰ88Κ οὗ [6 {|ῦὸ οὗ ϑδιπιθοη, τὰ 
ι τῆ ΒΕΙΡ οὐ σπάδἢ, ἴο γεϑίογο ἴῃ γον οὗἉ 1βγδεὶ, δηὰ 
[0 οἰιδηρο ἴπ6 Ζορμαί οὗὨ 15 Βοδίθοη ᾿π μα θη 
ΠΟΘ τοῖα ἰμἴο Ηοτπδῆ. Τμδῖ, ἱπ 1ῃ18 τοβρϑοῖ 
4180, ἴπ6 τὶ θο5 οὐβογγοά (6 οοτηδηᾶβ οὗ Μοϑοδ, 
δὰ μι πιἰοα υλαὶ ιυαϑ 7οτηιοτὶψ ῥτοπιϊϑοα, --- ἀ)υὰσ- 
ἴῃς ἴο οῃθ, ΓοτναΓά, 88 ἴο τ[6 Κθηϊδ ; [Ὁ δποίδον, [Π6 
ὈΔῃ, 88 ἴὸ ΖΕΡΒΔΙΣ, --- λα 15. 10 τϑαϑοη ΨΥ μι ΐ8 
ἴλοϊ ἷἰβ Ποῖ τοοοσαθα. ἘἘοδίηβου τπουρμὶ τμᾶῖ 
[Π6γῸ 88 ΘΥΘΙῪ ΓΌΔΒΟΠ [ὉΓ Βιρροβίηρ ἰδδῖ ἴπ [86 
Ροϑβι ἴοι οὗἩ [86 μ888 68- δύ 8 ἢ, ἔα ἀοτα ἰη [86 δου ἢ, 
τη6 Ἰοσαὶ ιν οὗἩ Ζορηδίδ τὰ αἀἰβϑοονοτοὰ (Διό. ἔξε:. 
ἰϊ. 181). ὙΠ ροδίοῃ, 848 Ἰαἰὰ ἀονσῃ οἡ δὲ τὴγδ 
Β[ΓΙΚΟΒ Πη6 88 ΒΟΙΠΟΥ αὶ τοπιοῖδ ἔτοτῃ 16]] ᾿Ασὰά; 
δηὰ [Π6 Ὠδπιο ο8-ϑυ Δ}, Ατσανὶς 0 γ “ σοοκ,᾽" Ἵδῃποὶ, 
ὁπ. δεσοπηῖ οὗ ἰΐ8 οΠοΓαΙ ΟΠ γϑοίοσ, Ὀ6 σοηδβι ἀογοὰ 
ΔΙΤΟρ μον ἀθοϊβῖνοδ ΜΌΤΘΟΥΟΥ, δηοῦθονῦ ΖΟρΡΒδίὰ 
δοῖΆΒ}]Υ ΟὐσΌγδ, ΠΟΑΓ Μδγοβῆδῃ (2 Ο γοη. χῖν. 10), 

6 πηδοτβίοοα ΒοΙΟ, 82 ἴἢ ΘδϑΏ. συ! 19 δὰ οἰδοπῆοτο, οἵ 
ΟΜ6 ὈΪΒΟΘ ΟΡ ΟΜ 4 οἷἐγ.᾽" -- ΤᾺ] 

δ βοιο συΐηδ, πδιηθὰ δορᾶξα ὉΥ ἐδθ Ατδρδ, πότὸ ἴσου ὮὈῪ 
Ἐονϊδηάκ (εὖ. ΒΙεον, χῖν. 1084-δ᾽:; ἘΤΙΗΐαΣ δ᾽ ̓ οὶν Οἷἶν, 
ὶϊ. 464). πο δοὸὰ δ ")8}7 Ὠοῦσα δου ποδὶ οὗ Κπδὶδδο (Βοῦνίη- 
θΟΏ Ν ΕἸ 88), δὰ ᾿ἰᾶγὸ δἷδο Ὀδοϑὴ ἰἀδομπεἰδοὰ νι Ζορθδις. 
ΤὨοϊν ροαίεἰοῦ ἰδ ΤΟΙ αἰδοτοηὶ ἤγοαι ἐμπαὶ οἵ ἴ6}} οο- ϑΌΣ. 
ΤΌΘΥ δἰδὸ δοοῖχ ἰὸ τῶϑ ἴο 116 ἰοο σοϊποῖθ ὅσο; ἀτδά. Ἰμδὲ 
ἴμ9 ΒΙὈΠςδὶ πᾶσι Ζορμδιδι 85 Ὁδ6η ῃσοδογυοῦ, δἷἴνοσ ἔδο 96- 
δ ΒΔ ΌΪΔΏΪΔ Κ0Γ ΤΩΏΔΗΥ οδηϊησίθα τα δὲ δγτο υδοῦ, ποὲ ἰδὲ, 
Ὀυξ Ηογτοδῆ, ἀοο8 ποῖ ΒΡΡαΘΔΥ δὲ δ}} ὑεοῦδνϊθ. 1π ἐδ πιοῦδ- 
ἰδ! οὗ ἘρὨγαϊτ, ἘΠ| Βυλ! ἢ οαπιο ἰηἴο ἃ Υἱδρο Ὁ). ϑυ ἢ. 
ΠῚ του ἀρὰ Ὠΐπὶ οὗ (6 ἸΟΟΔΙΟΥ οὗ Ἡοστδὴ ὩΦΘΟΣ Π9 
ϑοι ΠΟΤ Ὀοτγάονῦ οὗ Ραϊοεδίηθ, Ὀοὶδ οὗ ΜνΒϊοῦ πδιηδα [{{πὸ- 
ϑυΐδῃ δηὰ Ηογιδῃ) ἴῃ Αταθίο ἀδείκοδὺθ δυο διροοίἢ ἴσο 
οἴ τοοῖκ " (Βεῖον, χνὶ. 601). ϊ 
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ποῖ Δσ ἔγοτῃη ΕἸΘυ ΒΟτΟΡΟΪ 5, ἀηὰ ἘΒοΟὈίπβοι (ἰϊ. 31) οὐὨ [86 παυγαινο οου]ὰ ηοῦ βονν [86] τῆογο ῥ᾽ δἰ η]Υ. 
ΤΛΆΚΕΒ ἰδ ργΟῦ80]6 [μδ] ΟΥ̓ [Π|6 γ8]Π16 0 οὗ Ζερἤδία ἴῃ |“ ΤῸ Τογὰ νγᾶ8 τ πάλῃ, ἀπὰ μ6 μαϊποὰ 
γε Βοἢ Ετηρ Α886 θυ ρῆϊξ, [Π6 ΒΥ 18 πηοδηΐϊ ΠΟ ἢ 
“ΘΟΙΏ65 ἀονῃ ἔτοηι Βοῖς ΨΠ τίη ἰουγαγὰβ Τ6]} 68- 
ΒΑΠοἢ." [ἢ ἴτὰ6 ΜΙάααὶε Αρϑϑ, ἃ οϑϑι]0 ὀχὶβίῃρ' 
τίοτο, ὈΟσα τῃ6 πδῖὴθ Α]08 ὅροου]δ, Εογίγοββ οὗ ΟὉ- 
βοσυδῦοι, ὙΒΙΘἢ δὲ 811 ΘΥΘἢ 8 ΔΟτΟΘδ ΜΠ [86 δὲρ- 
πἰΠοΔῦοι οὗἩ Ζορδδίῃ. 

ψεσ. 1.8. Απὰ συάδὰ ἰοοῖὶκ Οδξα, Αδἰκοϊου, διὰ 
Ἑκτου. 6 ἰοιτίϊοτν δϑδεϊρπιοὰ τὸ ὁ πάδῃ οχιοπαςα 
ἢ ἴῃ 668, ἱποϊπάϊπρ [86 ῬὨΠ5πὸ σοαϑι-ἰα πὰ, ἢ 
ἐμοῖγ ἔνα οἱ68. ΑΔῸΡ [Π6 οοπηυοδὶ οὗ δ πηθο Β 
Ἰοῖ τεῖγ οοῦγῆθ ἀδβοθη θα ἔγοπι [16 [1118 ἱπῖο τΠ6 
Ἰον]δπαβ (ϑλερλείαλ, γεν. 9), τλοϑὺ ῬγΟΌΔΌΙΥ ὈΥ ΑΥ̓͂ 
οὔ Βϑευ-μ θα, ἴο [86 86. [}Ἃἢ {με ῖν υἱοϊογίοιιϑ ργῸρ- 
ΤΟΕ5, 1ΠΕΥ δίοσιῃ δηὰ δ86120 (8Ζ8, ἀβκοίοῃ, δηὰ 
ἙΚτοη, ργοβδίηρ᾽ Οἡ ἔγτοτῃ βοπίι ἴο που. ΑἸΤΠΟΙ ἢ 
᾿Αβμάοά ἰβ ποῖ τη οῃ Ποηρά ἢθΓΟ, ἰδ 18 ΠαΙΌΓΑΙ [0 80}- 
ΡΌΒΕ, δἴποο ἴδ νγδ8 ἱποϊπαοὰ ἴῃ [16 Ὀογάσγε ρὸν Ἔποὶ 
ἴο ὁπάδῃ (Φοδἢ. χν.), δῃὰ ᾿ΔῪ οπ ἴπο τοδὰ [ΠῸΠ} 
Αβϑκείου ἰο Εκτσου, τπδῖ ἰξ τγ 88 8160 ἴἌΚθη, ργθυ]οῦβ 
ἴο ἴα οοηααοδ οὗ Εκτοη. Φοθορδαβ, ἀγα ηρ 1.6 
ΒΆΣΠΘ ἰΠΙΈΓΕΠΟΘ, ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ἱποίυαοδ ἀϊ. [Ιἐ 18 βαἰὰ 

ἼΞ95), “ἸΒΕΥ ἴοοῖκ ὈΥ βίοτιη." ὙΠΟΥ τ το τοὶ 
ΔΌΪΟ, δὲ 1818 {ἰπιθ, 80 ἴο ἴδ κὸ δῃὰ Πο]ά [Π686 Ὁ] Δ 668 
88 ἴ0 ἜΟΧΡΕ] τΠεῖσ ἐπ δ απ. ὙΠ {π|06 οὗἩ πάδῃ, 
ἩἙΙΘΉ, 8δϑ δ δϑοβ, ΠΟῪ σοηἰππρα {Π|0 ἸΥΔΓ Δ]ΟΠΘ, 
οὔ ἴπ6 βοβ-οδϑὲ [6]] ἴῃ στ οὐ] αναῖοα οἰτ168, Ὁγο- 
γίάἀοα τἼΠ 4}} [86 ἀγίβ οὐ τδγίασο. ἴδγβ8] δἱ τῃδὶ 
{π|6 τἯἯΑᾶ8 ὨΟἵ ὈΓΟρΡαιθὰ ἴοσ Ἰἰοὴρν δηὰ τοάϊουβ ΑΓΒ. 
Ιπ εῆἕ δηὰ δβίουσηυ Ἴβπραίρηδ, τοῦ ἀἰνίπε]γυ- 
ἱπαρίγοα δητ βίβθ πὶ ΘΠ Δ] α {Π6πὶ ἴο οΘοηηπογ. Οἡ 
16 ποτ δἰ 8, γΠΟΓΘ ῬΟΥΒΟΠΔ] ΘΟΌΤΔΡῈ δηἀ πδίγα] 
ΒΡΏΡΊΒ Δ] 0 η6 σϑπὴς ἰῃΐο Ἀ]ΔΥ͂, [ΠΟῪ ΓΟΓΘ ΘΠ ΓΟΙΥ 
Υἱειϊοτίοσδ, δὰ μο]ὰ ἩΒδίουοσ πον μαϊηθά. [1 γγ88 
ΟἿΪΥ ἰπ ἴδ ῥ]αΐῃδ, ὙΒΟΓΟ [86 ᾿ῃΒΔὈΠΔη18 οὗ τῃ6 
ςοδϑβὲ οἶ68 τηοῖ ΤΠοτὰ ἢ [6 ταυγάογοιβ ορροϑβὶ- 
ἴοπ οὗ ἰγοῦ σμδγίοῖβ, [μδῖ ἸΠεΥ ὥϑγο 6Ρ ἴΠ6 ἀπεγ οἵ] ( 
ξαϊηϊηρ ΘΠ τγα ΤΠ ΒΊΟΓΥ ΟΥοσ ἴπὸ ἰδπά.1 3 

γεν. 19... ἘῈῸΣΡ [ἴδλ0 ἐπμδθίϊαηίβ οὗὐ ἰδ ον 
ΘΟΌΣ ΤΥ ΨΟΙῸ τοὺ ὑὸ Ὅ6 ἀγίνοῃ οὔ, Ὀθοθυδθ 
ἴδον μιδᾶ ἴσου ομασχίοια ΤΠ6 ΠΟὮΪΘ δἰ γαρ]} οἱ 

Ὶ Ὑδυδ δὴ ἰπἰόσηδὶ οου τ οου Ὀοίποσῃ ἰἢ}8 γογ89 διὰ 
186 κἰαϊοπιοηϊ οὗ [6 ποχὶ ἰμδὶ υάδῃ διϊοὰ (ο ἀγῖνο οὔ [9 
᾿μδὈϊΔη2, οὗ ἰδ ἴον σου ΤΥ, 88 δδδοτίδα Ὀγ Βδ ΠΙΏ ΟΣ 
(Βετε. βεαί- πενκχὶ. χὶ. δδ4), ἀοαϑ ποῦ οχίδί. 

3 [18 δυΐβον ἰάθηίβοα ἔμ ΠΟ Ὡ, ἰμὸ ἰμμδοιτληίδ. οἵ 

σἸοα συάδῃ, βιοά ἐο ἀτένο οὐέ, !Ὲ θι6 ΓΊ 2Ε δ, τος. 9, 
διὰ Βοηοο τοάοσα ἰΐ (δ60 γοτ. 19) ὉῪ Νίκαογωηα, “ ἴον ὁΘοθἢ- 
ἘΓΥ." ὑΓΌΡ. ἀεργοδείοῃ. Αχαίπδὶ ἐ8}9 ἰδοπδοκλοῃ, δοοαρ θα 
γ᾽ Βίπάετν, Βοσίπεοαυ, οὶ}, δορὶ ᾿ΔΏΥ οἴδοῦθ, Βδοιδηη 
οὐὐεοὶσ (δὲ, πὰ [6 εἰηρὶθ ὁχοορἔοῃ οἵ 96Γ.. ΧΙΥΪ. ὅ, ἃ 

Ῥοσᾶς νῬδδβαρὸ ἴῃ 8 1δΐϑ ὑσορῃοῖ, ΟἾΟΝ 18 ὭΟΥΟΣ ΔΡρ]}]οὰ ἴο 

ἴδο ΡΠ διῖπο μἷδίπ, (1 δοοοσγάδηοο πὶῖὰ ἰΐ8 ἀοσίγδεοη, 

ΓῺ ἄσποίοθ 8 γδιου-υδείῃ (οἵ. Βουϊηδοι, βΆψθ. Οτος. 

Ῥ. 70), Ὀτοδά!γ οχίοπάοα ᾿ὸ τπδῪ Ὀ6 (66Ώ. χΙγ. 9. 10 ; Ψοθῇ. 
χυϊὶ. 16: οἵε.), δάδνίοα ἴον Ὀδξὲ]ο (Φοδὴ. νὴ}. 18), δυδοορι Ὁ]6 
οἵ οὐνειίου (οὐ χχχῖχ. 10 : Οδηὶ, {. 1 ; Ῥϑ. ἰχυ. 14 : οἵο.), 
δπὲὸ 5611} εἰ πδγβ ἀδργοαδοὶ Ὀοϊισοθη ΣΟ ἾΔ1}6 δηα Ὀογάδογοῦ 
ὈΥ ἔδοπι. Τὸ ΠΟΥ͂ΟΣ 668 8 ἰονοὶ Ὀἰδίῃ ΟΣ ον Ἰδ 8.) ΟἹ. 
Βαληῖου, ϑιμαὶ απ Ῥαϊ., Ὁ. 416, ΑΥἸΟΡ. 61. Βδοτηδπη, 
ἐπετοῦστο, ἸΟΟΚΒ 1ΤὉΓ. ἰδ 6 Ενιοξ --- Ώϊοδι, ὉΥ [δ τΔΥῪ΄, υἱτἢ 
ἴδο αγέδοϊθ, 186 Ὡοὲ ὨΘΟΟΘΘΑΣΙΪΥ αἰηριίαν, Ὀυϊ ΠΏΔῪ 6 υδοὰ 
οοἰοςείνεϊν --- σ  Πἰ Οὗ δὲ ἰϑαδῖ ὙοΥῪ ὩδδΡ ἰἢ6 Μουηϊδίηδ οὗ 
“υάδῃ. "ΟἹὁὨἁ ταῖϊογβ αὔοτάϊην τοοῦι Ὁ ἐδ δοίίου οὗ οἤδῦ- 
ἰοία, ἐπσ του δ 8 οὗ 5 υ0Δὴ ΠδΔΥΘ ΘΟΥΘΤᾺ ; ἐ. 8΄.. (86 Ἐπηοῖς 
Βορδίπι, ϑοδβὰ. χυ. 8, δουξ εϑὲ οὗἩ 60 ΓΌΔΔΊΟΣΣ, ΟὯ6 ΒΟΌΣ Ἰοηρ 
διὰ οὔθ ΠΔ]Γ δοῦν ὑτοδᾶ, ΚΩΟΥΤΏ 85 8 Ὀδὲε]6-.δο] ἃ ἰπ οἴθο τ 
ἔπεα δἰϑο (2 ὅδι). θῶνυ. 18, 22 ; χχὶϊὶ. 183); ἐμὸ Ἐχυοὶς [6- Ἐ]ΔΉ, 
1 ὅδ. χυὶ!. 1, 2; 0 Ὀτοοὰ δαδίηδ οὗ (89 γ8]10γ8 οὗ Φε Βοβἢ- 
δρμδὶῃ δὐνὰ Βοῃ Ηΐπποπὶ ὭΡΑΣ ἐμο Ὀοτίδοτη ὈΟΌΠΔΥΥ (560 
Βοῦ. ἱ. 288, 278); 186 κτοαῖ, θαδίη-κο Ρἱδίπ οὗ Βεηΐ Ναδίαπι, 

᾿δἷῃ ἀρετό 

βίου οὗ [86 τοόπηίδίῃ αἰδιτίος ; θυ ΛΣΤ" εἶν, 

ποί ἰο ὃὉ6 ἀτγίνοῃ ουί," οἷς. ΤΏ Θχργοββίοῃ τ) 

ὙΝ, “ΠΟΥ οοπ]ᾶ ποὶ,᾿ 18 ῬΌΤΡΟΒΕΙΥ δγοϊἀϑά. 
ΤΟΥ που]ὰ ἤανο Ὀθθη ααΐΐα 80]6 γμοη (ἀοα νΊγϑδ 
τὶ ἢ το , Ὀαῖ Ώδη 1 ο8πι6 ἴο ἃ σοπίοϑὲ ἱ ἢ ἱΓοη 
Ἑἰατίοῖβ Ὁποὶγ ἔα ἰα]οὰ το. ὙΤΠὸ ἰτδε8 οὗἉ 
Φοβορὴ σγοσγο ᾿ἰκονν δ Κορὶ ουὖῖ οὗἁἨἉ [Π6 ἸΟῪ ΠΟΙ ΠΙΓΥ 
Ὀδοδι8ο 106 1 ΠΔὈϊΔη 18 ἢδα ΟΠαΓΟΙΒ οὗὁἩ ἰγοὴ (Φοβἢ. 
ΧΥΪ;. 16); Ὀυξ Φοβῆυα βαϊὰ (νοῦ. 18), “ Τποῦ βιδὶς 
(ΟΣ οδη61) ἀτῖνο οὖν 186 Οδπμδϑηϊῦθ, ᾿μουρ ἢ 6. ὉΘ 
ΒίΓΟΠΡ." Ιτὸρ ΟἰΑΓΙοΙβ δῖὸ Κπονῃ ΟὨ]Υ͂ ἴ0 τῃ6 
ΒοοΚ οὗ δυᾶροθ, ὁχοθριϊπρ [86 ποῖοθ οἵ ἴμοπὶ ἴῃ 
τς ἢ, πῆρα τῳ Ἶυ8ι εἰρα, ἤουτῃ Φοβῆια. 6 ΥἹΟΙΟΥΎ 
οὗ Πϑεδοσγδὴ δηὰ Βδγδκ ονοῦ Φδρίη, Κίηρ οἵ (Ιβῆβϑῃ, 
οὐγοὰ πη ςἢ οὗἙἨ 13 ρΊοΥΥ ἴο ἴ86 ἴδε ἴπδι βου σΌΠ- 
τοδηἀοὰ πἶπο δυπάτοα ἰσοη ομδυο. Βογίδοδιι 
τοὐοοῖϑ [86 ΘΑΥ]οΓ ορί πίοι {πᾶὶ [686 ΘΠ ΔΙΙΟἵΒ ὙΤ6ΓῸ 
σαγτ 8. Καϊσαϊὶ, ΒΟΥ 6. Βδτοἵβ, οα ἴπ6 στουπὰ {παῖ 
ἴΒοδα ὑγογα ἀπ Κηονγ το ἴπΠ6 ΕργΡώληΒ. Ηδ {πη ΚΒ 
ἦς Ῥγόῦθδ]6 ἔμδλ 1π6 οπδγιοίβ οὗ τὴ6 δ πδδη 68, ̓ἶκκ6 
ἴΠπο86 οὗἩ ἴπὸ ἘρΎΡιΙΔΏ8, γ6 ΓΘ ΟὨΪΥῪ τηδὰθ οἵ ψοοά, 
Ὀπὶ 1} ἰγοη-ο]δὰ σΟΥΏοΓΒ, οἴς., δὰ ἘΠογοοτο ὙΘΥῪ 
βίσοηρ. ΒαυϊῖδΒαςῇ σΠατοίβ οῦ ]α ΠΟΥ δ6 σ4]]6( ἱτὸη 
οἰδυοίθβ. Τὴ Βρυρῆδη ὙΠ υοῖβ ΐσἢ ῬΒδ- 
ΤΟὮ Ἰεδ48. (ογ ἀραὶπδὶ [5780], ΔῈ Ὡοΐ 80 (8]]6α. 
Τὸ βρϑᾶῖκ οὗ Ἵβδυοἱβ 88 ἴγοη σμδγοίβ, ΠΘη [ἢ 
ὙΟΓΘ 1} ἴΠ0 τηδίῃ οοπβίγιοϊοα οὗ ἃ ἀἰδγοηϊ τηδίοσίδὶ, 
σου] 6 πιδη 5 ΠΠΥ ἱπι ρΓΟΡΘΓ, ἅΠ]688 τ μδὲ οὗ ἴσοι 
1π61ο ψαβΒ αδοιΐ ἤθη, ᾿Ἰπἀ]σαιοα {Π6ῚΓ τουτὶ Ὁ 16 ἀθ- 
Ββιγυ σίγα σα ρδοῖ 68. [{ 48, ἱπάθεα, θδοπ ἱπίδσγγοα 
ἔγοπι ΧΟΠΟΡΒοπΒ Οὐτγοραάϊα (Υἱ. 1, 27), (μδῖ ΒΟΥ ΤΠ6- 
Οὔδγιοίθ  γῸ ἢγδι ἰηνθηῖοα Υ ΟυὙταβ, δα (μὲ 
ΠΟΥ ΓΟΙῸ ὈΓΘΥΪΟΌΒΙΥ πη κηοννη “ ἰη Μοαΐα, ϑγτῖα, 
Ασδθῖα, ἈΕῚ [πΠ6 ψΟ]ο οὗ Α.514. Βεῖῦ ονοῃ {Ὁ τῇ}5 

ὝΟΓΟ ἴο 6 ἀοσοπηρα βιγίοιγ Ὠἰβιοτίοαὶ, τὴθ 
ὙΠῸ]6 ποῖΐοο ἱπάϊοδῖθθ ΠῸ πιοῦθ {Ππ8ῃ [Π6 ἱπηρΓΟΥΘ- 
τηθηΐ δ ΟὗὨ ἃ 5 πι}]8Γ Κιπᾶ οΟΥἨ γεΆροη. [1 ἀοθβ ποῖ 
αἵ 811 ὑσγονυϑ {πὲ βου τῃο Πατγιρίθ ἀ]ὰ ποῖ ἈΓΘΥΪΟΊΒΙΥ 
οχὶδί. Ὑμὸ ρῥτίποῖραὶ ἱωργονοηθηῦ ὙΠΟ [86 

ἴῃ ἔμο οαδὲ (βοϑ Βοῦ. ᾿. 488 6); διὰ οἴϊιοσβ.0 απὸ ἐμδὲ, ἴῃ 
ΕθΏδΓΣΑΙ, οἰδτίοί ἰἢ σοΟὨβἐ ΘΓ Ὁ]9 ὨΌΣΗΡΟΤΒ ταΐϊρκης Ὀ0 υδοά ἴῃ 
ἔδο τωοποΐδί ΘΟΌΠΕΡΥ, ἄρρϑασδ, τῖϊι τοίδγοωσθ ἴο ἃ τορίδη 8 
Μπ||0 ων ποῖ, ὥῸμΩ 1 ὅδπι. χὶἹ. ὃ.) Βδο;πΔὩ 8 
γίον οἵ ἴῃ6 οοηποσίίοη οὔ γοῦ. 10 πὶ Ἡπδὲ Ῥγϑοούθα ἰδ 82 
ΤΟ]οΥγα : ἴα. θ. Το Ὀδιι]6 οὔ Βοσοῖ, οῖο., μαυΐης δβοουχοὰ 
Φυάδῃ ΔῸᾺ δείδοῖκβ ἰὼ [ἢ 6 ΤΟΟΣ, δὰ ἰοῦ Ὠἷπὶ ἦγϑο ἴο Ῥγοοοϑὰ 
ἴῃ μἷβ πηἀογίακίηρθ, ἴμ6 ἰμοδίσο οὗ ἔμοδοὸ πηάθγίβκίηββ [6 
ἀἰνρὰ ὈΥ γον. 9 ἰωΐο ἴὮΣΘΘ Ῥδίβ: [86 σπιουσηίδίη ΘΟὈΠΙΣΥ, 
[Π9 δου (περ 6), διὰ [6 ρμἰαίη (Ζλερλείαλ). Τῶο οοπαυοδὲ 
οὐ ἔτ6 σιουπίδί σΟΌΠΓΥ [8 ἐ!)υδίσαιοα ὉΥ 8 οοιρὶθ οὗ ἰῃ- 
βῖδῃςοα ἰῃ γοτβ, 10-1δ ; (πδὺ οὗἨ ἐηθ δβουΐῃ [8 δία σὶν ἰηὰϊ- 
οδιϑὰ ἔῃ τοτβ. 16, 17: δηά ἰπδὶ οὗ ἐδθ ρμἱδίῃ ἴῃ γυὙοὸσ. 18. 
Ηοτο, ἰοο, Φυάδῃ γὙὰὺ8 διυςο 65} ἰὼ ἢἷ8δ πον Δ ΚΙηρβΗ. ΑΒ 
ἰὼ ἴὴ)9 ΟΡ οδδϑβ, (89 ρίϑδοοβ Ὡδιποὰ ποθ, Οζα, Αβίκοίου, 
ἘκτοΏ, δ΄ ΟἿΪΥ τηθϑῃἰϊοηθὰ 88 Ὄχδιίηρ]98 οἵ δὲ ἰοοῖς Ρ͵δοθ 
ἴῃ ἴῃ) Κ5ορῃοίδἢ ζϑποσγαὶῖγν. Τθὸ σοῃαθοδὲ οὗ ἐδθ ᾿Ἡοδίθσ 
Ῥασὰ οἵὁἩ ἴδο Βῃορῃθιδῃ Ὀοίηρ τοϊδίοα, ἐπδὲ οὐ [6 ϑαδίθσῃ 
αἰδιτίοῖδ, ποδσοσ [806 τηοσπίδίηδ, δα Ἰοῦς ἰο Ὀ6 ἰπίθυτοα 88 δ 
πιδιίίον οὗ οουτδο. ΤΉΘΏ, ἰῃ ταρ. 19, ἅϊθ Ὡδγγαιϊνο τος σηδ 
ἴο ἴδο τπηουηίδίη ΘΟΌΓΓΥ, ἰΌ ΟΥΘΥ ἴο δαρρίθιωθοὶ τόσα. 10-1ὅ 
ὈΥ ἰπάϊοδύξης, πμδὺ ἐμποδα γοσβοδ ἀἰὰ ἢοῦ δῆον, ἰπδὺ ἴῃ σ0ῃ- 
ατοδὲ οἵ {μ14 ἀἰϊγίδίου, ἐο ἄγχι οὗὐ ἐμὸ ἔδγοθ τωσποηθα, τὸ8 
οὶ σοϊμρίθίο. --- ΤῈ.] 

8 ΗΟῊ ῬΓΟΡΟΕΙ͂Υ ἰὴ0 τοδάϊΐημϑ οὔ ἐδ 9 βορεέπλφίηΐδ διὸ ποί 
οουδίἀοτοα δα δυξζιογ 68 αχαίηδο ἰμ6 ΗΘΦΌΓΟΥ ἰοχί, ἰ5 Βυ88}- 
οἰ Ὡ ΕἾ δον ὉΥ ἴπο δίῃ κο ὅνοῦ (Ππδὲ ΠΘΤΘ που τοδά, “' ὅτε 
Ῥηχὰβ διεστείλατο αὐτοῖς," ὙΒΊΘΙ 6150 Ῥαδϑϑά οὐὲσ ἰῃἴο [.0 
ϑγτῖδο γογαείοῃ. Α ἴδην Οοὰά. δὰὰ “{ςκαὶ ἅρματα σιδηρᾶ αὖ- 
τοῖς." 

4 ΟΥὮ. σοἢ. Θοἰ. Βομποίάοσ, ἰῃ Ἀ16 οὐἰου οὗὨ ἔο ΟἸγορῶ- 
ἄτα (1λν6. 1840), Ρ. 868. 
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Ογταβ οὐὗὁἨ Χοπορθοη ἱπιτοάποορά, ναβ, παῖ ἢ6 
Ἄομβδηρϑὰ ἴΠ0 σμαγιοῦ Γαι ραγὶ, ἰοστηθᾶ ρεγθαρδ δῇδυ 
ἘΠ0 ΤΏΔΉΠΟΙ Οὗ ἴμ6 ᾿πάϊδῃ ὈδΕ]Θ ΥΓΑῪ (αζεολαι- 
ΝΡ 186 ἰάθα οὗ οὖν 8 το 6688) ἘΠ τνομας 
οΥ̓ασστεεδῖνε “τίατο. ΕὌΥ ὌΓΡΟΒΟ, 6 ἔῃ 
πο ἔοστ οὗ (16 Ἄσδαγίοῖ, δπὰ ΝΜ (10 βογίδο ἴο 
[Π6 ἀχ]θῖτοο. Βαυῖ 16 Ἄσμαγίοῖβ οὗ ΟἿΤΓ ρβββθδᾶρθ 
Ἰηυδ᾽ ΔΙΤΟΔΑῪ παν Ὀθοη ἰηδηπαάθὰ [ὉΓ ἀρρτοβϑῖνο 
δοϊίομ, δίποθ οὐδογννδα [06 ΡΌΓΡΟΒΟ οὗὨ ἴΠ6 Ἰτοῦ ἰδ 
ἱποοιαργοῃθη510]6. ΝΟΥ ἀοθ8 ΧΘΠΟΡΒΟΙ δβδβοῦὶ [Πα 
Ογττιβ νγ88 [Π6 ἢγβι ὙΠῸ δϑῆχοα βουτηθ68 ἴο σΠΔΙΙΟΙΒ, 
ΔΙΠουρΡ ἢ ΠμῈ πουῦ]ά ποῖ μαναὰ ἔδι θα ἴο ἀο 8βὸ 1 δὶ 
.ιδὰ Ὀδοη δἰβ ορὶίοῃ. 10 18, ΠλΟύθ ον γ, ἴῃ 186} ποΐ 
τΟῦΌΔΌΙΘ. “Χεθόρμοα ΤΩΘΠΏΟΙΒ ὑπαὺ {π6 (Αἴ 681) 
γγρηἑ 8 ““ 5}}} " πδὰ {πδῖ κὶπὰ οὗ σἐμαγίοιβ ψ μι ἢ 

ΟΥγγὰβ ἱηγοπίθα.3. Απά ϑίγαθο ἱπίουτηβ τ ἴπαὶ ἴῃ 
ἢἷ8 τἰπὸ [86 Νίρτοιοβ, Ῥμαστιδὶὶ, δὰ ἘΠ] ΟΡ Π8, 
Αὐὐίοδη ἰγίθοβ, βὰθ ιι86 οὗἨ ἰἢ6 ΒΟΥ ΓΘ ὉΠδτίοι. ὃ 
ΤΙ σΒδηρ 8 ἰπϊτοἀπορά ἴῃ 1π0 σμασγιοῖ ΟΥ̓ ΟΥΤΌΒ, 
ἍΓΙΟ Τγ866 ἴῃ ΥἹΟΥ͂ οὗ 8. ΑΙ Ἀρδἰηδὲ 716 ΑΘΘΥΤΊΔΗΒ, 
ὙΠΟΤῚ ΧΟΠΟρΡΒοη αἰ. ρα 868 ἔγοτὰ ἴῃ6 ΘΥΤΊΔΠ8. 
Βαϊ ἔγομπι 8 βίδιθιηθηῖ οΟὗὁἨ (6 8185 δ 6 Ἰθδγῃ ἴῃδί 16 
Αβδγγίϑῃ δΥΠ.168 ΔΙτοδαν δα βου ομδηοῖβ. ΤῈ 
881ΩῺ6 ΟὐοΑϑίοῃ ἱπάποορα ΟΥ̓ΓΤᾺΒ ἴο ΟἸοΙ 6 18 σματγίοῦ- 
ὙΓΔΙΤΙΟΥΒ ἴῃ. ΒΥΓΙΏΟΙ. ΕὌΓ δὲ 81] ουθηΐθ, ΑΑβϑυστίδῃ 
ΤΠΟΠΌΠΊΘΠΙΒ ΓΟΡΓΟβΟηΣ [06 σΟμαγίοίθουβ οπορβοὰ ἴῃ 
οοβ(8 οὗ πι81}1.δ [{ βεῦνϑϑ ἴο Ὄβχρ δίῃ [Π6 ἴδστὶ ἰσοῃ 
ελατιοία, τἰλαὶ ΧΟΠΟρἤοη 4180 Βρθδ ΚΒ οὗ ἴσοὴ δογίλεἑ 
(δρέπανα σιδηρᾶ). Οὐυτγίίυβ (ἷν. 9, 4) ἀοδογθο8 
οΒδτίοῖβ ἩὩϊοΐ σΑΥΤΙ θα ἰγοι ΙΔησΘΒ ΟἹ {ΠΕΙΓ ΡΟ]68 
"τ διιηπιο ἰοποπο δαδία ἜΥΤῸ ἐπιϊπεδαηϊ), 
ὉΓ ὙΠΊΟῚ τὴο ότι οὗἨ Αβϑυσιδῆ σπδγοίβ 8668 ἴοὸ 
ὍΘ ΥΟΙῪ Ὑ6}} δἀαρίοά. Ἐδργοβθηδοπβ οὗ μ6πὶ 
8: 8Π}ς 1 Π 0} ἰπαϊςαῦθ 1η6 ΠΟΙΤΟΓΒ οὗ ἰῆδ86 1πδίΓα- 
ΤῊΘΗ8 ΟΥ̓ ΑΓ, ὈΥ ἴ.6 Ὀοάΐε8 οὗ (Π6 8]αῖη ὑοίνθοῃ 
1μοῖγ γΠ66]8. 

αν. 20. Απὰ ἴδον χᾶνοὸ Ηδῦσοι πο ΟΔ]ΘΌ. 
ΤῊ] βἰδιομηθηΐ, οὐ δῆδν ἰῃδὶ οὗ νϑσ. 10, 8. ὈΥ πὸ 
ΤΏΘΒΠΒ ΒυρογήπουβΒ. ΝοΥ, πὰ ποὺ Ὀοίογο, σομ]ὰ 
Οδίθὺ γϑοοῖνο ΗΘΌσΟΙ 88 ἃ 4υΐϊοῖ ροβϑοϑϑίοῃ. πάῃ 
Πασϑί ἢγβῖ θοῦ 18 ἰοΥΓ ΟΤΥ. βοὴ ἴΠ0 σοπαποβῖ 
18 ΟΟΙΩΡΪοἰδὰ, --- Δηα ᾿ξ ττ88 σοταρ]ειρα δἴοσ {116 
ψΘΘίΣΓη Ῥδγίβ οὔ ἴΠ6 Τηου δὶ ΓΟρΊΟΩ 4150 βυὺ- 
τηϊτιοα, --- τμ6 {ρα οὗ δαάδῇῃ οπίογοα ἀροπ ἰϊ8 ρο8- 
ΒΟΒΘΙΟΠΒ:; δβηὰ 1Π6η ἰἢ6 Πασο χϑοοϊγρά τῃδὶ 
ὙΠΟ δὰ ὈΘΘα Ῥτοταϊβοά ἢἷπι. ἸΉΘΠ αἴβο0, τηοβὲ 
ΠΠΚΟΙγ, ἰγβηδβρίγοὰ τμδὶ Ῥεδα ΙΓ] Ἔρβοάθ τ μῖο ἢ σανα 
ἴο ΟἸδηἰδὶ ἢ18 τπῖϊΐδ δῃὰ Ῥσοροσίγ. 

ΒΟΜΠΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

γε. 4-20. Οὐ οάϊθηϊ, θα] ονίπρ, ὑπίϊοὰ 15γϑοὶ 
ἦθ αἰἴὐοπάθα ὉΥ νἱοῦοσυ. πὰ ἴῃ ΥἹοΐογῃ Ὁ Κποῦγξ 

1. Βοδ θη, Αἐίες Τιαΐεν, Ἰὶ. θ8. 
2 (θα ἐδ 6 δοηίθυοο οὗ οὔτ, δια δον, ΒδοπτΔ ἢ ΤΟΙΏΔΡΚΑ : 

τἴ (8 696}᾽8 ὀσρδηδθου ἰμδὶ (6 ΟΥτοηΐδηθ δὰ ἰδ8ι}}}" ἐδπδὲ 
κίὶπὰ οὗἩ ομασίοίβ ὙΒΊΟΏ ΟΥΤΌδ ἰηγϑοϊοδάα, 16 ἴΠ6 ορροκίϊδ οὗ 
Ἡρδὶ ΧοΠΟΡΏΟΩ, ἐ. ς., ΟΧΡΙΘΘΘΙΥ δοὰ γοροδίϑαϊ υ ἀδοδγοδ, 
ὨΔΙΉΘΙΥ, ἰδδί ΟΥ̓ΤΌΒ αδοἐϊδλε (κατέλυσε) Ὀοϊὰ (Ὧ9 δλΡιΐοῦ 

(πρόσθεν οὖσαν) Ττοΐδλη τπηοϊποὰ οὗὨ ομασχίοι- παγίασο, δηὰ δ]8Ὸ 
ἰδιδὲ 81}}} ἐῷω: υ.δ6 (ἔτι καὶ νῦν οὖσαν) διποηᾷ (.6 Ογτγθηΐδῃδ, 
ΜὮΙΟΙ ΤΌΣΙΩΟΣΙΥ (τὸν πρόσθεν χρόνον) ΔΒ αἰδῶ ρῥγδοιοοα ὮΥ 
[89 Μοίεα, ϑγτίδης, οἷο." Βογώιοδῃ δηὰ Βδοβιδηη (Κο}}, 
ἐοο) τοεκὶδὲ (6 σοηγοσαίοι οὐ “ἰτοῦ οὨαΥΙΟΙΘ " ἰηύο οἰσγῆα 
“Ζαἰοαι οὐ ἴθ βτουμὰ ἐδδὲ ἴδοδο πασο Ὁπκοοπῃ Ὀδίοσο Ογ- 

ΠΟΥ͂ ἴο Ρυμίβῃ δηὰ τονσασὰ. Αἀοηΐ-θεζοῖς ὑογτί ΒΥ 
ΘΧΡΟΙΘηΟ658 τ Πδῇ μ6 8ἃ ἰηβίοιοα οὐ οἴδοτδ, Ὀυζ 
186 Β0η8 οὗ [Π6 Κοηῃὶῦα ἀνγ6}} {κα Ὀγοίμγθη ἴῃ 186 
τηϊάϑι οὐ πάλῃ. Τὸ (δηδδηϊίο 15. ςμδϑιϊδοα ; Ὀπΐ 
00 Κοῃΐϊο τοαρ8 {π6 ἔγιϊ οὗ οοηηιοθῖ. ὙΤΠ6 υἢ- 
Ὀ6] θυ οσβ διυοηρ [6 δρΐ68 ΓΟΥΤΆΘΓΙΥ δοηὶ ΌΥ Νἴοϑοϑβ 
ΔΓῸ ἰηΐδιλοῦβ, Ὀπί σδμὺ ξαϊπβ δὴ ἱπμογιίδπσς ἔμ]}} 
οὗ οποσ. 1μπ8, ἕαϊτἢ τα κο8 θη ποηϊρα ὈοΐοτΘ 
Δοῦου ; δου ἰτ, [υ8ῖ. Μρὴ δΐὸ νγ1886 Θῃουρ ἢ ἴὼ 
σῖνα ΘΥΟΥΥ͂ ΟΠ 8 ΟἼΤ (δμωπε σμΐσμ6), ΟΠΙΥ 50 Ἰὸ 
ἃ8 {Π6Υ οοπίίπθο ορεάϊοηϊ ἰονψαγὰ αἀοά. Εογ ἴδϊι 
1. γτοραγὰβ {πᾶῦ πΠοΝ 18 Οοα᾽8; δπά, ἱπογοίοσο, 
ἢ. ΔΎΔΙΓΔΒ δοοογάϊηρ ἴο το] ἀδδοσίβ. ΟἿ ηΐ6] οὔ. 
ταϊποὰ (4]6 05 ἀδυνηοσγ, ποῖ Ὀθοϑαβϑο ἢ6 ψγ88 ιὶξ 
ΠΕΟΡΒΘῪ {(περοε), Ὀὰϊ Ὀθεέβιιβ6 ἢθ ὑοοκ Καὶ τ] ΔΙ Β-ΒΟΡΒΟΓ. 
Βοΐῖοτο Θοά, πο ποροίβιῃ [0]45 ροοά, ἴον 10 18 ἃ 81 
Οὗ ΠΟΤᾺ] ἀροᾶν; ΟἹ ἴπ6 ΘΟΠΊΓΑΥΥ, 6 ψίνοϑ τὴ 
ρον ῦ οὗ ἀχὸ ἐχτὴ Φιθλήθηες Ης ΟὨΪΥ, το 'ἱπ 186 
ΒΆΠΟΓΌΔΥΥ οἵ αοἀ ἱπαυϊγοῦ δος “1ὐρδῖ ἀπά 
ΕἸΣΒιθουΒβη688᾽" (Ὁ τίπιὶ δπὰ Ταπηπλῖπι), Δ ῬΓῸΡ- 
ΟΥΥ ρα ΠΙ8}} δηὰ γονατγά. 

ΚΤἸΤΑΆΚΕ (νοῦ. 16) : ΤῈῸ Ομ ἄσοπ οὗ 1[Π 086 τς 
Θπἴ8 ΨὯΟ ἢᾶνο ἀοβογυρὰ νο}] οὗ ἴῃ} σατο οὗ ᾿ 
Ββου]ὰ δανο Κἰπποβ8 βΒδονῃ, δα Ὀοπηοῆϊδ οχίθη ἀθὰ 
το {6 πὶ ὈδἴΌΤα οὐμοσθ. ΕῸΓ ἱηρταῖταας 18 ἃ ΒΗΔΠ)6- 
] την. 

ΤῊΕΞ ΒΑΜΕῈ (νοῦ. 17) : Οονθπδηΐβ, οὐ θη 
ἱμγοὶνπρ ἀληρογβ, παπδῦ Ὀ6 ἔα ΓᾺΠΥ Κορὲ ὈΥ 8]], 
Βαϊ ΘΒΡΘΟΙΔ]]Υ ὈΥ ὈΤΟΙΠΟΣΒ δηὰ 5ἰϑίογβ. 
ΤΠ ῦτε (νοῦ. 19): ἀατοδαῖ τΐηρβ τῖρῃς 6 

Δορίονοα ὈΥ 1Π6 Ῥγοίδββουβ οὗ ἴμ6 ρβΌ 586], "ἴ ΠΟΥ͂ 
ἀπ᾿ οα]γ οηἀοανογοὰ ἴ0 ργοχηοΐο [86 ΠΟΙ ΠΟ. σδ6.56 
οὔ ϑθιν ἡ Δπα Τρ ΘΟΙΒΏ6ΒΒ ; ΤῸΥ ἴση “ {πὸ Ι,οτὰ 
ποῦ]ὰ Ὀ6 τ ῖτὴ τῃοτὰ,᾽ δηὰ ΘΥΘΥΥ͂ πιουηϊδὶπ που]ὰ 
βἰηὶς ἰηἴο ἃ ρ]αῖη. Βαϊ σοι οὔὐναγὰ ας ]τ|68 
ΔΙῸ υἱουνοὰ ὈΥ̓͂ [16 Θγ6 οΟὗὨ 8686, Δηἃ ἴῃ6 Δἰπΐρ ΠΕΥ 
ΡΟΥΟΣ οὗ ἀοα ἰ8 οτροτίοη, ἱπθ ΠῸ ΟΠαΟΥ ψγὸ ἀο 
ΠΟῦ ῬΓΟΒΡΘΟΓ; [ῸΓ δοοογάϊηρ ἴο ΟἿΓ ἔα "ἢ ψ11}} Ὀ6 Οὐ Γ 
ἱροῦ, 2681, δηὰ βος638. γα οὗ ΘΆ86, ἱπάπ]ρθηςςο, 
Δα ΜΟΓΙΑΪΥ δἀνδηΐαροβ, ὈΟΤἢ Βρυηρ ἔγομλ δηὰ 105- 
ἴ6Υ ὉΠὈΣ]ϊοῖ. ὙΤμὰδβ ΙΏΔῊΥ δὴ δυγακοηθα ΒΙΠΉΘΓ, 
ὙΠΟ βροιηθὰ ἴο πᾶν δϑοδρϑὰ ϑαίδῃ᾽ Β οπάβρο, “18 
Θη ΔΩ ]οα ἀρδΐη, δηἃ ΟΥ̓ΟΓΟΟΙΏΘ, δηα Ὠὶβ ]αϑ8ϊ βία! 
8 ΟΥΒΟ δὴ ἴῃς ἤγει." ΤΠ ΘΟ ΙΩΔΗΥ͂ ἃ ὃὕ6- 
Ἰῖονοσ ὙὙ80 Ὀδρ 8 νγ6}} 18 ἰπαογθᾶ : 6 5ΤΟΥ͂ΤΒ πορ- 
Ἰζοηῦ δη ἀηνδο ἢ π] δηὰ αἰγαϊά οὗὨ [16 ΟΥΓΌΒ8; 818 
βτασοβ Ἰδηρι θη, ̓ ἷ8. 6ν}]} αἰ ρας ὰ ΤΟΥνο ; ϑαΐδῃ 

γορῖνοβ ἷβ Δανδηΐϊαρο, δηα Ρ]168 ἷτὰ 1} δα» 
16 ἐριηρίδ 8 ; ἢ ὙΟΥΙὰ ΓΘΟΟΥΘΓΒ ἰΐ ΠΟ] ; ΒΘ 

Ιοδ68 ἢ Ϊ8 , Ὀγΐπρθ γυϊς ἰηΐο ἷβ σΟὨδοΐθῃοθ, 
κὸ τρία ἰπίο [ἷ8 Ποδγί, ἀἰβοσθάϊῦ οὐ ἢ8 σΠΔΥΘΟΙΘΓ, 
δη σορσγοδοῦ ΟἹ ἴΠ6 ζΌΒΡΘΙ ; [ιὶ8 απὰβ ἀγὸ τἰϑὰ, 
δῷ ὭΣ 8. οἰοβοά, δῃὰ ἂἢϊ 

Τ. 

ΤΌΒ, ἨὮΟ ἰηνθηϊδά ἴδοι, Ουγορασάϊα, νἱ. 1. 27, 89. Οἱ ἴδο 
Ἐκγρεδῃ τῶσ.ομαγίοί, δοο ΠΠΚίηδου, δέαππος απὰ Ομείονις, 
ῖ. 850. -- ΤῈ.] 

ὃ ΙΑ». χυὶ!. 8, 7, οἃ. Ῥατῖδ, ἡ. 108: “χρῶνται δὲ καὶ ὄρε- 
πανηφόροις ἅρμασι." 

4 1 το Βίδί. Ητει. οἵ Ὁἱοάογυμ, 1}. ὅ. 
ὅ Οἵ, Ιδγασγά, Νὶπευεὰ απά {ι5 Ἀενιαῖπε, ᾿ἰ. 886. [Εοτ δῇ 

δοοουηξ οὗ ἰὯ6 Αδβδυγίδῃ πδι.-οἰδείοι, Ὁ. 849. Ου γ". 358, 
ΙΔγατὰ του εκ: (ΟματοὶΒ δυιαοὰ πὶ βγη 5 816 οὶ 
δοοῺ ἴῃ ἰδθ Απϑογυγσγίδη δουϊρίυτοδ, διὐπουσὰ ταϑαξοηθὰ ὮΥ 
Οὐραίδδ δα θοὶπρ ἴῃ (Ὧ9 δεῖν οὗ Νίπυ5.᾽" -- ΤῈ.) 

Ἰ86 1688 Γυϊηθὰ. --- 
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Βεηλαπεῖπ ἡ ἱπασίτυο, απὰ αἰΐοισς ἰδ6 υεδιιδίία ἐο τεηιαΐπ ἐπ δγιαΐδηι. 
οξορλ οηιμαίες ὕμάαλ, απ ἰαζες Βειλεί. 

ΟἜΔΑΡΤΕΒ 1. 21-26. 

7Τὴε ἤοιιδε οΥΓ 

21] Αμπάᾶϊ {}6 Ομ] άγοα [βοη8] οὗἩ Βοη)απιη ἀϊἃ ποὺ ἀτγῖνθ ουὐἱ {π6 ΨΦαὈυβιί6β {Ππ|80 ἰηΠΔὉ- 
. ἰοα ΨΦογαβαίθια : Ὀυΐ (86 Φοθιυβίίοα ἄνγο]} ἐάν ι! νι ἢ [ἀταοηρ] 5 1Γπ6 σὨΣ]άγθῃ [808] 

22 οἵ Βροη)δηγη ἴῃ Φογβαίθτη ἀπίο {π|8 ἄγ. Απά {π6 μοιβθ οὗ Φοβθρῖν, {Π6Υ͂ 4180 ὅ ψψϑηΐῦ 
28 ὕρ ἀραϊηϑὲ Βοίἢ-6] : δῃὰ ἴπθ Τωογὰ [Φθβονδῇ ] ισας νγ ἢ πο. Απά (δ ποιβθ οὗ 

ΦόΒῈΡἢ βϑιαῦ ἴο ἀβθβοῦγ [ΒΡῪ ουΐ ιδο σοίταμοο (0 ὁ Βοίἢ-ο. Νον [06 πϑηδ οὗἨ {πὸ οἷγ 
24 Ὀοίογο τισα8 1...Ζ. Απὰ ἰμ6 βρῖ68 88} ἃ ζϑῃ οοῖμθ ἴογίἢ ουἱ οὗ {16 οἰἴγ, ἀπὰ [ΠΘΥ 

βαϊὰ πο Ὠΐπι, 5Θ'΄ΒΘῪ 18, ἯὙ ῬΓΑΥῪ ἴδ66, (ῃ6 Θηίγη 6 ἰηΐο ἴΠ6 Οἰὐγ, δῃὰ γγχα ν"}}} Β6 Ὺ 
20 [Π66 ΤΙΘΓΟΥ [ΔγοΓ]. Απά σῃδῃ [οὐ : πῃ θη} μ6 βῃθνγθα (Πθτὰ ἐπ 6 Θηίγαποο ἰηἴο [16 

αἰγ, [ἀπά] ΚΒ6Υ διμοῖθ [116 οἰ ἵγ σι [6 οᾶρα οὗ [π6 βυνονὰ : Ὀὰΐ [86Υ ἰοὺ ρὸ 16 τηλη 
20 δηά 4} 14 Άτηῖϊγ. Απά 186 πηδῃ νγϑηϊ ἰπίο {1 Ἰαηὰ οὗἉ τπ6 ΗΟ 68, αηὰ Ὀὰ1}ὺ [(Π 6.6} 

8 ΟἰΥ, δᾶ ο8|16α [86 πηι ἱμπογοοῦ 1.2 : ψυῃ]ο ἢ ἐδ [Π6 πδῖθ {μβογθοῦ απο [πὶ5 ἀδγ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 ες. 21. .--Τῶο Ἷ που] Ὀ6 Ὀοίδον ἰλκϑη δάγθσει γον : Βαϊ, Ιξὲ οοπέγαδίϑ ἔμο οοῃάποιὶ οὐ Βουῤδεαίπ πιὰ ἐπδὶ οὔ 

Ὁμοῦ, τον. 20. -- ΤᾺ.] 
(Σ Ψ ες. 21. --- Οὗ ποῖ 2, οὔ τὰσ. 16, δοὰ 8 οἱ τοσ. 29. --- ΤῈ.] 

[5 ας. Ὡ. -- ΣΤ Ἰοοχο Ὀδοῖ ἰοὸ ταῦ. 8 1. δὰ ἰηϊτοδίοδ ἃ ρβασγα]]οιίοσα Ὀοίποθῃ ἰδ οοπάσοϊ οὗ ἰδ Ἡουδο οἵ 

Φοαιορὰ δηὰ ἐμπδὲὶ οὐ πιΔῃ διὰ Ὠ19 Ὀτοίδον Β΄ πιοοῦ. -.--. ὕκ.] 

[6 Υοεε. 28. --- τ. Οδδβοὶ δΡᾧΡασΘΏΕἾΥ ΒΌΡΡ]οα ΝῊ ἔγοτα ἴ86 ποχὲ γοσβϑο. “ἜΓΊ, 6 ἰὁ ἔστι, 15 ὨΦΌΔΙΙΥ (ο]οννοὰ ὉΥ ἴδ6 

βοουβδίευθ, ποῖ Ὁ Ξ, Βαϊ οἢ ἐδ οἶδας Ββαπᾶ, ΣΝ ἾΣΣΩ 16 ρα ἴῃ 6 οοηδέ. ίαίο Ὀοίοσο ὝΨ (οἵ. τόσ. 24, 26); ψβατοβδ, 

{πὲ ΒΌΡΡΙΥ ἰὲ Ποσθ, τΘθ πιυδὲ ΒΌΡΡΟΒΟ ἱὲ ̓ οὐηθὰ ἴο Μπ}}}} Υ τηθ8ῃ8 οὗ 8 ρεοροαϊξοῃ. Ιἰ 18 Δ π]}, ἰδοσαίοτθ, ὑὸ 880, τῖϊι 

Βενεεματι͵ ἐδοὶ “ ἰ80 γοτὺ ἰδ οοπηεοίδα πὶξἢ δ ὈοοθΌ890 ἐδ6 δργίηα [6 (0 ἐκείδη ἰΐμοϊζ, διιὰ ἐδδὶ οοπεϊ μποῦν, ἀροτ Βοιῃοϊ, 

«ς 5). πίε ΓΊΝΩ αοὰ ΤΊΝΙ ;" οσ τῖεα Βαρβπιβοι, ἐμδὲ “᾿Ξ ἱπάϊοδίοθ ἐπι μοδβέῖϊ οδιασαοίασ οἵ ἐδ δργίοβ." ἘΝῚ 
ἰδ πόδὰ 26 ἃ ζοΏΘΓΑΙ ΘΧΡΤΟΒΒΙΟΩ ΤΟΣ ΔΩ ὝΔΥ οὐ πηοάο οὗ δοοϑϑδ ἰηέο (ἢ 9 οἱἐγ : 
180 δρέεα. --- ΤῈ.) 

ἘΧΒΟΈΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΒΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, 

Ψεῖ. 9]. Απὰ 18ὸ δοῦδ οὗ Βοιζασαῖν αἰ ποῖ 
ἀσίτο οτἵεξ. ἴμο ϑονιείίθ. Αἱ “7οβῇ. χυ. 63, δὲ 16 
εἰοδο οὗ 84 ἀοίδ θὰ ἀοβοσγ ριίοη οὗὁἩ [ΠῸ ΤΟΥΤΙΤΟΥΥ οὗ 
Φυάδῃ, ἴὲ 18 βαϊὰ, “ Α5 [Ὁ [ἴμ6 ΦοὈπβὶῖοθ, ἐμ6 ἐπ ῃ 80 1- 
ἰΔη5 οὗἩἨ Φ6Γυβδίθιω, [η6 Βοηβ οὗ πάδῃ οου]Ἱὰ ποῖ 
ἀτίνο ἤθτὰ οὐ; δὰ ἰὴ6 Φοθυβὶϊος ἀποὶῖ ἢ [86 
δ0Ώ8 οὗ ΨΦυάδῃ ἴῃ Φεογαβαίοση πο {818 ἀδγ." Τ]8 
γε [8258 ὕδθὴ ἐποῦρῆι ἴ0 οοπσδάϊςϊ ἰῃ6 9Π6 δῦογΘο. 
Ϊη ταϑιγ, ΠΟΎΘΥΘΥ, 1Ὁ ΟἾΪΥ Ῥγονοθ [Π6 Θχβοίηθδβ 
οὔ [ βιδιοηεηῖ. Τὸ ὈΟυΠΟΔΥΥ 1ἴπὸ οὔ ([μ6 {τ 68 
οἵ Βοηϊασηΐη δηὰ 9 πάἀ δῇ ταῦ ἐπγοῦρ (86 ἀἰδιτίοϊ οἔὗὮὨ 
ΔΙ τὰ, ᾿πγουσὴ τὰ0 νδ]]ὸν οὗὐ Βεὴ Ηΐπποτῃ, 
Βοῦ ἢ οὗἩ 16 εἰ (Ψο88. χυ. 8). ΤᾺ οἰυγ δἰγοδάυ 
οχίοσηἀοα ουϊναγα ἔγομλ (ἢ6 ἴοος οὗ [Π6 εἰϊδά46)]. ΤῊῺΘ 
ταδὶ οὗ Φοβερῃαβ,: (μδὲ, ἰῃ (Π0 ρδββαρθ δῦονβε 
ἀϊρευδθοά, πὰρ. 1, 8, τ6 {τδ6 οὗ Φυάδῃ ἴοοκ ΟΠ]Ὺ 
[86 ἸΙοττοσ οἱτγ, ποῖ 186 εἰΓΔ66], Πδ8 στοαὶ ὑσοθδὈ ΠΥ 
ΟἿ 115 εἰάθ. Τὸ οοπαποϑῦ οὗ ἔπ οἰΐϊϑάοὶ ννγὰ8 ποῖ 
τοῖς Ὀυδίποαβ δὲ [ἴῃ πιο. [1 τγῶβ δι Ποἰθηϊ ΣῸΓ 
ἴδσπι το ρύγδης [86 ΠΟΒΏ]6 Κἰπρ ἰηῖο ἷδβ οἰτΥ, πᾶ 
ἴδοι ΑΥ̓͂ [π8ῖ ἰπ 48Π685. Τῇ οἰϊΔα6] ἸὰγῪ ὙΠ [86 
εἷθὸ οὐὁἩ Βοη)δηη. Νουογ 6 1688, οα δοοοιηΐ οὗ 
τοι! ἰογίτοββ, 908}, 4150, γγαὰβ ἢοΐ 806 ἴο ἀχροὶ {86 
Ψεοθυδιῖ68, τθοῸ σοηπποα ἴο ᾿ἶνα βίἀάθ ὈῪ βἰαθ στ 
1Ὼ8ότ ἰπ ἰδ6 ἀϊδίγιοι οὗ Ψογαβαίοη. Αἱ 41} δυβθηῖβ, 
ἴδιο Φεθακίῖοθ ἰπ 9 Γ Βα] θὰ ὈΘΙοηροα ἴο [86 ΓΕΥΤΊ ΓΟΤῪ 
οἵ συάδῃ δὸ ἌΓ δ᾽ Ἰθαβί, [μδὶ ἴὸ 111 πγΓ6 ἴ0 ἜΧΡΟὶ 

1 4". νυ. 2, 2: χαλεπὴ δ᾽ ἦν ἡ καθύπερθεν αὐτοῖς αἷρε- 

θῆναι, 5ἷς. 

ἘΒΏΟΝ ὯΒ ποῦν ἴο κοῖ 1Ὡ.᾽) 16. ἴδ ἀοτηδηά οὗ 

ἴθ τησδὲ ὃ6 τηρηοποᾶ ἴπ οοπποοιίοη ὙΠῈ [ἢ6 
Ὀουπάαγίο οὗ ΦπἅΔῃ. 85.111] ΤΟΤΘ ΠΟΟΟΒΒΑΙΤΎ τνα8 1 
ἴο τεροδῖ [18 βίδίθιηθηΐῦ ἴῃ σοπηθοοη ]τἢ ΒοηἾ8- 
τηΐῃ, τ ἢ ΤΠΟΒ6 11 Π}}18 (ἢ 6 ΟΤΥ δηα [ὈΥΓ688 οὗ ([Π6 
Φοθυβὶῖο8 ὉΤῈ δἰἑυαῖοα. ΤΠΘΙΓ ΟΧΡ.]αΙοἢ ῬΓΟΡΟΣΥ 
ἀενοϊνοά οα τοῖΐβ τῦ6. μοσοβ86}}} οσοιρδίοη οὗ 
186 δίτοην ΠΟ] ὰ ψου]α ἤδνο τοδί ἱπογοαβοὰ τΠ6 
ΒΟΠΟΥΙ δῃηά οοῃβί ἀογϑύοηῃ οὐ Βοηϊδτηΐθ. 186 
πηρογίδηοθ οὗὨ {Π6 ρίας, Πανὶ ΓΟΟΟΖΉ ΖΕ 88 Βο0ῇ 
88 Π6 Ὀοσδϑιηθ Κίπρ. Βιυῦ ΘΠ) δ νγὰ8 οΟΠΘΩ 
ΜΠ 6 ἴΠ6 Φεναδιῖε8, πὰ ]6 ἃ Ὁγ δυάδῃ, οοτοά πο 
Τοβἐβίδῃοο, ἰοῦ Ποῖ ἴῃ ΡΟΒβθββϑῖοη οὗ [πὸ [ὈΤΊΓΘΒΒ, 
δηὰ Ἰἰνοὰ βϑβ θα ΌΥ ἰοροίμοῦ ἢ το. [11 ἢδ8 
θΟΘῚ ᾿ΠΑῸΥ οὐδβεγνοά, ἐπδὺ αἰ ΠΌΤΟΙΣ ΤΟΥΤΩΒ ἃΓῸ 6 Πι- 
ἰογοὰ ἷπ δροδκίηρ οὗἉ [π6 ἰδί]υτο οὗ υάδῃ δηὰ 
δου ατάῖῃ ΤΟΒΡΟΟΌΥΘΙΥ ἴὸ ἀγῖνο ουὖ [86 960 8168. 
ΟΥ̓ Φυάαῃ ἴδ 18 βαϊὰ (ΨΦΌβῃ. χυ. 68), “ΤῈ οου]ά 
ποῖ," Ὀοσβδαδθο ἴπ6 Φεοθυβ᾽ 168 δὰ {Π6 1 βίγο:ρ οὶ α 
ἴῃ δῃοίβοῦ υτῖρθ. Βιΐῦ οὗἩ Βοη)η η 1818 Θχργοββίοῃ 
8 ποΐ υϑοᾶ, Ὀδοδιι80 ἘΠΟΥ Ὑγ6 6 ΔΠΌ Πρ ἴῃ αἰβροβὶ- 
[ἴοΟΩ δηὰ ΘΠΟΓΡῪ ἴῸΓ ἴδ βίσυρίο τπαὶ ἀονοϊνοὰ 
ὍΡΟΙ (Ποῖ. ΟἿ οἢ (ἢ. χῖχ. 12. : 

ον. 39. Αμὸᾶ [δ Βουδο οὗ ΦοδβορὮ, 887 8180 
ψουῦ ὮΡ ἰοναγὰ Βοῖδμοὶ. ΤῊ8 δοίη οὗ [πΠ6 ἢοιι86 
οὔ Φοβθρῇ ἰβ το] ΟΥ̓ ὙὙΑΥ Οὔ οοηίταβὶ τ] 1Π6 ΠΟΙ86 
οἵ Βεη]διηΐη. Το ἐγῦο οὗ Βαοη διηΐη ἸΔῪ ὈΘίνγθοη 
πάῃ ἀπὰ Ἐρηγαίτῃ (95... χυῖ. 11); δῃὰ ΒΘΙΠΕΙ, 
τη τς Ἰἰτ8, Τοσττηθᾶ 8. σου γραγὶ ἴο “96 Γ88- 
Ιεθ. ἩΗϊβιοτίςδ!γ, Βθί 6] 8 οο]θσαιϊθα ἴῸγ [86 
Ὀ]αβδίπρ ΤΠ6γῈ Ῥγογηϊβοα ἴο δοοῦ, ἀπ δϊογνγαγὰβ 
1688 ἈΥΟΣΘΌΪ ΤΟΥ ἴμ6 ἰὰο]αίτου 8 ποτϑμΐρ οὗ Δοτο- 



49 ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ 0} 6Ε3. 

Ὀοδημ. (Οδορτδρίςα!!ν, ἰδ 88 ἱπιρογίδηϊ ὁπ δο- δου ρηϊ 8 δ 4 0]0 ΟΡΡοΥΓΆΠΙΥ ἔῸΓ ἃ Βυοοιββῆι] 88- 
οοππὶ οὗἉὨ 115 ροβιοη δπα βίγεηριῃ. (5 Φεῦυβ δπα και]. ὙΒΘη τῃ0 Ῥεγβίδηῃβ Ὀδδίορθ ἃ ϑδγάϊδβ, {Πεῖτ 
δογα δα! οι ἃΓῈ αἸνγαγβ ἰἀοη Πἢθά, 80 ἰϊ 18 ΘΥΕΥΥΒΟΓα ΟΠΌΓΙΒ ΤΌΤ ἸΟρ ἰῃ γαΐῃ. ΟἿΘ ἀδΥ ἃ Ῥογϑίδῃ ΒΔ 
τοιδυ κοὰ οὗ ΒοΙμοὶ, τπδὺ ᾿ξ νγϑϑ ΤΟΥΤΠΘΤΙΥ͂ [μὰς ; δηὰ ἃ Γγάϊαη, τυ μοϑ6 ΒοΪπιοὶ ἢδὰ (Ἀ]]6Π ΟΥῸΓ 1τἢ6 Γϑπι- 
88 δεῦπ8 ᾿ηαἀϊςαίοά ῬΩΓΘΡ ΤΥ 186 ἐοτίγα58, σογαϑα-, ῖ, 1 ἴδ δεῖς ΕΥ̓͂ ἃ ΕἰΠοτίο ππηοιςοὰ ΜΔΥ. 

ἃ ἴδ Β΄ Μὰ8 [0] νον δὰ τΠ6 ΟΥ̓ 88 ἴΚοη Ἰ6πὶ ἴΠ6 ΟἿ, -- ΔΙΠου ἢ [6 ἰδίου Ἡδπλὸ 8]80 6Πὶ-, 
(Ηετοά. 1. 84). Α δἰμλϊασ δοοίάσης ἱανοτοα τὴθ Ὀγδοοὰ δοῖὶ,-- 80 ἃ ΒΓ γτοϊδοη τιυϑί δα! 

αϑϑιιπηοά τὸ αν οχ βιὰ θεῖγθοη Β6Ή}0} δηὰ [,2Ζ. ᾿ φοπααοβί ΟΥ̓ 116 ἴογιτοββι ὙΠ δρίθϑ. 8δνν ἃ Ιη8ῃ 
Οὐπογνίβα (π6 δογάογ οὗ Βοπ]δηα οοι]ὰ ποῖ μϑύθ, ψγῃο δα σοι ουΐ οὗ 16 οἴγ. Ηδ ἔ1]οἀ ἴο οβοᾶρο 
ταῃ βουὴ οὗ Τρ (Φο5ἢ. χνὶ, 13), 116 πονογῦδθ- (πο πὶ, ΤΉΘΥ ΘΟ ρο]] ἃ ἢΐπὶ ἴοὸ αἰβο]οβα τῃ6 6ῃ- 
1688 Βθῖ 6] νγὰβ τοοκοηθα δπιοηρ ἴῃς Οἰ[108 οὗ Βεοη- 
͵ϑιαΐη (9 08}. χυῇ!. 22). 
ΟΥ̓ΟΓ, δχρίδίηβ ἴῃ 6 Ῥοσυ 8 Γ ΡὨΓΑΘΟΟ]ΟσΎ οὐ ΦοΒβῇ. 
χνδ. 18: “Απὰ τΠ6 ὈΟΓΔΘΙ ΘΠ ΟΥΟΓ ἔγοιι [Πθης6 ἴο- 
ναγὰ [Δ (αἴτοῦ π ϊς ἢ νὸ ἜΧΡοΟῖ τΠ6 τι] Δα αἰ οη 
“ὙΠΟ Ὴ 15 ΒοΙθοὶ ; ̓ Ὀαν τῆδι τυ ἢ ἢ ἀοοβ (ΟἸ]ονν 18 :) 
Ὁ ἴδ86 βου βἰάο οὗ 102, ὙΠ ἢ 8 ΒοΙΠ0]. [Ιτὸχ- 
Ἰαΐη8 ᾿ἰκουνίβα [06 τλοηοη, 905}. ΧΥΪ. 2, οὗ τς 
τον “ δοπι Βοῖδο] ἴο [,0.2,᾽ ἱ. 6. Ὀρίνοοη ΒοῖΠο] 

δὰ [0.2ὥ. Τῇ Ἰδοῦ 88 ΘΥΙΔΟΠΤΥ͂ 8 ἰοτίγοξε, 
Ἀΐκἢ δηᾶ βίτοηρ, ἡ Πο86 ΟΥ̓ ἀοβοοπαρα δ᾽οηρ 186 
του ηϊαΐη-8]ο0ρο. ὙΥ̓Βοη 400} ἐγοοιρα ἢἷδ αἰταγ, 
δῖ ἢᾶνο ὕθθθη ἡ [8 5]006 ΟΥ̓ ἰῃ {πὸ ν4]|Π|ὸν. ΟἿ 6 
Πδη6 ἀοβίσπαῖοά ὈοΙᾺ ἰοτίγοκ δηᾶ οεἰῖν, δι τ}}]Ὁ 
ἄοοβ ποῖ τι]ξταῖο ἀσαϊηβῖ {Ποῦ Ὀοῖπηρ ἀἰπείησιυ πποά 
ἴγοπῃ ϑδοὴ οἵδοσ. βϑίποὶ θοϊοηροα ἴο ἔννο {τ 05 ἴῃ 
8. 5 ΠᾺΡ ΠΠΒΉΠΟΓ 88 ΦΟΓΌΒΑ]ὁπι. ὙΠῸ σδρίαγε οὗἁ 
1.2 ὈΥ Φοβορὰ ψουἹὰ ποῖ πάνθ θοοη το] ἴῃ ἃ 
δΆχο ΨὮΙΟΝ ἰγοδίβ οὐ 186 σςοπῆϊς!5 οὐ ΤΠ ᾿πάϊν! 8] 
(08 ἱπ τΠοἷγ οὐσὰ τογτ οσίοβ, ἢ τΠδὲὶ ΤΟΓΙΓΟ58. δα 
ποῖ θοΪοπροα ἴο {π6 {γ68 οὗ Φόξορῃ. Βγ τῆς σου- 
ποδὶ οὗ ἴμι|2, Φοβορἢ βϑοιγοὰ τὴ8 Ῥοβδοββίοπ οὗ 

1861, δίποο Ὀοὰ τοῖς ὮΥ τὲ πδπιθ, 81 88 
Πλαν ἃ, πο Βα 84 ἴάκοη ἴδιο ἑογίτοββ οὗ [6 δορα- 
Βἰῖα, ὙΔ8 (Ὁγ ἴμο ἢἥτγθι πὶ πηδοῦν οὗ Φ 6 Γι ϑα  οτη. 
ΤῊΪ6 ἀροὰ 18 τοϊαιοὰ 88 σοπιίγιβιηρ ὙΠῸ [Π6 σοη- 
ἄυοι οὗἩ Βεη͵απιίη. Βοι)αμίη ἀϊὰ ΒΟΙΠΠΕ. τὸ [ἀΚὸ 
6 [ὈΥῸ88 οὗ Ζίομ : Φυβὸρἢ σθὺϊ ἂρ ἴο 1.ὰ2Ζ, ἀηὰ 

αοὰ νὰ8 νι Ηἰπι. ἘΠῚ8 ΓΟΠΙΑΓΚ δα ὕπο π ̓προϑ- 
δἰ 016, 1, 838 ἢδ8 Ὀθθὴ ἔγοα ὨΕΥ͂ αϑϑυμηθα, τπ 6 τγῖδο 
οὗ Φοβερὶι δα ΔΥθ ΓΆΓΙΥ Δρργορτίαιθα τὸ 150} τΠῸ 
οἶτν τ βοὴ μδά θοοη ῥγοπιϊδοὰ ἴο Ββη)απιη. ΤῊΘ 
γίονν οὗ δποίθῃηϊ “26 ν13}} ΘΧΡΟβιΟΓΒ, ὙΠῸ ἈΘΒΌΠΙ6 8 
ΒοΙΠοὶ ἴῃ 1Π6 ν 8} ] Ὺ δηὰ οπα οἱ ἴΠ6 τηομπηϊδίπ, 4065 
ποῖ ἀἰθοσ ἔγοτῃ ἰμ8ὺ Πποῦα βυσροβίρα. -- ἡ ΒΟὈΙβοη 
ΒοΘΙ8 ἴ0 ἴδνα 65:80} 1564 τῃ6 ροβίοη οὗ ἴ[Π6 8ῃ- 
οἰοης ΒΟ 6] ὭΘΑΓ [6 ῥγοδβοπῖ δοίεῖπ, ΜΠΘΓΘ βοϑῦ- 
τογοὰ ταΐπβ ΟσΟΌΡΥ ἴπ6 βυτγίαοο οὗἉ ἃ Ἀ]]-ροϊη. ἃ 
ἔδνν πυϊηαἴο8 τὸ (πὸ Ν. Εἰ., οἡ τὸ ἰρ]οδὺ βροῖ οὗ 
στουπά ἴῃ ἴῃ Υἱοϊπ γ, ΔΓ οὐδοῦ γα] 8, ΘΓΓΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ 
βιρροθοά ἰο 6 ΑΙ ὈΥ ἴπΠ6 πατίνεϑ: [Π686 8150 ῥοΓ- 
ἢδΔρ8 ὑθ]οπροά το Βοῖμ6].3 [0 σδηποῦ, μονγονοῦ, Ὀ6 
βιὰ, [μα πη} ΒΟὈΪπβοη {118 ροϑίτοα νγα 8 ἘΠ ΌΓΟΙΥ 
πη κηονῃ. Ἐβίποῦ, ΠΑ ΡΆΣΟΝΙΙ, γῆῸὺ ἴῃ ΒΒ ὉΙΩ6 
Ἰουηάᾷ ἰδ ο4116ὁ4 Βειηαὶ, τ[π6 ἰ Βανί [Ἀ]1|6ὰ ΔΥΓΔΥ, 
8 ΟΥΠΘΠΠΥ δοηυαϊηϊοὰ τὰ ἰτ ὃ [ἢ ΔΠΟΙΠΟΓ 
πΟΥΚ οὗ {πὸ ΤΟυσίθο ἢ σΟΠΤΌΓΥ {πὸ ΤΠ6ἢ ουττοηὶ 
πδπιθ οἵ ΒοΙΠο] ἰ8 δαϊὰ ἴο Ὀς Βειδίη." 

γεῦβ. 383-258. Απὰ [89 Βουδο οὗ Φόδϑρὰὴ βοῃῦ ἴο 

ΒΌΥ οὐῦ. ὙΠ ἕο ὙΠ, [ὸ ἴγανεὶ δγοιπὰ, 

ἷπ οτάογ ἴο ἢπά δὴ δῃΐσγβῃοο 1668 σιιαγαοα δηα ᾿'πδοὸ- 
Τοο881016. [ζ02 Δρρθαγοα ἴο ὈΘ6 Ὑϑὺν βίγοῃρ' δη 4 νγ8]}} 
πυατκάοά, δηὰ ἰοῦ ἃ Ἰοπρ τἰπιο 1Ππ6 δβ88} 8 η 18 ὙΔΙΏ}Υ 

Δ Αἰτοδὰν Ὁγ Ἐοϊδηά, Ραίαεἰΐπα, Ῥ. 841. 
4 Βονϊοφδοῦ, διέ. [Κ.4. ἱ. 448. 
ὃ Καλον υεἐ ῬΑεγαοὴ (Βοτγιΐῃ οἀϊοη), ΘὮ. χὶ. ῬΡ. 47, 48. 

ΟΣ Ζυης, 'Ὼ ΑδῈδγ᾽ 8 Βεηπ). οΥΓ Τμώεία, ᾿ϊ. 486. 
4 Ἰοιδὶ 610 ἰῃ Οδγηοῖυ, Ρρ. 249, 260. 
δ ΤΏ6 Θογιηδη ἐγαὶ ον βοχοδίοθ. ΣΘΓΟΙῪ ἃ]]οζοΘ δι Ὧ6 ἴοϊ- 

Ἰονσα πἰκῃος τοαλοηδ, δι μβουχὰ πὸ ηοτα ἰμδὺ “ρμτγοιζλίονας 

σαν ἰϊς φμος απίεροπιπε ἱποϊδὲ δικί.." Τδοῖϊ., Αππαί. ἰ. 68. 
4. [δγϑοὶ δδν ἰῃθ9 Ὠδηὰ οὗ 8 δἰχιον Ἠοὶροῦ ἴῃ δυς ἢ δαβἰβὺ- 
ΔΟΟ; δηὰ δοηοο ἰδ δὰ πὸ ἰιδιτοὰ ἰοπδιὰ ἴπὸ ἰηβέἔγιι- 
τοϑη δ 

ΤῊ5. ἀϑδυτρτ οι, ΤΏΟΓΟ- οοπαϊτοπ οὗ 8 
ἴσης. ΤΟΥ ϑιλδιύων μἷπλ ρεδοθ δῃὰ τποσοῦ οα 

οὐίης (ποῖ ἴῃ6 τὶρῃΐ γᾶὰῦσ. Ηθ 
ἀϊά ἰξ [Ὁ βοθπὶ8β ποῖ ὄνθῃ ἴο ἢδνς ὈθΟῚ ΠΘΟΡΒΑΓΥ͂ 
ἴο βίογτηι ἴμ8 ΟἷΥ̓; ΤΠ6Ὺ [611 ἀροη τΠ6 ἐπ 8 η 18 
Ὀπαυταγοθ. ΟἾ]Ὺ ἰδ6 πιϑὴ σἘῸ ἢδὰ αϑϑϊϑιθαὰ {6 πη, 
Δη 8 δηλ ν, ΤΌΤ ϑραγοὰ. ον ἰδὲ δὶπὶ ρῸ ἱπ 
Ρόδοθ. Ηδ νὶμ5 ΘΥ ΘΠ πὸ ἘΡὨΙΑἸτο8, ΚΠῸ Πδα 
δετγανοὰ της οἰτν ΓῸΥ τὰοηου. οΐηρ ἰδ ἀπά ὸσ σοπι- 
Ρυϊείοη, ἀπ ἀποοηβείουεῖν ϑουνίηρς ἃ στοδὶ σϑιϑο,} 
ὯΟῸ σΑΪΔΙΆ ΣΎ ὈΟ[0]] Ὠἴπι, πὰ ἢ6 οι πα ἃ πον ΤΟΙ ΤΥ. 
[τ ποῖ ΟὨΥῪ ὈΟμοονο8 [Π6 ρΘΟρμ]ς οὗ (σοὶ τὸ ρογίογηι 
Ὑμδῖ (ΠΟΥ πανο ρτοπηβοα, ὃ 9 ννϑἢ τρβ οι [0]- 
Ιονγθά ρμϑγβοπβ πκὸ ΒΔ δπὰ τῃ 5 πηδῃ, 88 τ θα 
0 πδὰ {αγῚ βογοὰ τπῸ σουγθθ οὗὁὨ βδογοὰ ἢ ΒΊΟΥ 
ἀσαΐηδῖ {ΠῸῚΓ ΟῚ ΡὈΪο, τὴ ῥοου] Αγ Κιπά 6858. 
ΤΊβ τ8η, Κὸ ΒδἤδΌ, 18 Ὀ]6586 4 [ῸΓ 41} πο (εἶ. 
«7Ζαίξκιι οὐ ἴπιο ραββαρε, Ρ. 8, ἀ). 

νοῦ. 26.ὡ Απὰ [9 τηδὰ ὑνοχιῦ ᾿πο [6 Ἰδπὰ οὗ 
189 Ἡϊΐθ6. [τ ον Ὸ8 ἃ 8Ρ66.14] ἱπηίογοβε ἴῃ [86 
τη [ἢ δὲ δα ΤΙ 68 δΓΟ ΓβΟΘα οὐθὴ ἰπΠἴο ἃ 5 ΓΑΠρΡῸ 
Ιαπά. Οτθοὸκ ραιγοιθι σοῖο ἰμδὲ ἘΡΡὨ ΔΙ ῦδ8 
ἴατοα 848 ἴθ ἀοβογνοὰ ;ὅ ΟἿΓ ὨΙΞΙΟΤΣΥ ΘΟ ρίογ8 (86 
ἔν Γ Ὁ] 6 ἀσθτηΥ Ὑν ΠΙΟ ἢ 661} 118 ππϑῃ, ἴο 5ΠΟῪ 
(δὶ 48 δὲ αἰὰ ποῖ ἀοβίρση θα] (ῸΓ τῃ6 βδῖκὸ οὗ Ἰπο πο 
Ῥγϑοίίοα ἐγοϑϑοη, 80 Π6 88 8180 [Π6 ᾿πϑίΓυτηοὩς 
οὗ βοϊίηρ ἃ ΡῬΓΟΒΡΟΙΌΙΒ ΘΠΙΟΓΡΓΒ6 οἡ ἴοο. Βαϊ 
ὙὙΠ6ΓΘ 185 ἴη6 Ἰαπὰ οὗ ἴ86 Ολέπι (ΗΕ 68) ἴὸ ψ Ὠ ἢ 
Ὲ μους [πὰ ὨΘΑΤΙῪ 811} ραβϑᾶρεθ ἴῃ ὙΠοδ ϑδογρ- 

ἴατο πιϑκοβ τηρηιίοη οὗἩ 186 ϑ8οη8 οἵ Ομ (ΓΙ, 

Ε. Υ. Ηε1}), 186 Ομ ΟΣ, ΕΝ. Βϊεμ), δπὰ 

ἴ6 Ομ (ΘΙ, Ε. Ὑ. Ηϊετο5), τὰ6 πδπὶθ 

ΔΡΡΟΔΓΒ ἴο θ6 ἃ ΟΠΟΓΑΪΙ ἴοττη, 1Κὸ τΠ6 ννογὰ (δπδδϑη- 
ἴω. Ἐροοίδ ΠΥ ἴῃ 86 ἴῆτθο ραύβαρμοθ ὙΒΟΓΘ [110 
ΟΝ ἴηι ἀτὸ πιθπεϊοποϑαὰ ἴ (δ οϑῃ. ἰ. 4;1 ρβ. χ. 29; 3 
Κρϑ. νἱὶ. 6), ἐμεῖγ Ἰαῃὰ δπὰ Κὶηρϑβ ᾶγὸ μ᾽ δορὰ θεῖοι 
ΒΕΣρὶ 8δηἃ Αὐβδιι ἴῃ Β0 ἢ ἃ ὙΔΥ 85 ΒΘΘΙῺ5 ἴ0 ὈΘ ΒΡ- 
ΡΙ 8016. ΟΠΙΥ ἴο [Π6 Ρορυϊδίίοῃβ οἵ Οδῆδδη. Μον- 

6.83 δι88 Βι 38 .1:}}7 χηαἰπἰαίποα τπαὲ Ὁ ΤΩΣ δηὰ 

ὩΣ τοίου ἴο [ῃ6 βάπηδ τϑοὶ οὔ ροορὶο ; ὕαὶϊ ἰξοδῃ-, 
ποῦ Ὀ6 δεςσορίοα παῖ {Πἷ8 ταοα οοῃβίδιθα ΟὨΪΥ οὗἉ [86 
Χύμα οὐ Ογργαβ. [Ὁ τπυϑὲ σϑῖμεῦ 06 δϑβυσηθα 
᾿(π6ὲ 186 ΟἸἰ τε ΘΉΒΎΨΟΣ ἴ0 8 ΠΔΟΓΘ ζΘΠΘΤΔΙ ΘΟΠΟΕΡ- 
᾿ οη, ἩΕΐς ἢ 4180 ρᾶνο ἴο {πὸ Εἰτση, [ΠΟΙ͂Σ ΘΟΙΟΠ 518, 
16 ὩδπηῈ ΠΟΥ ὕόοτο. ὉΠ ἰδίου αὶ πρ ἡ τερε 
ιἰἰοη οὗ Κἰτάπι, ψῖςἢ Δρρ] θά ἰς ἴο Ιοπΐδηβ, δίδοο- 
ἀοπίβη8, δῃὰ Εοιπαπβ, τοῦ] ποῖ παν ὈΘΘῺ μοδϑὶ- 
16, 1 16 πδπιὸ δά ηοὶ οσαγγοὰ ἢ} τ 6 ποοῃ 
οὗ οὐαεί-αἀἰιοοίίετ 5," ἀπ ἰάθα γΒῖ ἢ σομραγδῦνγο ΡὩΣ- 
ἸΟΙΟΡΎ τη  ἢπὰ ἱπάϊοαιοα. Νον, 11 18. πηαᾳπθ8- 
τἰοπδῦϊο τᾶν τῃ6 Ῥμοηϊοίαη οἰδεβ, ἢ} το δὲ 

ὁ Ἐρῃίϊδ᾽ίοα τῶϑ ἰῃ9 ἱγαίΐος οὔ ΤΠοστθοΡΥ δο, οὖ. Ἡοτοά. 

υἱ!. 218. Τυλάϊθοηβ δγὸ δι}}} ουστοης οὗ ἃ Ἰσαῖϊος δὲ 2658 
(1806), πο πὸ οὐ κοὰ ἰο 866 ἰπίο οχῖϊθ. 

Ἱ [ΤὨδὲ [6, Ὑότο {π|8 ρϑορ]α ἰ δροίϑῃ οὗὨ υτνᾶκσ ἔλθ Ῥόνγαί 

ἴοττω οὗ [15 ραϊγοηνταίο, ψὨ|ΣὮ ὨΔΡΡΘΏΒ ΟἿΪΥ ὅγο εἶσθαι --- 

οἱ δυάᾳ. ἰ. 28, 2 Οἴτοη. ἰ. 17, διὰ ἐδο ρίδοοα πιδινρὰ ἴω ὦ 
(οχὶ. --- [π.} 

ὃ Ρλδπίχίαν, ἴἰ. 2, 3218, οἷο. 
9 1 πέγο αἰτοδὰν αἰτοοιοὰ δεϊδαου ἰο (818 ἴπ ἔδο Δίαξ. 

Αμονιλίέιεν (Βοτιη, 1543), ν. 281. 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ 1. 321-96. 48 

τοῖς οϑα, ΔΙῸ Θυθῃ οἱ {Ποῖγ οστὶ οοἷ 8 ἀοδιρπδῖρα 

ὉΥ ἴὴ6 ἵοστοβ ΣἼΓΠ δηὰ 772. Α.8 ΔΌπι 8 Ἰον ]δηἀ9, 
“Οὐβηδδη ᾿᾿ ὈΘΟΆΠΙΟ [Π6 9ἜΈΠΟΓΑΙ ΡΟΡΌΪΔΙ Ὠδιη6 Οὗ 
Ῥαϊεπο, 80 ἡ Κοννῖθο ἴο ἃ οογίδίη οχίδηϊ 1} 6 Ὡ8Ι)Ὸ 
Ομίτάπι Ὀοοδιμδ 8. βΈΠΟΓΑΙ ἴοτι ΔΡρ]εὰ ἴο 4]} 
Οδηδδηΐῖοβ. Ὑ μθη ἴπ6 ῥϑηϊο-δέγιοκ Κρ οὗ Αὐδπὰ 
11 η Κ8 [ῃδὲ 1δγϑθὶ δ6 τοοοϊνοὰ βιρροῦὶ ἤῸπὶ ἴῃς 
᾿πηρβ οὗ Εσγρῖ δηὰ τῆο ΟΝ τπι (ἢ ᾿ βα Υἱὶ. 6), 1818 
Ἰδιῖοῦ δπιθ σ8ἢ ΟἩΪΥ͂ δι χη ΐν ἴῃ σοδβυ οἰ 168, νΠΟ56 
Ρον σ, ΠομῚ Ὑυτὸ ὑρνγαγαὰ5, 88 6]: ΓὨτουρ]οιυς 
ἴμ6 τοτ]ὰ. τουι [86 ἴλοΐ τῃΔτ ΟἿΥ ρϑβϑᾶρο ΤΠΟΓΟΙῪ 
δΆΥ5 181 [86 Τὴ ῬγΘηϊ ἰητἴο {86 ἰαπὰ οὗἉὨ (δἰτιη,: 
διὰ, ΡΥΓΘΒΙΡΡροΟύ 5 ἴῃ6 ΟὟ Ὀι1}0 ὈΥ ἶπὶ 845 511} 
Κηόνσιι, τ ΤΩΔῪ ΓΟΔΒΟΠΆΌΙΥ δ ἰπίδγτοα {πὲ ΠῈ τγθηῖ 
ἴ0 16 δι} τ] Κπόνσιι Οἱ τῦτη που οἵ [Βγδε]. 
ΤὨΘ ΕΡΜΗΣ 18 στοβῖ μου ἢ ἴ0 ᾿0 80} {Υ ΟἿἹΓ 860 Κ- 
ἱῃνσ τὰϊβ ΠῈΣ ἀροη τὸ ῬΗαηϊοίδη σοδδῖ οὐ ἰβίδ πα 8. 
Α τειπδῦκῶ]9 ποῦοθ ἴῃ τὰς Ταϊπιαὰ (δοία, 46 Ὁ), 
ἀεπινοὰ ἔγοπιὶ δπείεπι ἰγβαϊοη, την Ἰοδὰ ἴὸ [86 
δΔΙῚ 6 ΠΟὨΟ] πϑῖοπ : [ζ02 18 πο ρος ἡ δτο [Π6 ἀγείηρ 

οὗ ΤΌΞΩΙ 6 ςαττί θὰ οἢ, ΒΟΓΟ [ΠΟΓΘ 8. ΒΥΔΟΙΏ(ἢ- 
ἴδῃ ὅ ΡΌΓΡΙ6 ἀγεῖπρ- 68:8} 15Ππιοηῖβ, Πονα ἴο [86 
τηοβὲ γοοθϊ [ἸπΠ168, [Π6 οοδδῖ ἴγοπι ΤΎΓΟ ὈρΡΔΓΒ, 
88 ᾺΤ 85 ἴΠ6 δυΤΓΔη ΑἸΟΧΑΠαγία, νγ5 ΥΟΓῪ τῇσἢ ἴῃ 

τρίο (ΕἸείοτ, χνὶ. 611 [Ἕρο᾿β ΤΎΊΔΠΕΙ. ἱν, 2807). 
ΟΥ̓, ὈΓΟΓΥ [ΔΓ ΔΎΔΥ ἴο ἴΠ6 ΠΟΓΙΙ, ἴἰ 18 ἴγπι6, ἰη [Π6 

Ῥτγοθθηῖ 7606] 61-.4.4]8, δὲ ἃ ροϊπηϊ ΠΟΓΟ ἃ δρ᾽οπαϊα 
ΠΟΙ νγοϑς ργοθρθοῖ οΥοῦ [86 ρἱαὶπ ἴο τμ6 ἰδΚὸ οἵ 
Ἀπέοςϊ ΓΒ ἰϊ56}, Τ Πποπιδοη ὃ ἐοιιπὰ ὨἰΠοτίο 
ἩΒΟΙΪΥ ὈΠΚΉΟΜΏ Γι1Π8 ὈΟΑΤΙ Πρ [ῃὴ6 πδτὴθ οὗ ΚΩ]Ὸ 
1σῦδγ, ὑεῖ [ἢ σελ πῶ οὗἩ οἷά πὰ Βρ]θ πα! θα ρ|68. 
ΤΒὸ βυγηδιο Καὶ! ὁ τις δα ΠΟΥΊΖΟ ἴΠ6 ἰη ΕΓ ἢος 
ἴδδι [86 ἀγεϊηρ-Ὀυδίηοδβ ὙᾺ8 ΤΟΓΤΏΘΣΙΥ οΧοχοῖβοα 
ἴδετο. Ὑμο οχίβίθῃοθ οὗ δι }]6- Γαΐ, οοποογηΐην 
ὙΠΊΘΝ ἴλ6 Ὠταθεβ βαιά τμδὺ ἸΠΟΥ δὰ Ὀθθη ν 11}}- 
οὔϊ ΜΌΓΒΏΙΡΡΟΓΒ ἔγοπὶ ϊηθ ἱπηπιθσ  σῖ ἃ], ΟΧΡ Δ] ἢ 8 
ΔἰΙδῸ Δ θοῦ ΓΕΙΆ ΚΑ}]6 ἰγϑαϊίοπη οὗ τῃ6 '[4]- 
τλρὰ : τμδὲ 1.1.2 ἰδ ἃ εἰτγ ποῖ [ΠῸ ΘΟΠΑΠΘΙΌΓΕ οἵ 
ἴδ Ἰαπὰ αἰὰ ποῖ ἀςβίτογ, δηὰ ἴο ὙΒΊΟἢ 1Π6 ΔηρῈ] οὗ 
ἀεδῖῃ ΠΕΥῸΓ οοπιοϑ, ὑὰϊ τπΠδῖ ΠΟΥ͂ ὙΠῸ [86] [26 δ8Ρρ- 

80} οὗ ἀδδίῃ, ἰθᾶνο [Π6 ΟἿἿΥ οὗ Π6 }Γ ΟὟ δοζογά. 
τραοη8 ᾿ἰκα [18 δ΄ῖῸ ομδσδοίουιβῆς οὐἨ ὅδυη- 

πουβρ. [ἴῃ 6108 ΠΟ 016 νγᾶ8 8]] ον ἴο ἀΐο οὗ 
ἴο Ὀ6 Ὀυγίοά δ Το ΟἼἸΔΓΟΒ 20 δοσρθηΐίβ σϑτη. 
Νείμαῦ οουἹὰ ΤΠΕΥ φεπείγαϊθ ἴο [Π6 Ἰαπάὰ οἵ {116 
ΑδίγΡδ] 68, οὐ ἴἢθ 1δ]δηά (ο8β. ΤΠθ ᾿5]δηὰ (Ὁ8 
ἷδ αὲ 1Π6 Βαῖη6 ΠΙῚΘ 0Π6 ΟΥ̓ [06 βοδίδ οὗἩἨἁ [π6 ἀποίθης 
Ῥυγρ!οῖταάθ. ἴη τηο δι γτίδῃ εἰἵγ Ετπιοβα [ΠΟΤ υγ88 
8 [ἸΏ }]6 οὗ [Π6 ὅπη, οἢ δοοοιης οὗὨ ΜὙΒΊΘῊ --- 85 [ἢ 6 
ΒίΟΤΥ 511}} τγεπὶ ἴῃ ΜΟΑπιπηοάδῃ {{π|68 ---- 800 
Δ ν ΠΟΣΉΟΙΒ 8η1Π14]8 σδηποῖ ᾿ἰἴγο τΠογο.6 ΝΆΠΊΟ, 
Τυϊη5, δηά ἰγβάϊοη νόοῦ]ά {πογοίοσο ἱοπὰ ἴἰὸ ἰάθη- 
ἐν ΚΟ ΓΟυδΥ 88 [16 τοπηηδηϊ οἵ δὴ δῃοϊοηϊ Εἶν, 
ἀἰδάη συ δῃρα |κὸ (ο8 [ὉΣ ἃ βρϑοϊῆς ἰοτῃ οὗἩὨ ἰπά8- 
ὮΥ δπὰ ἴοσ ἰὼ διιη- ουβῃὶρ, 1 ἱπάροα (8 1186} 

(1.3) ὕο πσὶ ἀπάοτείοοά ὑγ ἴϊ. 
Ι,Ὁ2Ζ ἰ8 ἀεβεγίδεα ὉΥ 118 ὨΔΠ16 88 8 ρΪδοα οὗ αἰπιοπά:- 

εἴσοες (ες. χχχ. 37). Απὰ ἱπάροά, ῬΠ]ΟΙορ Δ} 
ΓᾺΣ ἰδ δἰκῖη ἴὸ πιῶ, πὰ. Τὸ ατθοὶς κάρνον Βἰρη!- 
ἢδδ δπιοπὰ (οὰ δοσουηῖ οὗὁὨ [ἴ8 Β[ΔΡ6) 88 γγ6}} 89 
πὶ δπὰ οκρ. Εὐβοῦϊυ8 τγ88͵ ἱπάπορα ἴῸ ἰάἀοΠΕ Ὗ 
ἴδε Ἰαηά οὗ (8. Οὔτ ἢ ΟΥγρῖπιδ, ἴΠ6 ταῖθοῦ 

1 ΟΥὁ ἀκτή, Οοε (ἰλὰο ἰμἰδυνᾶὰ Οο6), ἐαμέδε, εοεία, εθέε, 
Κάμε. 

8 Τηὸ βερξ. ΘΟὨΦΙΔΒΟΥ (τἱϊδ ὈΔΙΘΙΥ ὑπὸ οχοθρ οη2) 

ἱπαδαϊδίο 2 ΩΓῚ ὉΥ ϑακίνθινος. ΟΥ̓, Αἀ. Βομιιίάϊ, Φί 
ετιοολέξολεν Ῥαρυγμεμνξωπάεη (Βοτη. 1342), ν. 184. 

8 Οἱ Βιείοσ, συἱἱ. 1677. [(ΤὨοπιδοῦ, ὕσωγπέν ζοηι Αἰέρρο 
Ιο Μρὶι. Σεδαπον, ἰὰ Βιδίίοιλεεα ϑαενγα, υοὶ. υ. Ὁ. θ67. -- 

15] 

θοσϑῦβα ἴῃ6 ΟΥργίδῃ δ] βηοπὰβ ἡ το οοἸοὈταϊοα ἴῃ 
δηθαυΐγ." ὙΤΠ6 δἰπιοη ἀ-ἴγ66 μ89 δ΄ συ Β δρουπάρα 
ἴῃ 106 ΠοΙ]γ ἰΙαηὰ. ΤῈΠ6 οἰ 68 δῖὸ ἰῃ χαΐπβ, Ὀπὶ [86 
[166 51}}} ΠουΓΙ8868.. 

ἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊ οεβϑβδέοη οὗἉ ρογίδεϊ οροάΐδηςο ἰ8 δἰἐοηδοά ὈΥ͂ 
1[π0 οοββδου οὐ γΡογίοοϊ νἱοίοσγΥ. Βοπ)διμ ἀο68 
ποῖ ΘΧρϑὶ (Π6 ὨΟΒΈΏΪΟ Ψοδιι810 τὰ ΨΔεγιβα]οπὶ θ6- 
σϑῖι80 Ὧ6. Ὧ88 Ιοβῖ ἢΪ8 ἥγει ἴονθο. ἘΠ6 (Γῦο8 οὗ 
Ψοϑορῆ, οὔ {ΠπῸ ΟἾΟΡ Βαπά, αἴ 80]6 ἴὸ σοῃαοῦ 
ΒΒ οΙΠ6Ι, Ὀόσοδυβο (ἀοά 15. ἢ {ΠΏ 6. Βοηϊαπιΐῃ, 160 
γα δηῖ {Ὁ 6, 18 ΔΙΪοθα τὼ ὑϊδηηο, Εἴς 1811. ἴο {τὶ- 
ἘΓΏΡῺ ; ἴογ ψμθη ΒΟΙΠ6] γοβὶβίε [ἢ 6 50Π8 οὗ ΦΌΒΘΡἢ, 
{[πΠ6 Ἰαῖου σεῦ δἰάθα ΒΥ ἃ ἰογϊιιπαῖθ ἱποίαθηϊ. 
Βοη)δηλη αἰά ποῖ σΟΠαποΥ «6 Γιβαίοῃ ; ΤΠογοίοτο, 
ποῦ [86 Κίηρ οιἱὧ οἵ Βεη)δπιΐη (88}}}, θὲ 186 σα]οῦ 
ουῖ οὗ Φυάδῃ (Πανὶ), ἀνγοὶς τῃοτοῖη. ΗονοΥΟΣ, 
ἦς 18. οὗἨ ΠΟ ΑΥ81] ἴο σοΠη ΠῈΣ ὈΥ͂ (1, ὉΠ]|688 ἐξ δ6 
8130 πηαϊηϊαϊποα ἴῃ δι ιἢ ; ἴον Βοῖμοὶ Ὀροδιηθ δῇοῦ 
ὙΓΑΓΩΒ ἃ Βοιῃ-ἄνοη, ἃ Ηουδξο οὗ δίῃ. 
ΤΑΚΚΕ; Π] ροῖ, 11] δροπῖ ; Ὀπὶ [δ αἷδὸ τυ οἢ 

88 θδΘῃ στρ ν ροῖ, 18 δρῖ ἴο Ὀ6 Ἰοβῖ, ἢ τὸ τῇδ Κθ 
ΟΌΓΒΟΪΙν ΘΒ ὩΠΎΓΟΓΙΏΥ οὗὨ [6 αἰνίηθ Ὀ]οβδίηρ,, [δῖ 88 
ἴΠ650 Ρ]αΟο8 ΨΟΓΟ ἀρδὶπ ἴ Κοη ἔγοπη ἴπΠ6 5ΓΘΟΙ 108. 
[Υ̓ΟΒΡΒΎΟΒΤΗ: Ηοῖο 1Πθῆ 5 ἃ ΒΆΡΡΥ ΟΡ- 

ΡΟΥΓΆΉΪΥ ΤῸΓ [086 τηδη οὗ ΒΕΙΝΕΙ; πα παῖς μανθ 
ἀποὶο 1} 6 τθη οὗὁὨ ΦΌΒΟΡΙ δὲ Βεῖμο], δηὰ ἢδνθ 
ὈΘΟΟΙῚΘ ἃ ὙΟΥΒΕΪΡΡΟΥ οὗὁὨ ἴη6 σι Οοά, δπαὰ Βδᾶνθ 
118 ὈΘΟΟΙῺΘ ἃ οἰτἰΖοη ΌΥΟΥ ΟΡ οὗὨἨ [Π6 Πολνοη ]ν ΒοΙ Ε], 
1Πὴ6 ποιδο οὗἩ ἀοὰἂ, ἩΠΙΟἢ Μ{1} βίαπαὰ ἔοσγονοσ, Βαὲὶ 
ἢ Ἧς Ἢ 86 αι18 [π6 ἤου86 οὗἩ σοἀ ἴο ρτοραρδῖθ 
Βοδιποπίθη δηα 1ἀοϊαῖσν. Τὸ τηϑη οὗ ΓΝ 6] 
{ΠΘΓΟΙΌΓΟ, 18 ργοβοηϊοα ἴο 118 ἱπ [18 ϑϑου ρί ΓΟ 88 8 
ΒΡΟΟΪπηθη οὗ (πὶ ο1488 οἵὐὁἨἁ ΡΟΥΒΟΏΒ, ῆΟ ΠῸ]Ρ ἴΠ6 
μυτοῖ οὗ αοὰ ἱπ δον ψόοῦκ ἔἤοϊῃ πηοῖνοϑ οὗ ἔδαγ, 
οΥ οὗ νου] ]γ Ὀοπεοῆϊ, δπὰ ποῖ ἔγοπῃη Ἰονο οὗ ἀοά; 
πὰ ψῆο, του πον αν Ορρογίθ πη 168 οὗἉ βρί Πα] 
Ὀαποῆι, β χης τμοβῈ ὀρρογίπηϊ ο8, απ ὄνθὴ βῃπῃ 
[μο ᾿σῃῦ, πὰ ρὸ ιΝΑΥ ἴγοπὶ ΒοῖΠ6], 1Π6 Ποῦ οὗ 
ἀοά, 48 ἰξ τνοῦο, ππίο βοῖμθ ἰδι- ΟὟ Ἰδηὰ οὗ 180 
Ηϊῦοβ, πὰ θα τἴποτὸ ἃ ποδίμοη [2 οὗ {Ποῦ 
ΟὟ. -- ΤῊΕ ΒΑΜΕ: ΤΠΟΓΙῸ 8ΓῸ ΤΟΌΥΣ ΟἾ45868 ΟὗὨ ρΡ6Γ- 
ΒΟΠΒ, ἍὮΟ86 γναγίουβ οοηάποϊ ἰοναγὰ τπ6 ΟΠ γοἢ 
οὗ Οοά, δηά ἴο ἴΠ6 ξοΒρ6] ργεβεῃθα ὈΥ ΠΟΥ, δ ΓΟΡΓΘ- 
βοηϊοά ὈΥ ΟΣ σαβὲ8 ἴῃ ἴπ6 ΒΟΟΚΒ οὗ ϑοβῆυδ δηὰ 
ψυάχοθ; παπιοὶν, --ὶ. ὙΠΟΥΘ 8. 6Π|8. σ886 οὗ {6 
Ἰηδὴ οἵ Β6Ι86]. 2. ΤΠΟΓΟ 18 {ΠπΠ6 οδ86 οὗἩ [80 Κο- 
ὨἱΐοΒ, ἴῃ γ6γ.16, ψὴῆο πεϊροά Φυσδῇ δῇου τον Υἱο- 
τοτῖοβ ἴῃ σδῆβδῃη, ἀπά τὸ τϑοοϊνοα ἱπῖο [Ὁ] ον β ἢ Ρ 
σι το πὶ. 8. ἼΠοτο ἰ8 ἴΠ6 6456 οὗἩ [πΠ6 ΟἹΡΟΟΏΪΟΒ, 
ὍΠΠΟ οϑηθ ἴο Φοβλια ἔγοπι τηοῖνοβ οὗ ῥέαγ, δπὰ 
66 δατηϊοᾷ τὸ ἄν ο}} ἢ βγδθ], ἃ8. ΠΟΎΘΓΒ οὗ 
νι οοά δηὰ ἀγαῦγοτϑ οὐ νναῖογσ. 4. ΤΒΟΓΟ 18. {Π6 6880 
οὔ δμαῦ. 81:6 βίδπάβ οιἱ ἱπ Ὀδδα {1 σοΟπίΓαδὲ 
ἴο [6 τηδῃ οὗ Βθῖμο]. Ης με]ρεὰ {16 βρίοβ οὗ 
Φοβαρῆ, ἀπά νγϑ βραγοᾶ, τ ἷ5. ΠΟυδο πο], δὲ 
αἰά ποῖ οἴοοβθ ἴο ᾿ἶνο ἴῃ τπ6 1. Βει 6]. Βυῖ δηΔῸ 
τοςοϊνοα τῃ6 δβρὶ68 οὗἩἨ Φοδῆιιδ, ὄὀνθὴ Ὀοΐοτο ἢ ᾿ιδᾶ 

ἱηθοα 8 βίη] νἱσΐοτγ, δπὰ 86 ρῥγοίδεβοα Βδσ 121} 
1η τποῖγ ἀοά; δπὰ εἰ: 88 ΒραΙοα, 8ὴ6 Δηἃ ΠΟΥ 
ΠοΟυΒΟ ΠΟ], απᾶ Ὀδοδσο 8 τηοῖποῦ ἴῃ 1886], Δῃ 8ῃ- 
οΟβῖγθβϑ οὐ Ομγίβι (866 Ψοβῇ. υἱ. 25). -- ΤῈ.]} 

4 Οἵ, Βοοματέ, Ἡϊεροζοίοον, ".. 140. Αγμολ (θὰ. Απιδἰο!ά.) 
». 89, ν. ν. 222. 

δ Οὺ ἐμὶ8 δὰ ἔπ6 ]οπίορ Ὀοϊΐοοδ, Ἡδίοἢ το} ὍΘ ΣΔΟΙΘ 

ἐΒβοσου ΒΥ ἰσοαϊδὰ ἰη δο δοοοπὰ ματχὶ οὗ πὲ. ᾿εροξοίεον, 

ΘΟΙΏΡΑΤΟ πιοδηνΐϊο, ἈΠ δη, δε, Απέσι. Υ͂. σδρ. γἱ}}. ; 

σδΡ. χ. 49. 
6 Οἵ. Εἰς, χυΐ!. 1010. 
Ἶ Ομδδαδου, οἡ ἐλεπῶμδ, Ρ. 66. 

8 Αἰδοηβθ, Ρ. δ2 ; οἱ. Μουγείιδ, Ονργμς, Ὁ. 80. 
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Α {ἰδὲ οὗ ρίασει ἐπ ἰδ6 οεπέγαϊ απὰ ποτίλεγη (γίδες ἤγοηι τολίοὐ ἰδὲ Οαπααπίίες ιἰσόγα ποί 
ἀγίνεη οἷά. 7176 ἐγέδος τολδη δίγοπσ, πιαΐε ἐδα Οαπααπείος ἐγίδιιαγῳ ; ιολδη τσεαξ, 

αγὲ οοπίοπέ ἰο ἀρεῖ ἐπ ἐδδ πιξαεὲ οὗ ἐἦδηι. 

Οβαάρτεξ 1. 27--86. 

27 Ναεῖίδον ἀ14 [π4]] Μαπαββθὰ [ἀἱά ποι 7 ἀγίνϑ ουί ἐλε ἐπλαδίίαπίς οὗ ΒεΙΒ-Βθδη ἀπά 
ΒΘΡ ἰοτγηβ [ἀδαυρ]ίδγ- οἰ 1168], ἢοΣ Ταδηδοῖ δηα Π6Γ ἰονγηβ [ἀδαρῃύθγ-οἰ0168}, ΠΟΥ (86 
ἹΠμΔὈ αηί8 οὗ Ποῦ ἀπᾶὰ ᾿θῚ ἰονὴβ [ἀδυρσὨίογ- οἱ 168}, ποῦ [Π6 ἸππΑἰταπί8. οὐ 1Ὀ]Θαπὰ 
δὰ ΠΟΡ ἴον [ἀδιρῃίογ-ο 168], ΠΟΥ 16 ἱπῃαθιίαπίθ οἵ Μοσιἀἀο δηὰ δ΄ ἰονγῃβ 
[ἀδυρΐον-οἰι165}; Ὀὰΐ [86 Οἀμδδη 68. ψου]α ανγ6}} [δοηβϑηϊθα ἴο ἀνν6}17 ἰῃ {πᾶὺ ἸΔπά. 

28 Απᾶά [ζ σλ.6 ἴο ρᾳ88 σγἤθη [βγ86] τγᾶὰβ βίσοησ, ὑπαὶ ἴθ Ὺ μὰ (ῃ6 Οἀπϑδιίθβ ἰο ἐγ θαΐθ 
[πιαὰθ {16 Οὐδιιδδῃϊῖθ8 {ἰτρυΐαγν}ὔ.Ὄ δαὰ [0.7] ἀϊὰ ποὺ υἱΐουῦ]γ ἀνῖνο ἱμθῖ ουΐ. 

29 Νοιίδον 5 αἀ1α ρῃγαίτα ἀγῖνα ουὖ ἴἢΠ6 (ἰδπμαδηῖϊθθ ὑπαὶ ἀστοὶ ᾿ῃ (ἀοΖογ; θὰ {86 (δ- 
80 παδηϊθβ ἀνσγοὶῦ ἴῃ ἀαΖοῦ διηουρ ̓  τθ. Νοίζμογ ἡ αἰὰ Ζαρυΐαμ ἀγῖνα οαὐ (Π6 Ἰη}ι8Ὁ- 

᾿[τΔηΐ8 οἵ ΕΚ᾽ίγοι, ποῦ {ΠἸ6 ᾿ῃΒαιταηίβ οὐὗἨ Ναβαὶοὶ; θὰῖ {Π6 ΟδἙπδδηϊθ8 ἀνγοὶὶ διμοηρ 
81 τῃθηὶ, ἀπὰ Ὀδολπλα ὑγἱθυίΐίαγιοβ. Ν θογ αἸἃ Αβῆον ἀγίνα οαἱ [ῃ6 πα  Δηΐ85 οὗὨ Ασοθο, 

Ποῦ {9 ᾿ΠΔὈϊΔη8 οὗ ΖΙιάομ, ποῦ οὗ ΑΒ]αῦ, ποῦ οὗ οι ζὶρ, ποῦ οὗ Η δῇ, ποὺ οὗ 
82 Αρδῖκ, ποῦ οὔ ἔδβμοῦ: Βυΐ ("6 Αβῃογιΐθθ ἀνγοὶῦ δοὺς μ6 Οδηδηηιδθβ, [6 πῃ 8Ὁ- 
88 χτἰδηίβ οὗ {Π6 Ἰαπὰ : [Ὁ {Π6Υ ἀἸὰ ποὶ ἀγῖνα ἔμθὰ ουὔῦ. Νοιίθον ἀϊὰ ΝΑΡὨΑΙ; ἀγῖνα ουΐ 

{π6 ᾿πμαὈδη8 οἵ Βοίῃ-8ῃθηγχθϑἢ, ΠΟΥ ἴῃ 6 1ηΠΔΌϊ ΔηΐΒ οὗ Βοι Β-δηδίῃ ; θὰ Πα ἄννοὶῖ 
διηοηρ [Π6 Ο δηδδ 65, [86 ᾿μμ Ὀϊ δΔηΐ8 οὗ (π6 Ἰδηα : πανί ]688, [δὴ] ἴπ6 ᾿ππα Δ ης8 
οἵ Βοι-ϑῃθτηθϑὴ δηὰ οἵ Βϑιβ-δηδίβ θοδπιθ {γἸ αϊαγῖθ8. [ἼΘΓΘ {ΓῚ ΑΓΥ } απο ἰἤθτη. 

84 Απά (μ6 Αἰηογίίθβ ἑογοθὰ [ογονγ 6475 [816 σα] άγθη [808] οἵ δῃ ἰηΐο [6 πχουηίλϊη 
ταοπ πα 8}: [ὉΓ ΠΟΥ που] ποὶ Β66Ὲ Ὁ [πθὴὶ ὕἤο οομῆθ ἀονγῃ ἴο (6 γϑ|Π6ὺ : Βυῖ 
ΑΠᾺ]7 [6 Ατππογὶῦθ τνουϊὰ ἄνγ6}} [οομβϑαίθα ἴο ἄνν6}}7 ἴῃ τοὶ Ηδγαϑ [4,7 1ὴ Αἰ] οη, 

δΔηά 1 ϑόιδδιθίπι : γοὺ [8647 τῃ6 Βαπᾶ οὗὨ [6 ᾽ουβθ οὗ Φοόβθρῆ ργϑνδιὶθὰ [Ὀϑοϑιὼθ 
860 ρονογέι 1, 80 ἱπαὺ [Δη47 [Π6 Ὺ Ὀδοδπλο (γἰαίΐατοβ [{ὙἸ θα ΑΓ]. Αμπὰ [Π6 οοδβὲ [Ὀογάθυ] 

οὔ τ86 Απιογιίββ τσαξ [ποῦὶ] ἴτοι {Π6 ροίϊπρ ἃΡ ἴοὸ ΑΚΓΘΌΌΙΩ, ἔγοτῃ (μ6 τοοκ, δηᾶ ὑρ- 
γγαγάβ [ἔγοιῃ Μίδα! 6} ΑἸΚΓΑΡΌΐμ), ἀπα ἔγοιῃ 6]4 διὰ οηνγατα]. 

ΤΕΧΤΟΌΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Γ ον. 27. -- 8ὸ τ. 5380]. Βυὲὶ 6 ροεϊοῃ οὗἩ ἐμο γνοτὺ δὲ ἔθ Ὀορίποΐηρ' οὔ ἐδθ ϑοηύδηοο δυχρεδὶ ἃ εοπίγαςί πὶ 
ΜὨδὶ Ῥτϑοϑάοδ: ἐδθ ΗοΌδο οἵ (ΠοδϑρΡἢ ἰοοῖς ῸςΣ ; Ὀπὶ ἀγίνο ουῦ ἴπ6 δ Όϊ δε δ οὗ Βσί 6 οδὼ Μδπλδδοῖ (8 τόσο οὗ (86 
Βουμδο οἵ ΨοφδορἘ) ἀϊὰ ποὺ ἀο. Οἷ. ποχὲ ποίο. --- ΤῈ.] 

[3 Υοξ. 29. --Τ0 Ἷ δοῖθ οοῃμηθοὶδ Ἐρδταίαι τις Αἰδυδδοοῦ, γὸσ. 27 : ἘρΡμγῖπι 8190 ἨῚ (ΌΪΕ οὗὁἨ ποῖ ἀσίνίως οὐ. 

--1Ὲ.] : 

[8 γον. 29. -- ἿΣΩΞ Σ 1π ΟἿ ἴδὸ τλάδὲ οὗὨ ἰΒθπ).) Οἵ, γοσ. 16, 21, 80, 82, 88. -- ΤΆ] 

[4 γον. 80. -- Το ἰποῖεμον " ουσῆξ ἰο Ὁ οτοι(ἐδὰ Πποῖθ διὰ δἱδὸ ἰῃ γϑσβ. 81 δηὰ 88. Μδοδλδαοὴ δὰ ἘρὨ;τγαίπη ἃσθ 
οουρὶοά ἐοροίδος, οἷ. Ὠοΐδα 1 δηὰ 2; Ὀπὲὶ ἥγοσα ἐδ16 ροϊπὶ ὁδοὶ ἐσίθο ἰ6 ἰχοβέθὰ δορδγδίοιυ : "ΓΖΘΌσϊυα ἀϊὰ ποὲ ἀγίγο οὔξ," 
οὔο. -- ΤᾺ.] 

[δ γεν. 84. -- ΒΓ 251: ἰο Ῥγϑδδ ἴο ρυδῃ. ἔτοιι ἐδ ποσὰ Βδοῖληλ. ἱπίδτο (μδὺ δὴ δὰ οτἰφίῃδ}}]}γ ἰδχϑη πόσο οὗ 
Εὲδ ἰσογείου ἐδ Ὠο δὸν Ὠο]ὰ. --- ΤΕ.] 

ἘΧΒΟΈΤΙΘΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΟΟΤΈΙΝΑΙ, 

γεν. 272. Απὰ ΜαΑμΑαδΘΏ ἀϊᾶ ποὺ ἀσγίνο ουΐ. 
ὙΠ6 οοπαποβῦ οὗ 1.02 νγὰβ δοῃίουθά ὈΥ ἴπ6 ἔν 0 

ἐδ Όϊδη δ οὗἩ ἴπ6δ6 αἰδίτίς5. ΤΉΘΓΟ ΤΟΙ βἰχ ἰοῦστι- 
Βιἷ 06 οὗἨ ἴπθπι, σοΒ  πἰπρ' [ἄτοθ βοόνοσαὶ ἀοπιδῖηε, 

οὗ ἴδοι ᾿ποϊ]οβοὰ ἴῃ ἴἢ6 Ιαπὰβ οὗἨ δηῃοῦδοῦ ὑτῖδο 

Ὀγοῖμοῦ {τ|ῦ68 οοπ)οϊπιῖϊγ. ὙΨΠᾺ 186 Ἄχοορίοῃ οὗ 
118 ρ]δοθ, [6 Ἰαπὰβ δ᾽ οἱὐθὰ ἴο ἐβθῖη δα ἴοσ ἐπ6 
τιοϑὲ ρϑτὶ ὈΘΘη ΔΙτοϑαΥ οοπαπογοὰ Ὀγ Φοβῆυσα. ΤῈ6 
γόπιο οὗ 186 4} {τἴδε οὔ Μαπδββοῦ 1ΔΥ δϑοαπὶ [Π6 
τοοῖς δπδῃ (Ν δὴν 6]-Α ΚΗ ἀαυ).} Α ἴδνν οεἰτθβ, 

ΒΟΎΤΟΥΟΥ, βου ἢ ΟΥ̓́ 18 Ὀτοοῖκ, τ Π]ςἢ [611 τὸ ΕΡΉ ταΐτῃ, 
ὙγΟΙῈ τηδ6 ροοα ἰο ΜΑπδββθῆ ὈΥ οοτίδϊη αἰβιγοδ 
ἱποϊαδοά νυὺιυῖῃ τΠ6 Ὀογάοτβ οὐ Αβῆδγ δπὰ 1ββδοῆδγ. 
Ταῖβ Ἔχ] δἰ πβ ΠΥ Μδηδββοἢ ἀἰὰ ποὶ ἀτγῖνα οαέ {Π6 

1 [θὰ ἐδὲ6 ἰδ εδοδύου οἵ 6 Ὀτοοῖς ἔδιδε, οἵ. ἄτογνο ἴα 
Βι ᾽8 Βώ. ίει., 5. ν. “ Κδηδῃ, 19 ΕἰγοΓ." --- Τὰ.] 

(ΡΌΒΙῚ τυροῦ, σοκι. χνί. 11). ὙΜο ἅτε οἵ ἐμδϑο 
Ὑ48 ΒΟ ΘΠΘΔῺ ἴο ἴη6 δαϑὲ; {6 δϑοοηὰᾶ, ἔμ6 [Ὦτθο 
οἰο8 Μορίἀάο, Τ βπδοῖ, δὰ ΙὈ]θασι ; π6 ἐμϊγὰ, 
Ποῦ οὐ ἴδο βοδιοοδϑίύ. πὸ πὸ ΌΣΤΩΘΙ ΤΟΙ ἰἢ- 
οἰοθοὰ τὶ ΐη 186 ὑτῖῦθ οὐ Ιββδοῦδγ ; ἐη0 Ἰδτίου βΒῃου]ὰ 
ἤαῦο ὈΘ]οηροὰ ἴο ἴΠ6 {τῖδο οὐ Αβῆοσ. ΤῊ ἀϊδιτὶ οὶ 
[8 ρσίνθρῃ ἴο Μδῃδβθοὴ Ὑ6͵ΓῸ τ] 8016θ. Βοιἢ- 
βιιθδη (σθοκ, δουβορο 8, δ ρσοβϑοης Βοΐβλη) οὐ- 
ΟΌαΡῖ68 δῇ ἱπηροτγίδηΐ ροβίοη, ἀπὰ ᾿48 6 Ὁ γ}]6 58οἱ]. 
10 Ἰοττηϑᾶ ἃ σοπποοῦηρ ᾿ἰπκ Ὀούγοοη ἰὴ ἔσο 5688, 
88 ἃ.180 Ὀοίτγοθ [16 ΤΟΥΤῚ ΓΟΥ͂68 οδδὲ δπὰ τγοβὶ οὗ 16 



ΟΗΑΡΤΕΒ 1. 237--6. 

δοτάδη, δῃἃ τὋϑ 8 Ῥγθοίουϑ οδϑὶϑ ; ἱῃ ἔπ μόν, [86 
ἀεδεγί-ἶκ6 τ] Ὺ οἱ τ]8 δίτεδπη. [Ὁ γγ88 δὴ ἱπηρου- 
1δηΐ ρἶδοο ἴῃ ὈΟΤΏ δηςίθης δπὰ Ἰδίθσ ἔσηθβ. ἘΒΙΒΟΥ 
μα Ῥασοδὶ, [πὸ ΒΙΊΡὮΙΥ ἱπιε!] ἔχοηῖ ζθυ 15} ΤΤΑΥΟ]]ΟΣ 
οὗ [πὸ 141} ΘΕ ΠΌΓΥ, Ὑὰο τη80 818 0,806 [6 66 ῃ- 
[18] ροΐῃξ οὗἨ Ἠΐ8 ΤΟΘΘΆΓΟΙΟΒ, 58 Υ8 ΟΥ̓ 1ἰ : “1 16 βὲϊα- 
δῖδὰ πΟΔΥ τίς ἢ γδίοσβ, 8 Ὀ]οδδθα, σ]οσίουβ ἰαπά, ἴδσ- 
16 85 τῇ ἀμόνι οὗ ἀοά, 88 ἃ ρϑαῖο οὗ ῬΑγϑαΐδβο ̓ἢ 
(Βεουϊη οὰ., ΡΡ.1, 6; εὖ. Ζιη2 ἰπ Αβῇουβ δεη). οὔ 
Τααεία, '.. 401). ὙΠ βιτπδοη οὗ [86 Τγοο οἰτο8 
Μερμιάάο, ΤΔΆΠΔΟΙ, ἀπ [Ὀ] 6 δηι, πῃ 186 ΠΟΌΪΘ Ρ] Δ η 
οἵ δεζτεοὶ, νγδϑ 64 08}}ν ἔβνόγα Ὁ]. ΟὈπηοοτπίηρ [ἢ 6 
ἄγει, ἰτ ἰἴ8 ἴο Ὀ6 ΘΟπεΙ ἀγορὰ 85 6518} 1864 {Πδῖ 1 
ΔΏΒΟΓΒ ἴο 86 ο]4 ],ορίο, τπ6 τηοάοτῃ 1.6) (ΕοὈ. 
ὧι, 828; [1]. 118); ΔΙ Πουρὴ 1 δπὶ ποῖ οὗ ἴΠῸ Ορἱῃ- 
ἰοῃ ἐμαὶ (Ὠ6 πδπῖὸ 1ρῖο, ἢτβιε πηθηιτοποα ὈΥ Ε80- 
δία δηα Ψοσζοπιθ, 18 ΘΕΥΙΩΟΪΟρΊΟΔ}}ΥῪ ἀοτίνοά ἔγοσα 
Μεριάάο. 11 ΔΡΡΘΔΓΒ ταῦ ἢ ΤΠΟΤο ᾿ΙΚΟΙγ ἴπδὲ [κ᾿ η 
8 8 δησίοηϊ ἐν βοκτῷ τὰ] θοη οὗ Μορίαάο, 
Ὑε Πἰο ἢ δ ΘΟ] ΠΘΠΕΥ 1ῃ [Π6 ΠΠη6 οὗἩ [Π6 ΒοτΙηδη8 ὑ6- 
οδιιθ 1,Δἰἰζοα ἱπίο 1 ρὶο. ΤΑΔΏδΟΝ 18 ΟΠ ΘΒΘα Κ 
(Π)8ὲ ῥγοβδεηΐῖ Τδ πηυκ (ΘΟ θοΥν 8 ἢ οΐδα, ἃ]. 164 ; 
ΒοΡ. ἰϊ. δ16, 11. Ε11): ΤῊΘ τόσο ΘΟΠΒαΘΠΗΥ 
ΤΩΔΥ 1 βυρροβῖ ἴΠ6 πος οσῖπρ 6] Διη ἢ 85 ἴΠ6 βἰἴ6 
οὗ Τοίξαπι ΔΙΟΠΟΙῸΡῚ ποῖ ῥσχοροβθὰ 88 βῦς ἢ} ὈῪ ἴμι680 
ἼΑΥ6]]οτβ.Σ ἘΟΡΊβοηυ τοϑοῃοα {18 Ρ]Δοθ ΠΌΙΩ 
Φοηῖπ, ἰπ δροιυΐ οὴθ Βοῖχβ ΓΥΓΑΥΘ] ΓΠτου ἢ ἃ ἤπη6 
ςουπῖσγ (Δι. Κεδ. 1ϊ. 818 8.). 1)ογ8 ἰ6 1116 νχ6}}- 
Κηονῃ Πϑδπῃμάθγα, Τηϊῶγα, οὗ 186 ρχγοβθηῖΐ ἀδύ, οἢ 
ἴδε οοαδὲ (Εἰοσ, χνΐ. 608, εἰς. [Οἀρὸ᾿ Β ΤΥΔΏ8). ἱν. 
278]}. ΦΔορῆ. χυνῖ!. 11 πᾶπλθ8 ΕΠ ΔΟΥ 4150, οὗ τ] ἢ 
μοσὸ ποι μίηρ, ἰἴ8 βαΪϊά. ὙὍὙῃ6 βᾶτηθ ρϑέβαρο δΎΤ.Β 

μαι “1Ἰμ6 δοῃ8 οἵ Μαπαϑβθῇ οου]ὰ ποῖ (ἢ 29). ἶὮ 
ἄπιτε ουὖὐ [πὲ ἱπμδοὶἐβηι8.᾽ Ἐν ἀΘΉΠΠγ, ΜδΠΘΒΒΘ ἢ 
ἀορεπάρα (0ΓΥ ἴῃ0 Ἔχρυϊβίοῃ οὗ [16 ἱπ ΠΌΑ πῖ8 οὗ 
{8688 οἰ68. πρὸῖ [6 οΟὔροΥΘ ΟΣ. οἵ [ββϑομδγ, ὈῪ 
ἭΠΟδ6 ΤΘΙΤΊΙΟΣΥ ΠΟΥ͂ ΘΙ Ἰπο]οθοᾶ. ΤῊΘ ΘΧΔΠΙρΡ]6 
οὗ 16 τροθ οὗ Φυάδῃῃ δηὰ δίμηθοῃ, ἴμ6 Ἰδοῦ οὗ 
ΠΟΙ ὙΓ85 ΘΠ ΌΤΟΙΥ ΒυΓΤοῦ παθα ὈΥ [Π6 ΤΟΙΤΏΘΓ, ἀο068 
ποῖ δϑοῖὼ ἴὸ παῦθ Ὀδθη ἰπνϊϊαὶρ, ᾿βββοῦδγ 18 [86 
ΟἾΪΥ {ΌΠ}ὈῸ 6 σΟποοχηΐηρ; Ἡ ΒΙΟΝ ΟἿΓ ΟΠΑΡΙΘΥ ρῖνθθ ΠῸ 
ἰπίογτηδίίοη. Βαϊ βίῃσο ἴῃ ἴῃ ς8886 οὗἉ Ἀ]1] [Π6 ὑγ1Ὁ68, 
Ἔχοδρὶὲ Φπάδῃ, ΟὨ]Υ [Π086 Οἱ 1168 ΔΥῸ ΒΕΓ ΘΠ τη οΓαϊρα 
ουΐξ οὗ πι ἷσἢ {π6 δ μδβηο5 Πδα ποί ὈΘ6ῃ ΟΧΡΟ]]οά, 
18 ἱπίθσθῃοθ 18 ἰπδὲ ββδοθῃασ δὰ ἀσῃο ἢΐ8 δυσί, 
δηὰ [Π81 186 οἰ 68 ὙΠῸ ἷ8. Ἰ᾿ τ 8 ἩΥΒΙΘᾺ αἰὰ ποὶ 
ΟΧΡΕΙ τοῖν ᾿πΠ Δ Ὀ Δηἴ8, γογΘ 7π80 ἘΠ086 ὙΠΙΟΝ Ὀ6- 
Ιου ἴο Μαπδββοῆ. ὙὉὍὙμὸ βδίδίοηθηϊ τῃδὴὺ ἴῃ 
ΒειΈμοαη, Μορίάάο, ΤΆΔΠδο., δπὰ 10]οᾶπὶ [86 
Οδηβδηΐϊ ΣΟΙ Π6(, ̓ Ἰπο]πἀ ρα {ΠΟΓΙΘΙΌΓΧΘ 8180 4]] [δὲ 
τά5 ἴο0 ὑξ 8814 δθοιιΐὶ 5βδοθαν, δηὰ σοπάογοα ΔΙΣΊΠΟΥ 
ΤΩΘΏ ΠΟΙ ΠΏ ΠΘΟΘΒΒΑΙΥ. 5880 Π ΔΓ [86 πιᾶρ- 
πἰῆοεηι Ρ] δίῃ οὗ Ψεζγοοὶ (μέγα πεζον} δηα νγὋὰ8 Οἢ 
ἴμδῖ δοσουπῦ 8ῃ δρτίουΪΠΧΆ], ρα ΘΟΘΔΌ]6, 8011ἃ ὑτσῖ08. 
Ατὰ 16 Οδμπαδυῖζθ οοηδϑηίθα ἴο οομιίξηυθ ἴο 

ἅντα. ὙΥΒοτΟΥΟΓ ὑχ ΟΟΟΏΓΤΒ, ἐδ ΒΟΘΙῺΒ ὨΘ668- 
ΒΑΙῪ ἴ0 ἰδῖο 1 88 ΟΣ ΓΟβϑὶηρ ἀοχμίεδοαποα ἴῃ οὐετεοά 

1 Τὰ τολαυιίδοοτε Ῥοδ οη 186 8180 οοἰουσαιθα ἴη (δ 1Ὰ]- 
τουᾶ, Ἐνμόΐκ, 198; ε΄. Χειμδοίλ, 112 8. ὅ'οο Ὀ6ΙΟΥ οὩ οἷ. 
ἦν. 

2 ΓΑοεοράϊηρ ἴο ΒΒοδπιδση, Κποῦαὶ μδὰ δ᾽ γοδὰν ῥεοροεοὰ 
. 6 ᾿ἀοη ὐδεδείοῃ. οί, δος βοδθ Σ, δυχρεδί ΚὨίΐτροῦ- 
Βοίδιποῖ, ΠΔ}7 δὴ δβοὺζ δουϊῃ οὗ 96 πῃ. --- ΤΒ.] 

8 ἴδυγ (Ῥλυηϊξίβελε Ἰηδουσ ει, 1. 85) ἰπουρὰλ ἐμδὲ ὁ 
τοοὰ ἐδ16 ῸΓ οὔ ἃ διασηίδλη ἱπδοτίρνἐου ἐοχοῖδλον 1 ΦΌρρΡα. 
ἴδ ἰδ τοσῦ ἀοπδεζο! πδοίδον 6 85 συπα ΔΩΥ ΟἿΘ ἴο δ4τθ0 
πίει δἷπ. 

4 [0 ἐδο ἀοτίγαείου διὰ τϑάϊοδὶ ἰάρα οὔ 89 ποτὰ ὈΩ, 
ορίεΐουδ δ΄ΙῸ ΤΟΥ ΘΠῸ6} ἀϊγίἀοὰ. ἘΠοτΟ ἰδ ὯῸ ὉΠΔΗίσΟΙΥ 
φτοῦ δ ἴο ἴπο ὕδδρο οὗ ἐΠ6 ποσὰ. οὶ] (οπ 1 Ερπ. ἰν. 6, 
ἙάϊΐηΡ. οὐ. 1867) διεδοοατῖδ ἐπδὲ 1ὲ “ΠΟΥ ΒΟΙΟ δἰχηῆοα τεεεί καί. 
εὐἰθουΐο, οὐ ϑοοδίο, θὲ ἰῃ 81} ρίδοοβ ΟὨΪΥ δοσΐ ΟΥ Ά ΒΟΟΔρΟΥ."" 

4ῦ 

αηα οοπαϊίοπδ. ἴῃ {18 Β6 86 1ξ ἷβ ὕο Ὀ6 
ΔΚ υ ἔχ. 11. 21, γ ἴοτο Μοβοδ σοηϑοπίδ ἴὸ ΘηΓΟΓ ἰηΐο 
186 ἔλα] οἵ Φοίητο. ἴὔρου 186 ῥγόΌροββϑὶβ τηδὰθ 
ὈΥ Μίοβῃ ἴο {πὸ 1ον]ῖδ (πάρ. ΧΥΙΣ. 11), [86 ἸΔΌΓΟΣ 
ΘΟ ΒΘΠΪ8 ἴ0 ΓΕΠιδῖη 1 τη. Ιανὶὰ τυ] ὨΡῚΥ δο- 
4ΌΣΟΒΟΘΒ ἴῃ [Π6 ῬΓΟΡΟΒ8] ὕ0 ὙΘΑΥ [06 ΔΥΓΊΩΟΥ οὗ ὅδ, 
δῖ ἢπαβ Ηἰπηβο ἢ 88 γοὲ υπηϑδοοσυδίοιηρα ἴο 118 1.86. 
ΜΔΏ Δ ΒΒΘἢ νγὰ8 ἴ00 γθδὶς ἴο Ἔχρϑὶ ἴ1|Ὸὸ ἱῃ μα ἐδη 8 
οὗ 1Ἐπ686 εἰο8. Ηὔδ {δβογοίουθ Ἵϑῖὴθ ἴ0 δὴ τπάοι- 
ἀβρμσμλ ψ ἢ ἴποηϊ. Ηδ ῥγοροβοά τηδὲ {86} βῃου]ὰ 
ῬΟΒΟΘΒΌΪΥ βαιδταϊν τποιηβεῖνοβ. {Ππν}]Π1Ππρ’ ἴΟ Ἰεᾶνθ 
ἴμ9 ΗΠ ΘΟΙΠΙΤΥ Ὑ ΠΙΟΝ (ΒΟΥ οσσαυρίοᾶ, δηὰ δοοίης 
1ΠπδὙ 411} [6 ΟΠ ΔΑ 68 τουηά ἀρουΐ Πδα ὈΘΘῺ ΟΥ̓́ΘΓ- 
Ῥονοτγοα, ἴθ γ δοοοαςα ἴἰο [Π6 Ῥγοροδίοῃ. 

Ψψον. 38. ΜΈ ΘΩ Τεσϑ6ὶ τῦδα εἴσουζ, (δ ογ στηδὰθ 
89 Οδηδδηΐίο ὑσὶ θυΐασυ. ΤῊ ἩΔΥΤΑΙΟΥ ΟΠΘΓΔΙ- 
168 Ὑ8δῖ 6 ᾿)88 βαὶὰ οὗ Μίδῃδββοι, δηὰ Δρρ]168 ἷΐ 
ἴο 811 ἴβγϑεὶ. Τὴ Οδπδδηΐϊΐο, ΠΟΥΟΥΘΥ ἢ6 γγ88 ποῖ 
ἀτγίνϑη ουΐ, Ὀπὶ “ σοηβοηϊοα ᾽ 10 ΓϑιλδΊη, νγ88 Οὐ] ροα 
ἴο ΒΩ ἐπραϊο. ΤῊΪ8 Ἰαδίβὰ, οὗὁἉ ὁΘουγθθ, ΟΠ]Υ 80 Ἰοῃ 
88 ἴβθγ86] ἢδά βίτθηρίῆ Θηου ἢ ἴο ΘΟμτηδηὰ [6 Γθ- 
Βροοὶ οὗ {μ6 βΒι]οοῦ ΡοοΟρ]6. ὅδ μα δῦ τοδί οηδ Ὀ6- 
ὈΝΘΘΏ ΘΟΠΟΑΠΟΙΟΙΒ Δα ΘΟΠαποΙοα ἀχὸ οὗ ἐγοαυδηΐ 
ΟΟΘΌΤΤΘΏΟΘΘ ἴῃ Ὠἰβίοσυ. 186 ᾿πΠΑ ἰδ 18 οὗ ϑρασίβ, 
186 εγίαζὶ, τοῦθ πηδάθ ἰδ ΘΓ ὈΥ [86 νἹοϊουοῦβ 
ἱπτηὶ {ΟΣ Π8, δη οὐθη δΗ͂ΘΥ ΤΏΔΗΥ ΟΘὨΓΙΥΟΒ, 
σ θοὴ ΕΡδι Ομ ἀλ8 τῃγοδίοηθα 8 , ΕΓ ἰπ- 
οἰ ποά ὕο τῆβκα δοϊηηο οδυδ8 ὙΠῚῈ [Π6 ΘΠΘΙΗΥ͂ 
(Μδηβο, ϑδρατία, 11}. 1. 167). Αδοοτάϊηρ ἴο Μο- 
ἐπιδθθαν ἑυρκις αν, Ἷν ὡλ τ πλυν ν ὙΠῸ ἔγθε]υ βι μΣ 
ἱπ|86 1, χοίδ' ἢΒ ᾿ΐβ ῬΓΟΡΟΤΙΥ, Ὀαΐ ἰ8 ΟὈ]σοὰ τὸ 
ΚΕΝ δηα ἐτόσπα χδηὶ (εἴ. Τογῆδαυν, ίοὴ. 

εἦΐ, Ρ. 81). ΕΠ τπ6 ϑδχοῃβ δὰ νϑπαυϊδιοᾶ 
180 ΤΠυΣρΊδη ΠΟΥ, πὰ ὑγοσθ ποῖ ΒΒ] ΟἸΟΠΤΙΥ 
ὨΌΙΠΘΓΟΙΒ ἴ0 ου] ναϊο ἴπ6 Ἰαηα, “ΠΟΥ 1οὉ 1π6 ροδ8- 
ΔΩΪΤΥ ΤΟΙΏΊΔΙΏ,᾽ ΒΕΆγ8 ἰῃ6 (αολκεηπϑριοφεὶ (11. 44), 
δια ἴοοῖ, τοηΐ ἔγοσα ἴθ (οἵ. Ἐοεν τὴ 6 
͵ἰααίβ ὑπαὶ Ποολίδο., ὃ 15). ΤΏ ἰτοαϊπιθπὶ τσ ]ο ἢ 
186 18 γ8 6} 18} {τῖ 068. ΠΟῪ οχίθηαρά ἴο ἐπ (δηδδη- 
1ῖ68, 88 ἈΠΕΤΤΡΤΟΙ; "ΠῚ 1π6 ἔπηθ οὗ ἀδνι ὩΔΏΟΩΑΙ 
ἀδοδΎΥ, ΟΧΡΟΓΊΘΏ ΘΙ ΒΟΪγ 68 (οἷ. Τὰ τῶν, 0 
(λα 1 Ὧι ἘΤΒΟΝ ἂ ἐπα ύτα 11. χχυΐ!.  ξἴ.). Ἢ 

νοχτὰ ὉΤΏ, ὉΥ π ΘᾺ {π6 ἰτϊδαΐο ἱπιροβοὰ ͵8 ἀεδβὶρ- 

πϑίθα, οὐ  ἀΘΠ ΠΠῪ ΤηΘ8 8 ρῥτουηα-Γοηῖ, δηὰ ἰ8 τοϊαιοᾶ 
ἴο ἔμ β'δῃβκσι πιδαπιοίϊοῦ, ἴο τηοδϑατο. ΑΠΟΙΒΟΥ 
ΕΧΡΥΘββίοη ΤῸ 118 ἴοστη οὗ ὑτίρατο 8 {πὸ ΟΠ] 60 

ΤΣ (Εξτὰ ἱν. 30), ἴου σπΐοι εἰβονθοτο ΓΙ) 
ἈΡΡΟΔΙΘ (ΕΖτα ἷν. 13). ΤῸ Μίάγαδῃ (εν. αῦδα, 
Ῥ. 57, 4), ᾿Ἱπογοίοσο, στρ ΠΥ ΘΧΡ] δἰῃβ [6 ἸΔΊΟΥ 88 

ΤῊΣ ΠῚ Θ, στουπάςτοαῖ. ὙΠῸ Τουτη8 πιεπδιγα 

δα πιοηδιγαίίσιπι, ἰὰ τηρᾶϊθοναὶ 1,Δτἶη, τοῖα ἑοστηθά 

ἷῃ ἃ ΒΤ] Γ ΤΔΉΠογ. ὙΠῸ Ατδδὶς Δ Ἴω, Ταϊτσαϊο 

ΓΊ2, 4180, 88 ΗδιηπΊΟΣ οὔβογνοβ (1 ἀπαοτυετισαί. 
ὧε58 Ολαϊ γαῖα, Ῥ. 119), πιϑδὴ τραΐο δπὰ οοσῃ." 

Βυὲ ἐῃο ὈδζὶοΡ ΥἱἹΘῊΤ βοοῖὴδ (0 Ὀ6 παῖ δι που ρῆ 1ξ ἰ8 βοϊιθ- 
Ὀσηοδ πϑδοὰ σοπογοίοιΥ ἴον Βοσ  Κ ΒΟΥ Ὀοπά -“ϑοσυδηίδ, (οἵ. Καρε. 
γ. 27 (18)), γοῖ 15. ῥὑσοΟΡοΣ δηὰ τπδ08] τηϑδηίΐηρ ἰδ (τ αἰ6-δεγοίοα. 
Ουΐ οἵ ἰ89 ἐποηὶγ-γοο ἱπδίδηοοβ ἰῃ ἩΠ|6Ὼ ἴδ πογὰ ὀσουγχα, 
[6170 ἰδ Ὡοὺ οὯο ἴπ Ἡδϊοὰ ἰὸ οδπὶ ὃδο δθονγῃ ἐμδὲ ἰΐ ΣθΔ Π8 
«ἰθοΐθ ἴῃ ΠΙΟΏΘΥ͂ ΟΥἹ ὑχοάυοσῶ ; 8119 1ἐ ἐδ δουπάδηθν οΥἱ 
ἀοῶς δὶ ἴῃ ΤΩΔΏΥ οσδλοα ἰΐ 068 ΤΩ ΘΟΙΙΡΌΪΛΟΣΥ ἰΔΌΟΣ, 

βοσυΐοθ. δὶ κἰ πὰ οἵ βουυῖΐοθ 9 15τ86} 1686 Π6ΤΘ Σ6- 
αυϊτοὰ οὗ 6 ΟΔὩδδη 68 ἀ068 ποῦ ΔΡΡΟΑΥ. 1 ΤῈΔῪ ΠδΥΘ ὈΘΘΏ 
ἼΔΌΟΡ οἱ ῬΡΌΙΪΟ ΟΣΙΚΒ, ΟΣ δδεϊδίδηοθ τορἀοτοὰ δὲ οοσίδίη ἐἰππιοδ 
ἠο [9 ἰπαϊνϊάυλὶ δρεϊουυσίδι. ΤΏ8 ΔΡΡΟδΙΒ δὲ Ἰοδδὶ 88 
ῬΓΟΌΘΒΌΪΟΘ 6 Βδο ΒΗ 6 ΒΌΠΕΒΙΟ; ἰδδὶ ῬΟΓΏΔΡΟ “ἴΠ6 (8» 
ὨΔΔΏΪ(6 ΣΘΥΟΏΔΗ (δ ̓" πΟΙΘ οχροοίϑα ἰο σἢ οοτίδίῃ τ σοτϊὰ- 
τη ΓοἶΔ] ΒΌΡΡΙο6 Δηὰ δασυ οθδ.᾽"" ΟἿΣ δυ ΠΟΥ Υἱοῦ ἰὴ ΤΆΤΟΣ 
οἵ ἱστουηά-τοοῖ,,) ὁδοῦ Ὧο Ββαἰὰ ἴο ἀδσζίτο 86 δυρρογῖ οὗἁ 
ΔΏΔΙΟΡΥ ἔζοῖῃ δἰ8 Ὠἰαϊοτίοδὶ ΤΟΥ θθ. ΕΌῸΣ 88 Βδοῃσοδηη 



46 ΤῊΕΒ ΒΟΟΚ ΟΕ σῦ ῦ  σξϑ. 

[Βαὶ ἀϊὰ ποῖ ἀγίνο ἔμοια ουξ. ΒΕΞΤΗΒΑΥ: 

᾿- ΤῊ ὩΥΓΠ: τὸ ἀταρηδῆς ἐχργεββίοῃ 
Υ͂ πι68Π8 οὗ [Π6 ἱπβηϊᾶνε θεοίοσο τη6 βῃ!ῦ νετῦ, νγὸ 
γτοσαΓὰ 88 ἱπάϊοδενο οὗ δὴ ἱπῃρ οα δηΠμ6518; δαὶ, 
ΔΙΙΠου ἢ ἴ5γ86}, ἤθη ἰξ Ὀοσαπιθ βίσοηρ, δὰ {ῃ6 
ΡΌΝΟΓ ἴο ἐχοςα δ 1Π6 ἴατν οὐ Μόοβοβ ἴο ἀδβίγου (Π6 
Οαπαδδπίϊοβ, ἰξ πόνου ο] 88 ἀἰὰ ποῦ ἀδδβίγου ἴΠ6πὶ.᾿ 
-- Τα. 
ΠΟΘΙ Απὰ ἘΡΡΒναίγη ἀἰὰ ποὶ ἄγίνο ουἵἱ 

19 Οδπδδηϊίθ ὑμδὺ ἀνσοὶῦ ἰῃ αοσοσ. Τῆς βἰἴπδ- 
ἄοῃ οἵ Οϑζοσ πιϑύ Ὅθ Ἵχϑοῖϊν ἀοίοστηϊηθα ἔγοπὶ 
Φοβῃ. χυὶ. 8. ΤΠ Ῥογάεγ οἵ Ερῃγαῖπι Ῥγοσοοάβ 
ἤγοῖα [νοῦ ΒΟ Π- πότον, ὈΥ γᾶν οὗ Οοζοσ, ἤο [Π6 
8οᾶ. Νον, 5ἷποθ ἴῃ6 ροπϊοη οὐ ΒοΙΒ-Βογοη 18 ννῸ]} 
δδοοσιαἰποὰ (Βεῖν ᾿ὕτ οὐ δίῃ), ἴῃ Ὀοτγάογ, ππιη- 
ηἷηρ ΠΟΥ γοβῖ, ραδὲ [λιάὰ, τ ἰὴ θοϊοηροά ἴο Βθη- 
Ἰαπλΐη, ταῖιδὲ πᾶν τουσ πο τῆς 868. ἴο 86 ποτ οὗ 
ΔΡΠΟ, ὙΒῖοἢ ΠΙΚονεῖβα ΔΚ νη (8.6 ΤΟΥΤΊΓΟΥΥ οὗ 

Βεοη͵αδηιΐη. Οπ τη ΐβ 11π6, ἔοιιΓ ΟΥ̓ να πι}}68 θαϑὲ οἵ 
Φορρϑβ, ἴδογα 811}}} ὀχ βῖβ ἃ ρίδεβ ᾿ς] οὰ δ 6βὃγ (ζοῦν 
Ὑαδσχῦτ), τῆς ἢ οδὴ Ὅ6 ποιδίπηρ εἶ56 τ1μ8η (ὙΟΖΟΥ, 
ΔΙΙΠουρἢ Βευῖποδα ἀοο8 ποῖ ΤΟσΟρΡ 26 ἴδ 85 δύο ἢ 
(Ρ. 41 ; ποῦ Εἰιον, χυὶ. 127 [δροβ Τγϑηβὶ. 11], 
245]). [τ 18 ποῖ ἱπῃηργοῦΆ 016 {π8ὲ ἰῦ 18 1Π6 Δ ΖΆτα 
οὗ δοόγοπιο (ρ. 137, εἄ. Ῥασῖμογ), ἐπ φιαγίο πιϊατίο 
Νίσοροίεος εοπίτα δβορίεηίτσιοποπι, ἈἸΠου ἢ 1Π6 ἀ19- 
ἴΔ ποῦ ἀο68 ἢοΐ ΔΡΡΘΑΓ [0 6 ΒΟΟΌΓΑΙΟΙΥ γίνθη. ΤῊΘ 
Οαησιν οὗ Ἐβῖμοῦ Βα-ΡΑγολὶ (ἰϊ. 484), οα [86 Τφου- 
ΤΓΔΓΥ, 18 ΘΠ ΓΟΙΥ ἱποοττοοῖ. ὍΤΠ6 ροβιτίοη οὗ (οΖΟΥ 

Ο ΘΏΔΌ]6Β 8 4180 ἴο δ66 ΨῊΥ ΕΡΓγαΙὶπὶ ἀἰὰ ποῖ ἀτῖνα 
οὔ {Π6 ἱππαυϊίϊδηῖδ. Τῆθ ρΐδοθ νγγ88 βἰτπδίρα ἴῃ 8 
βπο, [τ ]6 τορίοη. [ΐ 18 8}}} βαττοιπάοα ὈΥ͂ ΠΟΌ]ς 
οοττ-ἤο] 8 δηᾶ στο οτομαγάθ. ΤῊ δρτου ταΓᾺ] 
Ῥορυϊδίύοη οὗ διιοὰ ἔπι 1] τορίοηβ νοῦ τ ΒΥ 
γι το ἴο τοπιδίη ἴον [Π6 88Κο οὗἉ ρσοϊ, Ἔρος δ! ν 
Υ τ ΚΟ {068 0 Πδα 688 ἸοΥθ δῃά 68. 1}}} (ὉΓ 
ΒΟ ἢ ῬΟΔΟΟΙᾺ] ἸΔΌΟΥΒ {ΠῚ Ὑγἃ8 Ῥοββεββρα ὈΥ [5β88- 
Ὁ ἢ 

γεν. 80. Ζορυϊοι ἀϊὰ ποῦ ἀγὶνθ οὐῦ {86 ἐῃ- 
Βεορὶίδηία οὗὁ ΚΊΣου ΟΣ [86 ἐῃμανὶ δηΐα οὗ 
Δ ΔΙοῖ, ΤΊ 8. βδιαιιηοηῦ Ὑ{11 ΟἾΪΥ σοοηῆσγτῃ ἴδ 
ΤΟΙΑΓΚΒ πὶ πιδάο. ὙΠΟ 8 ΠΟ ΓΘΆΒΟΩ ΤῸ (ςΟὩ- 
τιὺδαϊοῦπρ τ86 ῬΤαϊηπὰ (λέοσι α, 6 8), ὑποη ἴς ἀοῆ- 
πΐτοὶν ἰἀοητῆο8 Κίου ἢ τΔ6 Ἰδοῦ Ζὶρροτϊ, 
Βορρμοσγῖβ, τὴ6 ργεβοηΐ ϑε γι οἢ. Α8. [Π6 ργθβοηῖ 
δ᾿ βμδα 511}} 1168 δ τῆο ἔοοί οἴ ἃ ᾿ς 8[16- γον θα ΘΠ]- 
ὭΘΠΟΟ, δηὰ 85 186 ΒΔΌΡΙΠἰς παᾶπὶθ ΖΙρρου (Τ8:ρ- 

ροτὶ, ἕοτι ὙἼΒῚΣ, “4 οἰγὰ, τι μῖο Βονοτγβ δἱοῖ ") 
ἱπαϊοδῦθβ δῇ οἱοναίοα εἰϊαδιίοη, [06 δηοθηξ ὩΘΠῚ6 

ἹΥῸΪ (ὕοπι ἸΏ ΞΞ Ὁ Ὁ) πιᾶν μϑύμαρθ θῸ βὰρ- 
Ροβοά ἴὸ ἀοβογῦς [6 ΟΠ 8485 1π6ὸ ““τηοπηΐδιη- 
οτονῃ ᾽᾽ οὗὨἍ 16 βιυττοπηάϊηρ ἀἰϊϑίτῖςῖ. ΤῊ {186 οὗὨ 
Ζοῦυ]οη, ἱξ ἰ8 τοπηδγκοά ἰῃ τῆς Ταϊπιυά, ποοά ποὶ 
σοι ΐβογαῖθ 1186], δἴποο 1 ἢ88 Κίίζγου, (Πδὲ 18, 56 
Ῥμοτίβ, 8 αἀἰβιτίος ΤΊΟἢ ἴῃ ΠΠΚ δηὰ ποῦογ. Δηᾶ 1η 
τὰ ΒΕΔ ΠΟἢ ἀο68 116 οἡ [Π6 βου [Ποτπ τη οὗ [ἢ 6 
Ὀοϑα Ὁ] ρΡ]αίη 6]- Βαιίδυΐ, [6 ῥγοβοηΐ Ὀοδαϊ δηὰ 
Τί πο 88 οὗ ὙΔΙΟἢ, 49 ἰαδὲ πούρὰ ὈῪ Βοθπδοα ᾿" 
336), τπηυδῖ ΤΌΙΤΏΘΥΙΥ ἤᾶνο ὈΘοπ της ἢ ΘΠ δησοα ὃν 
οὐ ναι. [|π σοπποοίϊοῃ ὙἱῸ ἐπ ΐ8, 1 πι}}} 8150 
ΡῈ ροβϑίϊθ ἴο Ἰοσαῖθ Νδῃδὶοῖ τηοτο ἀοβηϊζοὶγ. ῬῊ]- 
Ἰοϊορίς!]}γ, δἰ 18 οἸΘΑΥΥ͂ ἴο Ὀ6 ἱπτογρτοϊοα ““ ραδίυσε ἢ 
(154. υἱῖ. 19). [Ὁ ΔΏΒΝΟΓΒ ῬΟΓΠΆΡΒ ἴο ἴΠ6 Ἰδῖοσ 

πῸ τοτηδυῖχδ, “6 “886 ἴθ ΜΏΪΟΌ ἴδ6 ΘΟΠΑΌΘΤΟΙΒ οὗ 8 
ΓΟΌΒΤΤΥ ἰαδῦο ἴΠ6 δε οσ ρορυϊδιίοη ἰὼ ροδβοδαίοῃ οὗ ἴδ 6] Ὁ 
Ἰδυιὰβ οὐ δσοηάϊτίουι οὗ Ῥδγΐηρξ κατουηά-τοηῦ, ἰ6 ἐΠ6 γεῖεγας οὗ 
πθδὶ ἰακοα υἷδοθ Ποῦθ, ἬΒΟΓΟ ἃ ΡΘΟΡΪΘ, [ΠδΏλδεῖ 96 ἀατὶςὉ}- 
τυτίδια, ἰδκο Ῥρογαοῦδὶ ροδϑοβδίοῃ οἵ [8:69 Ορθ σοπηΐσυ, διὰ 
οοποϑὰθ ἃ (ον οἰἰίοα ἰο ἴπο οἱὰ ἐπα Ὀϊδη δ..) [{ 18 Ῥτοθδΐο, 
Βοπογοῦ, ἰδὲ τὴο εἰξιδιίου ταῦθ ὁοῃδί ΟΓΔΌΪΥ ἱπ ἀϊδετγθαί 
Ἰοοδλῖῖοα, οἵ. νον. 831 ἤ. δὰ γυϑν. 84. --- Ἐκ.) 

ΑὈΠη, 4 ρῖδοθ ΠῸπι τ ὶς ἢ ἃ ὙΔαῪ ϑοιονηδὲ ἴὸ 
[Π6 ποτίμνεβι οὗ βδοβη τί ἢ ἢδδ [8 δῖὴθ. Εν {π|8 
ΠΆΠΙΘ οοΟΙη68 ἴτοιῃ «4ῥεί, ψὨϊοἢ 4180 θη 8 τω μιλῶ 
ΤῊδ ΤΟΓΘΟΥΘΥ βιργοβ ἴμ6 Ἔχ ρδηδίίοη ὙὯΥ ἔγοτα 
}υβι ([Ποδ6 ἵψὸ ρ]δοθβ 1η6 ΟἸΠ Δ 68 γογο ποῖ 6Χ- 
Ρ6]]οά. ὙΠΟ ΒοῊΒ Ὀδοδιηο {τ θυῖαγν, πὰ τετηδῖποα 
ἴΠ6 Τσσπρδηῖδ δηὰ ὈΔ1}ΗΕ8 οὐἨὨ {ΠῸῚΓ μδδίισοβ δὰ 
τηοϑάονβ. 
Αγ. 81, 8383.. ΑΔδος ἀἱὰ ποὶ ἄγίνο ουὖῦ [186 

ἱπμαθίϊασία οὔ Αοομο, δἄιάου, ΑὮὨ]ΔΡΌ, ΑΟΕΣΙ͂Ρ, 
ΗΘΙΡΔΒ, ΑΡδΐκ, ΒορμοΡ. ὙΠῸ τΠ0]6 ΒΙβίοσΥ οὗ 
ἴδγβοὶ σδπ 06 ΠΟΙ ηρ 6186 1Ππ8π ἃ (}8]]πρ’ οἵ τῇα 
βρίτῖϊ οὗ τῆς Μοβαὶς ἰανν. ὅδε αἰνίβίοη οὗ τῆς Ἰαπὰ 
οἵ Οδῆϑδῃ 18 ἃ μαζὶ οἵ {18 [1 ΠΠΠπιοηϊ. ΤῊ ἀϊνῖο- 
ἰοῦ ἐπογοίοτο σδηηοῦ μανο σγοβροοῖ ΟἿ]Υ ἴο πὸ τοττὶ- 
(ΟΥΥ δἰγοδαυ δοαυϊγοᾶ, θα ταδὶ ργοσοοά δοοογάησ 
ἴο ἴ86 »γοπιΐδθ. ἼΤῃο Ὀουπάατοϑ οὗἩ {πῃ ἰδπὰ ἀθ5- 
ποὰ ον [βγῶ] ᾿ γο ᾿παϊοδίθα ὈὉγ Μοβοβ. ΤΊ ἴοτ- 
Υἰ ΟΣ 68 τ ΒΙΟἢ ΠΟΥ ΟἸΓΟΌ ΠΙΘΟ ΤΙ δ6 τητιδὲ θα φομαυοχρά. 
ὙΥΒδίονου ραγὶ 18 ποῖ ναϊπθὰ, (ῃ6 ΤΠ 18. 106 
δας οὗὁἨ ΙβΒτ86] ἰδ! , ὙΠῸ θουππάδτίοβ ἰπαἀϊοαϊοά, 
6 ΤῸ {Π6 ΟΠ] 68 οὗ ἃ τηᾶρτιἤσοηΐ σοππηῖτν. ΞΡ]ΘΏ- 
ἀϊά ςοκϑι-ἰΔΠ 48, βίο Υ το ἢ 818, ἸΟῪ ΘΡΤΕ 
σαϊταταὶ ἀϊΞιτγιοῖβ, τσ ἢ ἴῃ νυ οῖϊοβ οὗ Ῥγοάῃςῖβ δηὰ 
ὈΟΔΌΪΥ, ᾿πο]οϑοὰ Ὁν πδίθγαὶ Ρουηάεδτίιθα. ΤΤΒ6 
ὙΠΟΪ6 βοδιοολϑὶ ἘΠ 118. ΠΑΥΌΟΥΒ -- ῬΠοηὶοΐδ ἢοΐ 
Ἵχοθρίθα --- ψαδ ἱπο]υἀοὰ ; [π6 που μοβϑίοση Ὀουπά- 
ΔΙῪ ὙΔ8 ΤΟΙΙηΟα Ὀγ [πΠ6 ἀρδογῖ, απὰ Ἰοτεσῦ ἀόνῃ "ἢ 
{π6ὸ νοῦ. Το ὈΟΓΩΟΥ 1168 οὗἩ [6 Ἰδηά οὗ [5τϑοϊ, 
ἄτγανστι Ναπι. χχχὶν., ἀγὸ Ὀβδθὰ προῦ ἴΠ6 ροσπαηθης 
Ἰαπάσηδυκβ ἩΠ]Οἢ 10 ΟΠΌΓΒ; ΠΟΥ ΔΓΘ δοσῦγαῖα ρθὸ- 
στϑρ σα] ἀοἢηίἤοηΒ, οδίδἰηοά ἰτοπὶ [Π6 τδπά σης 
«τ θὸ8 οὗ [86 Ιαπὰ, 10 βοοπηβ ἴο τὴὸ (δαῖ ἱΐ 18 ΟΠὨ]Υ. 
ἔτοτα [158 ροϊπὶ οὔ νίονν [πδὺ τῃ6 ΒΙΠοΥῖο ἔγοα απ ΤΥ 
Τῇ 5 ΚΟη ΠΟΙ ΒΟΓῚ ὈΟΠΠἀΔΓῪ οὗὨ [πὸ ἰαπά, 88 ρνθῃ 
Ναπι. χχχίν. 7-9, δὴ ὍΘ ΠΟΓΙΘΟΙΥ πιδάθ οὔς. 
“Απᾶ 1τῃ18 8}8}} 6 γοόουῦ πο Ὀογάοτ,᾽" ἴτ 18. ΠΟΥ 
Βα : “ἴτγοπι [Π6 ρστεδὶ 808 γὺ 8}}4}} ἴδκ δῖουπιΊι 
ΠΟΥ 88 γοῦν Ἰδαπάτηδλτκ ; ΤΠ ης6 [Ο]]οὐ ἴθ6 Τοϑα 88 
ἴΑΥ 838 Ηδιημδιῆ : δηὰ [Π6 ὈΟΓΩῸΥ 5841} οηὰ πὶ Ζοαδά: 
ἴοησο ἰξ σοῦ οἢ ἴο Ζίρῆτομ,;, πὰ οπμὰβ ἴῃ ΗβδζΖαῦ- 
6η8η." Τὸ τϑηῆρο οἵ Μουπὶ Οδβίτιβ, στθοβα βου τ- 
ΘγΓμτηοδὲ ΤΟΙ Ϊπόηςο 1118 ἢτπ 6} ἀρ οὐοῦ 1,δοάϊοοδ 
(1 ῥγοβοης 1,ΔαϊΚί6}}}, ἰοττη8 16 παῖυγαὶ Ὠογίμοτστι 
ὈουπαάμαγΥ οὗ Ῥῃωπίοῖα. ΤΪΒ ἰ8. 6 Τα 501) ΓΒ 

ὁπ οοἷπβ υδοάΐοοδ τγϑβ ςα]]οὰ 9295 ὩΣ τη6 “ Β6- 
σὶπηΐηρ οὗ (Ἀπ δδη,᾽" 88 1ζ πιὶρὶι θα ᾿ταπβὶδίοα. Ιὲ 
8 τῃογοίογο α͵80 ἴτοπι (π6 ἴοοϊ οὗ (Π8 γαπρὸ (ἢδὲ 
[η6 ποτίποῦη ῬΟΠΠΟΆΓΥ οὗ ᾿βγδεὶ βεῖβ οα. Τ8Π6 
π8π|6 Μουηΐὶ ΗοτΥ ἰβ ΒΡ ἴπ6 δησίοης Θαπῖν 8] ο Ὡς 
οἵ Μουπὶ (ἰαβῖτι8 δηα 4180 οἱ τῇδ Ἰδῖου 606] Ασα, 
Ὑσἢ ἸΔΕΟΓ ἴΌΓΙῚ δι ΓΤ 865 ἃ σΘΏΘΓΕΙ ἀοξρτ δτῖοὴ 
ἴογ 6 τπιοπηϊδίῃ δἰησο ἴδ 6 Οσθοκ ΑΚΓΒ νγ85 οχ- 
Ὀἰδίποά Ὁγ τπ6 Αταθίς «Ζεὐεί. Ἐτοπι ἴΠ6 ἴοοί οὗἩὨ ΠῚΘ 
τηουπίδίη δηοίθη σγαύδη Τοδὰβ (βυσροβίοα ὉΥ 

ΓΙ ΗΖ) Ἰοδὰ τὸ Ἠδπιβίῃ, ἀπὰ ἤἴοπι Ηδπιαῖῃ 
ἴο 186 ἄρβοσι. Αἱ ρῥγοβθῃηῖ, 88 ἰὴ ἴ:6 ὕπηθ οὗὨ τῃ6 
Βοοσταρθοῦ Ῥιοΐδσηγ, 0 ᾿πἀϊοαύρα {ποῦ σΟΌτΓεΘ, 
1686 γοβὰβ β888 οὐδσ Ζοαδά, αἱ ἴδ τγεβίοστι ςἢ- 
ἴΤΆΠΟΟ οὗ ἴπ6 ἀοβογῖὶ, ἴπ6 τπηοάογη ϑιαμα (Εϊεῖοτ, 
χυὶ. ὅ [ἀροβ ΤὙτδῃβὶ. 111. 175] ; χυὶϊ!. 1443, εἴς.). 
Τποποο [Π6 δογάον τοπὶ βου υγαγὰ [11] ἴξ ἐπἀοα ἴῃ 
Ηλζασ-οπδῃ, ἴῃ 481 οἱβίβ, ἀἰβιϊηρ αἰϑῃοὰ Ὀγ ἔδσα!}ς 
πιοδάουννβ δηᾷ  χκοοὰ ψδῖοσ (ξ΄ παλ), στ οτο [86 ἔπτο 

ΖιτλΣ) τ ἀοισργοδὰ στη δῖὸ γοὶ οχἰεϊϊος. Ασοογάϊηᾷ ἴῸ ΤΥ 
ἰπᾳπ!τῖθβ. [Π6 ρίδοθ ἰἰοα ἰουσίεθῃ δοῦτ Ν. Ε. οἵ δπιδδοι, 
ὯΘαΡ ἴπο Ραγτα τοδὰ. ἴὲ Ὧδ6 ποὶ γοῖ, 1 Τἰηἰ, Ὀδδει υἱϑ- 
ἀιδὰ ὉΥ δὴν ὑσϑυο ον. [16 ἰδ ἱπη ρτδοῖ δ Ὁ} Ποῖα ἰὼ δηϑοξ 
ἰοίο ΟΣΙΒΟΣ ρϑορταρηΐοδὶ ἀϊρουδείοηδ, Ὀυὲ ἔδθ ορὶηίου οἶ 
Καὶ (οα ΝΌΙ. χχχίν. ἴ-9), πο τοῤθοῖὺϑ ἔμ δθονο ἀοθεστηῖῃδ,.» 
οι, σδπηοξ Ὁ δοοορίδά 842 ἀθοεϊδῖγο, {7 [ὉΓ πο οἴδοξ σϑδοῖ 
ΟὨ δοοουῃί οὗὨ (δΦ βΌΠΟΤΑΙ ἰάθα ὈΥ ψαΐο ἈΘ [5 ΘΥΔΘΠΕΙΥ 

1 Μ᾽ οιϊσειεῖη (Παυγαῆ, Ῥ. 88) τὶ: “ΟὐὨ ΖΙρΏγου (ΑΥΔΌ. ἰδ υοηςοι. 



ΟΗΑΡΤΕᾺ [. 327-80. 

ΡῬηηςΡΑΙ τοδβ πΌμι Παπηδϑοῦβ δπὰ Ηδ]οῦ ἴὸ Ῥδὶ- 
ΠΤΤᾺ τρττι διὰ τ βοτθ [Π6 ρτοροῦ ϑγτίδη ἀθβογί ἰῃ 
ἘΠ Οἢ Ραϊμάγτα (Ἰ δα γ) 15 δἰτυδίθα θορίη8. ὙΠῸ 
πδιῃθ ΟἾλεγὸ οὐ ἴδο Ταδιία ειμξπσετίαπα, Ζοατὶα 
(τ το ἀὐοατγία οὗὨ Ῥιο]θτΥ), δὲ ργϑβοηὶ (ὐδυ]θίοῖη, 
Κατγγοιοίη (ΕἸτΟΣ, χυϊὶ. 1457, οδ.}, ΤΔΔῪ ΤΌΣ Πα τι8 
οὗ τ. 

Ἰδάτηοτσ ἰ86}} ἀϊὰ ηοὶ ΙΔΥ θογοῃά [6 Βοτίζοη οὗ 
Ἰδτδ 88} νἱονσβ. ΠΟ βόονοσ Θυϊα δηὰ ὅ0]ο- 
το ταγῃοα [ΒΟΙΡ δίορβ, ΤΏΘΥ τηονοὰ ΘΥΟΥΥ ΠΟΤΟ 
ὑπ 106 οἶτο]ο οὗ οτἱρίη δ] οἰαἰπη8. [βγβϑοὶ γγχὰ8 ποῖ 
Ὁ ΘΟΠΑΌΘΥ ἴῃ πηὐτἀἸοα ΔΙῚ ΓΓΑΓΙΠΟΒ8; ΠΟΥ ΟΓΟ 
ἴο ραίη ἵποδὸ ἀϊδίτίο το αοα ἰιϑὰ ῥτοιηϊκοά 
ἴδοι. ΟὐὈπχιοϑί, στῖτἢ ΤΒΘτ, τταὰ8 Κ ἐἐπιοηί. ΤῊΘ 
ἐδδίοσιι ὈΟΤΌΘΥ 88 (80 δάπὶδ ΠΑΙΌΓΑΙ ΟΠ ΒΓΒΟΙΟΥ. 
Ετοιὰ Ηδζαγθηδη ἰδ ΤΠ ἴ0 μορθδπι, ΔΙοηρ [ἢ 6 
οὐχε οὗὨἨ [86 ἀσϑογὶ το ΕἸ] δὴ (16 ργοθοὴς ΕΊΡ]6}) 
“ἢ ἴπ οαϑί βίάς οὗ Αἰη" (Εοῦ. 111. 5834), δον; 
3... ΓΔΏΡΘ οὗ ΑπΌ]οῦδποη, ἀοτ πα Φογάδη ἴὸ {86 
Ι)εδὰ ζᾶ. Ὑμοθθ ΓΟΙΑΓΚΒ ἰὑ 8 ὨΘΟΟΒΆΓΥ ἴ0 
8 Κ6 ΠΕΙῸ ὝΠΕΓΟΘ ὙΘ Ιησδί ἰγοδὲ οὗ ἴΠ6 (ΟΥΤΙΟΥΪΘΒ 
οὔ Αβδοῦ δπὰ ΝΑΡΒΙΔ]1, [ὴ6 ποι μυγοϑύοτῃ δῃ ἃ ΠΟΥ ἢ- 
οδεῖοττι ἀν] δ 5 οὗὨ 18γϑε]. ΕῸΓ 1Ὁ τηπδὺ Ὀ0 αβϑυτηρα 
τιδὲ Α5 ΒΟΥ Β ἸΟΥΤ ΟΥΥ νγα8 σοηδιἀογοα ἰὼ Ἔχίθηα 88 
ἴδ ἊΡ 88 Μοπηϊ Ηογ, --- [παὲ τΠ6 τ Ὠο]6 οὐδὲ Ὅλ 
Αφβοὸ ἴο Οὐδῦ8]δ νγαβ δϑουϊδοὰ ἴὸ μη. ὙΪ8 
᾿οαβυσορίο ΑΒΘ ῬἯΔ8 ποῖ ΒΒ ΙΘΠΕΥ δίσοηρ 
δὴ ΠΌΙΠΘΓΟΌΒ ἴο οομημηδηά. ΤΠ αἰν]βίοη οὗ {πθ 
Ἰδαπὰ τοτηδὶποὰ ἰά68] ΠΟΎΠΟΥΘ ΙΏΟΓΘ ἴπδη ἰπ ἴΠ6 
(886 οὗ τς Ῥηοηϊοίδη οἰτίοΒ. ΝΟΎΒΟΓΟ, ΘΟΙ86- 
ΔΠΕΠΕΥ, νγῶβ {π6 Τοτηδυῖς οὗ νοῦ. 82 πηοῦθ Δρρ]ΐῖοα- 
8]6: “186 Αϑῃοσῖίθ αἀὐγο]ς διηοηρ ἴῃ6 ἱη Δ ὈΙ 8 η 18 
οὗ 16 Ἰαηά :᾿ ὙὙΠΟΓΟΔ5 οἰβον βογο ἴῃ ΟἸΠδδη ἐἴ68 
ἄποὶς διοηρ [δγϑ6], του ἢ ονθη Τὺ τ σαὶ πδὶ 
τν9 Μοϑαϊς οοπηηβηάβ. ΝΟΥ οδη ἴδ Ὀ6 βαρροβεοὰ 
τῆ δῦ τ06 δεύθη οἰ 68 ΘΧΡΓΌΒΒΙΥ ΠαΠιρα Ὑγ6Γ {16 ΟἿΪΥῪ 
οη65 οἷῇ οὗ Ὑ Ὡ]Οἢ ΑΒΠΟΣ ἀἰὰ ηοῖ οχροῖὶ [6 Ολπδδη- 
5. ΕῸΓ ὙΠῸ ἐδ (ὨηΚ {παῖ [18 δα ὈδΘῺ ἀο0Π6 
ἰπ [86 σδδρ οὗ Τ το, ἴΠ6 “ΤὈγαβοά εἰν " (Φοβῇ. χὶχ.: 
49} δ ὨΔΙΠ6Β ΔΓΘ ΓΑΙΠΟΥ ἴο Ὀ6 ΘΟΠΒΙ ἀοΥρα 88 
(1086 οὗ ὕονγ 5} 108 Δη ἃ τη ΙΓΟΡΟ] Δ οἰτ168, 80 {Π δ] 
π΄ εη Ζίάοη 18 τη]! οποαὰ ΟἴΠΟΥ Οἱ ]68 τὸ ἴΠ6 βοιτῇ 
δη ἃ πογίἢ δ.ὸ ἱπο]υἀοα 85 βίδηαΐηρ πηάοῦ 5᾽ ἀοπίδῃ 
ΒΙΡΤΕΠΙΔΟΥ. ΤῊρΡ ΟΧρτοδὺ πο οη οὗ Ἴγτο, ἴῃ 
Φοβῇ. χίχ. 29, 18 ἀπὸ ἴο ἴπ6 ἴδοι {πά4τ [ἢ6 ΝΑ ὡὰ 
ὙΆ5 σὶνίηρ [6 οοῦγΒο οὗ [Π6 Ὀουπάκδγίεβ. ΕΓ τῇς 
5816 ΤΈΔΒΟΠ, Φοβῃυ8 χὶχ. 18 Ὡοῦ 8 ΘΟ ρ] ἴδ οππ- 
ΤΟΣ Ο. ΟὗἉ ρ͵δοοϑ; ἰοῦ οὗ [Π6 βενθῆ τηρηϊοποα 
Ποτο, ἔνγο δὶ ᾿θαϑδὺ (ἄςοπο δηὰ Α]40) δγὸ Ὑδηΐηρ, 
ποτα. ὙΤΠπδὶ Αοοΐο σηποῖ παν ὈΘΘῺ δος ΘΔ} }Υ 
ογοτ]οοϊκεά, 18 ονϊάθηΐ οτ 1π6 ἤβοῦ ἐμαὶ [Π6 ὈοΓ- 
ἄἀδσ ἰ9 βροΐζθῃ οὗἉ δ8 ἱουςμίπρ Ο(αστηοὶ, δηα τηδὶ 
τθηἤοη ͵6 πηϑήο οὗ ΑΟΉΖὶῦ. ΤΠ τοϊδοη οὐ Αϑῇοτ 
ἴο ἴο Βαπίείδη ἰουτ ΟΥ̓ τ 88 ἴῃ ροπογὶ [Π6 [0]- 
ἰοτίης : Α παπποῦ οὗἉ ρ]άσοβ (Ψ08}. χῖχ. 80 ΒΡ δ ΚΒ 
οὗ ὑπνοηϊγ-γ 0) δὰ ὈΘΘῚ ΠΟΙ͂ (Δ ΚΟΠ ῬΟΒΒΟβϑίοἢ 
ἴ Ὁγ 16 τΠ05. Οπίδίάθ οὐ ποθ, [Π6 Αββογίἴοβ 
Ἰἰνεὰ Ὑ]ΔΟΙΥ βοδίτεγοα διημοηρ᾽ [86 1 ΠΘὈΪ ΔΗ ἴ8, Π16}κ- 
ἱπρ ΠΟ διϊοι:ρίθ ἴο ἀτῖγο ἵπποι οὐἵ. ὙΠ βούθῃ 
εἶε8 τηρητοηοά δῦονθ, Θβροο Δ }}ν ἴποϑθ οἡ [Π6 
ςοαϑὲ, ΔΓ ἴο Ὀ6 ΓΟ ΓαΘα 88 αἀἱβισοῖ8. ἴῃ ὙΠΟ ἢ ΠΟΥ 
σοῖς δος σὰ τῃ6 (ἰπμδδηΐϊτοθ. γα πᾶν πο 
ΓΟΆΒΟΥ, ΤῸ ΟΟὨΗπίηρ τπο80 ἴο ἴ86 δου ἢ οὗ δ[άοῃ. 
Οπ ἴπ6 σΟΠΙΓΩΓΥ, ΒΊΟΥ μᾶ-ῬΆΓΟΩΙ (1. 413-18 
τᾶς ΤΣ ἰῃ τη διη ΔΙ πἰηρ [Ππαϊ οἰ [65 οὗὨ [86 {Γδ6 0 
ΑΣΠΟΥ τηπδὶ Ὀ6 ΒΟΚΉΟΥ] 

τοοποῃ Ὀογάογ- υΪδοο8 οὗ ἀἰἱβιγοῖβ ΤΥ ΓΠΘΥ ᾿π]δῃ 
ὙΠ ΒΙΟΙ τ86 ἰτῖθ8 ἀννο]ῖ, ἀπὰ ἤοπὶ Ὑ οἷ {π6 θουπά-  Ὀγ τη6 ἔδοι τθδαὶ [6 πδιμθ Βοίμδπαδδβ ({}), τοχυϊγοα 

᾿ΟὨΪΥ͂ 8. ΘΑΒΥ ΡΟΡΌΪΔΓ οοτττιριίοη ἴο τη8Κο 10 ῬΆΠΘΔΒ. 

' (ὐ᾽αϊά., Ῥ. 1140), Ὀπὲ αἰδο ἴὩ ῬΤΌΡΟΣ Ὠδιηθδ, 86 Βϑμοθοίἢ ΙΓ, 
θθη. Χ. 1]. 

ΣῪ Ἰἴπ6 Τα ὙΓΟΒΌΑΓα ἴο [16 δ068Δ. ΤΠαΒ, δῖ οΠ6 

1 Το Τασύσο αἷδὸ ἐγβεϑϊδίοα ὩΓΤῚ Ὁ ΝΣΡΛῸΣ9 
Ὡοὶ ΟἿ ἩΏσα πδοᾶ δῷ ἃ οοσιπιοα ποῦῃ (οἵ. Βυχίοτί; ΣεΣ. 

Ἕ ΔΒ [ΆΓ ΠΟΥΙΤ Δ8 1ζ80- [το 186 Εσδμο ((ὐΟππΠι ὨΙΑΓΥ 
ἀΐορα. ΤΟ βἰδίοιηθηῖβ ἰῃ οβῃυ8 ΤῸ [ἢο πγοΒὶ ἢ | 

,νἷἶπ 
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ἔπηθ 186 Ἰπ6 τιρδηἀογοὰ (2) το Ζίάοη (χίχ. 28); 
(Π6π ἰδ δηλ Ὁ80Κ, δῃὰ τη ἰἸονσαγὰ ΤΎτοὸ (νογ. 29). 
Νοῦ Ὁ1] τῃ6 ψογάβ, “"1ὴὸ δῃηὰβ8 ὑογὸ δ [86 868, 

 ἸΘΝ ΖΓ, ἄο νὸ ζοῖ ἃ βοδ- θΟΠΠΔΑΓῪ το τα 
ΠΟΙ ἰὼ δου. [ὃ γϑηβίαῖο τη ΐθ ΡΏΓαΒ86, “ ΓΓΟΤῚ 
ΟἸἾΘΌΟΙ ὑοναγὰβ Ας σὺ :᾿ ἴε ἱποία68 [86 ᾿ΠΟ]6 
Ῥμοηϊςίδη ἵταοῖ. Ττπαθ, {π6 τΠΟΪ6 Θηυπγβ θη 
᾿αρ] 168. 1μ8ὲ πιοδέ οὗἨ [86 ρ᾽ασοβ ἰδὺ ἀτίμου δοιτ ἢ 
τη8ῃ Ζίάοη, ἴῃ οἰοβοὺ ζϑοσταρῃ ς 4] οοπηθοιίίοι ἢ 
ἴπ6 τοδὶ οὗ [βγβοὶ. Βευΐ ρἴδοθβ Πἰκ ΠΟΥ ὉΡ ἈΓΘ 880 
πδηπδα, [ΟΥ̓ [6 ΥΟΓΥ͂ ΡΌΓρΟΞϑΟο οἵ ᾿παϊςατίης 1Π6 1468] 
Ὀουπάατῖθ8. Ατποηρ ἴποεθ ἃτὸ ἴπ0 ρΐδοοδ Τῃ6Π- 
ἰοπεάᾶ νοῦ. 80, ἔτνο οἵ οι ἀραΐη ΔΡΡΘΑΓ ἴῃ ΟἿΓ 

Βᾶρ6. ΑΒΠῸΓ ἀϊά ποῖ ἀγῖνα ουὖἵ ἴῃ6 ᾿Π ΒΔ 8} 18 
οὗ Αοοθο (ΡιοἸοιηαὶβ, [Π6 ργοϑοης ΑΚ Κα), θαϊ ἀννο]ῖ 
ΔΙΏΠΟΩ; ἴθ πι. ΤῸ τὴ6 πογίῃ ΟΥ̓ τΠΪ8 να8 ΔοἢΖὶ Ὁ 
(Εκαῖρρα, 6 ργοϑθηῦ 6χ.Ζ1|0). ὙΠΟΥ ἅν] ἢ 
[86 ἱπδ δ Ὀ  8π|8 οἵ ΖΙάοη ἰπ ἐμοῖς ἀομϊπῖοη. ΤΠΘ 
ἀϊά ποῖ Ἔχροὶ [86 ἱπηδὈ Δη1 οὗ Αρθΐκ (ΡἢΘΟΆ), 
Οἢ ἴπε Δάοηϊδ τῖνον (ΕἸ τοΥ, χυὶ!. 658, οἷς.), ποῖ- 
ὙΠ διληἀΐπρ 186 δηοίθηϊ ἸΔΟΙΔΙΓΥ {Π6Γ ργδουςοά, 
ΟΠ ϑβοοομπηΐ οὗ τ Πίος, ον θην, 1 18. τη ΕΠ] ΟΠ Θά. 
ΒΘ, βἴποο ἰς ἰ6 ὨογῸ παπιοὰ, τηϑὲ ἤν ὈΘΟὴ ἃ 
Ὡοΐ τπϊπηροτίδηϊ ρἰδοθ. ὙΠῸ ϑγτίθῃ ἰγβΠΒ᾽δοη 

οἵ Βοῖον ἰ9 25, ΜΘ, μαῖα, ραίτυϑα 
αἢ), ὙΤμῖβ δοοουηῖβ [ὉΓ [πὸ ἔδοῦ τπαὶ [ἢ6 

υὐαὑτσθοκβ δηὰ Ἠοπιδῃβ ΒΡΟΔΚ οὗ δὴ δηοϊοηὶ Ῥα]οϑ, 
ΟἰΠΟΓν 186. πη κπόν ({ἰἰπ|6Γ, χΧυ]. 890), δπὰ οἵ 
Πο ἢ (6 ῥγοδοαΐς ΒοΙθ ἢ τηὰν 6111} τοπιϊηὰ π8. 
ΗϊΒογίο, {Ππ|8 Βα8 οϑοδρϑά εαἰϊοποη. [10 νγἂ8 γθ- 
πλγκοά ἀρονὸ δαὶ [16 ΒΕ ΒΟ ΠΑΔΤΥ 8 ἀγαῦσῃ, 
“Ζοβῇ. χίχ., “ οσῃ Ομ ῦ6] ἴο ΑΟἢ ΖΡ." ὙΥῈ} τ} ϊ8 

ΟΒΟΡΟΙ τι6 ΓΒ )ΙῚ (Ομεῖθαμ, Ε. Ὑ. ΗΙΡΑΒ), 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΙΥ ἴο Ὀ6 γοδὰ ΓΙ 2 (Ομ θ]4}}), οὐὗὁἨΘ οὐτ 
ΒΒ, ΤΏΔΥ ῬΟΥΠΆΡΘ ὃ6 ἰἸἀοη θά. [Ιἐ ἷ8 τῃ6 ἀδ- 
8186 οὐὁἨ δίγαθο δπά Ῥ]ϊην, τΠ6 ἀδθο] πὶ ΟΥ̓ [86 

ογαβαάογβ, [πΠ6 ργοβοηΐ “0 0616, τ πίοι 1168. ἴο [860 
ποῖ οὗἩ Ῥϑ]ο8, δπὰ θεῖον 1,λοἀΐοοα, δηὰ πη Ῥῃο- 
πἰοίδῃ {ἰπ|68 γ88 ἴῃ6 δβοδΐ οὗἩ [1:6 γόουβρ οἵ 1860 
βοάάοες ΤΉυτο (ΕΠ οσ, χυϊ. 893; Μονεῖβ, 1...1, 
117 8). ὙΒοτΟ 18. δας ομε οὗἉἩ ἴμ6 βεύϑθῃ οἷτ168 οὗ 
ΓΘ τὸ μᾶνο ποῖ γοῖ Βρόκθῃ, πδιποὶυ, ΔΉ]Αν, 
πδιηρά αἱοὴσ ψὶἢ ΑΟμχίθ. [ 18. ΝΟΥΥ͂ ΡΓΟΌΔΌΪΟ 
1παῦ (18 18. ΟἼ5ς 414, βἰτπδιοὰ πὶ [16 Ββαπιθ Ἰδι τι 
ψὴἢ Αςἢχίρ, Ὀαϊ ἔἈγίθοῦ ἱπ]απά.. [θὰ Ταϊαΐὶς 
Τπ168 1110 πϑιθ οὗἉ {Π|8 μ]δοθ νγαϑ Οὐδὲ (ἢ 8]60; δἵ 
ΡΓΘβοπς {πο 18 ποίμιηρ Ὀὰὲ [Π6 τηοάθγι ὨΒΠΘ 
61-}19}} ἴο τε πιὰ 8 οὗ ἱἰξ. 

γεν. 33. ΝΆΡὮΔΙ ἀἱὰ ποὺ ἄγσίνο ουοὖ ἴδιο ἐῃ- 
Βδοϊϊδαῖα οὗ Βοίμ-μθιθθ διὰ οί -δσιδίῃ. 
ΤΠ πδπη68 οὗ ΒΟΤΒ {Π686 Ρ]Α068 δ] 46 ἴον. 8 140]8- 
ἴΓΟῸΒ ΟΓΒΙΪΡ, Δηἃ Δ΄Θ 8180 ἰοιιπὰ ἴῃ ἴπ6 {π|06 οὗ 

ὅπάδ. Ὑὴὸ πᾶπιὸ οἵ Βοίῃ-δηδιῃ (Ὁ [3), 

“Ἤσουβο οὗ Εςδβο," ἥἄοτῃ ΓΟ, “τὸ δηβυγοῦ," ἱπάϊ- 
οδίοβ {παῖ [18 βἰπδοη Ὑγὰ8 (πδὺ οὗἨ [6 ῥγοβϑηῖ 
Βᾶπἰλ8, [π6 ἀποίθης Ρϑῆθαβ. ὙΤ8Ὸ ᾿πβο ΡΒ ΟἹ 
[πὸ ρστοῖῖο οΔ]]1οὰ Ῥαηίΐμππι, 81} ρμοΐην ἴῸ 1π6 Θ.Βο. 
πὸ οὗ ἴποπὰ ἰ8 ἀραϊοαίοα ἴὸ ἔπ ““Θς Πο-ἰονΐηρ 
[φιλευήχφ) Ῥαῃ. ὙΠ6 ον οὔ Ῥϑῃ ἴου ἴῃ6 ΠΥπαρἃ 

᾿ο ᾿γ88 ἃ ὙὙ16]γ-ϑρτοδὰ τγίμ. ΑΠΟΙΠΟΥ 1ΠΒΟΓΙΡ- 
τἴοῃ [6118 οὗἨἉ ἃ πιδὴ ψ80 ἀοάϊσαϊοά ἃ ἰςῆο (κόγχην) 

ΟἹ ,ϑεείτεπ᾽ 5 ̓ἰδίβοῃ, ἵν. 
161, 162). Ὑπὸ ἱπίτοάποϊοι ἐπ ατοοκ {πη|68 οὗ 
Ῥδῃ Μουβΐρ ἰῃ ΒὰπἰδΒ, 18 ΠΙΟΥΘΟΥΟΥ 8150 Ἔχρ] δηθὰ 

ΣΧ. 
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Βονίπϑοη (ἰδ. ες. ἰιϊ. 409) μδ8 δσαίη ἵβδβκοη υ 
18:6 Υἱοῦγ, δΔΙγοδὰυ τοὐοοῖϊθὰ ὉΥ Εἰτύοσ (χνῖϊ. 229), 
ὙΠ 810} ἰάοπ 68 Θη688 ὙΠῚῈ [16 ΤΟρΟδίΘαΪγ οσσαΓ- 
τίηρ, Βααλ) -ψαὰ, δηὰ νυ ῖο ἢ ΟἹ. ΟἸΟΒΟΓ ἱπβροο ΠΟ. ἰδ 
ΒΙΤΩΡΙΥ͂ ἱπροβδὶ 16. Φοβιαδ χὶ. 17 8878 οἱ Βδαὶ-γαὰ 

ἐμιδ ἰξ ἸΔγ ἴα τμ6 Βικαιλ (ΓἸ 3) Ζεδαποη, ππᾶογ 
Μουῦπῖ Ησδιτηοη. Φοβιιδ χὶϊ. 7 5ρϑαῖβ οὗ ἰὑ β ΠΡΙῪ 
ἃ5 Βαδ)-ρδὰ ἱπ ἴπὸ δΒιζαιίλ͵ ρῦαποα. ΤΠ νδ]]ς 
15 ΒροΚϑὴ Οὗ Ϊδ ΠΟη6 ΟἿΒΟΥ ἤδη ἴῃ6 Βυ Κ᾽ 8, ἱ. 6. 
“Ἡο] ον ὥϑγτία.᾽ ὙΠΟΓΘ 18 ΠΟ ΟΠΟΙ ΠΟΙ]ον τορος 
ἔπδὲ οουἹὰ ὃ {π|8 ἱπαϊοαῖθά. ΤῊ δΙΓΓΠΟΥ ἀδίοτ- 
ταϊπδὕοη ἑαολιμὴ λαγ Ολετιποπ ἱπάϊοαῦοβ, ααΐτθ οοη- 
δἰ ΒΘ ΠΕΥ 1 [Π6 τθϑηϊηρ οὗ ἑαολαίλ, ὙΠ] ἢ ἔγο- 
4ποπν οοπιίηθβ 186 β,ρηϊβολίοι οἵ “ὈΘμ πα ᾽᾿ 
στ τῆδι οὗἁὨ “ἀπάογ,᾽" τ06 ΤΘΌΘΠΟΙ γΔ]]6Υ ὀελιπά 
Μοπηΐ ΗδστΏΟΗ, ἰ. 6. οἡ ἴπ6 πούίμοῦ 0886 οὗ ΗσΙ- 
ΤΏΟΏ, [ὉΓ ΟἹ 18 Βου ΠοΓ θᾶ36 ΤΠΟΓΘ οδῃ Ὀ6 50 1.οὉ- 
ΔΏΟΠ ὙΆ]|]ΟΥ. Τ 18 Δ]Ιοη6 ψου]ὰ βυῆοο ἴο ἸΓΒΏΒΙΟΓ 
Βδα] -καα ἴὸ 6 Βυ κα. Βυῖ:η 9οδπᾶ χὶϊὶ. ὃ ἃ 1,οὐ- 
ΔΏΟΗ 15 Βρόκεπ οὗ ““οαδβὶ οὗ Βδα]-"δᾶ πηᾶον Μουπὶ 
Ἡοττοπ." Νον;, 8 1ουδποη οδϑῖ οἵ Βδ)-ρ δὰ τῃθγο 
οδη Ὁ6 ΟὨΪγ ἢ Βδβδὶ-δὰ 1168 ἱπ ἴ86 Βυκα᾿β; δπὰ 
ἴμοτγο Ὀοΐηρ 6 [Όδ ΠΟ. Οἡ 86 Θαϑὲ, ΟὨΪΥ ἴ6 ποτιῃ- 
ΘΓ 486 οἵ Μουπὶ Ηδγοη ο8η ὃ τηθδηΐ ὉΥ ἴΠ6 
ΡὮγαβο “ἀπάογ Μουπὶ Ηοιτηοπ᾽ (οἷ. ΒοΙονν, οἡ ςἰι. 11], 
83). Νον, δι δουρ ἴποτο οὐρὰϊξ ἴοὸ θ6 δοὸ ἀουδὺ [παι 
Βααδὶ-πδὰ Ἰὰγ ἰῃ ἴθ “Ἡο]]ονν," γοῖ, ἴ[Π6 δἀάϊοηῃ 
“πηάογ Μοῦπὶ Ἠδγτηοη "ἢ σδηποῖ πᾶνο ὈδΘη πιϑ6 0 
ΜΠ Ποῦ 8 ΓΟΆβοὴ. [Γὺ νναϑ ἱπίθῃἀθα ἴο ἀἰβιϊηρ 8} 
Βααί-σαά ἵἴτοτα ααί-δεῖ, νι ἢ Ἰδίῖοτ, δἰ ποθ ἰδ 1168 
π τὴρ πογίπογῃ ρᾶγῖ οὗ ἴ6 Βυκα᾽ 8, οου]ὰ ποῖ ὑγορ- 
ΕΥῪ Ὁ6 βαϊὰ ἴο 116 οῃ ἴμ6 πογίποιτι ὕ836 οὗ Ηογιηοη. 
76 ΒΟΔΓΟΟΙΥ πορὰ ἴο ποδί ταῖθ, τπογοίοτο, ἢ0 τόοορ- 
πἶτε ἴῃ Β 16 Ροβί ἴοπ οὔ 180 Ἰαῖθσ (ἢ Δ] β 
(αα 1, δαπιπι)ὶ ἜΤ ΟΒ6. 5|ἴ6 8 πηαυκοα ΟΥ̓ ΤΟ πη 818 
δη4 [ΘΠ ρ]6-ταΐηβ. ““ἼΒ6 ἴθπὴρ]6 τ ΠΊ ἢ βιδηαβ Οἡ 
[8ὸ ϑυτϊητηἶὶ οὗ [6 πογιμοτγησηοϑθὶ Ὦ111, ΒΟΙΟῺ ΡΒ ουΐ- 
ἀοηογ ἴο δπ οΪἄοΓ δῃὰ βού ογοσ β(γ]6 οἵ δυο ΘΟ ΓΙΓΘ 
1Ππ8ὴ ἴΠο86 δ΄ Βδδ]ΌῈΚ. 118 ροβί ΠΟ. 18 ᾿ΠΟΟΙρΑΓ- 
016" (Εἰ τον, χυῇ. 185; Ποῦ. 1, 492, οἴς.). 

Βοβιάθϑ (86 μα δηῖβ οὐ ΒοιΠ-8 πίῃ, τπ6 {τἰῦα 
οὗ Ναρίδιὶ ἐαϊ]ϊοὰ τὸ ἀσῖνο οιὖῦὐ ἴποβο οὗ Β6ῖῃ- 
δ; ΘΙΠΟΒἢ 4]150θ. ΤΠΘΙΟ νγὰ8 ἃ σο] ὈΓαῖθα Ρῥ]δοο οὗ [86 
ΒδΙῚ6 πδλα ἰπ Φυά δ}, αηα 51}}} δηοῖποῦ, ἀπ Κπονη 
ΟἿδ ἰπ Ιβββοθασ. (Οοποογηΐηρ ἴπΠ6 {ρὲ οὗ ΝΑΩ2Ρἢ- 
1411 αἰ8δο 1116 τοιαυτὶ 18 της ἴΠδὺ [ΠΥ ἄτγα]ῦ Δμοη 
[86 Ομ δδηΐἑίοβ, ἴ86 ᾿ΠΠδρὐϊαη τ οὗ τπ6 Ἰαπά. ΤΠοΙγ 
δδδίσπθα θουπαδγίοβ ᾿Κον 86 θην ΔΓ ΠΡ ἴο ἴΠ6 
πογίῆ. ΤΟΥ ἱποϊοβοᾶ (ὐ]ο- δ τί, 88 νγ88 δΙγΟαῦ 
τοιαγκοα. Τῇ ῥοῦ τποάρ ἱπ μη οὶ ΒοΙἢ- 
ΒΠ ΘΙ 6Βἢ 18 ὮΘΓΘ Βρόκθη οὗ, δΔΙοπρ ψιτ ΒοΙΠ-Δηδίἢ, 
8 ἀοι θ11688 ἰπιίθπαθά τὸ ροΐηῖ 1 ουϊ 88 ἃ ΓΟ ΔΙΚ- 
80]6 βοεὺ οὗὨ 140] ΤΌΠΠΡ γγἤο86 ΡΘΟΡΪΘ πουουῖῆθ- 
1688 18γ86] ἀϊὰ ποῖ ὄχροϑὶ, Ὀὰϊ ΟὨΪῪ στοπάοτγοὰ ὑρυ- 

ΤῊ τοοβὲ οοἰθγαῖθα μἷδοο οὐ ἴῃς ποτ ἢ νγ83 
[Π6 ΤΟΙ 0 16- Οὐ ἰπ 186 “ Ηο]ονν,᾽ -- ΒΘΙἢ-Β ΘΠ] 8ἢ, 
Δ5 ἰδίου δ υτίδη ἱπ ΠΑ ὈΙΔη 18. 51}}} ΟΑ]16α 1, --- Β48]- 
ὍΘΚ 88 ψϑ, [Ὁ] ονίηρ 186 ΤΉΝ ΠΗν πβᾶρα οὗ [[ 
ἘτΡε Ἡδ]οΡο 8 8485 {π6 σθοκβ, πδηθά 1. ΤῈΘ 
βΥρίδη ΗδΟΡΟΙ 8 αἰ8δὸ Ὀοσθ [6 πᾶῆῖθ Βοιῃ- 

ΒὨΘΙΠΘΒΉ, Ηουβο οὗ ἴἢ6 δυη. ΒΑΘ Κ ΔΏΒΥ ΓΒ 0 
[06 παῦε Βδβ δι, ἴὸ τσὴ, 88 ἴο Τ᾽ δ πηοτ, δοῖο- 
το οχιθηἀορα 15 νγϊβάομῃ δπὰ ἢ18 Δγο ἸδοίΏ ΤΟ. 

ψεῖβ. 34,35. Απᾷ ἴδ Ατηογίίο στοναθα ὅδ6 
δου οὔ δ: ἰμΐο [86 χπουηϊδίθα. Τῆι ἀοπιδίῃβ 
οὗ {π0 ἐτῖδα οἵ Πδῃ ἸΔΥ δ᾽οηρβὶθ οὗἉ [Π086 οὗ ΒΘ6η]8- 
11 γ5. ἴχ. 18. ΟΥΟΣΒ τοῖον (86 ἰο Βδδιδίηῃ ἴω ἐδθ 

ἐσῖνδο οὔ δ. Οὗ Καὶ! οα ὡοελμα χίσ. 44, απὰ οἱ 1 Κα. 
ἰχ, 18. 

8 Ὀοαρασο ἰμο βγγίδῃ ἘΣ ΙΩ, “απ αζίμς ὑπῖαγ ἅμα 
"πορε8. ΟἿ Οδδιδ}}}, ν. 912. 

ἃ [ΒΔΟΞΜΑΝΝ : “ὉΤΒδ (π6 ΗΟΌΒΔο οἵ Φοδορἢ τιδοὰ 118 βγοαύοσ 
εἰσοηκχίδ ποὶ ἴο οχοιτηϊηδὺο ὑμ0 Απιογίο οεἰεἶοδ, Ὀυ ΟὨἿΪΥ ἰο 

ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ 050 06Εϑ. 

ταΐη, Ὀοίτγοοῃ 88} οη [Π6 βου δπὰ ΕΡὮγαδίΐσα οα 
[Π6 ποῦῖβ. ΤΟΥ Βδου]ὰ πᾶν γοϑομβοᾶ ἴο [Π6 568 ; 
δαὶ 1ὴ6 ταῦῖϊκα ἀν δῖ οα 11:6 ποβίοιπι ρῥ] δίῃ, 
Ῥτονι θὰ πῖτἢ τὸ Δρρ]ἑαποοβ οὗ τὰ  ΠἸ ΔΥῪ δτὶ, δὰ 
Γοβίϑίοα ουθπ δπάδῃ, ὉΠ Ρ] δίῃ τ ἢ γ6 ἀγὸ ΒΟΤΘ 
το] 4 16 βοὴβ οὐ ἤδη Ἵου]ὰ ποῖ ἰδ, 866 πη9 ἴὸ ἢδτα 
Ὀδοη {Π6 τηδρτιῆοοηϊ δηὰ ἔογάϊο Μοῦ) [ὉΠ Οπλοῖγ, 
ὙΠΟ Οραπ8 ἰπῖο 186 τοδὶ πεβίοσῃ ρ]δῖη. ΤῊ 

Σ ᾿χηδὺ 86 Ἰηΐεττοά ἤόοσῃ 1Π6 τϑδγκ ἰῃ γογ. 85 : “ ΤῊΘ 
Αὐλοσῖθ οοηβρηῦρα ἴο τοιηδῖη οα Μουπὶ Ηρτοβ, ἴα 
Αἰαίοι, δηὰ ἱπ 58ιδδι πα." Τΐ8 ρῥ]αΐη, δα Εοῦ- 
ἴπϑοὴ (1. 144) ΔοσΌΓΑΙΙΥ ΟὈΒΟΓ ΘΒ, ΓΕΔ 68 ἴ0 180 
8.56 οὗ ἴ86 βίδορ πιοπηϊαί ἢ ὙΓ8]1, ον (6 ἰορ οὗ 
ὙΠΟ δά σίθ 18 ἴα ἢγβὺ ρ͵δοα πλοῦ τ. [{ ταῦδὲ δ6 
τὴ 18 τηοπηταίη ἰδηὰ [μδ΄ 18 τηοδηΐ ΟΥ̓ Μουηὶ δζοϑ. 
Βουτνγασγὰ οὗ ἰδ ἰδ 1η60 γἱάρθ οὐ ἩΌ]ΟΙ Υ̓ Δ]Ὸ 1165, 
ΜΉ ἢ 8 5] οοπαίἀογοὰ ἴο Ὀ6 [86 αποίσῃϊ Α1}8- 
Ιοη. Ῥουδδρδ ΠΟ Ρ]806 ΔΏΒΎΓΘΓΒ ΣΠΟΥΘ ΟἸΟΒΟΙΥ ἴο [06 
ΒΒ ΔΑΙἷτα οὗ ΟἿΥΓ ρϑδβᾶρο, ἴδῃ Ατηνἂϑ (ΕἸΆταδτβ, 
ΝΙΊΟΟΡΟ] 8), ὈΥΘ ΠΥ τηϊπυῦοβ ἀἰδίδης ἔγομι ἴΠ6 σοὨΐ- 

οΑἹ ΤΟΙ] Ταϊτὸπ. [εἰ ουϊάεπε ἐμαὶ Ὁ ΞΘ μαβ 
ΒΟ ΐηρ ἴο ἀο σὑ|ῖἢ γτῶ, “{Ὀχ," Ὀπὶ Βεϊοηρ 8 

(0 ἴδ0 Ομβδ) δὶς ἰῷ, “ὁ οοπηνοι,; Ἰ ῷ, 

“βῖ608,᾽3 τὸ ψΠΙΟΝ (86 Ηοῦτονγ ὩΦ Ὁ οοττοβροπάβ.. 
ΤΠ6 Ροβί οῃ οὔ Αὐηνὰϑ 18. “οἱ {πὸ ργβάπαὶ ἀθε]ῖν- 
ΠΥ οὗ 4 σόςκυ 81]},᾿ ῖτἢ δὴ οχίθηβινο ΥἹΘῪ οὐἅἁ 1:9 
Ρ δαἷη (Εοῦ. 211. 146), “ὙὙΠΟΓΟ,᾽" 88 Φοσοιηδ ΒΆΥΒ, 
“[Π0 τιουῃίδἰη8 οὗἩ Φυάδῃῃ Ὀερίη ἴο τίϑο. ἘΜ ΒΘΠ 
ογοπιθ ΒΡΟΔΚΒ οὗἩ 8 ἴονγεσ. οδ]] θὰ ϑ' οἱ δὶ, 6 ὑσοδδ- 
ὈΪΥ͂ ΓΟΙΌΓΒ ἴὸ 1Ὁπ6 ποῖ Ὠθουηρ οΑ5116 1,δἰτόῃ. 
ΤΠ Βοπ8 οὗ 1 8η "ΕΓ ποῖ ΟἾΪΥ͂ πη 80]6 ἴο οὐτ- 

τηβηὰ [Π6 ρμἰαίη, Ὀπΐ 6180. οἡ βοπὶθ ροΐϊῃ!β οὗ ἴ86 
Ἀ}]] σοπη συ {ΠΟῪ βυβογοα [06 1 ΗΔ Δ} [5 το Γοτηδίῃ. 

Ηὰν Ηεγεβϑ (Ὁ ΤΠ] ΤΠ) ταθδὴβ [86 “τοουπίδίπ οὗ 
ἴΠ6 δὅ0ῃ ;᾿ ὃπι ἴπῸ διϊοτηρῖβ ἴὸ Ὀτγίηρ ἰζ8 ρμοδίοη 
ἱπίο σοπηθοῦοῃ ἢ Αἰ 68 οπηοὶ δυςοοο, 
βίῃοα ἴμαὺ 1168 τη πο ἔδΥΒΟΓ βοῦς, ἴπ [86 γΆ]16Υ. 
Ηογθβ νγδϑ ἴπ6 πδπα οὗ [16 τηοπηΐδῖη ομδἢ ἩΒΙΟἢ 
αἱ ΒοΙΏ-ΒΟΓΟΣ ΘΠΙΟΓΒ ἴπ6 ἐδγγ ΟΥν οὗ ΕΡΆ γαῖμα, δπὰ 
οἵ ὙΠΙΟΝ ΦΟΒ 88 νγαϑ Ὀυτιοά. ΤΑ ΤΝ 1Π0 ΠΒΠῚΘ 
5 ΓΒ ΟΥ̓ ϑ'ουῖβ ΠΟ 81 Π8 ἃ ΤΟΙ Ὠἰβοθηοο οὔ. ΤΗΐ 
ΟΧΡΙ δἴηβ [πΠῸ τοιιδτκ, {πδὶ “ [ἢ6 Παηά οὗ (ἢ Βοῃ8 οὗ 
οεερὴ Ὀδολῖηθ ΡΟΥΟΓΙ͂Ι] δηα τηϑᾶάθ ἴῃ6 Ατηροσίιε8 
υὐδιιϊατγ." ΤὙΠδὲ ὙΠ ΟὮ τγδ8 ἵπιρο5810 6 ἴογῦ τ 
{ῖθο οἵ  4η, ΕΡΗγαΐπὶ ἤτοι {πο Γ΄ ΟὟ ἢ ΤΠΟΌΠ ΓΑ1Ὶ8 
Ροτίογπιοα. ὃ 

νεσ. 86. Τὴ Ὀογᾶοσ οὗἨ 189 Ατοοσί[ο στϑ- 
τοθπϑᾶ ὕγοσ ἴδ βοούῃῇ:;:ϑ:Ἴο: -ἴοσσϑοα, ἔσοσα 8618 
διὰ οὐνγασᾶ. ΤῊΪΒ ΡΟΟΌ] ΔΓ διδύοτηθης 15 ΧΡ] δἰποᾶ 
ὈΥ͂ [Π6 σοπῃροβέτίοη οὗ [6 8016 180 ]16δπὰ ῥγοβοηιθά 
ὈΥ ἴδς ἢγβι σμαρίοσ. [Ιὑ δά Ὀδοη ἈΠΙΟ] θα ον ΓᾺΓ 
[6 {Π068 οὗ ἴβγδοὶ μαᾶ ρογίοττηθα {6 ἴδβὶς δρ- 

ἱπίρα Ὀγ Μοβεβ, ὈῪ ἰδικίηρ' Ὅπ0 τουτὶ ΟΥ̓͂Θα ἢ 86 
γοΥ5 Βα ἢδα ᾿ηἀϊ᾽ϊ᾽ολϊο ἘῸΓΥ [πΐβδ τοδδοη, ἰ πδά 

Ὀδ6Θ δίδίρα Τοποογπηρ 8411 (16 ττῖῦθ8, δὶ μὸν 
δὰ ποῖ γεῖ ἔβκθϑη, οὐ δὰ ποῖ γοῖ ὑγΒΟ]Υ πδίοπαίϊ- 
1ζοά. ΝΟΙΠΟΥ [Π6 Θβϑίοση, ΠΟΥ 106 ὯΟ Ἀδὰ 
βίο ὈΟΌ ἢ ἀΔγ65 μδὰ Ὀοο 5 Εἰ ποτίο ἔπ|}γ ΓΟ Δ] Ζοά. 
ΟἿ]γ 180 βοπίδογῃ θογάοσ Βδὰ Ὀθϑη πο] ἃ ΤῊ 
Ἰΐπθ, 88 ἄστη Νύι. χχχῖν. 8 ἢ, δοῖτι 8} γ 5Ερ- 
ἀιαϊοα [ϑγϑοὶ δηὰ ἴδ Ββοαίῃοη ἡδῆομβ. Ὑυ. 86 15, 
88 ὁ Ὅ6ΙΌ, 8 οἰϊδιίοη ἔτουι (6 οτρίηα)] Μοξϑίς 
ἀοουχηοηῖ, ΑΔΟΥ ὈορΊππῖηρ 116 ΒοηΒΏ66 ὈΥ͂ 58 Υ- 
ΤΟηδΟΣ ἰπδηὶ ΕΥἸΟΟΪΔΥΥ, ἴδ Ὀοποδιίιεηρ ὑπο] Γ σρόσο ἐμδη 
ἴδο ἐγδο οἵ Ὅδῃ, δοίϑ ἰουϊ ἢ (δ9 υμηδειβιοίοσυ Ὡδὲυσο οἵ 
τον δδαϊδίδῃοθ, δῃ ἃ ΘΟΏΥΟΥΒ 8 δὲ τορτοόδοῦ. ἩΜοδηνΐο, 
Βοπονυοσ, ἐξ δϑοσὴβ ἰπδὲ ἐπ 9 συν ἡ ηρεση οὗ (6 ΑπιοΥίνε ὈΥ ἐδ9 
Βοουδο οὗ Φοδορὴ ΜδῸ84 δ0ὺ ἈΚ δὲ ἰοαδὲ οὗ τδὸ ἴο Ὁπῇ; 85 ὃο 6Ὁ- 
δὺϊο ποτα ἴ0 τϑϑοὶ ἐπ οοδδῖ, ἰῃ ῬασΕὶ ροπδοδαίου οὗ ποῖ, 
δἱ Ἰοαδί. πὸ δηὰ ἐδ ἰγῦο ἴῃ οἷ. Υ. 17.) Βαὶ οἴ, ΟἿΣ δυΐδοΣ 
ἐλ ἰος. -- ΤᾺ] 
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ἱηρ, “διὰ 1.6 Ὀογάᾶογ οὗ ἴπΠ6 Απιοτίίο ποπὶ ἤγοσῃ [ ἰὐττοῖ, ποῖ ΟὨΥ ἔπαὶ ΤΠΟΥ γοτα 0 ΡΌΠΙΥ 1Π6 Ἰαπὰ, 
ΑΚγδθΐπι δπὰ 86]6,᾽ ἕξ ἰἴὰ Ὀγοῦρῃς ἰο 8 βυδάθῃ 

εἰαβα Ὁγ ἴπ6 δἀ ἀϊοι ΓΙΨΕῚ, “αῃὰ οημαγὰ, ὃὕο- 
ὅλ086 16 18 ἸΆΚΟῚ ΤῸ; στδηϊοα [δὲ τἢ6 δΙΓΓΠΘΥ ΘΟΌΓΒΟ 
οἴ τε θογάοτ ἴο τη6 “ Βτοοκ οἵ Ἐωγρὶ "18. Κποόονῃ 
τοῦ ἴδ ἀοτοττϊ Δ ὕοηΒ οὗὁἩ ΜΟΒΟΒ 88 στοοογάοά 1η 
Χυηδοῖθ. ὙΠ οτο ἰδ ͵ Δ8 δαϊὰ, “Ὑοῦγ Ὀοτάοῦ 58}}8}] 
ἔο ἴο ἴῃ βου οὗἉ Δί8 4 | 6} ΑἸκγαθθῖπι (αἱ τ1π6 βου τἢ- 
Ἔτη ΟΧΊΤΟΙΩΠ ΠΥ οὗἩ ἴῃς 1)θδὰ 5368), Ρ8838 ᾿ῃγουρῃ ΖΊη, 
δὶ ἰῷ οηα βἢ4}} ὃ6 ἰο ἴπ δου ἢ οἱ Κδάθβἢ- θαυ θλ.᾽" 
Ἡετο, το βίδιοσαθης 18 ΒΟΙΩΘ Ὗ δὶ ΤΏΟΓῸ Οχϑοῖῦ, ἰη88- 
ΠΟ 45 ἰδ6 Ὀογάον 8 ὑγοϊοηροα ἔτῸτη ΑἈΚΥΑΌΌΙ πη 
ραϑῖπταγὰ ἴὸ ὅοϊα, ἡ. 6. Ῥοῖτα. Εσοπι ΑἸ ΚΥβὈΐΠ) 
πεοριπαγὰ ἰδ ὑγοζεθὰβ δ᾽οηρ ἴΠ6 δἰγοδάν ἰπαϊοδίρα 
του, ΟΥ̓ΘΣ ἀραῃ-Ὀάγηοα, Ἠδζαγ- δι, πὰ Α.2- 
πιο, ἴο ἴπ6 ““Βτοοκ οἵ Ερυρι᾽ (δὰγν 61 -ασβῇ, 
ἘΒΙποοοταγα). ΤΏΪ8 σοῦγος ἴη0 ἩΓΟΥ͂ ἀδοιηρὰ βυῖ- 
δοκεῖν ἱπαϊοαιϊοα Ὁ ἴπ0 ψΟΣαβ “ δηὰ οηναγὰ,) 1 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ουεάϊεπος δὰ ἰονε τΤοναγὰ αοα ἃσγὸ πτοοκοὰ οἡ 
κτεοάϊηοδα δηὰ Ἰονο οὗ θΘβ86. 1πη πιο] ΓΟ} δου (86 
ἀυδιὶ οὐὗἨὨ Φοβδτια, [86 σἈΠ] το οὗἉὨ 85γ861} δβδι.οἀ δῇ 
ἀοὰ Βαυξ ΥΕΓῪ δΟ0ῃ [ΠΟΥ οὐδβοα ἴο 40 ἰδπδὶ ψΒΐο ἢ 
Μοιοα, δπὰ, ἴῃ ἢΐἷ8 πδιηθ, δοξῆμσδ δα σοϊημηδηάρα 
ἴδε, Τ]ιεῖτ Ὀυβῖ 685 νγὰδ ἴ0 ΟΠ] ΘΓ, δπὰ ποῖ ἴο 
ἀτοπι δα δί δΊΓΟΏΡΒΟ]Β ΟΥ̓ ΘΠΑΓΙΟΙΒ οὗ ἴγσοῆ. ὉΠΟῪ 
ΤΌΤ ἴ0 ΕΧΡΟΙ, δῃηἃ ποῖ ἴο ἴ8Κ6 {Πρυ16. Βυΐ ΓΠΟΙΣ 
δΕΑΙ ττ5 ΠῸ ἸΟΠΡῸΣ Θπγο Υ 1 τοῖν Θοά, Ὑ ΒΟΥ 

: ΠῚ 6 ἰογοχοϊηςζ Ῥασαρτδρῇ, τοπάοτοὰ δοιποτδί ΟὈΒΟΌΣΟ 
δὺ ἰὼ ὑτονυΐίγ, ῬῶδΔ οχρίδἰηϑὰ Ὁγ ἴπ 6 δυίΐδοσ, ἴἢ ΥΌΡΙΥ ἴὸ 
δύῖθ ἰπητύτίεθ, 88 ἰοϊοτσα: Ἃ1 ουάοδνυοσοὰ ἰο ΘΟΥ (δαί 
Ὦε ἰαδα οὔ ἐὮφΦ Ῥαϑδαρὸ ἱδ, ὑμδὶ ἴῃ ογχί αὶ Ὀου ΔΎ ᾿ἴΏθκα 
οἵ Ιατϑοὶ, 85 ἄτατστι ΌΥ Μίομοα, δὰ ὩΟΏΟΤΟ ὕδθη μο]ὰ δζδίηδι 
ἴῶο Αιοογίίο, ἑ. 6. ἔμο οσίκίηδι ἱῃμδὈϊ δηΐ8. Θχοθρῦ ΟὨ]Ὺ ἴῃ 
ἴμο δουῦί!. ἘΥΟΙΤΎΏΟΙΘ οἶδο, [Π6 ἐπ δ δι οὗὐἠ Οδβηδδῃ, 
δλρεείδν ἔἶο Ατοτῖίθ, δα ἔμ 08 Ὁ Ῥγονοηϊρὰ (δ Ἰδγδο [66 
ποῦ ἱδκίης [11] ροαδοδείου οὗ ἔπ ἰδαηᾶ ; Ὀυὲλ ἴῃ ἰδθ δου 
ἴκ δοσπάοατν Ὀοίποθυ ᾿ἰστδοὶ δηὰ πο Απλογὶ ἴθ τοτδ θὰ ὑ6 
ἀγιπτὸ Ὁ Μοδια, ἴῃ Νυ. χΧχχίν. 8. 1 νουἹὰ δες ἴμδι ἢ 
ροαδοο ο πὶ (Ὠ15 [06 ΤΟΙΙΆΓΡ δ ΠΟΥ γοτα. 81, 82, Ὀθ0 οοῦ- 
δοἰδεια. Ἰὼ ἩΏοὶο ἤἥτδὲ οὨδβρίος ἰδ δὶ οχροδὶ οῃ οὗ ἰδο 
διεὶ δ΄ Ιασδϑὶ δα οὶ γοῦ δίζαυίηοα ἴο οοιρ]οῦθ Ροδδοδαίοι 
οἵ Οβῆδδῆ. [1ζ ἰδ ἃ βρί γξυ δὶ -ΚοοστΆΡἢΪο 4] μἱείατο οἵ υἱαὶ 
ἱετδοὶ δὰ ποῖ γοῖ δοατπὶτϑὰ, δηὰ υῃδὶ πουογέῃο 668 ἰὲ βουϊὰ 
Ρυδθεδα." [πὶ ΟἾΝΟΣ πογάδ, ὮΓΣ. Οδδθοὶ 8 ἰάθα ἰδ. (δδὶ ἴδ9 
ποϊὰ ᾿πουκὰὲ οὗ οὮ. ἱ. πιδῪ Ὀθ οχργοδδοὰ ἰὴ ἔπο δϑῃ(θῃ 68: 
1. θὺ ἴδ6 ποδὶ, ποίη, δηὰ οαδὲ 1εγδοὶ ἀϊὰ Ὡοὶ δοίυδ!!ν 
τεαϊο ἴδ6 δδεΐκηϑάα ὈουπΔΤΎ ᾿ἰποα Ὀοίποθη ἰδοῦ δὰ 6 
οὗὐκῖθαὶ ᾿θΠμ8 Ὁ} Δ :08 --- ἰ[Ὠ6 ἴοττη Απιοχίζο Ὀείης υδοεὰ [ἢ 1Π6 
τεῦ δες ἰδ δοιποίδιθοα Ὧδδ. Οἵ. Οαρο Εἰείοσ, |ἰ. 125. 
ἃ. ὁπ ἴδ δουτῶ, ἴ26 Μοπδίο ἢ π6 πὸ σοδὰο ροοὰ, διὰ οοῦ- 
πυεά ἴο δὸ μεϊὰά. ΤΗθ ὅσοι οὗὨ ἴῃθαθ βοῃηίδηοαδσ [8 ὀχ ργεβαϑὰ 
ἰδτοςγ, ὈΥ τορατδ οὗ 1πδίσβέϊνο ᾿πδίπησεδ, ἴῃ τοσα. 4-86 ; 
ἐδο φεοοτά, Ὁγ ἀϊτοοῖ διὰ αἰπρ]9 δἰδιειηοηΐς, ἰ τὸν. 86. Τὼ 
ἔμδὲ τεῖθε, ἴ πογαῖίνο ἩΒίοἢ [ἢ τοῦ. 9 δοῖ οὔἱΐ ἤομ “ιυ:- 
ἄδλῃ οὐ ἐΐϊδ Ὡοείδπ πατὰ σοῦγϑο, ΣΟΙ ΌΡΩΒ ἰοῸ [18 δίδυιὶ ς-ρΡοϊηῖ, 
διά οοτορίοῖδα τὴἢδὲ πιρς ὕὈο 6810 18 ἴον οὔ Ὀουπάδσυ ἰἢ- 
δροσίσο, ὈΥ τοσηασιείηρ ἰπδὲ ἴθ 6 δου ὨΤ ὈοθπάΔΓΥ (Κη Ν 
δὲ δοσίμετιι ΌΥ [6 ΘΟΌΓΘΟ δδογί δοὰ ἴο {) δοοστοδροῃοὰ ἰο ἴδ 6 
Μοκαῖς ἀοίεγτηϊπδθὔθοηβ. Υοσ. 86, ἰϑταίοσθ, οοπηροῖδ ᾿ἰδ6]7 
νἱἢ ἐ56 ΘΠ ΕἶΣΟ ΡΓοΥυΟΌδ Ὠδιεδίνο, δηὰ τοὶ ραν συ δεῖν πὶ 
γοτα. 84, 8. 
Ἐπ ὀχριδηδίίοη ἸΔΌΟΣΕ, ΒΟΉΘΥΟΥ, υὐοτ δὲ ἰἸοδδὲ ΟὯ6 ΤΟΥ 
δεεϊου ἀἰ δον 1 δαδθπιθ8 ἐἰϊδῖ ἢ (86 Οχργοδδίου “ὈΟΓΟΣ 
οὐ 80 Ατογίο6."" (ἢ6 συ. 6 δὴ δάϊροῦγο ζθη.. πιβ κίπς ἴἢ0 
Ῥόγαιο τόϑασι ἴΠ6 Ασροσ δὰ (ΟΔοδδ 8 }}} Ὀονάον, πε 848 τὸ 
Βρεὰὶκ οἵ ἔθ “ Οδηδάΐοτι ὈογάοΣ,) τηοδηΐης ἰθ0 ὈΟΓΣΩδΡ οἵὨ ἴΠ9 
ὕ. 8. ονεσ δικαοϊμδὶ ὑδυδάδ. Βαϊ ἴῃ οχργοδείοῦδ οὗ (ἰδ κἰ πὰ, 
ἴδο ξεη. [5 δἰ ψδαυγδ ἔδθ μη το οὗ ἐπ9 ρολδοδϑοῦ, 80 ἴδὲ ἴδυ 
δοεάει οὗ ϊο Απιοσίϊοθ, Απιπιοηΐίο, εἰς., Ἰπάϊςαῦδα 6 Ὀουη- 
ἄλεγ οὐδ᾽ τς ἰδ μοϊάὰ ὉΥ [50 Ατηοῦῖο, Αἰηπιοηϊδ, ο'α. 1ὲ 
ΒΟΘΕΩδ ὨΦΟΘΡΘΟΓΥ, ἐπεζοίοτο, πιὰ Βογιίηδλο, Καὶ], ΒΘΟΒΠΔΠ,), 
Θθε., ἰο τααὰ (Ὦ γοῦβο [ἢ σοι ποῖοι) ψ ἢ τοτα. 33, 8δ, πη τὸ 
διὰ ἰη ἰξ ἃ ποίο οἵ [29 οχίοε! οὗ ὑοττί ον Ὠοϊὰ Ὁγ τὴ9 Ατ- 
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δη αἰοπε σοπίτοὶ 1, ὑὰϊ 4180 ὙΠΥ ΠΟΥ ῸΓΘ ἴ0 ἀ0 
τ. ὙΠΟΥ͂ ποτ ἱπάπίρεηῖ ἴο ἰἀΟ]Δῖτυ, Ὀθοδῦδθ 
[80 ΤΟΥΤῚ 88 ΔΙΤΟΔΥ μπανὶηρ δὲ [Π6}Ὶ ΟΥΤΏ ΓΤῸ- 
Ἰκίοῃ. ΤΟΥ͂ πο Ἰοηροῦ ᾿πουρῆϊ οὗἨ 180 ἀδηρογ οὗ 
θεῖηρ 1οἃ ΔϑῖτΆυ, Ὀθοδυβ6 ΠΟΥ γ γα πη Ϊ Πα ΠῚ] οὗὨ 
τπ6 ψογὰ ποῖ ἀοιημαηάοα οὐοαΐοηοο. ογίδος οὐθ- 
ἀΐοποδ 18 1π6 ΟἿΪΥ βαΐδ ὙΔΥ. ΕὝΘΓΥ ἀοραγίατγο ἔΤῸΠὰ 
ἴς ἸΙ.848 ἀονγη }1}} ἐπίο ἀβηρογ. 

Τῆυδ γὸ Πανο 1 ΟΧρ] αἰ ποὰ ΜὙὮῪ 80 ΤΊΔΠΥ ὑπάογ- 
ἰαῖηρπ οὗ ΟὨ τ βιΐδπβ πὰ οὐἩ [Π6 σπατο ἢ [841}, οὐΘῃ 
ὙΓ 1] 6 τῆς ἐγατῇ 18. 81}}} σοπίοββοα. Ἴἢὸ νοτζὰ οἵ αοά 
[88 ποῖ Ἰοβῖ 115 ροσγοῦ ; Ὀαὶ [ῃ0 Ῥθορ] ψηῸ ἢδνα ἰΐ 
οἵ {Π6ῚΓ ἸΟΏρτιο8 ἀο ποῖ πογοι ΡΥ οπίου ἱπίο 118 
6, ὙΤἢο ἔδδσ οἵ ἀοὰ ἱβ β|}}} ἐνεσ τὰ Ὀορὶπηΐηρ οὗ 
τὺίβαάοτῃ ; δῖ 1{πηπδῖ ἠοῖ Ὀ6 π χοᾶ νὴ τῃ6 ἔξαγ οὗ 
θη. Ῥγδδοπίηρ ἰδ 511}} ονὸν οὔοοϊνα; Ὀπῖ ἀνὰ 
τὸ {παῖδ Πα Ρτοβι Ὁ]6 ΤΕ ΌΓΠΒ. τατιδί ποῖ ψόβκοη 
ἰς. Ῥογίδοι οδοαΐοῃςε 1188 51}}} δυδὺ 118 ΥἹσΊΙΟΥΎ ; Ὀι 
{πε γγ ἢ ἀοοβ ποῖ ὈοΪοης ἴο αΟοα οοπηθ8 ἰηῖο ἡπάρ- 
τηοῃΐ, εὐοη τὨουρ ἢ σοπποοίοα Ὑ ἢ ΟἸ γί εδη τηδῖ- 
ἴΕΓ8. Ιβγϑ6] 511} οοπίδαβεά ἀοά, βου ἰὑ αἸοννοὰ 
[6 ἐγ δο5 οὗ Οβηβδδηῃ ἴὸ τοίη ; Ὀὰ1 ποιηΐπα] Β6Γ- 
Υἱοα 18 ηοῖ Θῃθοῦρῃ. ὙΠΘη οοηἤδβδίοπ δηὰ ᾿ἰ6 ἀὼ 
ποῖ ἄρτοο, ἴΠπ0 1} τηπδὲ ὈΘΆΤ [Π6 ΘΟΠΒΟΠΠΘΠΟΟΒ. 

ὅΤΑΒΚΕ: ὍὟο6 τπηρη οἴθῃ ἀ0 ποῖ δἷ 4}}] Κποὺΐ ΠΟῪ 
ἴο 180 αὐ ς [π6 ὈΪΟββίηρβ νοΐ ἀοα ρίνεβ, θὰϊ 
ΔΡΠ56 161 ΤΆΓΟΥ (0 ΟἿΣ ΟὟ ΠιΓτί. -- ΤῊΞ ΒΑΜΕ: 
Οἷιὖ οοττιρὶ πδίασο Ὑ7}}1 ΒΟΥ ἹΠΟΓΟΥ͂ ΟἾἿΥ [ΠΟΓῸ 
ὙΓΠΟΓΘ ΒΟΡΘΓΥ Βῃου]ὰ ὈῸ τπἰϑοᾶ, ἀηἃ οπ τη6 ΟΙΠΟΥ 
Βδῃὰ ἷ8 δ᾽ οροῖ βου σου δά δασγὰ τ ΠΟΓΘ ροη[|6- 

οὐὔἶίθ. Τῃθ αυοδίίοῃ ἐπΠ6 ασίϑοα. μὸν ᾿ἰ 6 ἰο δ6 οχρίαἰποὰ. 
ο ἰδκὸ ίοῦ ατδηϊοά ἐπδὲ 6 Μδδίθῃ ΑκΚιγδΌ τ οὐ {ἢ 18 
ΤοΤΡο 16 (116 Βα π|09 δὰ ἰδ ἰῃ Νυπ). Χυχίν. 4 (ἃ 11ὸ οὗ οἰ μἶα, 
8 ἴθ τ]ὸ Ὀδῖον ἔπο Ὠεθδα ὅρα, αἰτίης ἔπ πῆς ἤτοι ἴΠ6 
Αὐδῦδῃ, δοο Ἐοῦ. ἰϊ. 120), δὰ ἰ5 ποῖ, 88 βοῖποὸ πᾶν τποιχῆῖ, 
ἴο Ὅο δουχὶ ἰη ἴῃ6 ἰοτη ΑΚταῦθῃ, ἃ βῃοτὶ αἰδίδηοο 8. ΚΕ. οὗ 
ΝδθυϊαΣ (ἰοῦ. 11. 296). Το οἱδεσς ροΐῃν πιοηϊζίομοιὶ [9 

ΘΙ, [6 Βοεῖς. Οοπιυπισυίκίοτ ΕΘ ΏΘΥΑΙΪΥ ἰδκὸ ἐπ ΐ8 ἴο 
Ὅο Ροίτα, ἰῃὰ Ατγδϑίδ Ῥείγωα; ὕὈπὺὲ {π6 ἀϊβῆο: !εἶθα ἴω ἴδὸ 
ΜΟΥ οὗ [9 τον δῖ ἰπδυσιπουηίδϊθσ. ΙἿἢ (π6 γαδι ρδου 
πὸο στοῦ Ποαὺρ οἵ Απιογίϊοα (ΔΚ ἰἃ ἴἰἢ ἰῃἢ9 πιθοῦ ΟΣ 

ὩΔΓΓΟΎΘΙ ΡΟῺ86) 8ὺῸ ΔΓ δουϊῃ 86 Ῥοΐίσζα, ἰπ ἰὴ χάδι 

οὗ [6 ἰοττιἰοσίεβ οὐ Ἑάοπι. 10 (ῃ6 Ὡοχί Ρ͵δοϑ, ἀν} 
ΤΩΘΘῺ 8 κμρισαγα, ἱ. 6. ὉΩΔΟΣ ἴπ0 ΚοΟΙΤΑΡὮ ΪοΔ] οοπάϊουδ᾽ οἵ 
(16 γόγϑο, ἠογίπαγὰ (Ὁ γ. Ολ 8.6] 8 σηπισαγά, ἰ. 6. ἀον νδρὰ 
ἴο ἐδ 866. σου]ὰ ΒΟΔΙΌΘΙΥ Ὀ6 ἀοίοπανά). Νον, ἃ 11η6 τιῃ- 
Ὡς ἴτοσὰ Ακταυδί ἴο Ῥυΐγα, κπὰ ἐπδοο Ὡογι πιὰ, πουϊ]ὰ 
ΤΏΘΤΘΙΥ τοϊΏτ ΟἹ ἰ(8 ΟΝ ἰτδοῖς, δηὰ κοιμὰ κβ΄ δ᾽} ἰϑανθ ἔπ 9 
Ασωοσλῖο ἰογτίἐοσίθθ Ὠηἀοδηορα οἢ δὲ τηδι εἰάθ ΠΟΤ ἃ ἀοῇ- 
πο πτδ τοδὲ ποϑάθαὰ Ὀδοδιδο ἰϑδδὲ οὐνίοαδ, Ὡδιηοὶυ, [ἢ 6 
δου ΒΟΓΏ. 1ἰ βϑοπιν, ἐπογοΐογο, δ᾽ σεῦ. Ὁ ρΓοΐοτϑ Ὁ1]6 {ὙΠ [89 
ΤΑΣκ., ΌΥΙΣ, δ ἰδι. Ο. Οου. 1. 239, οἰ}, δη ἃ ΒΔΟΏ,.) ὃ ἴδ κὸ 

ΌΤΙ κοὸ δὰ δρροιδεῖτο, δϑὰ ἰο δὰ ἴῃ [ξ ἃ βοοοδὰά ροίεῇ 
ἴον ἃ δουίθοσγι Ὀοπηάδιγ ᾿η6. ΚυτγὶΣ δῃὰ Καὶϊ ἰἀοηςν ᾿ὲ 
ἢ “ἢ 6 (χο} }ΚΟΤ ) τοοῦῖ ") δὶ Καάθλῃ (ἐδ Κυάεδ οὗ κοτ- 

Ἰδηάν, οἵ. ΜΓ ὰπια, οὶν Οὐεν, ἰ. 468 8..), ἔγοχα πίοι ἈΠ οδοα 
οδυδοὰ (6 νδίονῦ ἰὸ ἥοτ, Νυτῃ. χχ. 8. ΒδομδΏ}) ὈτοΐοτΒ 
ἴ.ο “ α]ὰ πιουπίλί πη ἐμδῖ ἀβοθπὰδ ἰοτασὰ βοὶν " (9 06}}. χὶ. 17), 
ἩΠοΙΠοΥ Ὁ Ὅ6 τῃ6 Πα Κοπιουηίκίη Μδάυτδὴ (ΒρΌ. 1!. 119), 
οἵ, τῆδὲ Ὧθ ἀθϑβ ΠιοῖΙῸ δ Δ 016. ἔῃ πογίπογη παὶ] οἵ (6 

ΑξδσξΣίπιδι τηουπίδίπα, ἈΠ} 8. τηδάϑοα οἵ πλκοὰ σοοῖκ. ]1Ὲ 
ἴΠο γαδὲ οοῃὐμείοη ἐμὲ ἜοΎογα ἰὯ0 ΠΕΟΘΔΥΔΡΏΥ οὗἁ [Π18 τορίου, 
0ὴ6 στῃηοδὺ ἰδδὲ ΘΔ ὃ6 κδί ἃ, ἰδ, ἐμαὶ αἰδοῖ τί που]ὰ κοσυε 
1.4 Ῥδδδδμο. 1ῃ οἰ ΠΟΥ 6886 πὸ κοΐ 8 ἴωρ γυβηΐηρ ἴγτοηι ΑΚΊδῸ- 
Ὀΐὰ ΟἹ ἰἴ6 δδδὶ ἰῃ ἃ ψοδίοειυ ἀἰγοοϊίοη. του (Πἷ6 δου [ἢ- 
ΘΥῺ ΟυΠΊΔΡΥ 6 Ατηοτῖία ἰογτ  οτίοα οχσίδηδοὰ “' Ὠρνδγὰβ.᾽") 

Βαῖ πο Μαη ΘΕ, οὶ δὲ πα εἶπ οὐ υἱοῦ οὮ. 1. 
ἐσολίϑ, οὗ. τορ. θ-19. Το εἰδίοιηθῃξ Το ΙΘΥΒ ἰο [06 τἰπιθ ὃ6- 
ἴοσο 86 δ ΓΔηΟΘΟ οὗ Ἰδιροὶ ἰηἴο ΟδΔΌδδΏ, δβιιὰ Δ ῬΓΟΌΘΌΙΥ ἴῃ. 
ἰθῃἀοά ἴο οχρίἰδίη, ἐπ ζβμεῖβ βίδιϑὰ ἢ τε. 84, 80, ὉΥ τοι - 
ἴυᾳ ἴΠο τοράον οὗ ἐδ ΟΥ̓ ΚΊΣΔΙΙΥ ταδὲ ρόνσοῦ οὗ ἴθ Απὶϊοτίἴο. 
11 τῶϑ ποὲ ἴο Ὁ6 ποῃάογοῦ δὲ [δὲ Δ ΘΏΘΙΩΥ ΟἿΟΘ 80 ΡΟΥΕΣ- 
δ] δηά υἱ 1οἱν αἰδιδοά δῃουϊὰ δι}}} δαβοῦὶ 1.ιἰ8 δβίγε:χί ἴῃ 
809 ρμασίδ οἵ ἷδ ἔσσῃ ἀοδίη. (Ἷ, Βδο μλδῃη, --- ΤΒ.] 



80 ᾿Π ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ Γ06ἘῈ8. 

Ὧ688 τη Ὀ6 ῥγβοῖορά. --- ΤῊΞ ΒΑΜῈ : δε! οοπ-} οαἵ (6 ΟΔΠδδηἶ 68] ρτεραγοὰ 15 οὐσὶ Ρυπἰβῃτλθηζ, 
οἷν, δνδγίοθ, δηὰ βο  εἰηϊογοεδὶ δὴ Ὀπης ἰδ δϑουϊ] δῃὰ τὸ Ἰονὸ οὗὁἨ ργοβοῃὶ 6896 ὈΘΟΔΠῚΘ ςδπδα οἱ 
18δῖ θη Ὑ1}}} ὑπ 65 ΔῈ }Υ ἀσδρίβο [π6 σοιητηδηά | τοῖν ρογροῖμΑ] αἰβησίοι. 
οἵ Οοά. ΜΘ υμηδῃ σοῦΠ80]8 ἅγὸ ργοσυτοὰ τοΪ ΗΈΧΒΥ: ΤῈΘ βδπιο {πΐηρ τ[μδὲ Κορὶ {Πογ ἔδί μοσα 
{Π6 ΟΧΡΓοεΒ νον δηὰ οοττηδηά οὗ , 86 τόδ] [ΠΟΤ γοαγβ οὔϊ οὗ (δηδδη, Κορὶ πὶ πον οὐϊ οὗ 
6 τὲ πιδιῖουβ ζΣΤΟῪ ὝΟΥΒΘ ΔΠῚ ὝΌΓΙΒΟ. {Π6 Ῥοβϑεδδίοῃ οὗ ἰξΐ, δῃὰ ἴπδὺ νγὰ8 προ] ϊεῖ. -- 

[ἰϑοοτε: Τα βίη [οὗ 186 μεορὶθ ἱπ ποὶ ἀπινίηρ ᾿ ΤῈ] 

ΘΕΘΟΝΌ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΤῊ ἘΕΞΙΙΟΙΟῦΒ ὉΕΟΞΝΕΒΕΑΟΥ ΟΕ ΙΒΒΑΚΙῚ, ΝΗΙΟΗ ΒΕΒΌΣΤΕ ΕΒΟΜ 115 ὉΙΒΟΒΕΒΙΕΝῚῪῚ ΓΘΟΥΝΤΌΓΟΥ 

ὝΙΤΗ ΒΕΒΡΕΓΟῚΊ ΤΟ ΤῊΒ ΟΑΝΑΑΛΑΝΙΤΕΒ, ΑΝ ΤΗΙ͂ ΒΕΝΕΗΕ ὈΙΒΟΙΡΕΙΝ ΝΉΗΙΟΗ 11 ΒΕΝΘΕΒΕΌ ΝΕΓΕΞΒ- 

ΒΑΒΥ, ΑΒ ἘΧΡΙΓΑΙΝΙΝΟ ΤῊΞΒ ΑΙἸΤΕΒΝΑΤΙΟΧΙ͂ ΟΡ ΔΑΡΟΒΤΔΑΥ͂ ΑΝῸ ΒΕΕΒΥΙΤΌΡΕ, ΒΕΡΕΝΤΑΝΟΒ ἈΧΡ 

ΘΕΙΙΥΒΉΑΧΟΝ, ΟΗΔΕΒΑΟΤΕΒΙΒΈΊΙΟ ΟΕ ΤῊΣ ῬΕΞΒΙΟΡ ΟΣ ΤῊΗΞ δῦΌρλοκδ. 

Α Μοεεοηφεν 97 ὕελουαλ οἤανσος Πεγαοὶ εσἱὰ αἰδοδεαίοηοο, απαὰ ἀπποιβοος ρεπίεληισηΐ. 
7Τῆε ρεορῖό τεροηί απὰ ΟΥ̓ φαοτί ἶο6. 

Οπαάρτσεε [1]. 1--ὅ. 

ϊΪ Αμπά δὴ δῃρεὶ [πιϑβεθηροῦ] οὗ [πΠ6 1,ογὰ [76 μονδῆ 7 σᾶτὴθ ἀρ ἤτοι ΟἸ] σα] το ΒοΟΟΐ πα, 
Δηα βαἰά, 1 πιβὰθ γου ἴο ρὺ υρ' ουἱ οὗ Εγρί. ἀπὰ ἰενὸ Ὀγουρηΐ γοὺ ἀπο 1η6 ]ατεὶ 
νυ οἢ 1 Βύναγα πὸ γοῦν ἔἈΊΠΘΓΒ; δηθὰ 1 βα!α, 1 νν}}} πϑυθῦ ὈΓΘᾺΚ ΤῊΥ̓ οογθμδηῦ τυ τι ἢ 

2 γου. Απᾶ [Βι7 γα 8[8}} πιαῖκθ πὸ ἰϑᾶριιθ [οονϑιδηῦ} νυ 186. ἱμμαὈ  Δηῖ5 οὗ τὨϊδ 
Ἰαπὰ ; γ6 8[)4}} {γονν ἀόνγῃ 5 {Π6ῚΡ ΔΙ (ΑΓΒ: Ὀυΐ γα πάτο ποῖ οὐογθα [Πϑαγκθηθὰ 10] τὰν 

8 νοΐοθ : ΜΨῈΥ Βανο γα ἄοῃθ {8182 ἘΠογοΐογο [πὰ] 1 4180 βαϊὰ, [τὰ ἕνας οαθὸ --- ἰ. ε. ἕπι ἐμ 
ὁνϑωὲ οἱ ἀϊδουοάϊσιοο } ὁ 1 001} ποῖ ἀγῖνθ ἵπθπὶ οἷἱ ἰγοῖ Ὀθίογο γοὰ; θυῦ 16 ν 88}4}} Ὀ6 ας 

4 ἱλογηδ ἴῃ γοιιῦ β᾽468.δ ἀπά {ποὶν ροάβ 8[5}} Ὀ6 [[ὉΓ] ἃ ϑπεγα υπίο γου. Απὰ ἰΐ σδῖῃδ ἴο 
Ραββ, γῃθη [86 δηρεὶ [πηθββθηρθ }} οὔ {86 Τοτὰ [96μονδ}}} βραῖο [Πα βροξκβϑῃ] ὁ [1656 
ὙγοΓἦ8. ὑπο 41} τὸ σὨ] άγθη ὌΝ οὗ [8Γ86], ἰῃαῦ [86 ρϑορὶβ δὰ ἀρ τΠοῖγ νοῖςθ, πᾷ 

ὅ νορὶ. Απά {Π6Υ̓ οὨ]]64 [π6 πϑιηθ οἵ {μδὺ ρίαοα Βοοϊιῖπι [γροροτο] : δῃᾶ {Π6Υ βδουιει δα 
{π 6 αμΐο [Π6 1ογὰ [96 μον δ}}]. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ͂,. 

[1 γα. 1. -- ΟΜ, Καπ,: ΒΟ τρὸ οἵ ἔπο ποροτέοος Ἰωσίοαὰ οἵ μι ροτίοοὲ (οἴ, οἷ. τί. 8) 8 ΤΕΣ αἰακυίατ, δοοῖπα πος 
ἔδα οουὐδηϊδ οὗ ἴδο δά άγοδο, δὰ 118 οοπεϊυδιίίου ἰῺ ἔδο Εἰδίοτίοδὶ ἰθϑο ω... διὰ Ἐ..}}} τοαυΐτο ἴὩ9 ῥτεξεσίιο. 

Το ἱποροτίδοϊ σδῸ ΟἿ] ὕ6 ἀχρίαίπμδὰ Ὁγ δαρροσίπᾳ ἰξ ἐο Ὁ6 πηᾶον ἐδ τοϊγζοδροοῖνο πη βΌφηοο οἵ ἔδο ἱπιιιοι κίον ἰο] οὐίες 

ἐπιρεγίεεὶ ςοπϑοςμέϊοε." ὈῸ Μ᾽ εἰξο ἐγβωδίδίθα, "1 δὰ, 1 πῇ} ἰεδὰ γοῦ ἂρ οὔ οὗ Ἐργρέ, Διὰ ὑτουρδϊ γοῦ ἰοῖο ἴδ πον," 

οἷο. Τεΐδ ξυρροθοῦ ἴπδὶ ὙΠῸΝ, οἵ ϑοῖῃθ δυοῦ οχριεθαίοι, ᾽88 ἀτορρμϑὰ οἂὲ οἵ ἔδιο ἐοχὲ, ΟΣ 8 ἰο Ὀ6 διιρρ! οὐ. ΤῊ χη 

οἵ οχρἰδίαίης ἔδο ἐπιροτίδοι ἰδ ἀννοσοὰ (1), ὉΥ ἐδ βιοῖ (Βαῦ πὸ δοϑῖῃη). 0 Βδῦο βοτὸ ἃ φυοίδίίου ἴγου; Ἐς. [ἢ. 17; αὶ ἀσιρεεί- 

αἷἢν (2), ὉῪ ἐδο ἽΝ θοίοτο ἐδο ἰδδὲ οἰδΌδο οὗ ἐπ 16 τοσϑο, δηὰ ἰδ9 ὙΌΣ ὨΔῚ οἵ τος. 8, νοἢ δακκετὶ ἴθδὲ [6 βασωθ 
τοτῦ ἰδ ἴο Ὀ6 πηδαιοίοοά ἰῃ ταν. 1 8. --- ΤῈ. ᾿ ᾿ 

[3 γον. 3. -- ἸΜΞ ΠΙΩ͂, ἤγοτα γῶν, ἴο (δας ἀονσι, ἀδιῃο  ἰαβ. Οἱ ἐδο ἴοττι, οἵ, Θ66. τανε. δ 47, δι. 4. -- Τπ.] 
[8 γον. 2. --- Μοτο Ποσϑιν : “ Υμδῖ ἰδ ἐδ ἐπαξ γο μανὸ ἀοῦο ' 7 ἱ. ε. Ηονν τοδὶ ἰσ ἐπΐθ εἰῃ γοῦ αγο οοταπι θα ' οἷ, 

δῖ. ψίι!. 1. -ἷἱἢ Τκ.] 

[4 Νοσ. 8. -- τ. Βαοβιυυδηη ἰηἰοτρτεῖσ 0 τογὰδ [πδὲ (0110 88 ἃ δοδη το πιάατηοτὶ οὐ 16ταοὶ, δοοουποίης ἐμαὲ Ὠουσαξοτι ἢ 

Ψοδονδὴ Μ11] ποὺ ἀτγῖνο οὔ ΔΏΥ οἵἁ ἔδο 8}}}} τϑσιδι ες Ὠδιίοηδ, Ὀὰὲ Ὑ111 Ἰοᾶτο ἔὔθτι ἰ0 νυπέδι Ιατϑοὶ. 1ι 5 υποσθίει!ν 

ἴτυο (μδὲ ἙῸΝ ὮΔΔἽ “Δ Ὀθ ἐσϑιιδὶδιϑα, " (Ὠοτοίογθ, ΠΟΥ, 1 δἰδο δ8Ὺ :᾽" Ὀαὺ 1ὲ [5 δ'δὸ ἔσο ἐμὲ [1 19 τοσο Ὡβεασαι 
Ποτο (τ Βοτδϊοαυ, Καὶί, σκ48.) ἕο τοηιάδν, "' δῃὰ 1 δ]δὸ βαϊά.""» Τὸ ἰδ οἰἐδοην οὗ δασὶίον ἀϊνίηθ υὐλοταῦοθα ἴῃ ψεσα. 1, 2 
(8δ8 ἔπο Οομηπιθηΐ.), ἐμ6 ΠιΘΟΘΘΏΡΟΥ οἵ ΦοΠονυβἢ πον δἀδ λοοίποτ. ἔγτοσο ΝΌμπι. Χχχ. δδ. 9οκῖι. χα! 138. 1ἰ 5. τιοσεονοσ, ἃ 
δἴτοῃᾳ. ρόΐϊμξ δκδοίηδὲ Βα δὴ}  Υἱοενν ἰπδὶ Οοὰ ἀοοδ ποῖ οχϑουῖο ἡπάκτηθηςξ πρεοάϊ!γ, ἰεαδὲ οὗ 8}} οὐ Ἱετβαεὶ ἴτε εβϑῃ 
διὰ εοποοῖνο Ὠἰπι ἴο δνας ἐἢ 9 ἄοοῦ οὗἩ ἢορ6 οὔ [ἢ πδιίοῃ 80 δοοῦ δῆν 06 ἀοραγίυτο οἵ ἴδ ἰδίοδέ δυτνί νης οουίδεηρο- 
τασίοα οἵ ϑοδτβ 88 {16 βόϑπθ δὲ ΒΟΟΉ πὶ βϑοιδ ἴ0 δύο οοουστοί, οἵ. ἴὴ9 σοπιρατβ τοι ταϊ]ὰ οπδυζοα Ὀσουρης ὉΥ ἴθ Ὁ πρεα- 
ΘΟΠβΌΓ, δοηήτηρ  ἰϑά ἴῃ τοσ. 2, πίτἢ [λ6 Ὠοανίοῦ οὔϑδ ἴῃ νοῦ. 1] ἢ. δηὰ οὗ. ]. 6. 7. Βοκίάοκ. {{ πὸ ππάοτείδυα ἃ ἀοδη!ῦο διὰ ὅπ) 
θοπ δΏ90 1 Β6 ῬΡτοῃβοιποδᾶ Π6[6, ΝῸ τηυδὺ ποὰδεγαιαπά οὮ. 1]. 20 ζὕ. 88 ΟὨΥ τορτοάυειος ἐδλ6 διῆιο (α8 Βδοϊδιγοδῆη ἄοεο); δ ουρσἢ 



ΓΟΗΑΡΤΕᾺ ἢ]. 1-ὅ. 

Ἰπε νοὶ ὃ ἀρορῦδαν δὰ Ὀδοοῦθ ἔδσ πλοῖο ὑτουουδοεὰ Ἡδη ἰδ ἤτοι “υδχο διοδο ἐδ ἰὲ 6 ΠΟΥ. 

δ1 

[ἐ βοϑπιϑ οἸθαγ, ἐμ ασοίοσο, 
ἴα πὸ πη δὶ ἤδτθ υτρἠεζαίδηα ἃ νασοΐης, ἨὙμΠί]6 1Π0 δϑηΐδηοο {[56}1 ἰδϑυοα 8} ὈΘα ὈΘΏΕΥ (οἷ. ἡοοί-ποῖο 8, οὨ Ρ. 62). -- ΤΑ.] 

[δ Υὲες. 8. --- τ. Οδδϑεὶ ᾿Υβηδιδὺοθ : (ςὉΌΘΥ 5841} ὍὈο ἴο γοῦ ἴον ἰδοσοδ.." Οὗ, ἴῃ0 Οοπιτηϑοίδῖγ. Ὑπὸ ΒΕ. Υ. ΒΌΡΡ!66 “ ἐΠΟΤΏΒ " 

ἴτοτα Νύχσα. χχχὶϊ. δδ: Ὀπὲὶ ἰὲ Βα8 ἐο ονδοᾷο ὈΣΤΕῸ ἰαίο ὙΠ οὐ ὨΣῚΝ 2, -- ΤΆ.) 
[6 ΥαΣ. 4. --- Βοίως μοσῆδρο, πὶ θὸ Ἰοἰίο : “ ΑἸά ἐξ οὅσμθ ἴο ραδδ, αϑ ἔῃ: πυθδϑοηος οἵ “9 ῃουδὮ δρακο, οἷο., ἐμδῖ ἐδ 9 

Ῥρορία," οἵἴς. ἡ Ὁ πῆ ἐμ ἰηδη. εἴ 666. ΖεΖ. 8. 2), Β. δ, Ὁ. -- Τκ.} : 

ἘΧΕΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΟΟΊΤΕΙ͂ΝΑΙ, 

Ψεοσ. 1. Απὰ δλόοτο οδθ ἃ ΤΘαΟΏ ΟΡ οὗ 96- 
βόονδῃ. ἴβγλε] δὰ Ἴχροσγίοποοά {ΠῸ ἔα Πα] 688 οὔ 
τὰς 1νἱπς ϑρὶτς ψῃο, [του Μοβεβ, Ἰοὰ τποτὴ 
Τοττ ΠΣ ἘρΥρῖ, δπὰ πιδὰθ το ἃ ΡθΟρΪς. 
᾿ὕτα, ἴδογ σοπαᾳθογοά Οδῆδϑῃ, δὰ τοῸΚ ροβδβοββίοῃ 
οὗ 8 πρὸϊ]ο σοππίγγ. [ἢ δἀάϊοη ἴο {μΐ8, ΓΘ πδά 
ἴδ ΣΌΙΒΓΘΔΗΙΥ οὗὁ [πὸ ἀϊνίπο ποτγὰ (εἶ. ὃν. χχνυὶ. 44), 
25. ἀοὰ σου]ὰ ΠΟΥΟΥ ἔὌγβαῖο {π6πὶ --- δι [ἢ 6 
τγατῃ οἡ ὙΠ} Ηδ δδὰ [ἢπ5 ΤᾺΣ Ὀ811 ὉΡ τῃοὶγ 116 
δηὰ ΠΑ ἢ 8} }7, τοῦ] οηάσγο. δδϑβοη ὁποιζῆ, 8 
μαὰ θδξη φῖνοπ ἔβοτα το 118] ὁνουγείπρ ῥγοβο δά, ιο (πο γ͵οκ οὐ Θὰ, ΤῈ ὁ 
ὈΥ Μοεοδβ, ὙΠΟΙΠΟΙ ζτοδί ΟΥ̓ 8104]}, ἀ δου [Ὁ ΟΥ Ρ]688- 
δΔηῖ, ὙΠΟ ΠΟΥ ἐξ ρΚᾳγο ΟΥ̓ ἴΌΟΚ ανγαυ. ὙΤΠΟΥ μρά 
ΟὙΟΤΥ ΓΟΔΒΟΏ [ὉΓ ὑὈδίηρ ὙΏΟΙΪΥ σι} (μοὶ ἀοά, 
ὙΒΟΙΠΟΣ 
ΥὙἹΕΙΟΙΥ. τ06 στ Ηϊπ 3 ΟΥ̓ 
δε 188 γεῖ [ἢ ΗΪπὶ δἴτου βιιοῖι ργοοθθάϊηρβ ἰῃ τα]διίοη 
ἴο 150 ᾿ΠΏΔΟΙ ΔΠ18 οὗ Οβηβλῃ ΔΒ οἢ. 1. βεῖβ (τῇ 7 
16186}᾽8 δίγθηρ τὴ οοπάϊδι8 ἴῃ [ἢ ΘὨ Πα δ᾽45ηὶ τ ὨΙΟᾺ 
δρτίηρθ ἴγοσῃ ἐμ} ἴῃ ἴΠ6 ἱπνὶ δ: 016 αοἀ τὸ πιδᾶβ 
Βοδύθῃ δπὰ οαγίῃ, δηὰ ἱπ οὐοάϊοηςο ἴο ἰδ 60Π|- 
Πηδιᾶβ. 1 Θη Πμβἴδβπὶ 181} δπηα οὐοάΐομοο ὈῈ ἱπι- 

τοῦ, ΙΒΥ86] ὈΘΟΟΠΙΟ5 ΔΚ. Τα ἰδ τ ΠἰΟὮ ἱξ [0]- 
Ὑ5 15. Ποῖ ΟἾΪΥ [5 Γυ]6 οὗ ΠΕ] Ὀαὶ 6180 118 Ὁ] οὗ 

τ ρῆο:. ἴϑγϑο] 18 ἔπθο, ΟὨ]Υ ὉΥ {16 Δνν ; πὶτποὺὶ 1,8 
δοτνῆπί. Α ΠΠΠ δ αρτϊρίηρ ἔτοση ἴμ6 αν, ὀχ ῃδ᾽τοἀ 
ΕἸΘΆΓΪΥ απὰ πη ΥΤρΡίρα]γ, 8 116 οοπάϊοῃ οἡ 
πΠΪΓῊ δ ΘΠ)ΟΥΒ ἩΔίουου 18 ἴο 118 δάναπίαρο. ΤῸ 
Ῥγέβοτνε δῃὰ ῬΌοῖο δυσὶ ἃ 16, γα 16 οὐ͵οοῖ οὔ 
186. σοιησηδηά, μίγη ὈΥ Μοβοβ, ποῖ ἴο θη ἰηῖο 
ΔΩΥ Κιπά οὗ ΤΗΝ σι 1[Π6 ὨΔΙΪΟΠ5 δραϊηϑῖ 
Ἢ ΟΙΩ ΤΠΘΥ ὝΟΓῸ ΟΔ]]ο τὸ οοπίοηᾶ. ὙΠ το]ογατ!οη 
ἩΒΊΟΙ Ι5ΓΔ6] τηϊσηῦ 6 ἱπο!ποὰ το Θχοτγοῖβο, οου]Ἱὰ 
ΟὨΪΥ 6 (πὸ ὈΕτΡΠησ οὗ τολκηοδβ ἴῃ ἴδ (Ποῦ. 
τ. 17) δπὰ οὗὨ ὈΪΠπὰ πο ἤβῃποβθ. ἘῸΣ ἴΠῸ Β8Κ6 οὗ 
15 οὐσῶ 116, 1 γτ88 σοπητηδηάοά ποῖΐ ἴο ἰοἸοτζαῖο 1Δ0]- 
ΔΊΓΥ Ὑϊίη 115 θοΟγάοτΒ, ασθη του ἢ ργασςοα ΟΠΪΥ 
ΒΥ ἴ8οδο οἵ δ] θῇ πδοῃβ ΕῸΓ [86 ΡΟΟρΪθ ἃτὸ υθακ, 
ἈΠ 106 ΒΌΡΟΓΒΈ ΟΠ ᾿ΘΠΘΠΟΥ το ΓΠδῖ νν ΠΠἢ ΒΥ Κ68 
1Π6 56ῃ 568, δαάποοδ {Π6 ἱποοπδίδηϊ ᾿οατῖ. [τ ὁΔῃ- 
ποῖ Ὀ6 οἰ βογυγθο {Ππδὴ π᾿ τίου ΠΘη [5.86] σα 868 
10 6 ΘΠΓΟΙΥ οδοάϊοηὶ ἴο {πᾶὶ νγογὰ ἴῃ ὙΠ ΟΒ6 ΟΥ- 
ἐϑηὶς νγϊδάοαι 118 ΒΙΒΊΟΓΥ ἰ8 στοπηάρά, δηά 18 ἑμτυγο 

1. Νενογίδοίοδα, [οὐ] δἷδο, ἡ σε, .86 ΤΌ] οπτοὰ ἔπο οἱον 
αχροείζοτα. {ὦ διιυὐοίη ἴΠ6 τοδί ροϊῃβ οὐ σι δἰ οἢ 1161} τοδί 

κὶν ᾿πἰετρτεϊδύου : ΑΝ ΝΡ ἷαΔ ποῖ ἃ Ῥτορδεῖ οΥ 

ΒΥ ΟΒΟΥΤ ΘΑΓΙΝΥ διηδαδοδάος οἵ ὑομονυδῇ, δὲ ῬΏΪΠθμ δ ΟΣ 
Φοεῦυα (ἴδ τς... ἈδῦΌν., Βδιιά., Βοτίῃ., δὰ οἴδογα), Ὀυὶ ᾿ΠῸ 
Ἄπκεὶ οὗ “οδπονδῆ, οοπευσοίκηξαι πὶ αοὦ. [Ἃσἡη αἰπιρῖο ἷ8- 

ἰοτίοδὶ πδστδῖνο ΠῸ ρτορίνϑὲ ἰ6 νον δ! ]οὰ λα ἽΝΘΟ ; 

βυεὶ ἃσὸ ἐεαϊκτιοιοα δ 32 οΓ ΔΩ ὗν, 88 ἴῃ οἷ. γἱ. 

8,ος ὩΣ Ὁ. 5.1 Καο. χίι, 22, χη!. 1, οίο. Το Ραδ.: 
βιξια, δα. ἱ. 18 αὐ ὰ ΜΔ]. |. 1, σαθθοὲ Ὁο δῳδυςοὰ δραίπεὶ 
1818, κἴποθ ἴμοτο, ἴθ [89 ῬΤΟΡΒΘΙΟ βίγἷθ, ἐλ.6 ΡΌΓΕΙΥ δρρβ]δ- 

ἔνο εἰσοίδοαποο οὗ Ὦ [5 ἡκω. ἶσα νἰαοϑὰ θογομᾶ δὶ] ἀουδὲ ὈΥ 

ἰδ οομίοχε. ΜοτΤΘΟΥ͂ΟΣ, ὯὨῸ Ρτορῇδε στὸν ἰάθη εἰ ῆθα ἢἐπιδοὶ 
8ὸ Φυ ΤΟΙ πὶ Οοά, δα ἴδ πετθ ἀοῇο ὉΥ [ἢ ΑἸ] οὗἩ Ζ26ῖο- 
ψαὶ, ἴῃ 9 διἰάγοδα γοῖβ 1-8. ΤΏο ῥεορδοῖίδ αἰνανα ἀϊειίη- 
ευἰαῖ (Πποπιδοῖίσοθ ἤοαυι 9 ονδ ΌΥ ἰὨΐθ, ἰΠλὺ ὑΠ6Υ ἱπέγο- 
ἄσυοε ἐδεῖν ὨϊΟΥΔΏΘΘΑ δα (6 ποτὰ οἵ Οοα Ὁγ ἴ6 ἴοστη υἷα 
π' ὅγυ5 Βορ! ἢ “9 ΠΥ .᾽" 825 [8 δἷϑο ἀθῃϑ Υ 9 Ῥτορθοι [ἢ οἢ. | 

ΥἹ, 8. 

εἶς ναροᾶ ΑΓ ΟΥ οη]ογοὰ [Πα ἔγιῖ οὗ] 
ΠΑΝ ΟΥ͂ τ 

βοσυτοὰ. Ἐυΐη πιαδί στοϑῸ] ΠΘη, 486 ἢδ8 ὈΘΘΉ ΓῸ- 
Ἰδῖοά, {Π6 Ῥεορ]ο [μα 8 ἴῃ πΌΤΊΘΓΟΙΙΒ πεῖ ἢ (68 ἴο ἀγίνα 
οὔϊ [86 ΠΟΔΊ ΟΠ ΠδΙΟΉΒ, δηὰ ἰπϑιοδαᾶ {ΠΟΥρθοῦ ΘΠ ἴα ΓΒ 
ἱπῖο οοιηρδοῖβ Ὑ [ἢ {ΠἸ6πὶ. ρος 8] ΘΠ ρα 818 188 
Ἰαϊα, ἴῃ [86 φγοοοάϊηρ παιτδῦνθ, προη πὸ ἔκοϊ (Πδῖ 

ἴῃ Τῶν τὴ6 βα κα οὗ { πῖο, Ιδγαο] δα το]ογαιοὰ {Π6 
ΜΟΓΒΗΪΡ οὗὨ 1ῃ6 Ἰοννὰ Αὐἤογδῃ δὰ οὗ ἔπ βιιῃ, 'π 
Αρδοςα, ἰῃ τ1π6 Ῥηαηίοίκη αἰτ65, ἰη Βδη 48, ἃπὰ ἴῃ 
ΒοιΒ-δῃθπιθβῃ. ὙΒοη τὴθ οσσπρδίίοη οὗ Οαπδαη 
νΓ88 ΟΟΙΏρ]οἰο( ---α ἀπἴο 18 ποῖ σίνβηῃ --- ἴΠ6 ἱτπὰ ρΓοδ- 
βίοῃ Ὀγοαιιςοά ὃν 8 βύτνου οὗ ἤν ὙΒοἿΪ6 Ἰαπα νγ88 
ὩΟΐ 5:10 ἢ ἃ8 ῥΓΟΠιϑοά Θηἀατίηρ ρόδο 6 δπα οὐοαΐοποα 

Ὧ8 οἵ [πὶ8 ψοτὰ ὙΟΥΕ 
ποῖ γοῖ 8]6πορά, πουγουοσ. Ποη τῃ6 Ποδάϑ8 οὗἉ 18- 
ΤΆ] αδίκοὰ γῆ βδοι]ὰ Ὀορίη [Π6 οσοηβίοϊ, τὴς Υ οτὰ 
οὗ ἀοἂ πδᾶ δηβυγοσοὰ τὩσουρ ἢ (π6 ῥΥἹοβῖ ; δηὰ δῃ- 
αἰδηΐ ὀχοροβὶβ ΠΡ Υ σοηϑίἀογοα [Π6 ΤΠ ΟΒΒΟΏ ΡΟΣ οὗ 
ἀοά νὴ ποῦν, αὖ [16 οπά οὗ 106 ΔΊ, ΒΡΟΆ ΚΒ ἴὸ 
Ιβγϑδὶ, ἰὸ Ὀ6 [Π6 βϑὴθ ῥγίοβῆ. Αἱ τι Ὀορίππίην, 
6 απδυνογοά ἔτοπὶ ἴπ6 ϑρί τι οὗἉἩ αοἀὰ ; δὲ ἴπ6 οηὰ, ἢ 
Βα ΠΟ} 8}6 5 ὈΥ͂ Δ ἱπρα δα οὗὨἩ δὶ8 οὐστι. ὙΠΟΓο ἮΘ 
ΘΠΟΟΙΓΘΑΡῸΒ ; ἤοΓΟ ἢ 04]}8 ἴο δοοουηῖ. ΤΉΟΤῈ “(ΠΟΥ 
ἱπαυΐτο οὗ ἀοὰ ;᾽ Ποῦθ 4130 ἢ6 βρϑβκβ ΟΠ]Υ 88 16 
“ἰ ΠΠΟΒΒΟΠΡῸΓ οὗ Οοά." Ηο ἱἰΒ ἀοείρποά)γ Το] ὰ 
“ΤΏ ΘΑΒΟΠγΟΥ οὗἉ ἀοά.᾽ ἘνΟΥΥ πογά πὸ βροᾶκβ, αοὰ 
[28 ΒρΟΚοη,. ΗἱΪ8 ψΟΤβ ΔΓῸ ΟἾΪῪ ΤΌΠῚΪΠΒΟΘΠΟΟΒ ουὧϊ 
οὗ τῆς Υοχέ οἵ Οοἄ. Ηΐϊΐδβ βογπίοῃ ἰδ, 88 ἱξ ἼΓΟ, ἃ 
ἰεβϑοῃ σοδᾷ οι οὔ {Π|8 νοτὰ. ὁ ΒρΘδ ΚΒ ΟἿ]Ὺ [19 
8. ΤΠΠΘΑΒΟΠΡῈΓ ὙΠ}.Ὸ νΟΓΌΔΠΥ ΤΟρΡΟδῖΒ. ΠῚΒ ΠΟΙΠ,55Ί0Η. 
Νὸο δάαϊτοπβ οὗ μἷ8 οὐσσῃ ; οὈ͵]οςνο {τὰ δίοπο, ἐβ 

νι δδὶ 6 ᾿τθθοηίβ. Ὑδδὶ '8 π6 ἰάδα οὗἩἉ ΤῊ 6 πϑὉ, 
1Π6 ΤῊΟΒΘΘΏΡΟΥ, ἄγγελος, ἈΟΓΟΓΟΙηρ ἴο ΘΥΟΓῪ ΧΡ δη- 
δου τπαὲ ἢ48 ὈδΟη ρίνοη οὗ πἰπι. ΤΠ Ομ ρ δεὶ8 
118 Ποσθ, ποῖ οὔ ΨἼΠΟ βράκο, θαΐ οὗ ισλαΐ 88 
ΒρΡοκοῦ. Οοὐ᾽β νψογὰ σοπηθβ ἴο ὑΠ6 ῬΡΘΟΡ]6 υπϑδκοα 
ἴον, κα τὴ6 νοΐοϑ οὐ σοηϑείθῃθοθο. Ετοπὶ ἴπ6 δηἢ- 
6518 ἴο ἴΠ6 ορϑπίηρ τοῦθ οὗ ἴῃ6 ΒΟΟΚ,  ΠοΓα [6 
ΡΡορΐο δϑκοῖ, ἰὲ 18 ουἱάρης [δὶ πὸ ἈΠΡῈΪ οὗὨ 8 “6]08- 
[4] Κἰπὰ 8 Βεγὸ τποῦρῆς οὐ ἘΆΓΙΟΥ ΘΧΡΟδΙΟΓΒ 
οὔρπὶ τὸ πᾶνο ρογοοῖνοα 818, 1 ΟὨἹΥ Ὀθοδιιδ6 ἰδ 18 
ΒΑ Ϊὰ [π81 16 ΠΠΘΑΒΟΠΡΟΓ --ς 

Οδσῶθ ὌὋΡ ἥἴοσα Οἷα] ἴο Βοομιίσω. ΗδδυΘΉΥ 
ΔΏΡ6]8 “ΔΡΡΟΑΓ, δῃὰ ἀο ποῖ οοπη ἤοπὶ ΟἿ ρ6) 
ΡΔΓΠςΌ]ΑΥΪγ.Σ ὙΠῸ οσοπηροῦοῃ οὗἁὨ {{π|8 δβἴαιϊοπιθηςξ 

50 ΑὨκοὶ οἵ Φομβουδὴ ἐδδὶ Ὧθ σοῦ! Ὁρ ΔῸΩι, Οἰἶκαὶ ἰο Βο- 
οί. ΗΪΐ6 δρρϑαγηῶσοο δὶ Βοσἢπ 16 ἀοδοῦτ Ὀφὰ 48 ἃ οσοιηϊηκ 
ὮΡ ἴο Βοοδήέιη, σὲ τἢ δα πιο Ῥγορυίοίν δα ἴω ςἽἢ. τἱ. 11 ἰὰ ἰδ 
βαείὰ οοποοργοΐηᾷ ἴπ9 Αμοὶ οὗὨ «“9]!ότδῆ, (πὶ "6 οδπιὸ δηὰ 
εοὶ ἀοπῃ υπάονΡ ἴἰδ6 ἰοτοδίηϊῆ δὲ Ορθγα."" ΤὨθ οἷν [ἐ8- 
ἴατο ροσυϊδν ἴο [9 ῥγϑδοῦϊ [ὩπίδΏοο ἰδ 6 ΘΟ ὉΡ  ἔγοῦὶ 
ΟἿ κα." ὙΤηΐὰ εἰδίοιηδηξ υνυδ δαηὰ ἰη ἰμπιδίο οοπηθοςτοη 
πἰτ (Ὧ6 πιϊβαίοη οὗ ἐδ δηβρεϊ ---- πιδὶ οοηίδίη στοῦ Πλ 8 
τῆθτο ποίίοο οὕ ἰδ ἰουγηονΐης ἔγοτλ οὔθ Ρ]6.6 ἴο δηοῖογ." Κ αὶ] 
ἐπ 6ῃ τροδὶα 6 Δρροδσϑῆςο ἰὸ Φοδῆυδ. δ Οσ επί. οὔ ἔπε βῇ"- 
κεοὶ πὯο δηηοιησραὰ Ὠἰιηδ6} 7 δα ἴδ “ἴ Οδρίαίη οἵ ἰπθ Ποβί οὗ 
Φοθονδῆ,," δηὰ ργοηιϊκθα ἃ βιοοθδαίαὶ ἰβδο (ὁ [πο δίοχο οὗ 
Φοτίοῃο. “ΤΏ οοσιης ὕρ ἤγουι ΟἸ 8] ἰυάϊολῖοκ, ἐπογοίοσα, 
ἐμαὶ ἐπ δ8Π|0 Δηκοὶ το δὶ ΟἿ κα], τὶ τὰ [Π6 1Δ}} οὗἨ Ζογίοθο 
ἀοϊνοτοὰ δὶ Ομθδδη ἰοἰο ἰἢ9 δηᾶδ οὗ ἐδ 1δγβο 68, ΔΡ- 
Ῥϑασεὰ ἴο ἐμοῦ δρδίῃ δὲ Βοςῃΐτ. ἴπ ογάοῦ ἴοὸ δηποιιηοθ ἐδ 6 
ἀϊνίηθ ἄδοτοο τοδυ εκ ἤτουι ἐμοῖς ἀἰδουοάϊοηςο ἴο [6 δοπΊ- 
πιδηὰδ οἵ ἴῃ9 Τοτὰ." ὙΠ τηῖδ8 νἱονν ΒΑΘ Δ δηὰ οσάκ- 
ποιῇ δἷδὸ δαχίο. 1{ τοὐυδῦ Ὁθ ϑαπ θὰ, Ὠοποτεγ, (Βα 6 
ΔΡΡοδασδηςο οὔ ἴπο ΑἸροὶ οὗ Φοδονυδῆ, ον ἰηὐοιεὰ οἵ πΩΥ͂ ΔΩρο!, 
ἴη ἴ6 οδασαοῖονυ οὗ δ ργοβοῦθυ Ὀεΐοτθ ἴῃ 6 δββθπὶ δἰϑἃ ΘοΏρτυ- 
καϊίου οὗὨ [δγϑϑὶ [6 πἱ που Α ΡΔΓΑ]16) ἰῃ δδσγοά ἢἰπίοσυ. ΚΟ 

ΝοΣ ἄοδα ἰξ οοῃῆϊεϊ πίε ἐδο πδέυτσο οὔὨ | βυρροεϊείου δὶ Ὠο ϑὐἀγοδδοὰ [6 ὑῬϑορὶϑ οηἱν {ΠΡΟ Ὦ ἰἰιυΐτ 



δ2 ΤῊΕΒΕ ΒΟΟΚ 

σὑῖἢ (6 Ὑ0]6 ἴῃ παιγϑῦνο 195 ργοίουηα 
δια ἰηϑίσιιςῦνο. ΤΉ ΠΙΒΙΌΓΥ οὗὨ 18τ86] ἴῃ Οδηβδδῃ 
ὑενίη8 ἴῃ αἸχα]. Τμοτο (ἴσθι. ἷν. 20 8.) βιοοὰ 
110 Τηοτ ΟΣ] ΟΝ δον ΠΟῪ ἴπὸν Δα σοπιὸ 

(Ὠγοῦρἢ [86 Φοτάδηῃ ἰπῖο τι ΐβ Ἰαπὰ (ΘΝ ΩΝ. 

γ τ Ὁ). ΤΗΘ πδῖηο ΟἸἾρσΑ] ἐϊθο} ἢ σροδ κα οὗ 106 
ποδ]οβὲ θαηοῆϊς Ὀοδίοννοα οἡ {ἢ 6Πὶ --- [μοῖν Πθογατίοη 
ἴγοπι 116 γορτόδοῖ οἵ ἔργρί. ὙΠΟ [πὸ ἤγβι ῥα 939- 
ΟΥΘΓ ἴῃ Οκπδη δὰ Ὀοοη ςοἸσὈταῖο. ὙΠΟ 8180 
'νσπ τΠ6 στοδῖ ἀο6 48 [80 ἀγὸ ἀ0η6 ΔΓ [πὸ ἀοδῖῃ 
οἵ Φόοϑῆυλ. ΑΒ ΠΟΥ [Π6 ΠηΘΒΘΘΠΡῸΓ οὗἩ Οοα Τ(ΟπΠλο83 
ἔγοπι ΟἿ α], 80 δὲ ἔγδι πῃ δεῖ ουὖἵ [τΌΠὶ ἴΠ6ΠσΘΟ 
ἴ0 σὨΪΟΓ ἰπῖο ΙΒ. ρΟββ βϑοη8. Αἱ ΠΙΘΒΒΟΏΡῸΓ ὙΠῸ 
(Ἄπη0 ἔγοπι αἸρ 4], ἀἰὰ Ὁ ταύ εἰτουτηβίλποθ ΔΙῸ πὸ 
τουηά τΠ6 ῬΘορὶδ οὗἉ Φοβῆπβ᾽ 8 ἰαϑὲ σοῦ 8 δῃ ἃ σοΙ- 
᾿Ἰηλη49. ΤῇΠδ πιριηογίὶ ΠΟ ἢ 88 τπότγὸ Ἄτοσῖοα 
τοη ἀογοὰ [Π6 ρΡ͵δοῦ ῬΟΥΓΙΩΔΠΘΏΓΥ διιρροβτν ἴο 18Γ86] 
οὐ Ραβὲ ονοηῖβ. Ετομι ἴπ6 πιο τηδὲ Φοβ ἢ 8 8 σϑιῃρ 
νὰ} Τῇογο, ἰἴ ΠΟΥΘΥ ὀραβοά ἴο ὕὉ8 8 οοϊοδταῖοα Βροῖ 
(σοι. 1 ὅδαπι. Υἱῖ. 16) ; θκῖ 1πΠαὖ ὁπ 1138 Οςοδβιοη 
[ἢς ΠΙΘΒΒΟΘΉΖΟΥ ΠΟΙ 98. ἴτοτη Ο]0 8], μα8. 118 στουηὰ 
π [16 ἡδίατε οὗ πἴ8 τπηρδβαρο, τα ΒΊΟΥ οὗἨ ἩΒΙςΝ 
σΟΠΙΘ068 δὲ ΟἹ] κα]. 

νοτβ. 23,3. ὍΝῺΥ Βανὸ γοὸ ἄομπο ἐπί ΤῊ]5 
ΒΟΙΤΟΥ͂Σ] Θχοϊδιμα το 18 αἰτογοὰ ὈΥ ἴΠ6 ρῥγίοσϑίὶ -- 
βορογάϊηρ ἴο σον ἢ οχοροβὶθ, ΡΒ 6 ἢ 48, [6 Β8Πὴ6 
ὙΠ0 ΒρΟΚα οἢ. 1. 2 -- Δἴ. 6 ἢδ88 ΘΧὨΙΟΙοα ἴῃ Ὀγοῦ 
Πυοίδοη5 ἕο ἴπ6 οἷά αἰνὶπο ἱπδιγαςιοηβ, ἤτβι, 
ἱἱδὺ αοὐ δ853 ἄοπο ἴον [8γ80], δηἃ το δὲ 15Γδ6] 
[148 ἄοπο ἴῃ αἀἰδσοσασγὰ οὔ ἀοά. Τ]ιο οἴργῃαὶ οὰ 
[.)48 Θῃ)οϊῃηθα ἷξ ἀροη γοῦ, ποῖ ὑπάογ ΔῊΥ εἴγοιιπι- 
Βίδῃοοϑ ἴ0 ΘΠΙΟΓ Ἰπῖ0 ῬΟΔΟΟΙῚ ΠΟΙ Ρααβ ΜῊ τ 
᾿ΔΟΪΙΓΟῦΒ ἐγ] 68 δπα ἘΠ ΟΓ ΔΙᾺ ΓΒ δπηοηρ γοιν, [Ποτο- 
ΕΥ̓ δυϊῃογίζιηρ [πὸ πὶ ΟΡΟΠΙΥ ὈΘίΌΓΘ γΟᾺΓ οὐο8 ἴὸ 
ΤηϑηΪοϑὺ ΤΠοἷν ἀΟΡΓΑΥΠῪ δ Ῥγϑοῖσθ ἘΠΟΙΡ 8 θοηνὶ- 
ΠΑΟΠΒ --- ὙΠδιὲ ᾶνο γὺὸ ἄοπο ! Π6 Θχοϊαιηδίοη 
ἴα (Ὰ}} οὗἁ Βατρ ῥτίοῦ; [0Γ [Π6 ΘΟηβΘ] ΘΙ 068. ἈΓΘ ἰη- 
ον 8016. ΕῸΓ ὦοά βαϊὰ (Φοβῇ. χχῆ!. 13): ΚΙ ν}]} 
ποῖ ἀτίνο οὔν {Π686 ΠΑΏΟἢΒ ἔτοπι Ὀοΐοσο γου." [8- 
τ86] μδὰ [18 1458 [0 ρεγίοττωη. [1{ἰ{ (816 ἴξ πγδὲ 
6ΑΓ (6 σοπβοαυθηςοθ. Οοά ἢα8 ἰπάθρα βαϊὰ (Εχ. 
χΧΧΙΪ,, 29, 80), ἀπὰ Μοβθὰ γοϊρογαῖοβ ἰς (Ποαῖ. νἱῖ. 
22), “ΒΥ Ἰπ|6 δῃὰ 1{π||6δὸ. 1 νν}}} ἀτγῖίνε οαὧὐ τπὸ Οὰ- 
πδδηΐϊϊο, ἰοβὲ ἴ[η6 Ἰδπὰ Ὀδθοοπλο ἀοβο] αἴθ." Απά {18 
ψογὰ γοοοϊνοά 115 {]Π]}}τπηθηῖ πῃ {π6 ἄλγβ οὗ Φοιίδιια 
δηἀ δυδεοσποηῖίγ. Βαϊ ψΠθη 18γ6] ἀϊβοῦαγβ, σοά 
Ὑ1}} ποῖ ῬΤΌΞΡΟΥ 118 ἀϊθουοάΐοποῦ. 11 πϑττϑῇ τπθη θχ- 
Ροτίσποο {πᾶὸ ἡ ] ἢ 116 ΤῊΟΒΒΘΉΡΟΤ πὸνν Υἱτἢ ρτίοῦ 
ἀπ ρδὶῃ ΔΗΠΟΠΏΘΘΒ: ποθ (Δη ΔΆ" 68 ΓΟΠΊδίη 
ἈΙΠΟΠΩ γοῦ, γπ0 Οὔρϊ ποῖ ἴο σοπιαΐη, δηἀ ὙὙΠοπὶ 
γ σου]α αν οχρο θά, μα γθ Ὀθ6η ὙΠΟ]]Υ νυ ἢ 

χοῦν ἀοἂ (αι. νἱῖ, 17 84), 1Π6} ΜΠ] Βυγὶ γοῦ, 
του τ ν ΔΓ σοπαθποτοά. 7ὲ ἐξ ποί αὐ ἱπποοσοπὶ 
ιἹ " ἴο 58ι|{7ὲὴ): ἰδδ μγάβεησς Ὁ 8ἰπ, απαὶ σία τ οφυαὶ 
γι πμ 5. 

ΤΏΘΥ 58}4]1}1 6 ἸδΟΣΏΣ, δη! ἃ [Ποἱν σζοᾶδ 6}. 8]]} 
6 ἃ δδζο ὑυπΐο γοῦυ. Τῃὸ Ηοργονν ἰοχὶ ἢδ9 

ὈΣΤΕῸ ὩΞ ὙΥΤῚ  Ἰποται]γ, “ΒΟΥ 588} θ6 [469 
πηῖο νου." ὙΞ δνογΥ ]ΠΟΓῈ ΤηΘΔ 8 “1η6 δἷάὰο; 
δἰ τῃ6 ἜΧΡΙΔΙΔΙΟΠ8. νοὶ ΤΑ ΚῸ “ ΔαΥΟΓΒΑΓΙΊΘ6Β, 
λοκί»8 " (Ναϊραίθ), “ποι. (86 γ)}, “ τουηθηῖ- 
οἵ" (8808), ουὖἱ οὗ ἱΐ, ἀγὸ σιῖπουῖ δὴν ἰσυπάδ- 
τἷοπ. Αὐδβ Μοῃίδηϊϑ, 0 γμῖνοϑ ἐπ ἰαἰεγίδια, ἴ0]- 
Ἰονγβ τπογοίη [Π6 ΟἷἀΟΓ ον 8} οχροβίϊουβ ἢ Ὀπὺὶ 
ποίτῃοτ ἀοθ8 ἴἢς Ἰάδδ οὗἉ ““ Βαγεα] παρ ἢ ΡΟ ᾽ 116 ἴῃ 

δοδάδ ΟΥ Τοργ δ Δ ΕἾγ88, [5 δραϊηδὶ [6 οἷδαῦ ἰτηροτὶ οὗ γοΣ 3. 
4, δ, δΔῃηὰ οἱ (ὁ ὃ πδι18οι] ὈΥ͂ ἃ τοΐδσϑποο ἴο Ψοδῆ. χχΐγυ. 1, 
Φ, Βοαίάθη, 8} δβδοι Υ οὗ ἴη6 ποιβ δηὰ τοργεδοιιαἶνϑα, 
Ῥτοδουίδ ἰῃ6 δαιθ ἀἰ Πῆου ΠΥ ΔΑ ΔῊ δδδοιῃ Ὁ} ̓ν οἵ 81} (6 ρμοορὶο. 
Απβοὶδ ΦΡοδσ οηἷν ἰο ἰδ ̓  νἀ 18}8; ἰὼ Ιδγϑοὶ 88 ἃ ἡδίίου Θοὰ 
φρο ᾿ΠἸγΟΌΚὮ ΡΓΟΡΏΘΙΣ. ---Τὰ.] 

ΟΥ̓ 9 60Εϑ8. 

[ νοτά. τοι ἔδὸ ἔδοὺ τὰλὲ [πὸ ΟΒδ᾽ ἀθα ρᾶγβ- 

Ρἄγαθὶ 88 ἸΏ, “Ὄρργϑδβοσθ," ἴε που] ἱπάοσὰ 

Β06πὶ ἴῃδἱ μα τεδὰ ὩΣ " [ὉΓ πῃ ΝΌμι, χαχιΐ, 55 

Ἠ6 4190 τεπάοτβ ὙΠ) ὃγ 9}. Ὑ|ᾶῖο ϑορῖαδ- 
ἴη τοπάογίην συνοχάς (10 ϑγτίας νυϑγβίοῃ οἵ ἰΐξ 
ἔμ ἴα. 8[η , οἔ Βοτγάδι, Ρ. 69), τϊκς βοτὰ 
ἴο ἱπάϊοαῦθ 8 δίπλα ασ σοϑαϊηρ, ΔΙ ΠΟυΡἢ συνέχειν 

ΟΟΟΌΓΒ ρΟΓὮΔΡΒ ΟὨΪΥ ἔνῖοο ἴον Ἢ (1 ὅδ. χχίϊ. 
8; 2 ὅδῃι. χχ. δ), Νοῦθ [86 1088 ἀοα5 1ξ ΔΡΡΘΔΥ 
ἴ0 19 ἴὉ ὃθ0 δραδίπϑδὶ [Π6 ἰδηστιαρο δηὰ βρίγιϊ οὗ 

δοτίρίατο, ἴο τοδὰ ὩΣ Ποτο. ΕῸΓ ποῖ ΟὨΪΥ ἀο68 
ὩΣ ὀοσὰγ Βαϊ οποα ἰπ ϑοτγίρίατο (1λπὶ. 1. 7), δαὶ 
ἷς 16 ὀχργοββῖνο οὗ [πᾶ ΠΟΘ ΠΥ τ ὨΙΟὮ ατίβ68 ἰῃ 
σοπδοχιθπος οὗ [6 βίδῖβ οὔ (δπρβ Πογθ ἀθβογ δά, 
Οηὶν δἴοῦ οὔθ ΠᾺ8 [Ἀ116 Ιηἴ0 186 ΒΏαΓΟ Ὀερὶπ (Πδὲ 
τα ἰϑογβ Ὁ]6 οοπάϊοη ἴῃ σι ἰοῖ ΟὯ6 8 ορργεββεα ὉΥ͂ 
16 ΘΠΟΙΑΥ͂, ὍΝ Ὦ116 81} ῬΟΥΤΟΓ οὗἁ τοϑιϑίδιιος 18 1οϑβῖ. 
ΤΠ [Ὁ]]ΟΥ ΠΣ ΘΟΠΒἰ ἀγα ΠΟΏΒ ΠΙΔΥ δ5ϑβὲ 08 ἴῸ 
ΑΥτίνο δἱ ἴΠ6 ἴΓ 8680 : ΕΟΣῪ 86ηΐθῃςο, ΠΌΠ) γΕΥ. 
1 το τοῦ. 4, 18 ἰη 8}} 118 ραγίὶβ δπὰ πογὰβ ἃ τορτο- 
ἀυςσὔοῃ οὗ πὐῖογΆῃοοϑ ὈΥ Μοβ68 δπὰ Φοθῆυα. ψ γε 
1 18 Τςοπιροβοά οὗἁὨἨ Θχργοββϑίοῃβ ἰουπὰ 88 {Ὁ]]οὐν8: 

ΤΩΝ, οἷς., Εχ. 17; ΞΜ, οἱἷς,, Φοβη. χχίν. 
8; ΡΣ, δἴο,, θοὰς, ἰ. 85; ΒΝ 5, εἴε., 

Ιον. χχνΐ. 44. Ὑογθο 3 Ἰἰκονθθ : ἈΣΥΦΣ ΗΝ, 
εἴς., Ἐπ. χχὶϊ, 82, Τουῖ. υἱῖ. 2; ὩΣΤΣΓΙΞΤΌ 

ἸΣΏ, Ἐχ. χχχίν. 18, Ὁ θαῖ. υἱἹ. 5; ὩΩΕΦ εἶν, 
Ναπι. χὶν. 32. ΤὮδ σδβὸ 8 βἰ πὶ Ὑσὶτἢ τοῦ. 8, 
δηὰ ἰδ 19 ἴο Ὀ6 ἀβϑϑιι πιο τῆδὲ [86 ΡδΓδ]] οὶ 
ΠΙΔΥ͂ ὃὉὈ6 δορὰ ἰο ἤτον Ἰρῃϊ οὐ τ80 ἰοχί. Νον;, δ9 
16 ἔγβι ρϑγδὶ]εὶ ἴὸ ἴῃ6 ἀχργοβϑίοῃ, “ δηὰ τῆ6Ὺ 53}14}} 

06 ὕο γου ἴοσ ἐεί άΐπι (ὩΣ ΤῊΣ), τὸ βανθ τὸ νοσὶβ 
ἰπ Νυπι. χχχῆϊ. δδ: “πὰ (ΠΟΥ 8}}8}} δὲ ἴο γι 
ἴον ῥσίς κβ ἰῇ ὙοΟῸΓ ΟΥΕΒ δῃὰ ἐῤλογπδ ἴῃ ὙΟΙΓ 51.169 

(ΘΛ ΎΞΞΙ 2.22). Νοὲ [τ “ εἰ68,᾽ ἐβογοίοτς, 
Ὀὰϊ [ἴῸΓ “[ΠΟΓΠΒ ἰῃ (6 5168 :᾽ δΔηᾶ νὰ σδῃ 88 ᾿ἰτ||6 
θ6]ονο τῃ δὴ 16 β8πι6 πιοδπίηρ που] τοβα]ὶ {{ 106 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΟῚ. ὝΓΕΓΘ ΟΠΪΥ “8. .68,᾿) 88 ἴἴἶάά δ ῃ ἱπηδρῖπθ 
τΠ6 1468. ἢ0 ΓΟ 1: ὉΠΑΙοτοὰ ἢ ἰηδιοδα οὗὨ ““ ῥυςκϑ 
ἴῃ ἴΠ6 ΟΥ̓́6Β,᾿ ΟἿῸ ᾿ΈΓΟ ἴο 88 Υ,, “ΠΘΥ 5}18}} Ὀ6 ἴο γοι 
[ῸΣ εγε8." ΤὨδ βοοοηὰ μᾶγ8}}ο.] ἷ4. Ψο58. 
ΧΧΙΪ,, 18 : [ΠΟΥ͂ 8|.4}} Ὀ6 ἴ0 γοι! [ΟΥ̓ “ ΒΟΟΙΓρΡῸΒ ἴπ 
ΥΟΌΓ β468 δῃὰ ποτ πῃ γοΟῦΓ Θγο8.᾿" ΤῊ ΘΟ 53 
δ͵Ὸ ΠΟΙΏΡΑΓΟά, ποῖ τ] “ 5.468 δῃηᾶ ““δγεβ,᾽ δαὶ 
ὙΓΙΓὮ ΒΟΟΙΙΓΡῸΒ δῃὦ ΓΠΟΓΠΒ ὈΥ ὙΓὶοἶ δἰ ἄθ8 ἀπά οὐο8 
τὸ αἰδοῖα. ΝΟῊῪ 848 ΟἿΥ ρββθΑρῸ 838 ἃ ΜΠ0]Θ 
ΘΟΥΤΘΒΡΟΠὯ8 ΘΠΕΓΟΙΥ ἢ (Πο56 οὗ Νυϊηθογ δπὰ 
Φοβῆυβ, δᾶνθ ΟΠῪ ἴμδὶ ἰδ δυτίαρε8θ δῃὰ δορὶ τοπιίσεϑ 
τποπὶ, {6 τὨτοδὺ τὶς ἢ [ΠΟΥ οοΟπτδὶῃ ΔρΡΕΔΥΘ ΠΕΙῸ 
αἰδο, ἃῃὰ ἴῃ ἃ βἰπλ]υὶγ οοπάοηβοαά ἔοστη. [τ ν͵88 
8 Β]οἰθηξ ὕο ΒΥ, ““ 1Π6Υ 8841} Ὀ6 ἴο γοιῦι ἴοσ ἑλογπης; "ἢ 

ΔΟΟΟΣϊηρῚΥ, ἰπϑυθδά οὗ ΤΣ τὸ τὸ ἴο τοδὰ Ὁ 59 
(ἐδἰπηῖπι ΤΟΥ ἐδ ἀαἶπι), αὶ σμδρο δ5 παίασαϊὶ δ5 ἴΐ 8 
ΘΑΣΙΥ δοσουηῦρα ἴοτ, βίποθ θοιἢ πτοσὰβ οοστιττοᾶ ποῖ 
ΟΠῚΥ͂ ἐπ Ἔ8 6} οὗἩἨ [6 ΟἾΟΙ ραββαρθβ, ὑαὶ ἴῃ ὁπ οὗ 
το ὍΟΓΟ Ἰοϊηθὰ ἰοροίμοῦ ἴῃ [6 8816 Οἶδα86. 
Ἑταοπἀδιείοη ἰπ {π18 ἐπβίδηοο 18 ἸΏΟΓΘ ΘΟ ΒΟΓΥΔΩ͂ΥΘ 
ἴδῃ τοοπίοη, [Ὁ ἰδ τοβίβ οἱ Π6 ᾿ΠΊΘΓ 8] ΟΥ̓ΡΆΠΙΟ 
ΘΟΒΟΓΈποΘ οὗ βδοηρίατο.; Τεϊππαλ, ἐξὶππίπι, ἐϑοπίπια, 

1 [Βδοβυβδηη ἴδ ποὶ πο! ποᾶ ἰο δάσηϊτο ἐλο " ΘΟ ΘαγγΕνο ̓  
οἰδιδοῖορ οἵ μ]6 οἰποηἀδεέίοη. ἢ Βοϊάθ ἰο ἴδ6 τοδϊης οὗ 
ἰδ ἰοχὲ, δῃὰ δηὰε ἰη ἰξ 8 ἴτοο γοΐογοποο ἰὸ Ναπι. χχσῆ, δ 
δηὰ ΨΦοδῆ. χχὶ!!. 18. ὉΥ νἱγίυο οὐ πδϊο “Π0 ὨΔΌΏοΙ ἐξδσαε» 

φο το " --- στ, ἴὰ δἰ Υἱοῦ, ἐμφ ὕ ΣΝ δἢ 2. (τετ. 8) ταῖνεθ 



ΟΒΠΑΡΤΕᾺΗ 1. 1-Ὁ. δ8 

τὸ ἴΠοττιδ, ρίας, ροϊπίθὰ δηὰ βηρίησ. Ὑδὸ ἢρ-} δὲ βις 8 ρίας 'Ξ πη δ᾽] ἐἰβοὶ ἢ, βοιθ Βροῖ --- 
ὉΤῈ 8. [Δ ΚΟ τοπι ΤΌΓΑΙ [1{6. 
ᾳαρδῖ, 25 δείρα ᾿ἴΚ6 ἃ 8] Ἱ ἢ] σαγάθηοσ. [1 [88 
Ὡοῖ ΤΒΟΤΟΌΡὮΙΥ ἀοϑίτογοα [86 ΤΠΟΙΤΒ δηα (8 131168 οὗἁ 
τ βεάα. ὍΒ σοηδοαῦθποα Ὑ0}}} Ὀ6, Ὁμπδὲ δονίης 
διὰ ρἰδη πο δηὰ οἵδοῦ ἢο]ὰ Ἰαῦογβ, ν1}} βοοῦ ὉΘ 
160 ατοὰ ρβίηζα! ὈΥ 1Π6 ὈΓόδόποδ οὗ βρ᾽ 6} {ΠΟΓΠΒ. 
γλις ψ{1}} ταση τὸ ΟΑὨ Δ η1168 1πἴο Βεησίηρ νοϑὰ8 
ἈΠᾺ ΞΏΒΙΟΒ [ὉΓ [ϑγϑο]  Ὑο ἰπῆποποθ οὗ δδθίζααὶ 
ἐμ ττοοῦΣΒ. ΕἈΠΙΣΠ ΔΓ Ὁ] 18 ΔΥΘΓΒΊΟΏ, ΒΙΠΟΟ 8 
ἁὼν ΠΟΙ ΓΩΓΙΟΙ68, ΓΕΟΙΠΟΥΟΒ αἰ ΌΓΟΠΟΘΒ, ἱπη ΔΓΕ 

ἰθησθ. [τ ἱπάποοβ (υτροῖἤι! 685 οὗ Ὑ πᾶ ΟΠ6 
Μὰ, ΐΝδΔὶ ΟἿ γτοιηδοά, δηὰ τὸ δῦ ΘΟ ΟΠ Β 
οπὲ 15 Βα δ) εοὶ. ΕΔ ]Π18Ὁ ̓ Ἰπγοοῦσϑο 1 ἸΔΟἸδίοτβ 
ὙΓ}}} τ δ θη [5Υ86}᾽8 (1 ἴῃ [6 ἰην 81 0}]5 ἀοα το 
[5 καϊὰ, “ Του 8Π41} ποὶ βεῦνθ βίγδῃρο ροάβ.᾽ 
γε. 4. ὙΜΏΘΩ ἴδ τοϑδδϑῆζος 84 πβροΐςϑε 

ἴο86 τγοσχᾶδ, εἰς. [118 τηοδὺ ᾿ἸΚΟΙῪ τπᾶὶ ἴῃ6 ἔν 
δεῃίοποθδ ΠΟΙῸ ρίνοπ, ἀγὸ Ὀυ τΠ6 ΟΠ] π68 οὗὨ [86 
πρληθε ἡντὴν αὐάγουβ. Βαὶ ΘΟΥΟΤΥ ποτὰ τοβίβ οἡ ἴΠ|6 
ἱκα5ῖρ οὗ ᾿Ἰηβιυστις 00}8 ἀο] νοσοὰ Ὀγ Μοϑοβ δὰ Φοβῇυδ. 
ΤΊΣ ρθορὶθ δ΄θ βϑηβῦ]6 οὗ [πὸ βιγραββὶπρ ΓΟΘΙΣΥ 
οἵ τὰ ἀυὐοκεῖποα ν 0} ἸΠΟΥ ἤδνο τοοοϊνοά, δηα [ῸΓ 
ἴδδῖ ΓΡΔΒΟΏ 8ΓῸ ὑῃ6 πιοῖὸ δῇεἊἼοιθά ὈΥ [80 τπουρῃῖ 
οἵ 126 σοπδϑατθηοοῦῦν Πἰσἢ ΓΠΟΘΙ͂Τ ΟΥΤΟΓΒ παν Ὀτοῦρϊ 
ὕροη Ποῖ. ΕῸΓ τῃς Γ]Π]]πιθηΐ οὗὨ [Π6 ἰὰψ οὗἁ {γἢ 
85 ἴ0 118 ῬΓΟΙΏΪΒΘΒ, σΌΔΥΔηἴΘοΒ {Π6 δα 88 ἴ0 118 
Κὐγοδιδηΐηρβ. ὙΠΟΙ͂Γ ΔἸάσα ἡ δοοοιηῖ οὗ δἷπ 8 
με Ἰνδοῦ, τδο 1668 ἀφο Υ δοῦνο ΤΠ οἷν ἀἰβτοραγα 
οὔ 6 Υ͂οτὰ οἵ σοἀ ᾿ι88 Εἰτδοτίο ὑθοη. ΤΉΘΥ πᾶν 
ποῖ γε βεγνυοά ἴπ0 ροάβ ἡ ΏΟΘΟ [ΟΡ 168. ΓΠΘΥῪ ΠδΥΘ 

ἴο ἀοδίτσου --- ἢν ποῖ γεῖ Ἰοἰηοα ἴῃ βἷη σι τἢ 
186 ἡδίίοπ 5 τ 0 πὶ ΠΟΥ ΒΕ τοα ἴο γαπιαΐῃ. [Ὁ νγὰ8 
ἃ σελ (ΔΙ, Ὀὰὺ ποῖ γοῖ 1 τόννη δβ'η, ὈΥ Ποἢ 
᾿κ “ΟΙῸ ἰοά αϑίστηγ. (ὑοα᾿β Τηοϑβοηροῦ δ ἀγοβεοβ 
“4}} τὴς. Β0}8 οἵ 53780],᾽ ἴὉΓ πὸ ἰσῖδθ Δα ἔογιηοά 
Δ ΟΧΟΘΡΏΟΙ. 
μδὰ οςοπιτηϊεοα [Π6 δΆπι6 ἀἰβοθοάϊηοο. 
πδιίου Πρ Ἂρ 1 νοΐςθ δηὰ ψϑρί. 
γο. 5. Αμπὰ ἴδον οβοὰ {πὴ ὩᾶΙη6 οΥ͂ [δ 0 

Ῥῖδοθ Βοσβίτω (3 οροσβ). Ὑ86 πισββοηροῦ οὗ 1Π|Ὸ 
ἀϊνπο νογὰ, θὰ δ6 ψιβηοὰ ἴο δάἀάγοββ [8.80], 
Ιητιδῖ αν ΨΌΠΟ πρ ἴο {Π6 ὉΪδοβ ὙΠοτΟ 6 που ]Ἱά 
ἢπὲ (Ποῖα ὙἘβλεδὴ ἐκ ἢ Ιετν} δὰ Ὀθοη οοτητηδησορί, 
88 ξΟΟἢ 88 ἴπ6 Φοτάδλῃ βῃοι ἃ ἤανα ὈΦΟη οτοκβοά, 
Δ) τοοῖ οὐϊαϊποα, ἢ ββοτη Ὁ ]6 ΓῸ0Γ ἔδαβίβ ἀπά βδογί- 
ἤς658 δὲ 8 ββδοσοά ρ]δοθ ([)οπῖ. χὶϊ. 10). ὙΠῚ8. ΟΥΘΓ 
Ἀρ ῥ᾽ Ἰοὰ ποῖ ἴο 96 ΓΏ ΒΑ] 6 πὶ ἸΠΟ ΓΕ, δαὶ ἴο “μα ὈΪδοο 
ὙΠΟἢ [6 Γοτὰ γοῦν (οά Β..84}} σῇοοβθ ἴῃ οἹδ οὗ 
{πὸ οἴθο8." ὙΒΙΌΠΟΓ (ΠΟῪ δτὸ ἴο ρΡῸ π}, {πιιβιη 
ἴῃ σοά δῃὰ αἰδηι βεῖπρ οΔΓΘ. [10 ττἷὲϑ ΟἾΪΥ δἵ βιις 
ζεβ8] ἀ56οτ  }}165 [Πδὶ 5786] οοὐ]Ἱᾶὰ ὈῸ πιοῖ, ὙΠΘΤῸ 
23 {πὸ ΟΡῬΟΥΓΌΉΪΥ ἴοῦ ῥτοδοίηρ᾽ πα Δαἀτηοη!ίοη. 
Τῆς σμόοδθη ρῥἶδοο δὲ 1πιῦ τἰπ|6 ͵ὰ8 5. Π]Ποἢ. ὙΠΟΙῸ 
ἴα. ΤᾺ ὈΟΥπ 8016 Πδὰ Ὀδθοη βοῖ ἫΡ (Φοδῖι. χυιὶὶ. 1); 
διά τποτὸ [Π6 ῬΟΟρ]6 δββϑϑιῃ]οά (ςΐ. Φοβἢ. χχὶ. 2). 
ΤΉΠΠΟΥ ΠΟΥ πθηϊ ἊΡ ἔτΌΙῚ ἴδ δηα ΠΟΥ, ἴο δἰϊοπὰ 
εῦνβδιβ (δπᾶρ. χχὶ. 19), δῃὰ ἴο ΟΥ̓͂ΘΥ βαογῆσοβ (] 
ὅδ. ;. 8). 16 ΨΒΟΙ6 ῥγορτϑβδ οὔ Φοβῆιδ νγχὰ8 ἃ 
ξοίῃρ ἤἔτοτα ἝΟἹ]ρ 1] τὸ δι οῃ. Αςοογάϊηρ]γν, [μι ς 

ΓΤ οἵ ἀοά εδη πᾶν ἴουηὰ Ἰαταεῖ δ΄ ΠῸ 
οἴου ρμίδοθ. ΗΪ6 ἀΐβδοοῦσβο Ῥτοὐποθὰ 84 ρΘΠΘΓΑΙ 
οὔἴδυτγδι οὗ ποορίηρ (οἷ, 1 ὅδπι. χὶ, 4). Απά οηἱν 
Ὀόῦδηδα ἴδ 88 ἃ τορίηρ οὗ Ὀδηϊΐοηοθ δηὰ ΒΒ 8 Πὶ6 
δείοτε σοί, ἀϊά ἴμ6 ρίδεοθ σβοσοὸ ἰῦ οςοαττοά τϑοοῖνο 
δηά τοϊδίη 186 πδῖηθ Βοςμίιη. [Ὁ γ48 ποῖ 8 ρΐδοθ 
οἰ Βασι 56 Ὠϑιηθ]θαθ. Ηον οου]ὰ ἴΠπΠ6 ᾿Ϊδοθ ὙΠΟΓΘ 
ΟΝ Δ)ὴ ΔΒΒΕΙΘΌΪΝ τῦ8 ποὶὰ Ὁ6 χἱτμοιῦ δ Ὠδπιθ ! 
Απὰ πον οοὐ]ὰ ἰζ ΟΟΟΌΣ ἴο [86 ῬΘΟρΡ]6 ἴὸο ΘΒΒΟΙΔΌ]6 

τδῖθον ἴο ἔπ πδίῤσμδ οὗ 86 πηοοηαυοτοα ὈοΓάον ἀϊδέτίοι (οἵ. 
εἰ. ἡϊ. 23, Ηἱ. 1), ἰδ ἴο 186 δεδιϊοτοά σεϊηπαηΐδ οὗ Οδδδη- 
Πα Ὑἱ πα ἕο σουφηρτοα ὑοττὶ οτίοϑ --- “αὐτὸ ἀρδοτὶ θα 86 
εἴδορα ἴον [5786]. ἡ. 6. 856 οταπιρίηρ, Ὀυτάθπαομιο, ἐογτηθης πα 
Ὀεὶ χῃ θοε8.᾽" Βαι δ ἰδ αυλτ6 τ σΟΙΒοΣΎΔ ΕΟ [0 αδἰίδοῦ ἐμο 

1 ργοδῖοῦ ΟΥ 1688 ἄορτοο, ΠΠ6Ὺ 41] 
ΤῈ ψΠ0]6 

1δγϑοὶ, ἰῃ (6 Θοη- ἱΡΟΥΠΔρ86 [Πδὶ ΠΟΤ [86 ῥτίοδί νγὰβ δεουβιοσηθα ἴο 
δά γοαβ {110 ῬΘΟΡΙΘ --- Γοοοϊνοαῦ τπΠ6 πδᾶπὶ ΒΟΟ Ιλ. 
ΤῊ8 πδπὶθ βοσνϑὰ ἱποποθίοσι ἢ ἴοὸ ΤῸ 68}} [Π6 ὕἴδδγβ 
τι οἢ ΘΓ ΠΟΘ Βμ04, ὅο. 4ο {ΠῸῪ βίιηον ἴο- ἀὰγ ἴῃ 
Ψογαβδίθπι [ῃ6 “Ψονγβ᾽ 8} Πρ -Ὀ]δοο "ἡ (11 Εῦγα, 
Εἰτῦογ, χυΐ. 850 [ἀἀρο 8 Τταπδὶ. ἱν. 50}), ὙΠΟΓΘ 
ΟΥ̓ΘΥΥ͂ ΕΠΠΔΔΥ τἴῃ6 Φ6 8 ὈΓΑΥ͂ ἀπ Ἰδπηθηῖ. “Δπά 
ΠΟΥ οἴἶκεγοα βδουϊῆσδ τποτο. ἡ ΑἸΝΟΥ γεμεπίαποε ὡμπά 
γεοοποιί αλίοπ οὐηιεδ ϑαςγίοο. 

ΒΟΜΙΠΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΡΕΑΟΤΊΙΟΑΙ͂, 

Ἑδὶ ἀπ τοροπίδποθ οοπῆς ἴγοπὶ Ὀγθϑοβίηρ,. 
(οὐ Β Πιθββθηβοῦ ργθο 68, 8Π1 [ἐγπὸ] ποθ. ΤΠΘ 
ῬΘΟΡΙΘ δοκπον]οᾶρο ἐμοὶγν δἰηϑ, δπὰ οορ. Αἵ [Πδΐὶ 
ἔὐπι6 ΟὨῪ ἃ ἀἰνίπα διἀπιοηἰ ΠΟ ἢ κ᾽ 88 ποοἀρα ἴο τα κο 
τποιη βδουῆσο ἀρδίη το ἐποὶν αοά. Τὸ (Ἀ}] 18. ροϑ- 
Β' 0] 6 ὁύοη ἴῸγ ΟἿΘ ὙΠΟ [88 γϑοοϊνϑὰ 80 τυ ἢ στδοῦ 
88 ἴβγϑδὶ δὰ ἐχρογεπορα ἴῃ [Π6 Ἰἰδο πη οὗ Φοβῆπα 
δηά αἴνον 8 ἀθαῖῃ ; αὶ 6 Υἶβο8β ὉΡ 838 Βοοῇ ἃ8 ἴίιὸ 
ΤΊΘΒΒΘΏΡΟΥ Οὗ ἀὐοα τους θ8 189 ποαῦὶ ὙΠ [ἢ 
ΡΓΟΔΟΒίηρ ΟΥ̓́ τοροπίδποθ. Α ρεπογβίίΐίοη ὑ μίςῇ 
ὀχρουοηορα ἀϊνίηθ τηΐγαο]68, πὰ σϑοορμτζοα 10} 
88 αἰνίπο, ὅδ Ὅ6 ὈΓΟΌΡὮ ἴο τοροηΐβησο ΟΥ̓ {πὴ 
τηΐγ8 616 τ ΒΊΟΝ ἰῃ [6 Ῥγοοϊ ϑιηδύοηῃ οὐ ἴπ6 ποσὰ οἱ 
(οὰ δαάγρβϑοβ ἔΠ6 Β01}}8 οὗ πιθῃ. 

ΤΒογοίοτσο, ἰοῖ οὶ 186 ῥγθδοπῖπρ οὗὨ Τοροπίβποο 
[αἰ] τὸ δ άγοβθ 411 ἴ..6 ρβόορὶο. Βυὶ 106 ργεδο!οῦ 
ταθδὶ Ὀ6 (1), ἃ πη ββθῃ οὐ ΕΟ υάς Δῃ4 (2), Ἰδὲ ποῖ 
Βῃπη [ἢ6 ὙΨΑΥ͂ ΠῸπι ΟἿρ4] ἴο Βοςβέπι, --- τα πδῖ ποῖ 
νας 611 1π6 ρΟΟΡΙῈ οοπιθ ἴὸ δΐπὶ 'π [Π6 ρΐδος ἰυτ 
το ΐπρ, δαΐ τθδὲ ρΡῸ ἴο {πετ, ἘΠῚ] 0 ἢπάᾶ ἃ 

Βοοβῖπε, ἃ Η͵δοθ οὗ τοασ] ογοβ. Βυῖ 8 (οα᾿ 
ΤΩΟΒΒΘΏΡΟΥ δὲ τηπδῖ ρῖνο πορᾶ {Παὶ [Π6 ψυθερίπρ θ6 
Ὠοΐ τηρΓΟΪΎ [Π6 τϑβαϊὶ οὗ αἰὔοοῦπρ ποτάβ, πὶ οὗ 8 
Ροπίϊοπι ἀϊβροβί οι ; [μδὲ ἐξ Ὀ6 οΑ]]οἃ ἑοσί, ποῦ ὈΥ͂ 
186 ἔον οὗὨ τμοϊοσίς, Ὀὰν ΟΥ̓ πηοτηοσίοβ οὗ ἴῃ6 στϑοο 
οὔ αοἀ πἰτῃογίο Ἔχ ροσίοποθα ὈΥ ἴπ6 ΘΟ σΤΈρ ΔΏΟΗ. 

ΦΤΑΒΚΕ: Ηον ρτοδῖ οοποοόγῃ ἀοα ἴακοδ ἰπ 1116 
Βαϊ ναοη οὗ τπθη, δηὰ οδϑροοΐα!]ν ἱπ 1η6 ψ ΘΟ] Ασα οὗ 
ΗΪ8 στο ἢ, ἈΡΡΘΑΓΒ ΟἰΘΑΥΥ ἔγοτῃ 186 ἕλει τπαῦ Ηθ 
Εἰ η86 17 [85 οὗὔἵνδοπ γοδβοπθά 1 {Ππ6ῃ, δα ϊ ἸΠοΏ), 
δτηοηθηῃθα ἀπά του κΚοὰ (Π 6. 

ΤῊΕΞ ΒΑΜΕ: ΤΙ Ῥοτὰ οὗ Οοἄα μα8 ἴῃ6 ῬοΟνΤΟΥ 
οὗἩ πιονὶπρ απά σοῃνουτην ΤΏΘΗ. : 

ΤῊΕΞ ΒΑΜῈ: ΤῸ δἰίοδὶ ΟἿὟΥ γοροπίαμος ὮΨ ἴθαγ8 
Ὧ8 ΜῸ]1 88 σοϊοτιηδίοη, 8 ποῖ ἱπΙΡΙΌΡΟΣ ; ΠΑΥ͂, ΓῸ- 
ῬοπίληΟα 8 βοϊάοπι οὗ ἴΠ6 τῖσμῦ βογῖ, {{ 10 ἀο68 ποῖ, 
αἱ Ἰεαϑὺ ἰῃ βϑογοῖ, 66 Ρ ἴὉΓ δίῃ. 
ΟΕΒΙΑΟΗ : Ηο τοῦ 8 ποτ οὗ ΘΑ ΓΙ ΘΓ σοΙη- 
ΤΩ β, ὈΥΟΙΉΪθ68 δηα τΠτοαῖβ, απ δον 8 [Π6 Τὰ ΠΟΥ 
{ΠΟΣῚ ΟὟ ΓΑ ΒΡ ΤΟΝΕΪΟἢΒ ΔΙῸ ΠΟῪ δροιιΐ ἴο τπγῃ 
ἱπίο βο Εἰηδίοιοα ᾿υἀρπηοηῖβ. ΤΠΘ ροορὶςο, μούσθυουῦ, 
ἀο ποῖ ρῥτοοοοθά θεγοῃὰ δ πη 1} ΒΟΙΤΟῪ ἴῃ υἱὸν 
Οὗ 1η18 ΔΠΠΟῸ ΠΟΘΙ ΘΙ. 
[ΗΈΝΕΥ : ΜΆΠΥ δΓῖῸ τηοϊοὰ ππᾶθῦ [86 ποτὰ, 

ἐμαὶ Βαγάθῃ αραὶπ Ὀοΐοσο {ΠΥ 8.6 οαϑὺ ἰῃο ἃ ΠΟῪ 
του ]ά. 

ΒΟΟΤΥ: [Εἰ ἰγαπθρΎΘΒΒΟΙΒ σδηποῦ ΘΠ ΤΟ [6 ΤῸ- 
ὈηΚ68 οὗ Οοά᾽Β νογὰ δὰ 186 οοηνίοομϑβ οὗὨ {Πεῖτγ 
οὕ σοπβοίθποοβ, ΒΟΥ 111 [ΠΟῪ Ὀ6 806 ἴο βίδπὰ 
θοίασο 186 ἰὐἰθαηδὶ οὗ 86 ΒΟΙΥ, Ποδσί-βεδτοβίηρ 
πάρα. 
πε ΒΑΜΕ: ΤΊ ποτβηΐρ οὐ αοᾶ ἰ8 ἴῃ 18 οὐγῃ 

παίπγθ ἸΟΥ, ργαῖβο, δαπὰ {πδηκερίνίπρ, δὰ ΟἿΓ 
οΥἾπΊ68 δίοπο ΤΟ Γ πτοορίηρ ποράδι] ; γοῖ, οΘοπδίοΥ- 
ἱπσ ψηδὺ τ δτὸ δηὰ τ θδὶ 1 πΑγ 6 ἀ0η6, ἰδ 18 πη ἢ 

ἰάοα οὗ δοτηοίπίπς οτδαιρίῃβ, οἵο.. ἐο ἢ Βἰπιρ]9 ποργὰ “ βἰά6." 

ΜὈϊοῖ ΟἹ ὯὨΟ Οἴπος οσοδδίου δρρϑασβ τὶ δυο ἢ Βοστὶ Ὁ]6 βὰξ- 

ποκίίομδ οἵ σοπιργοϑαίοῃ δηὰ συδοσδέίο αδ Ὦγ. Β. νου]ὰ ρὶτο 

ἐξ Βειθ -- Τὰ.} 



δὲ 

ἴ[ὸ ὃ τιϑῃο {πᾶὶ Οὐγ το σίου 8586 1} 168 ΤΕΤΟ 
ἸΏΟΓΟ ΘΑ ΠΘΠΕΥ οΔ]1.ἀ “ Βοοῖπι,᾽" 186 ρὶδες οὗ ἴδ6 
ὙΓΘΟΡΟΙΆ. ““ ΒΙοβϑθὰ δγὸ [ΠΟΥ Π8ὲ Τηοῦγη, ΤῸ ἸΒΠΟΥ͂ 
δ..8}} Ὀ6 οοτηίοτιοά.᾿ 
ὙΤΟΒΡΒΎΟΝΤΗ᾽ ΤΠ [βγβοὶ ἐϊο8 οΔ11οἀ [80 μ]δοθ 

Βοοδίπη ; [ΠΟΥ πδιηοθὰ ἰξ ἤοὰ [Ποῖ Γ ΟὟ ἴθαγβ. 
ΤΎΠΟΥ ἰδἰὰ τ86 ῥγίηςΐραὶ βίγοβϑ οἱ 1ποῖγ οὐγῃ ἔθ ἱπρΒ, 
παπά οἡ τμοὶγ οσῃ ουὐϊνγδι ἀΘΙ ΟΠ ΒΙΓΑΙΟΠΒ Οἵ ΒοΥ- 
γον. Βαϊ [ΠῸῪ ἀϊὰ ποῖ βρθὰκ οὗὁἨ Οοά᾽ 8 πιοτοῖϑβδ; 
δηά {ΠῸ0} ποτ ποῖ σδγοῖα} ἴτ0 Ὀτγίης ἔστι ἔγαϊι8 οὗ 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ 0  6Ε5. 

ὨΐΔηςο ; [ΠΟΥ ὙΟΙΘ 8 Ὀδττοη ἤρ-ττοο, μανΐηρ᾽ ΟἿ] 
ἡέοσι ΡΝ ἯΠ8 8 ΤΟΙ χἵοη ΩΝ 88 8 ἴ00 ρα 
Τ.0}}} οὗ βομ ἤπιθηϊ δηὰ ΘΙΣΟΌΟΏὨΒ, ποὲ οὗ ἔλττἶ δὰ 
οδοάϊθηοθ. 

ΤῊΚ δάμπ: Βορτγοοῖβ γΠ.ἢ ργοάποθ ΟΠ]Υ ὕδαγβ 
-- τοὶ σίου [6] πρ8 ποι ΓΟ] ρ]ΟΌ 8 δείβ --- αἴο- 
Ὠοπβ ᾿νίϊδουῦξ οἸθοῖδ --- ἰοᾶνὸ [86 ᾿ιοῶχὶ ἬοΟγδς ΤΠ ΔῈ 
Ὀεῖοτο. 1 Οοὐ᾿ 8 γοῦυκοβ ἂγὲ (τἰβοά τι, Η18 στϑος 
8 σἰιπάτανη. --- ΤῈ.] 

Δ. εαίγαοί ἤγοπι (δ Βοοῖ ὁ υοεῦμα εὐοισίπα εολδη απὰ (λγοωσὴ τοδαΐ οοσαδίοιν {λιε τεῖϊσο 
ἴοι α αροείαδῳ 97) Πεγαεῖ δεσαη. 

᾿ ΟΠΑΡΤΕΕΒ [1]. 6-10. 

6 Απᾶὰ νβθη [οπῖῦ : σγῃθῃ} Φοβιιδ παᾶ [οταϊὲ : 84} ἰϑὶ 186 ῥρϑορὶθ ρο, [πᾶ] 186 
οἰ] άγοη [8003] οὗὨ βγαϑὶ νυθηῦ ΘΥΘΓΥ τη τηἴο ΗΒ Ἱπῃογίϑηοο, [0 [ὦ ἴακε 

7 γμοξδοββίοῃ ο7 ἴῃ Ἰαπὰ. Αμπά μ6 ρϑορὶε βογυρὰ (Π6 [ογὰ [Φοβοναὶ} 41} ἰπ6 ἀδν8 
οἵ Φοβῆυα, δηᾷ 41} 1Π6 ἀδγβ8 οὗ (Π6 οἰάθγβ {μπαὶ ουμινοὰ ὃ Φοβῆυδ, σῃο δα 566 ῃ 41] 
(Π6 στοδῦ νοῦ οὗ [πὸ [τὰ [Φοθονα}]}, ὑπαὶ ἢ6 ἀἸα ἴον ἴβγϑδϑὶ. Απάὰ ϑοβῃιδ, (86 δοἢ 
οὗ Νυῃ, (᾿θ βογσνϑιῖ οὗ 6 Τοτὰ [9ομονδῃ], ἀϊοά, δείπσ δὴ πυπάγοά δᾶ ἰδϑη γϑᾶσϑ 

9 οἷά. Απά ὑμδὺ Ὀυγίοὰ μὲπὶ ἰπ [86 Ὀογάογ [ἀϊδιγιοῦ ] οἵ 15 ἱπμο σι δποθ ἴῃ ΤΊ ληδ.ἢ-Π ΓΕΒ, 
ἴῃ [86 τηουπηὶ [πιοπηϊαῖη8] οὗ ΕΡΙγαῖπλ, οὐ (8.6 ποι 8146 οὗἉ [η6 8}}} [πουί οἵ λίουπτ ] 
δα. Αμά αδ]30 8}} ὑμαῦ ρϑῃδγδίίοῃ 6 ΓῸ ραῦμογθά υηΐο {6} ἔδίῃογϑ : 5. δὰ ΠΟ ΓΘ 
ἈΙΌΒΘ ΔΠΟΐΒΟΓ σομθγδαίίοῃ δῆρθν Τμ θη, τ ἰοῖ Κηθνν ποῖ ἴἢ06 ογτὰ [Φο μον], ποῦ γϑῖ 
(86 τοῦ κβ ὃ 08 ἢ6 δα ἀοπδ ἴον Ιβγδβὶ. 
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[1 Υοσ. 1.-- ὯΔ) ὙΠΠΉΙ, ιὸ ὑιοϊουφ ομϑ᾽β ἄδυβ, ὉΦΌΔΙΥ ταϑδῦδ, αἰο ἢ γο Ἰοῦς; Ραξ Βοῖθ ἐδ δἀἀϊσα "' δἵδος 
Ζοδῆυα " δδονττβ ἐμδὲ ἐπ ὀχργοδαίοσι ἰ8 ὡοὲ ἕο Ὀ6 ἰδκϑῃ ἰῃ ἐδπἰδ ογΠΔῚΥ δοοορδἤοῃ, αὶ δοοοσϊης ἴο ἐδ ῬτΌΡΕΙ δοῦδε οὗ 
πο πογάδ : [ΠΟῪ Ργοϊοηκϑὰ ἀδγ8 (11{6]) αἴδος δῇ 08." ἑ. 6. [86 δυτγγίνοά δἰπι: ποῖ, ΠΊΠΟΥ ᾿’νοάὰ Ἰοῦξ δος Φοδουδ.," εξ 
τ. τοιηδεῖδ οὗ Βδοβσοδσια φυοϊοδὰ οὐ ρὑ. 1δ.-- Τκ.} ᾿ ᾿ 

[2 Υαν. 10. -- Το εἴας. δαΐ. ἴῃ ὙΣΛΏΝΝ, αἰιδοῦξὰ ἐδο τοεῦ [5 ρίασαὶ, ασίϑοα ζῸσα ἔἶνο διοὲ ἐδιαὲ (8) ἀχρεββείουι ἩἸΣ ζὉ 

ὙΠ ΣΤ Δ, δοάὰ οὔδοει οἵ κο ἱπιροτὶ, ἀσὸ ξσζσσαι!γ Ὡροὰ οἵ Ἰμἀ!ν!ἀπαῖρ. δὲ ξϑῖβ ἐδ: δοξίαν οἵ κετίος εταιηππκίλοαι! 
Ῥτορτίοιυ. --- ἴκ.] 

[8 ον. 10. --- τ. Οδδϑαὶ : ἀἱε Θοίὲξ κῖολὲ ξαππίεη, ὑπαὶ [α|50] ἀμελ εἶν Τλαὶ μίελε ; 1. 6. “το κύον ποὶ θοὐ (ον Ὁ}, 
ὯῸΓ [ΟΟΟ4 6117], ἴθ0 ψοεῖκθ.} ΤΤ.6 οχρίδηδίίοη οὗ [ἢἷ6 τοηδογίως ἰδ ἰδὲ Βο ἰδκοδ “κΌον 7 ἴω ἐδ) ϑοηλο οὗ ἵδοκηον)}- 
εἀκχο,᾽) 506 ὈΦΙΟῊ ; 80ὸ ἐμδὺ ἰΠ6 οἶδιδο χίνος ἷπὶ ἐπ 10] ΟΝ 56180 : “(ΠΟΥ δοκηονπ)]οὐκοὰ ποῖ Ὑμδὲ Θοὰ δὰ ἄοῃο ἔος 

δεῖ, διὰ οἵ οοῦτϑο ἀϊὰ ποὶ τ τδὶῦο ἷ6 ποτκθ. Βυὲ, ὧϑ Βδοδιγηδσισι οὔδοσνοθ, “Ὁ ΣΝ ΝΜ ΘΟΠΥΟΥΒ ὯῸ ΓΕΡΓΟΘΟὮ, 
Βαϊ ΟἿ δίδίϑα [86 6608 οἵ ἰἢφ δῃηδυϊης, δροδύλδγ. ΤΌΘ ΠΟῪ Κοηοχαίίου ἀϊὰ Ὠος ΚΟΥ ἔπ6᾽ διμὲ ἷ9 ποτῖκ, δ8ὸ. δ θτο- 
πὰῖϊοϑαδοα (οἷ. τοῦ. Ἶ, 18. 2); ΕΦΥ ΟἿ Κυφν ἤΌσΩ ΒοαΣϑαΥ." --- Τὰ] 

ἘΧΕΚΟΒΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, 

οτβ. 6-8. ΤΠ ρῬοηϊίοησα ΟΥ̓ [Ὧ6 ΡΘΟΡΪΘΟ δὲ Βο- 
οἰΐπὶ πδα 5ῆονσῃ ὑπαὶ ᾿ς δα ποὶ γοῖ [8]]6 ἴτῸπὰ 118 
οὐὔράΐθηοθ ἴο αοά, ἴδδῖ ἰτ νγὯ8 811}} σοπβοίουϑ οὗ 1Π6 
Ὀ]οϑδίηρβ πο δὰ Ὀοοη Ὀοϑίονυγοά προ τ. ΤῊΘ 
Ῥτοπιῖβθ τηδάθ ἴὸ Φοβθθβ (9 8Ἀ.. χχὶν. 24) μοὰ 88 
γοῖ Ὀθοη Καερί. ὙΒΟΥ 811} ϑεσνοὰ [86 Γἴογὰ. Ὑμοῖγ 

δἰτίου ἴῃ 1818 Τοβρϑοῖ ΜΔ 1ἴῃ0 Β8ΠῚ6 88 ὙΠΟ 6 
δι εἰ εοίᾷ [80 τῦῖῦο8 ἴὸ ἱδ κ᾽ ροββϑβϑϑίοῃ οὗ {Πεῖγ 
ΒΟΥ͂ΘΓΆΙ ἰοῦ δος. ΤῊ αἰδπιϊββίοη ἰηϊτοατορά 
18γ86] ἴο 106 ΠΟῪ ΘΡΟςἢ, ἴῃ της ἰδ ᾺΒ ΠΟ ἸΟΠΡῸΓ 
ευϊὰοὰ ὈΥ Μοθϑεβ οἵ ϑοβῆπα. Ηρῃςοθ, [Ὧ6 ἱπϑογοη 
οὗ ἴὴ686 βοῃΐθηοοϑ, ὙΠΟ Δ.Ὸ 8180 οππᾶ ἴῃ “088. 
χχίν., 8 ΘΕΌ ΓΟΙΥ ΔρΡΡτορτίαίθ. ὙΠΟΥ ἀθβουῖθθ [86 
Ἅ8016 νογϊοᾶὰ ἴῃ τυ Βοἢ 186 Ε- γγ88 80 ὈΤΩἰΒδῖγ 6 
ἴο 1806 ὅποὰ οὗ ἀαοά, ΔΙ: πουρσῇ τοιηονοὰ ἔτῸπι ἩΏΘΟΥ 
[Π6 ἀΐγοοῖ συϊάδποο οὗ Φοθυα. ὙΠῸ 16 δ 
ἔλιιῆ} νὴ Ἰοῖδ το 1801 ὉΥ Φοβδαδ, δ 1] δίϊοσ 

μἷβ ἀδδιῃ, (8 1] 811}} ἰπ 1Π0 ἀδ γε οἵ [πο οἱάοτα το 
ουὔένοά ΨΦοβῆθα. ὙΠδῖ ᾿ν80]0 ροποσδῦοη, πιο ἢ 
δὰ 5ϑϑ»ὴ0 τη ἱρηΥ ἀοοὰβ ἐπδὶ δἰτοηἀθὰ τς ςοτ- 
υοϑῖ οὗἨ Οππδδῃ, οἱοοὰ ἅττθ.0 Οὗ ΒΆΥΒ, 
“[ογ [ΠΟΥ δὰ δϑοη,᾿ Ὑ ΒΟΓΘαΒ ΨΦοβῆ. χχίν. 81 βαν 5, 
“ΠΟΥ δὰ ζποιρη." “Τὸ 866" 18 τῆοτο ἀοβηϊ πη 
“τὸ Κηονν." Το ἔβοϊδ οὐἁ ΒΙΒΌΟΤΥ ΤΩΔΥ θ6 Κηονγῃ 
85 ἴ:6 δοὶ οὗ ἀοά, πίϊπους Ὀοΐηρ πὶ οδϑοὰ δὴ 
οχροσίθηοοά. Βαϊ [ἢ 8 μοπογδιίοη εἰοοὰ ἴῃ τῆ6 
τοιϊάξε οὗ [6 ουθηὶδ; [πὸ πηουοπηθη 8 οὗ ἐδ6 σΟΠδος 
δηα 118 ΓΕΘ ΟΙῸ 5.}}} ρσθθθηϊ ἴῃ ἘΠΕῚ Γ τρουιοσξθα. 
ὙΥΒΟΘνΟΥ [85 [610 [6 Θπτ πα δἰλαπὶ ἱπδρίγοὰ Ὁγ βια ἢ 
ΥἹοίοΣί8 8η0 οοπαημοδῖβ, ΘΔ ΠΟΥ͂ΟΥ ἴοτρες ἴἤοτη. 
ΤΠ6 δουρί ΠΑΣΤΑΙΟΓΒ δῖθ δοοιιβῖο 1ἶκὸ τὴο 
σΒγοπίο οΥΒ οὗ ἴ6 Μ|44]9 ἽΠῚ ὕ τοροδὲ ᾿Π ΓΔ] Υ 
δ [845 ΔἰΤΟΒΑῪ Ὀθοη βαϊὰ οἰ ϑεῦγθογα, ἴθ οδ 505 
ὙΓΠΟΤΘ ΤΟ ΘΓ ἩΓΙ ἴογΘ οοηΐοηϊ {ΠΟΠΊ861γ 68 τὴ αὶ 
ΤΊΘΙ Γοΐδύοσθ. ἮΝ 8116 γὸ 8ῃου} ἤδγο ἀθοιηοὰ ἰς 
ΒῈ ΠΟΘ Πς ἴ0 ΔΡΡΘΑ] ὕο ΘΑ Υ]ΟΓ Ἀἰϑ᾽ΟΥ:65 Ὁ Υ δῇ δοοοὰὴς 
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υὐ τ[86 ἀσατὴ οὗ Φοβδια, [86 πασγδῦνο ὈθίοΓῈ 15 18 Κ68 [1 πα δἰτοδὰν γζσγονπ ὮΡ ἴῃ ἴἢ6 ἰαπὰ τ ῃἰοἢ 86 
{16 πιοτὸ δοσιγαῖα πιοῖμβοὰ οἵ ἸΣἴ6ΓᾺ] τοροιἴοῃ. ἔτ. γΒ Ππδὰ στ η. 
Πεσο, 186 ἱπιργσυρίίοι οὗὨἨὨ 1Π6 οουγβα οὗ του ρει 
ςΟπλπιο παρα νε γα. ]-ῦ, 15 ΟὨΪΥ ἀρραγοηῖ. ὙεΓδ. 6-10 
ἐχρίδῖη τὴς ρῥίου 8 νϑορίπα οὗ τΠ6 ρϑορὶθ ̓ ς ἢ γ 6 ΓΒ. 
4 διὰ 5 τοοογάοα. Φοβἢιδ᾽ Β ἀοβίῃ, ρο, δὰ θυτγὶαὶ 
ΔΙῸ το π]οποα, δοῦδῦδο ἴἢ6 ἩΓΟΥ͂ υν 8065 ἴο ἱπαϊοδῖς 
τὲ Ι6Γ86] βοσυοὰ Οοα, ηοϊ οην δῆθσ 118 ἀἰδεηϊββίοη 
ὃν τ06 5111} ᾿ἱνίηρ Ιοδάοσ, Ὀὰϊ ἰθὺ δου ἢ18 ἀθοθᾶθϑα. 

ΟἼ μὲ 1658 ὨΘΟΘβΘΙΥ ἘΠΟΤα 85 ἴογ ἴΠπ6 διϑιθιηθη 8 οὗ 
γεγβ. 8 δηα 9, [Π6 ΤΠΟΓῸ ενϊάθης ἰτ 18 τὲ ΤΏΘΥ ΔΙῸ 
Ῥοττονυγοα ἔγοιῃ “όβῃ. χχὶν. Απὰ ννὸ ΠΊΔΥῪ σοηρτϑίι- 
ἰλῖδ ΟΌΓΒΕΙΥΟΒ [πᾶτ ὈῪ ΤΠ δ πποϑη8 ἴπ0 ὩδπῈ οἵ ἴδ6 
ἰᾶδὸ ΠΟΤῈ Φοθῆια τγὰβ ὑυτίο, μ88 Ὀδοη μαηδοὰ 
οσστι ἴο 8 ἰῃ ἃ ἐϑοοῃὰ [οττω. 
γεν. 9. Αμῃὰὰ 1λ)ὸγ Ὀυσίοα μίγη ἴὰ ΤΣ Δί ἢ- 

Βοσϑα, ἰὰ ὕπο τοουμίδίηδ οὗ ΕΡΏσαϊσω, ποσί οὗ 
αδδδῃ. ]1ἋῺὴ Φοβῇ. χχὶν. 80, τ06 γῥ]δθθ 18 ςδ)]οά 

Τιπῃδτἢ θοσϑὰ (ΓΤ ον ὉΠ). ὙῈῈ ποδὶ τονοτ- 
οητ4] τοχατσὰ ἔοσ ἴπ6 Μαβοσοῖῖς Ἰοχὶ ΜΨ11] ποῖ ΤΟΙ56 
ἴ0 δεκπουνϊοαρο ΤΏΔΗΥ͂ ΥὙΑΓΙΔΙΟΠΒ ἴῃ [Π6 ΠΔΠῚ68 οὗ 
Ρίδοοβ, δι δίπρ' ὀβρϑεΐδ!}ν ἔγοπι {πὸ ᾿ΥΔαϑροδίτοη οὗ 

Ἰοϊῖοσβ (85 ἮΦΠ δηὰ Σ ὉΠ ϑοβῃ. χίχ. 29).} ὅεν- 
5 Ἰτδάϊτοη, ἰδ '8 ἔγαο, ὀχρ  αἰηβ το πὶ δϑ᾽ αἰ δδγεηὶ 
ΠΆΠῚ68 ὈΟΙΠΟ ΟΥ̓ ἴὴ6 δϑη6 ρμἷδοθ ; ὕπϊ πὸ ΠΆΠῚΘ 
ΟΒΟΓΕΒ 15. πανὶ νΐς ἢ, ἰῃ Κοῖν ΟἼογθδ, ργοβογνοα ἰτ- 
86 ἴῃ 1ῃ6 ΘΟΌΠΙΓΤΥ͂, 88 τεπιδυκοὰ ὈγΥ ΕΒΊΠΟΓ Πα- 
Ῥατοὶ (ἰ1. 484) δηα οΥΠοΥ ἔγαυο]]6 75 ((ΔΙΤΏΟΪΥ, ΡΡ. 
212, 368, 444, οἴ..). ΕἸΣ δι ἢ ἀϊδοογογοὰ [86 ρΐδοο, 
ἈΡΠῚ 26, 1848. Α 5μοτγὶ ἀἰϊβίβηοε πουιηνγοθῖ οὗἉ 
Βιτ-Ζεῖς (ΑΙ γοδαν οἡ Εοδίηβομ 8 ΘΆΓ ΘΓ ΤΏΔΡ, οἷ. τἴΠ6 
Ἰδῖθ ), ποοὺ ΥἾδαγ Βοϊδὶ, “1ΠΟΥΘ ΓΟΘ6. ὮΡ 8 μοηιὶς 
11}, τ ἶςἢ τγῶ8 σονοσοὰ ὙΠ 16 ΓαΐῃΒ ΟΥ ΓΑΙΠΟΥ 
ἰουππάδηοηβ οὗ Ὑμδὶ νγαὰ8 ὁὔοθ 8 ἴον Οὗ σΟΠβἱάοΓ- 
Δ0]ς 5ἶχο." Ὃς βροῖ ν'8ὰδ 8.}}} οδ θὰ Τίῦπο ([ὉΓ 
ΤΙ ΠΔΗ, πὲ 85 Π6 βοιπογῃ Τἰπιηδίῃ 8 δὶ ργοβοηῖ 
οδ]]οὰ ΤΊΌΠ68). Τὸ ΟΥ̓ ἴδγ ἢ ἴπ6 ποῖ οὗ “8 
τυ Γ ἢ} ΒΊΟΥ }}1, οὐ ἴἰὸ ποτ βἰάς οὗἉ νι ς ἢ (18 
βλείηρ ἐπ 6 οἶ17}, ΔρΡρδϑαγοὰ βονθῦβὶ βορ]ς γα] Χο δ- 
γδιίϊυη8. 2. Νὸ ἀἰμον ἰδοὺ {ἴδῃ τη}8 σδ πᾶνε Ὀδδη 
ἱπθοπάοα ὈΥ τὴ6 “ον 18} ἰγάνο! ]οσθ, 0 ἀοδοσῖ 6 
ΒΟΤΟΓΔΙ στάνοθ πὰ {ΠποῖῸ, δηά ΘΠ ΕῪ {ΠῚ 88 
τῇοδβε οὗ Ζοδια, ἰδ ἤλτῃοτ, ἀηὰ Οα]οῦ ((ἰδιτηοῖν, Ρ. 
887). ΤῈ δπιφυΐν οἵ [π6 ἀοοογλοη8 οὗἩἨ [Π|686 
κ γνυν ήδη ΤΏΔΥ ἱπάθο ὕθ αυοϑθοπορά, Ὀπὲὶ ποῖ τμδὲ 
οὗ [86 δαρτ ἢ ΓοΒ 1μοπηϑοῖνοθ. δ ἢ 88 οὗ ορίη- 
ἴοῃ τῃιδὲ ἡεμετ ὯΟ ῥὑτανοβ ἰἶϊκὸ τ. 86 Βαὰ Ὀδοη αἷ8- 
οονογοὰ ἰπ Ῥαϊοδῖηθ. ΤΊ πο 1168 οἡ [δ οαβίοστῃ 
8βμὶε οὐ Μουπιὶ ΕΡδγαδίτῃ, {Π6 δϑπὴθ δίἀθ οὐ ὙΒὶ ἢ, 
ΤἈΛΙΠ ΠΟΥ βου, ΒοΙΠ-ἤοσοὴ δπὰ 8118 δτὸ ἰουπηά. 
“Μουης Ηργοβ,᾽" συ οἢ ποῖ 186 {τ} 6 οὗ Πδῃη, Ὀυϊ 
ΟὨΪΥ τΠ6 δίσοηρτῃ οὗὁἨ ΕΡΏτγαΐτα, σοι] το πο γ τγϊδυ- 
ἴΔΤΥ, πυτιδὲ ἤδνο ἰδ ΠΟΔΡ ϑδάτβ, οδδῖ οἵ Αἰ)δ]οη. 
1ι ἰβ ουϊάοπὲ, ἐπογοίοτθ, ἴμδὲ τὴ παπιὸ Ηογοῦ τητϑῖ 
ᾶνο ὕθθη ὕοτης ὮΥ {Π18 τ᾿ Π0]6 ἀἰνβίοη οὗ {Π6 πιοῦπ- 
ἴΑἱπ5 Οὗ ΕΡἢγαΐπὰ ; δηὰ τπδὲ ([ῃ6 ΤΊ πηπδίἢ ἴῃ γ᾿ ἰ ἢ 
Φοδῆυδ τλϑ ὑυυγίοά, γὰ8 Ὁγ 116 δἀάϊοη οὗ ΗοΓεβ 
αἰδίηρτι 9 ῃ θα ἔγοσῃ οἵδμοὺ ρίβοεβ οὗ [Π6 βΆπη0 ΠΆΠΙΘ. 
Ιπ 1015 ΤΑΥ͂, [6 Ῥϑοῦ δγ ἱπίογοδυ Ὡς ἢ 1Ιοὰ ἘΡἢ- 
Ταῖτῃ ἴοὸ δά πη 186 Ὁ ̓υδῆσο ο Μουπὶ Ηρχγοβ (εἶ. ὁἡ 
εἰ. 1. 35) Ἔχ δίπβ 1ϊ86] ἢ. 

γεῦ. 10. Απὰᾶ δἷδο 811 ἰμδῖ φοῃοσαίίοι, οίο. 
Τίπιθ Ὑδηΐβοθ. Οπὸ ψοπογϑου ρΌθθ, δΠΟΪΏΟΓ 
ὁοῦμοδ. ὥόϑθυα, πο πλὰ αἀἰοὰ ὙΘΑΤῪ 10} γόδγβ, 
ἯΓΔ8 (Ὁ]ονοὰ ᾿πἴοὸ ἴπ6 γταάνο ὈΥ ἰδ γΟΠΠΡῸΓ 60ῃ- 
ΤΟΙ ΡΟΓΑΤΙοΘδ. ὙΠῸ ροπογβίίοη ἴἢδὲ ἢδα ὈΟΓΙΘ ΔΥΓΤΩΒ 
τὶ ἢ ἶπι, ἢδα Ὀδοη δυο ἴῃ 1ἢ6 501} οὗ [86 ργοπι- 
ἰσοὰ Ἰδπὰ ; δῃὰ ἈΠΟ ΘΓ, γοπη χοῦ μοπογβίου ᾿ἰνεα, 

16 ὈΗΓΙ κοὐ ΓΝ, ὈΣΌΝΝ δὐὰ 
ἘΌΝ, ΝΡ κοὰ ό, οἱ Βοομεσι, Ηΐστοεο- 
ἕκοπ, (10. 1. εαῷ. χχ. ἴοεῃ. 2, ὑ. 187. ; 

1. ἱπποῦοα ἤῸπι ἤθη ΟἾΪΥ 
ἐπεάωμεν δηὰ θηϊογιηθηῖ. [1 δ᾽ γον (011 1166} δὲ 
οἴμο ἰη ἴΠ6 18 οὗ ἀὐππάδηςο ἴο νν ἰο ἢ ἰΐννα8 ὈΟΤΗ. 

ἴτ οου]Ἱὰ ποῖ Ὁ εοπηϊοα 88 ἃ γοργοδοὶ ἴο τοι {μα 
το δὰ ποῖ δέδη ὅπ6 χη γοΥκ8 οὗ ἀοά ἱπ σοη- 
ποοιίίοη ὙΠ [86 οοπαυοδὶ (ἤθποθ ἰδ ἰ8 ποῖ βαϊὰ 
ὉΠ ἜΝ); θὰε ἐπ (μ9 ἐτίτοποβο οἵ Ῥοβϑοβϑίοῃ πο γ 

ὈΓΙΟΣΥ ἐα]οὰ τὸ δοκπον]θάρο (9 ἽΣ ἘΝ) ἐμοῖν 
ἱπαοδιθάηθβδ ἴῸγ ἱξ τὸ αοὰ. Ηον [βγϑοὶ οδτὴθ ἱηΐο 

ἴπ0 απ, τῆ6Υ πιδὺ ἰπάοοὰ ἤανο Κποόονῃ; Ὀπὲ ἴο 
“Κηονν Φομουδὴ " [8 εοτ ποι ΐπρ' αἰχθογ. ὙΠΟΥ ἀϊὰ 
ποῖ δεϊκηον)οάρο ἔπδὶ ἴτ γα8 τῆτου ἢ Οοἄ τῃδΐτῃ6 
μι οοτλθ ΤὨ ον. ὙΒεὶν μετα πλὰ βοθὴ δηὰ (οἶς 
τμδῖ Υἱοίουυ ἀπά ἤγοοάοπι σϑῖηθ ἰο τῆοπὶ ἤοπι [86 
[οτὰ, Βυῖ (Π6Υ, 88. {πῈῪ αἰὰ εδὶ, θυ] ροοά]γ 
Βοῦδοβ, δπἃ ἀτγοῖς ἰῃ ἴΠοπὶ (Πσαϊ, νἱϊϊ, 12), ογχαῖ 
ἀοά, ἀηὰ βαϊά ( εαϊ. νἱϊ. 17): “Οὐ ρονοῦ δηᾶ 
Π6 παΐρχῆς οὗ ον δπὰβ μδιἢ μοτίδη ἃ 8 1}}18 τυ 1}. 
Μοάογη (ἀοστηδη ἰἰβίουυ δι γηΐδῆο8 απ ἱπείσυοινο 
ΠΠυδιγβείοη. ΤΏΘ ροπογϑίοι τ ἴοι ὈΓΟΚα 186 γοκθ 
οὗ πβογνυϊπιὰθ ἱπιροϑοὰ ὃὉγ Νβϑροίθομ, ““(8]1ε μον 
ἀοά," 8 Ε. Μ. Αγπᾶϊ βδῃρ δπὰ ργαγοὰ. ΤῊθ 
ΒΟ ΟΘΘΪ Πρ ἀρῈ ΟΠ] ΟΥ̓́Θ ἴπ6 ἔγυλ[8 δὰ δᾶγβ: “ΟἿΓ 
8Κ}}} δῃὰ δ.ΙῚ5 μάνα βηνἐ το ἢΐπ|.᾽ 'ὸ ᾿ἱνιης 
Θπ υ δα 8π) οὗἁ δοῖίοῃ δηὰ βίγοηρτη, ἔθαϊβ (αὶ ἰΐθ 
ϑοΌΓΟΟ ἴ8 ἴῃ ἔΠ6 Ἰνίης αοά. [{ ΙΟΟ ΚΒ Ὄροηῃ ἐϊθ6} 88 
186 ἱποίσιπρηϊ οὗ ἃ ϑρίτίς ὙῈῸ ρίνοϑ ἴο {τ ἢ απὰ 
[γοϑάομι ἐπε ῖγ Ρ] 668 ἴῃ ᾿ϊϑίοσΥ. ΤῊ σὨ]άγοη νηΐ 
186 ΒΙΓΘΖΊΗ Ὑ ΠΪΘΝ ΘΟΠΊ68 οἱ ΖΔΠῺ ἱπ τηδὺ δ γίς 
ὙΠῸ ἴῃ [Π|6 ΔΈ ΒΟΓΒ δοοοταρ ἰβμοὰ ονογυ τη ρ ---- δπὰ 
νγαηῖ ἰδ [6 πιοτὸ, [᾽6 1658 (ΠΟΥ πᾶνε ἄοπμο. Εγοσυ- 
τῆ ϊηρ ἰογοίοϊ ἃ ὈγῪ Μοβεβ ροδθδ ᾿ηὔο ἢ] Π]]πιθηῖ. ΤῊΘ 
Ἰδίθν 18.890] δά ἐοσροῖϊοι (ΤΠ 6υϊ. νἱῖ. 14) ψἢδὲ αοά 
δὰ ἀοῃο [ὉΓ {ΠΕΡ ΤἈΓΒΘΓΒ --- ἰη ΕΩΥΡῖ, ἴπ 186 ἀ68- 
ογῖ, ἰῃ Οδῆδϑῃ. ὙΤῃ6 ΡῬὮὨΓΔΘΘΟΪΟΣῪ ἰδ ὙΟΙΥ δυς- 
βοβιῖνο ; ΠΟΥ “Κπον ποῖ Φομονδἢ, ΠΟΥ, ΟΟΠΒ6- 
Ὁδητ]γ, ἴπ6 γοΥ 8 Β ἢ 6 δὰ ἀοῃθ ῸΓ [8Γ86].᾿ 
πος ἴπ6 Ῥοορΐο, [9 οὔθ ἐβ οἰοδεὶν Ἴσοῃποοῖρά 

ὙΣ ἢ τἢ6 ΟΒΟΥ, 88 18 580 Τ ὈΥ ὙἘΔ0 (Ὁ]ΠΟΥν8. 

ἩἨΟΜΙΚΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,, 

Οὔ ροπογαίοη ρΌ68 πα δῃοῦθοῦ οομηο8, Ὀπὲ [Ἐ6 
ποτὰ οὗ Οοὰ αὐϊάθ8 ἤόγσενοσῦ. [τ μο] 8 ροοᾶ ἴογ 
ΓἈΤΠΟΥΒ δηαὰ ΤΠ] άσοη ; ἰδ 70 ΔΏΘΟΒίΟΥΒ δηα ἀ6- 
βοοῃάδηϊβ. ΤΠ6 ΠΟῪ Ιβγ88] πδὰ ποῖ 66] ἃ 16 
ἀθοάκ οἵ Φοβῆμδ δα (δ]οῦ : θα τῃη6 Οοα ἱπ ψῃοθ6 
Βρὶγὶς ΠΟΥ ΟγΘ ΘΟΟΘΟΙΏ  8Ποά, 811}} νοά. ὙΠ ΠΟΥ͂ 
πδὰ ποῖ νυἱτηθβϑοα τ86 ΥΕΘΟΙΏΡΘΟΠΒΟ ὙΥ ΐο ἢ. γ88 Υἱϑ- 
ἰτοὰ ἀροη Αἀοηΐ-ῬοΣοκ ; δπῖ [μ0 ΤΥ ογὰ ὙγΒΙΟἢ ῥτοτα- 
865 τοσαΓὰ ὁπ ρα Πἰθητη ΘΠ, γ88 511}} Ἰἐνίπηρ.. ] 
Δροβίδι δὰ ποῖ Ὀδοδι8ο ἰὸς Ὠδα ἐογροίίζοῃ, ας ὕ6- 
σϑι186 8ῖη 18 οὐ ογχοῦ]. ὙΏΘΩ 06 ὈΪΠ πὰ τηδῃ 
βἷ 8, ἰδ 18 ποῖ Ὀοσδθο [6 ἀοε8 ποῖ 866 ἴΠ6 ογοδίίοῃ 
ψΠΘΣ οὐ ογοαιοά, Ὀπὸὶ| ὈΟΟΔΌδ6 β'η ἰ8 ὈΠΪηὰ ὈοΙἢ 
ἴῃ τΠ086 ὙΠΟ 866 δῃηὰ ἰῃ 1Π|086 ὙὙΠ0 5866 Ποῖ. 

ὙΠΟΓΟΙΌΓΟ, ΠῸ 0η6 σδἢ ΘΧΟΙ86 ᾿ϊΠη86]}, ΘΠ ἮΘ 
(116 ΔΌΓΑΥ ἱπίο ἰάο]δῖτγ. (Οτοδίίοῃ ἰβ νἱβ] Ὁ]6 ἴο 8]], 
Α}1 δυὸ σοΟΙθ τὸ οὔΐ οὗ Εργρῖ, 411 ΘἾΟΥ [16 ΤΆΨΟΥ 
οὗ τιοἷν Οοά. ἱποχρϑγίθῃοθ, βαίδηϊς δγίβ οὔ το] ρ- 
ἰδ ὔοῃ, τοι ροσϑιηθῃῖ, σΔἢ ἜΧΡ  αἰῃ ΤηΔῊΥ ἃ [8]]; γοῖ, 
ΠΟ ΟὯΘ ΠΝ ΒΑ ΟΥ̓́ ὯΪ8 ΟΥ̓ ΟΥ̓] ᾿ἰυ8ί8, δηὰ 4]] 
τὺ Κούῃοδ8 ἰ8 ἀοηο θαεΐοτο [ὴ6 ἀγθβ οὗ ανοἀ (γογ. 
11). 
ἜΕΣΕΥ ΟΟΠΒΙΔΠΕΥ [0 ΤΟΙΏΠΘΏΌΟΥ, δηά τησᾶϊ- 

ἰδίθ οὐ τμ6 ἡ οτΚ8 οὐἨ αοἀ ῥτγοχιοῖβϑ ρῥἰϑίυ, Ἵοδιβίηρ 

4 ον χυὶ. δ62, Οδαοκ ὙτΆπεὶ. ἵν. 946 : (ϑι"5 ' γέρε 
ο Απεϊραινί4,," ἰῃ Ἐδιϊοιλόγα δαίγα ἴοτ 1848 (ρυ}}δ]ιοά δ᾽ 
Νον Ὑοτκ) ὑ. 484. .-- Τα] ΟἿ ἴδο οαίτο οὐ (6 Βεοάουΐηδ ἴῸ 
Ὅο Ὀυτὶοὰ οἱ τηουππίδίη8, οἷ. Λ' οἰσδιοἰη, Παμγαπ, ὑ. 38. 



δὸ 

Ὁ8 ἴο ἔβας ἀοά, ἰο Ὀεϊονο ἱπ Ηϊπι, πὰ ἴο ϑΕῖΥ | τὰ ΒΕ ποῦ οὗ αοὰ οοππποα δ᾽ἶνο, θὺ Ἰοπρ 8140 
Ηΐπι. ἀἰά δεῦνο κγδτιθ, οουθηδηΐ ΚΑΒ] π658, 6 η- 

11800: ΑΚ Ἰοης δὲ ἴθ σοι ΌΣδπμοθ οὗ ἴΠ6] ἀυχο. 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 0 6Ε8. 

7Τλε αροείαφῳ ΟΥ̓ ]εγαεὶ ἀμγίπρ ἰδὲ ρεγίοά ὁ (δὲ ὕμάσος : ]αἀοϊαίγῳ ἀπά ἱές σοπδεφωδηοεβ. 

Οβάρτεβ 1. 11--ἰὅ. 

11 Απᾶι οἰ Π]άγθη [80}8] οΥ̓Ὠ γα] ἀἰὰ ον] ἶ ἰπ [Π6 β'ρῃῖΐ οὔ {μ6 τὰ [Φεμονδῃ], δια 
12 βουνὰ μα]: Απὰ {ΠΕΥ ἴογβοοῖς (Π6 [οτὰ [Φοδοναδῖ. 16] Οοἀ οὗ {ποὶγ ἔβύ!Π 6 ΓΒ, 

ΜΓ ΠΪοἱ Ὀτουσι τπ6πὶ ουἱ οὗ {π6 Ἰαμὰ οὗ ἔσγρι [δι ϑταϊ παι], αἰνὰ [ΟἸ]ονσθᾶ οὐπογ ροάβ, οὗ 
156 ροάβ οὗ ε᾿6 ῬΡθορ]δ [ρθ00]68] {{παὺ τογὰ τουῃά δὐϑουὶ ἴδηι, ἀπὰ Ὀονγθά (Ππθηηβοῖ ν 68 

18 υἱἱο {π6πὶ, διά ργονοϊοὰ τπ6 [τὰ [ΦοΒοναἢ } ὕο δησογ. Απὰ [Ὑ68] [ΠΥ ΌΓβοΟΚ 1π6 
14 1,νὰ [Φοίιονα!}]}, ἀπά βογνοὰ Βδαὶ διὰ Αϑιιίαγοῖῃ Απὰ 1η6 δῆσογ οὗ 186 [οτγὰ 

[7 6Πονϑ }} νψν88 οὶ [κὶη4}64] ἀραϊηδβὺ 18γδθ], ἀπά ἢ ἀδὶνεγθὰ ἐπίῃ ἰηῦο (Π6 Παιι 8 
οἵ Βρο ]οτβ τμᾶῦ [πὰ {π6γ}] 8ρο!]θἃ {πθπλ, αηὰ 6 βοϊὰ ἱμθῖλ [γανϑ ἔβθῖὶ ἂρ 3] ᾿πίο 186 
6η45 οὗ {Ποῖγ Θπθιμΐθ8 τουπάὰ δϑουΐ, κο (μαῦ ὉΠΟΥ͂ οουϊὰ ποῖ δὴν Ἰοησθὺ βίη Ὀθἔοτθ 

16 τιοἷγ δποιηῖθθ. ΨΥ μογδοονος [Ὁ Βογθ θυ γ] ἢ ΤΠΘῪ πθὴῦ οὐ", ἴΠ6 Παπὰ οὗ {Π6 
Τιοτὰ [ΔΦεμονα}}}] νγᾶβ8 ασαίηβῦ (Πθπὶ ΤῸΓ 61] [ἀϊεκείον ], 88 (86 [ογὰ [96]ιον αι] μα βαϊὰ, 
Ἀπά 88 80 [οτὰ [ΨΦομοναῖ δὰ βυγοσῃ απίο ἔπ δῖ: ἀμ ὑΠ6Υ ποῦ [ὈδοδιηΘ] σγθϑῦ} Υ 
αἀἰδβίγοββϑι. ; 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΕΚΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 γας. 11. -- »ῈῊΠ . μὲ. πΈδο οΥἹ]}."» ὙΤῇο Ὧλὲ οἵ (06 ἀγίίοϊο, ΒΟΎΤΟΥΟΣ, ΒΟΘΓΟΘΪΥ ΝΔΙΤΘΏΪΒ [80 δίγοδα ἰδιὰ οὐ 1 ὉΣ Ὦτσ. 

Ομδδοὶ (666 Ὀ61]0Ν), 88 ΠΣ, διιλουχ πλοδὲ ἐγϑα υθΏ ΕἾΥ Ὀδο οἵ ᾿ἀοἰδέγγ, οοοῦξ δἷδὸ οὗ δίῃ 1 Κϑῶοσδὶ δὰ οἵ οἵϊος ακἴωθ, 

οὖ, Νυι. χχχί!. 183; 2 δι. χίϊὶ. 9: Ρε. ὶ. 6θ. Το δεῖ. ἰβ ργοῦδου υϑοὰ ἢοῖθ 85 νίτὰ Οἴμ ον ποάδβ ἀδηοης δϑαίγαοι θα, 

εἴ, 66. Ὅν. ᾷ 109, δι. 1, 6. -- ΤῈ.) ' 

[3 Υες. 14. -- ΒΑΟΗ͂ΜΔΝΝ: "᾿ΤῺ6 κἰΥηρ ὋΡ ἴο (ἢ ΘΠΟΘΊΩΥ ἰδ6 ΣΟρτοδϑϑη δα 82 ἃ β6 Πρ. Το ἴδσι οὗ οὐπιρασίδου, μΒοπονογ, 

ἴ6 ποῖ [6 ῥτίοο σοοοϊνοὰ, Ὀμὲ ἔπ οομρ οὺθ ϑσσοθποσ ἰπίο ἴμο ΒΓΔΕ Ὁ ΡΟνοτ."" -- ΤῈ.] 

(8 γ6ς. 16. --- Το Ε. Υ͂, ἴἰακοι Ὦ55 ΞΞ ὈΛ23, διὰ ἽὝΕ 88 ἴμο δοοῦδ. ποϊπος, οἵ. ΝΌπι. χί!!. 27. 80. δἱδὸ 

Βοετίδοδα, οἱ}, δὰ πιοδὲ τοσείουβ δῃὰ οοπηθηϊδίοσθ.Ό. Ὧν. Οδδβοὶ ἱδίκοῦ “ἽΝ ΔΒ κροο8. ἩΏΘΙΟ, 88 ἴῃ θη. χχχν. 18. 

4 βαχα, Υἱ!. 1. Ὧτγ. Βαομβηιδος τΒίοΚα ἰὲ βαίθγ “1 δοοογάδηοο πίῃ 2 απ. ΧΡΠ!. 7 (οἴ, Φοθα. ἱ. 7, 9), ἴο τηἀοτδέδηά ἔμ 

ϑθοἷ9 ΟΧρτοαδίου ποῖ οὗ ἴδ μἷδοα οὗ (86 πηάογίδκίης, Ὀσὲ οὗ (86 Ὁηάεπδκίης ἰυμοῖζ (οὦ Ῥδυξ. χχνι, 20 : 75} 

ΤΟΣ ἽΝ ΠῚ) γος, ὙΠῸ τότ. 10: δος ΤΠΝῈΞ ἘΞ) 0. “ἴῃ δἷἱ πῶδε --Ἔ ὧοϑ πῖκαὶ 

δον ποὴξ οὐἵ,᾽ ἱ, 6. (αἴαοο ἴλ6 σουῃποοίίοα ροίπηΐ 8 ἕο τιδίίοτα οἵ Ὑ87) ἰὼν 811 αὐπάἀογίδικίηκε ἴοῦ τ ἰοὶ (ΒΟΥ ἴοοκ ἐπ δ6}ι. 

Ιε ἰᾳ δὲ Ἰοδδὺ 8819 ἰο ΒΔῪ ἰδμδί 2 κα χυὶ πὶ. 7 τοαυῖγοα ἐδ} ἱπιογρτεϊδου οὗ 6 ρίταϑο ἰὼ αὐοβου, οὗ, Τ δ ᾿π ἰός. --- 

Τὰ.) 

Βυϊάδποο, Ὀα1 τὸ 18 ΟΥ̓ 8|Γ6ἢ ἘΧΕΟΘΣΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ὈΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, Ἡδηοῦ δἷβο, 85 
6 διυιῖῃοῦ οὗ ᾿ 18- 

Μαγβ. 11-13. Ασὰ ἴδον ἀϊὰ {πὸ οΥνἱ ἴῃ [86 
εἰχμϊ οὗ σοβοναρβ. [ΪἾ|π ννῆδὶ {Π6 ονἱ} σοππἰβιρά, 
ὙΠ ΔΓ ΒΟΟΣ ἰηϊοττηρά : [ΠΟΥ δογνοὰ οἴμοῦ ροάβ, ποί 
τοῖν αοά. ΤΠ 686 οἴδοῦ σοί 8 οὔ [86 πϑιῖοῃβ τοιπά 
δροιξ {ποῖ, δῖὸ πδίοηδὶ ρμοίΐϑ. ὙΠΟΥ͂ ΒΟΥΘΓΘΙΪΥ 
Γοργοδοης τἴὴ6 ΤΟΓΆ]9, ἱπο} πα ἰ0η8, δπὰ ἀρτιἀ68, 
οὔ πόθο παιίοηβ. ΤΠδ ποαίμοη ρμοά 18. τὴ6 δια δοάὶ- 
πιοηΐ οὗἩἨ ἴπο βρίἴ4] 1 ἀπα σΠΔΓΔΟΌΟΣ οὗ ἴπο ρθο- 
ΡΪ6 τπᾶὺ γογϑηΐρ8. πἰα. Τη Οοὰ οὗἉὨ [βγϑθὶ ἴ8 186 
ΥΟΤΥ͂ Ορροοῖνο οὗ τμ|8, Ηο ἴ5 τι Οοά οὗἉ τ[λ6 υηΐ- 
γοΓΆ6, Ἰπεβιηποῖ 68, κ ἐγοαῖοα Ὠοάνοη δηά δθαγῃ; 
διά τἰἰὸ οὐ οὗ βγδοὶ, ᾿παβιασῆ 88 Ης οἱοοῦρα πο πὶ 
ἤοτι ἀπιοπῦ ἴΠπὸ παι ΠΒ ἱπῃ ΟΓΑΘΓ ἴὸ "Ὲ ἃ ΠΟΙΥ͂ ρθο- 
Ὀἷο ὑπο Ηἰπιβο]ῦ, ΤῊΘ Ἰὰνν 18 ἴπὸ δοβίγαοῦ τορτο- 
βοῃίατίοη οἵ ἐπᾶὺ ἀϊνίπο τπογϑ!τν ὙΠ] οἢ 18 ΟἤΑΓδΟ- 
τουβιῖς οὐὗἩ [ῃ6 ΠΟΙ πϑοῃ, 88 βιιοἢ. βγ80] ἔογβα Καθ 
(οά, ψἤρη ἰς ἀοο68 ποῖ (Ὁ]]ον {18 ἰᾶτν. [{ ἰογμοῖβ 
αοά,. νψιἤθη ᾿ΐ δϑουῖδοβ τὸ ἰτβο ἢ Γπδὲ τ Πίοἢ ΟΙΟΠ ΡΒ 

ΒΟΟΙ 88 13.868] ἑοτγοῖ οἷ δ8 
1ΟΥΥ, ἰδ [4118 ᾿πίο ([Π8 βογνίοθ οὗ οἰποῦ ροάβ, βίῃοθ 
18.686 δῇ τῃ6 Ορροδίϊε οἵ [πΠ6 ἀρβοϊαῖϊ αοά, παπιοῖν. 
1η6 υἱϑί 016 οπιδοάἑπηθης οἵ [80 πδίλομ 8 οὐγὴ βοῖὶξ. 
ΤΊ Οοἀ οἵὗὨ ἴδγβεὶ ἰ8 ὁ ἀοὰ ου Ὕβοπι ἴμ6 ρϑορὶς 
ἴ66]8 1196} ἀδροπάσηϊ; [6 ποαίμθη ἀοὶῖγ, τι τ 
τηδίοτα] ΤΟργοθοηίδιίοη, 8 ἴπΠ6 τεθι]δης οἵ ἴῃ6 
ΡΟΡυΪαγ 1}. ὙΠῸ ὙΘΓΥ͂ τομαὶ ἴῃ πμοἢ τῆς 
᾿πιρδῦοηϊ [ϑγ86] οὗἩἨὨ [Π6 ἀοβοσὶ ἔογϑοοῖκ (οά, ἰτ νεου- 
Βῃϊρροά 1Π6 ρο]άθῃ οδ], [Π6 ἔγρα οὗ Εγυρι. Νον;, 
ἴη ὕδηδδϑῃ αἷδβο, [βγβθὶ 19 ἱπα ῃυσοοὰ ἴὸ ἔογρει αἀοὰ 85 
116 Ὀοποίμεϊοσ. [10 866 Κ8 ἴ0 σϑίζουθ [86 σΟΠΊΓΔΓΙΟΙΥ͂ 
ὙΓΊΟΝ οχ δῖ ὈΘίνγθθη 186] δηὰ [πΠ6 Οαπδδηϊοῦ: τὸ 
σ8 66] {Π6 αἰνίἀϊπηρο 68 ἄγανγη Ὀγ {86 Ἰδν οὗὁἩὨἁ 186 
ἰηνία! 0160 ἀοὰ. [10 οδη αν [6] Ονγβμὶρ πῖτ τὴ 
ΟἿΒΟΥ ὨΔΙΪΟΏΒ ΟἾΪΥ ΟΥ̓ ϑεγνίη {πεῖν ροάϑ. Απιοῖρ; 
16 πδίοηβ οὗ δηπα πὶ Υ ἢῸ Ἰοαριδα ἰοππὰ ρἷδοα 
Θχοερῦ οἡ [86 Ὀ85183 Οὗἁ ΘΟΥΩΠΛΠΗΪΥ ἴῃ βδογοὰ τπϊη σα; 
ἴοῦ τὴ ὕπθδθο ἴῃ6 ὨΔΌΟΠΑΙ ἴὐρ8 ΟΥ̓  ΠΔΥΔΟΙ͂ΟΓ ὁχ- 

το Ηΐϊιη ; Ὑποη ἰἴ ΟΧΡΙηαἶπ8 τ ΠΙΒΊΟΥΥ ΟΥ̓ 18 ΑΓΒ ργοββοά ἰϊβο! ἢ. [π τὸ [118] Δ οἰτῖοθ, ἃ υπίοη ἔοτ 
δὰ νἱοϊοτίοβ ὈῪ τοίοστίησ ὕδοπὶ, ποῖ ἴο ἀϊν!π Ἰοΐῃ  βδογ ἤςο 8 γγἃ8 σα] οοποί ἐμ, δὰ ἑοστηοὰ τὸ 



ΟΗΑΡΤΈΕΝ Π. 11-1δ. 

ἱμασρεμδαθῇθ ῥτογοαυλεῖῖδ τὸ σοηπιρήμπι δ οὐπι- 
“ταν. ὙΠῸῈ σὨΠάγοπ οὗὨἁ [δγμε], ὉΓ 186 βαῖκο οὗ 
τπεῖγ πο  θογβ, ἴοσρεῖ τοῖς αοά. Τὸ ρ]εδδ8 πηθῃ, 
1θοΥ ἀο “ τ86 671] ἴῃ, τῃ6 εἰ οὗ τπ0 Γοτὰ." Ἐν], 

ἰδ 86 ὀρροεῖϊε οὗ γμδὲ Οοὰ ν}}18. ὙΒδίονον 
86 ἰδνβ ΤΟγὈΪΔΕ, 15. “ ου]}. “ὙΥ 5}4}} ποῖ νοῦ- 
δῖρ βῖταη γα γοάδ,᾽" 18 τη6 Ὀατάθφη οἵ [6 ἢγβῖ, δπὰ 
186 "] ὕτηδῖίο στον ηά οὗἉ 4]}, οοπηιπιδηἀτηθηῖβ. ΓΓΒοΓτο- 
ἴοτο, ποσὶ [δγα0] βοῦν [6 ἰδ ἄοοβ Ὑζιδῖ ἰδ, ποῖ 

εἰπιρὶν “ εὐἱ!,᾿" θαξ κτΒὸ ον] " (Ὁ 77). ὙΠῸ τγαΐπ8 
οἵ τδουσδὲ οἵ τΠ6 δἰπιρὶθ βοηΐοποοβ, ἀγα Ὀοπηΐὶ ἴο- 
δοῖθογ ὈΥ ἃ Ῥτοϊου αν! γ ροποιγαπρ Ἰορίο. ὙὍὙδὸ 
ΠΕΡῚ ξΘΠΟΓΒΌΟΙ ΠΟ ἸΟΠΡῈΣ Κηοννβ 1ἴΠ6 ὙΟΓΚΒ οὗἩ Οοά 
ἴῃ 15ΥᾺ6}᾽58 θοῃ31.ὀ Ηδφηςοα ἴς Ἰοπρβ ἴοτ ἰῃιογοο 80 
πὶτἢ [δ6 ΠΑΠΟῺϑ χοιπὰ δρουῖϊ. ΕΌΓ τπ680 δνο ποῖ 
ὑξεη ἀνε οὐἱ. ]1π ΟΤΑΘΥ 0 σι σαν τιΐβ Ιοηρίπρ, 
Ἰῖ βοστοβ ΠΟ βίτσαησο ροβ. Βυΐῖ τῃογοὺΥ ἰδ ἴογ- 
δα κοβ ὑθπουδι, δηὰ ργόνοκοα Ηΐπὶ τὸ γϑ τς 

Αμὰ ἴΠῸῪ βοσυθὰ Βαδίτω, 82] (2.3), δϑ 
ἀείτγ, 15 ον τπ6 ἡδίύοη, Πδὺ δϑ τη βίοῦ ἢ 18 ἴῃ ἴΠ6 
δοῦεο, δηα 85 Ἰογὰ ἴῃ 1Π6 εἰἴγ. Ηθ τϑρσοβοη 8 ἐπὰ 
ἱπιρογβοῦδῖοβ [86 ῬΘΟΡΪΘ᾿ Β ΤῊ δ ὁποσνίοβ. [16Πο6, 
ἴπόγο 18 Ο)6 ζΌΠΕΓΑΙ Β88], 88 νὺ}} ἃ8 τῆλ πυ 6 Ά] 1}. 
ΤΙ» ἀϊδθτοης εἰο8. πα ἰτίῦ68 μα τοῖν ᾿παϊγίάυ δ] 
Βαδιῖηι, ὴ0 ὙΟΓῈ ποῖ ΔΙΑΥΒ παι ὰ δΗ͂ΘΥ {Ποῖγν 
εἰοδβ, πὶ {το ΘΠ Υ ἔγοπι [86 νατίου αὶ σπδγδοίοσισ- 
(«5 ἴοτ Ὑΐςἢ ΤΠΟΥ ογὸ δάοσοὰ. ὍΤὴθ οδα86 ἰ8 δῃ- 
διοροῦβ ἴὸ ἴπαι οὗ Ζειϑ, ῆο ΟΥ̓ τϑάϑοη οὐ δί8 
ΥΔΙΠΟΏΒ δι Γ τι 6 5, Ὑγ88 Ὑδυ οι 8] Παπιρα δηἃ γοΓ- 
δι ρρΡεά ἵπ ἄτθοοο. ὙΠῸ Ἰβυβϑ οι, 88. ΠΟῪ ἔογροὶ 
(Βεῖῦ οὐνὴ Οὐοά, δροκιίδιιζοὰ τὸ {ἰδὲ ἔοτιῃ οὗ Ββ8] 
ϑεῖνοο τ ΠΙΟὮ ΟὈϊαϊποά πῃ {π6 {Υῖῦ6 ΟΥ̓ ΟἾὙ ἔπ  ΠΙΘΕ 
ἴον ΒΔΡροποα ἴο ᾿ἷνο, δοοογαάϊπρ ἴὸ {πῸ τη" Ὁ]4 
ερο ῥάρ βρη οι μϑ τοι 186 βοσυΐοο οὗ τῃ6 140] ἀϑϑαυπηρά. 

[πθελεν ΤῸ 668 ΥΕΤΎ ΟἸΟΒΟΙγ τη ποτὰβ οὗ 
16 Μοβαῖς ἰδ ᾳ: Ἰϑεῦι. τ: 2,8; πὸ 25 (26)), 
Ἔχοερῖ τμδῖ ἴτ διιυδύταϊοβ ΒΔΑ] πὶ (0 οἰολύνη ἴηι, 
ΟΥποσ ροάβ, ΕΕἰολίπι ἀολετῖπε 18 οἵ ὉΠ νΟΓΡΑΙ σΟΙΡΓΟ- 
πε δίνοηθβθ. “ΟἾΒΟΡ ροάκ᾽" δοῖηρ ἰοτθι θη, {16 
ἴα]. »οάβ οὗ 4}} ἃρὸβ δηᾶὰ οουῃιγίοβ, Ἡ ΠδΙοΟΥ 
ὨΔΠΟ8 ἹΠΟΥ͂ ΤΏΔΥ θοδσ, 816 ἴοσθίἀἀάθη. “Ἅοἦογ 8 
δ ΔΠΟΙΒΟΣ," ποῖ ἴῃ ΒΗΥ͂ 8686 ἱπιρὶ γἱπρ σοὐὔγάϊπϑ- 
ὕοῃ, Ὀπὲ 45 Ἔχ ργοβδῖνα οὐ ᾿πίο ΠΟΥΤΥ, ΒΡΌΓΙΟΙΒΗΘΕΒ. 
1ι 'ς πυδοὰ Ι|κὸ ἕτερος, εγίονῦ, δὰ ἴθ ἀοππδῃ 
αῇεν ἀπὰ αὖεν. (Αὐεγσίαιδε [δ ροΥΒ 01] 18 ἃ (Ἀ1δ6 
σίαυδο [[αἰ1}}], } δῖ 88 εἰολέπι αολετίπι ἀτὸ [180 σοί 5.1} 
Βδαδὶϊπιὶ ἰ5 βοῖα βυμδιτυϊοὰ 46. δοΐηρ τθ6 σαττοπὶ 
πᾶπι|6 ΟὗὨ [80 σΟΌΠΙΓΥ ἴῸτΣ τῃ6 8186 ροὰά. Απᾶ ἱἰπ 
1} 110 ΥὙΘΥΥ͂ ἢᾶπιο οὗ Βαμα], ἴῃ 118 ΠΣ 6 ΤᾺ] β'ση]ῆσα- 
ὥοῃ, Ἔχργοβεοὰ (6 σοηΐγαϑθι Ὀοίνθοπ Ὠἷπη δηὰ ἴΠ|6 
αὐὑδοϊαϊο δὰ ἔστ δἰ ἰολίπι, πον. ΕῸΣ 88 [388] 
(. ε.Ἰωοτὰ, Μαβίου), ἢ6 18 ἀορεπάεῃς ΟἿ ἴδῃ οὁχ- 
Ἰδίθπος οὗ πἴπιὶ Ἡ ο86 Β8Ά] ἢ 18, 7υδὲ 88 Ἦ6 18 ὯΟ 
θαμὰ πῆο ἢ λ8 ποῖ ἃ τΪΐο ἢ ̓ΠΟΓΟΘᾺΒ Ὁ 18 [Π6 Ππᾶ- 
ἴυτο οὗ τ δυβοϊαιθ Οοά το ὈῸ Ῥογίο ΠΥ ἦτοο δπὰ 
ἱπθορεηάσηϊ οὗὁὨ ΟΥ̓́ΕΥΥ͂ ὀχίσγαποοιιβϑ οὐὐεςῖ. ὙΤ]ιοδο 
Βααίπη ΓΟΙῸ ἴἢ6 “ Βοάβ οὗ 16 πδῆοπμβ νῆο ἀνοὶῖ 
τουῦῃά δροῦῖ τποπ|. ΕΟ νοτγὰ οὗ γϑγ. 12 ἱπή!- 
οδῖοα [δὲ τ δῇ ποὺ οοουττο, Παα ὕοοη ἑογοιο ἃ υγ 
Μοϑεδ ΜΕ 1).εους. χχνΐ!, 90: χχχὶ. 16. ἴων. χχὶι. 
33). Τδ οἱ οΥ ΨΉΐσῆ ἀγὸ Κορ [ἢ νίονν, 
τὸ δα. νἱ. 10 ἐ: χχίχ. 25 ἢ γεν Π13 ὈορὶπΒ 
Ὑϊ 86 58Π|0Ὸ ὙΟΓΩΒ 88 ΥΟΓ. 12, “ΠΟΥ͂ ΤΌΓΒΟΟΚ 
Οοά,᾽" ποῖ ἴο τεροδὲ Ῥαϊξ ἴὸ βίο ρσίθοη [10 πΒἴδῖο- 
ἴθπϊ. [ἰ πιυδὶ αϑῖουπά 106 το οΓ {πὶ ΤΟΥ ἢΔΥΘ 

1 ΟὗὁὨ των Αὐλακπαίμη ἰἰδὲν Ἡίσεεηεελ. ἐπα ᾿Ακαδενιΐεν, Ῥ. 
ΣΧ. 

4 ἀσπιραῖο Μοιπυλεοίαστί ( ΧΦ), {ζοττοϑᾶ 

ἯἾχ6 Μοια αΔι, Με  Βυδείοηι, νἴδη οἵ (Ὀεϊοκίηρ ἰ0) Αδιασῖθ. 

Οσρασο ΠΡ ἸΌΝ, ταν τοοΐδον ἰβ Αδίασίβ," ου ἐδ 

δ1 

[οσβακοη ον (ΞΘ ια8 186 βδοῆβθ οὗ ΟἿΣ Ὄχρσεβ- 
βίοι “ ἴο ἱζπογὸ οὔο,᾽ “ποῖ ἴο ποῦοσ Ὠἷπὶ,᾽᾽ 88 ὁΠ0 
Ἰοῖ8 8 ῬΟΟΥΙ͂ ΤἸΔῊ βίδῃα δπά ὕὰρ νίτπους ποιίοἰηρ, 
Ὠΐπι), ἴὸ ϑεγνὸ “" ΒΔΑ] δῃὰ Δ δγοῦ.᾽" Ιδβγδοὶ, [Π6 
ΠΑΓΤΒΙΟΥ ἩΪΒΠ65 10 δαύ, Μ88 ΒΟΙΙΔΙΪΥ ΠΑΡ υ 6 οὗἁ 
αἰνίη ᾧρ τ οὐαὶ μ]οτίουβ αοά, ψῆο Ὀτουρδῖ 1 
ΠΡ ουἱἍἱ οὗ ἔμγρι, (Σ τὸ βακο οἵ δα] δπὰ Αβὴ- 
ἰΔτοῖ ἢ} } Τὸ βιδιίοθη!8 οὐὗἩ νοσθ. 11, 12, 18, δπὰ 
14 οττῃη ἃ οἰϊπιᾶχ ; [ὉΓ αἷη ἰβ ποῖ Βίδ ΠΟ ΏΔΤΥ, ὑεῖ 
βίῃ ΚΘ ΟΥ̓́Θ ἄδθοροσ. οσγ. 11] πδὰ βαϊὰ τμδὲ “τῃὸν 
βεγυϑα [388}1π|. Ὑοτγ. 12 ἱπεπδῖοβ {π8ὲ {Πὶ8 νυ 
ἴῃ ἴδοι ποιπΐπρ οἶδ ΤΠ δ τῆδῦ ὙΠ ἢ ΜΟδΟΒ, ἴῃ τι 
ὨΔΠῚ6 οἵ ἀοά, μεαὰ ἀεβοετγι ὰ 88 ἴ06 ἀθοροβὶ δηά 
ταοβὲ γαάϊςϑὶ ογίπιο οὐ Ὑνὶσ ἢ τπ6 παθίοη οου]ὰ ὑς 
ΡΌΠΙγ. Μοῦ. 18 δον τὸ ὈΠΠά 688 ΟΥ̓ ΙΒΓγΔ6)] ἴπ 
115 ἀροροδὲ ἀαυκηθβδ. 6 ῬΘΟΡΙΘ ἢπ8 ΤΌτβακοη 118 
ἀοὰ οἱ τῇ δηὰ ρητίτν, [0 Γ [Π6 58κ6 οὐ δαὶ δηὰ 
ΑδΒίΆγο ἢ Ὑμδὲ ΠΔ8 ΟΟπι6 ἴ0 ρΡ8538 δρίῃεϊ ν]}}}ς}} 
ἴ)δαῖ. ἰν. 19 νναγηθα ἃ8 ρΟββιὉ]6 : “1.8Ὁ [που Πα 0 
1Πΐπθ Θγοϑ τπῖο ἤοάνοη, πὰ ΒΘ 180 βοοδὲ [ΠπῸ βῦῃ, 
ΔΠπΠά τὸ ποοῃ, δηἀ [ἢ δἴδγε, 41} {π6 ἢοβὲ οὗ ἤθάνθῃ, 
διοι ]ἀθβὲ μον ἀονῃ ἴο (μοπὶ ἃπα βοσνὸ ἴποιῃ. " ΤῊΘ 
Ἰαπ παγίθβ οὗ [Π6 ΠΟΆΥΘΠΒ Ἀγ ἴΠ6 ΟΥ̓ ΠΑ] Ξγτη 0 0}5 
οἴ δποίοηϊ ἰὰοἸ ῖγΥ. 84] απβυνοῦβ ἴ0 Ζθιι8, ἴ[Π6 το κ 
[ἡἀρῆν ροᾶ. ΔΒΒΔΡΟΊΝ, ἰπ ᾿ἴκα ΤΠ ΘΓ, ΘΟΥτ ΒρΟ 8 
ἴο Ηργα (βοοοτάϊης ἴο [86 τησληΐῃν ΟὗἨ ΒΟΥ ΠΑΠΙΕ, 8 
Βδδίδῃ), ἴῃ ϑιδγ-ημθοη, Αβδίογοι ἢ στρθϑῃ8β “ 1ῃ0 

βίαν (ἼΣΘΕΣ, Ῥεγϑΐδη διιαγεῖ, ἀστήρ, Βι47) ; ἴπ 1Π6 
ΡΙαγαὶ ἤθτ πϑὴθ 8 Αβδίδγοιῃ. δ ρμίασαὶ οχ- 
ΡΓΟΒΒ6Β ἴη6 ϑδοτίρίαιγο μ] γα “ ποῖ οὗ Βοαυθη, ἴῃ 
ο.6 φΤΟἸἸος να οοησορῆοη. Α.8 ΕἸο πὶ ἴῃ 118 Ρ] ΓΑ] 
ἴογτη γαργοϑοηῖβ πὸ 1)εἶγ, 80ὸ ΒΔΑ πὶ ΤΕργαβοηίδ 
Βδαδϊάοιῃ, δηὰ Αβιιδγοιὴ τἰὸ δἰ πΐηρ αἰ ΘΔ Υ ΠΒ. 

(Φιαβὲ 28 οἱσεβ πᾶ οἵνίαα, ὈΩΞ διὰ ΤΌΣΞ, 
ΔΙῸ υιϑοα ἴο ΟΧΡΓΟΒΒ 6] [πδὺ ᾿8 ἱποϊααοθα ἴῃ ἴ8μοὸ 1468 
οὔ 16 διδῖ6.) Τὴ ατθὲκ ἴοστη οὐ Αβιιοόσοῖῃ, 1 18 
νγ6}} Κποντι, 88 Αϑβίαγίθ. Ηρσηοθ, μ8πι|68 ἰοιτηρσὶ 
||κὸ Αὐάαδβιίαγίῃβ 3 (ϑογνδηὶ οὗὨ Αϑίαγιο), ἥἤπά τπεὶγ 
οοηΐγαβς ἴῃ δυο 86 ΟΡ δα δ ἢ (ογνδηῖ οἁὨ 988), 
[οτταρα ἴῃ {86 8ρί τῖϊ οὗ τὸ βγδο! ΠΠΒῃ ρϑορὶο. λ- 
τΑγΐθ Γαργθβοῃ ἴδ Οη ἴπ6 σολϑῖ οἵ ΒΟ Ποῖα [Π6 ΒΔ Π|Ὸ 
ῬΟΡαΪαν σοπούρτίοπ, βυροδῖο ΠΥ παῖαγαὶ ΡΒόποτη- 
ὁηδ, σι ἢ 11} ἃ ὙΟΓΥ ᾿δῖο ρμογιοὰ Δα ΜίποΥ 
ΜΟΓΒΗΐρροά ἴῃ [Π6 ροά 688 οὔ Ερ)ιοϑυβ. Τ6 τὰκ 
οοποορτίοπβ οὗ Ηεγα, Ασιοπιῖβ, ἀπὰ ΑρΒγοά τε ἀὸ 
ποῖ 80 σορΐθβοα ἰῃ ΠΟΙ 88 ἴ0 ψγουοῃῦ 1158 (ΤῸΠἢ ΟἸΘΑΤΙΥ͂ 
βηάϊης τπ6 σοπηπιοῃ βοῦτοο. Ετοπι 1Π6 1η8[Γθο- 
να ρῬϑββαροϑ οὗ δογίρίασο, ἴῃ ὙΠ Β]0ἢ τῆ ἸΑΏΡΤΙΑΡΘ 
88 ἃ τοϊδτίοη οὗ ᾿βίαγιο ἴὸ ἴπῸ Ῥγοραραθου οὗ 
βοςκ8 (Πδαι. νἱΐ. 18; χχυὶ!. 4), 10 18 οὐἱάοπι (δῖ 
88 Ἰυπιλίποῦβ πίρῃς-ροάάοεβ βῃς, Κα Ηυγα, νγδϑ ἃ 

ΓΟΠΟΒΒ Οὗ ΠΟΥΡΟΙΘΑΙ ΓΕ ΠΥ, δὴ 1 γί, Γψᾳο7η8, 
{γ|π|ι. Οπ δεοοιηῖ οὗὨ (Π|8 ἰά68, γν δῖος 15 ὁματ- 

δοϊοσγίϑιὶς οὐ Ὀοϊῃ ρσοάάοββοβ, τΠ6 ΠΟΔΥ ΠΥ ἨότᾺ 
(ὕωπο οαἰοδία) οοἰἶποῖάε8 ἢ ΑΡΒγοά το Ὀγβηΐᾳ, 
80 ἴα Ηδβγοπίαβ ΤΟΙ ΑΓΚ8. οοποοττιὶηρ Β6}1}}13 
(Βδβδ]δί}), τπδῖ β'8 ἸὩΔῪ Ὁ6 ἴπ6 ΟἿΘ ΟΥ̓ΪΠῸ ΟΙΠΘΓ. 
Αβίαγιθ γα ψΟγβῃρροὰ 88. Αβῃ τόσοι, Ὠοῖ ΟΗ]Υ ἴῃ 
Ζιάοη (1 Κρ. χὶ. δ; 2 ρβ. χχ ϊ. 18), θα τῆγοι ἢν 
οὔἱϊ Οδπδδη ; βροοίδὶ πῃ ΠΟ 18 πη δαθ Οὗ ΠΟΥ ΠΡ 
ἴῃ Αβκοίοη (1 ὅδπι. χχχὶ. 10). 10 16 θυ] ΠΥ {118 
τοιρὶς οὔ ψ ϊςῖ Ἡογοάοτςαβ (Ϊ. 105) Βροακβ ἃ8. ἀςαϊ- 
οὐϊοα το Αρῃτγοάϊιο ταηΐα, ἀπὰ νης, 88. {1 
Πδιΐοπαὶ Βα πο ΑΤΥ οὗἩ Αβκοίοη, ἴμ0 δον τ ΐδπ8 ἀο- 
βιτογοά. 11 νὰ οἡ δοςουμῖ οὗἉ 118 ὨΔΙΊΟΠΑΙ ἐμδγϑο- 

Βιάοηΐαι; Τηβονὶρεου οὗἩ Βεμπυπασαῦ. Ἐδαϊκον (Ζείιπελνὺ 

ἀ. ἃ. πι. Ο.8.) 18δδ, Ῥ. 666) τορλτὰδ )ξ δϑ δὴ κὈΌΓΟΥΔΙΙΟΣ ΤῸΡ 

ΤΥ ΔΈΝ, “ πιδιὰ ϑοσυδηὶ οἵ Αδβίαττε," πὨοτοίη δ6 ἰδ 

[ο]οντοά ὉΥ οἰδιοτα. 



δ3 ΤῊΒ ΒΟΟΙΚ ΟΕ 0 6Ε. 

τογ, τῃδιὲ (πὸ ῬἘ]βπο8 ἀσθροϑίιοα ἴῃ ἰδ 16 Δυτοῦ] οὔ ϑίαυθβ. [τ ναϑ αοὐ᾿βΒ οὐσπι γεαυοϊδὕοῃ οὗ Ηϊπιβοὶξ, 
οὗ ὅδι}} 85 (σορῇῃϊοβ. ὙΈΟΥ δὲν ἴῃ ἰ18 χοάάοβθ' [πο } [] Πρ 8. Ῥγοπιΐβο ἴο 1Π6 ἐλίμοῦβ, ἔπαὶ τηδᾶς 1 
ΥἹοίου οὐοῦ ἴδ ἀεέραϊοα Θποιην, ᾽πδὲ ἃ8 δ ΕἸΡΠΟΒΌΒ ἔγϑο ΠῚ: ρῖνα ρ τιῖ8 τονοϊδτίοη, ἃ 88 ΠΟ ἸΟΏΡῸΓ 
[π6 τϑΡα]86 οὗ ἴῃς Οἰπλπιογίαπβ γ88 δἰ αι θα [0] 8 ὈΔ518 οὗἩἨ Τγοθίοπι. Ετθϑοια 18 μοησοΐοσιῃ ᾿προϑ- 
ἐδο αἰα οἵ Αγίύθπιῖβ. ονγοῦβ ΟΥ̓ γοϑιβϑίδποθ δηά ἀθ- 
ἴδηβο ψγ6 16 δϑδου θοὰ ἴὸ 41} τἴοϑ6 Αβίδες ἀ68568 
ὙΠῸ ῥγοβϑίοὰ οὐ ἴπ6 ῥγποὶρὶα οὐὨ δουπα ν ἰπ 
Ὠδΐυτο. ΤΉΘΙΡ ΘΔ ρΡΟΠΒ ργοῖθος ῥδοίῆς πδῖατο δηά 
[μδ΄ ν πῖο ἢ 880 ΟΠ ΟΓΒΠ68, ἀραίηϑε [6 ΒΟΒΕΠΥ οὗἁ 
μ1Ἃ δηὰ βαναρο ἴοτοοϑ. ΤῊ6 νουβμὶρ οἵ [πΠ6 ΒΡἢο- 
β'ϑι ρο 655 18 Τϑππαοά δηά οοἰοδταῦρά ὈΥ Απιδ- 
ΖΟΏ5. 4Ἅ{ῃ0, {6 οοἰο5614], 18 Γοργοϑοηῖθα τυ Ἰδῆοο 
ἴῃ Βαπά. Τῆδ βᾶπιὸ οοποορίοῃ 18 ἰηἀ!σαῦθα ὈΥ δῃ- 
οἰδῃΐ ΤΟρΓυϑοη Δ ου8 οὗ ἰὸς ἐἀρλῖ ἴῃ σι ΐοἢ 8116 
ἈΡΡΟδΓΒ δυιηθὰ δηἀ ῃΓὰ [ῸΓ Ὀ641||6.ὡ. Αδἰδγίβ 18 
αἴ 41} ονεπίβ οοηβίἀδγθα ἕβνογαῦ]ς ἴο Ποὺ παιίοῃ ἴῃ 
ὙΓΔΓ, δ΄ ποα [ΟΡ Ϊ68 οΟὗὨ Υἱοΐοσυ πϑηρ ἱπ ΠΟΥ ἵθπιρ]ο, 
δηά (Π6 σΑρ᾿04] οὗ [μ6 ὑπ δ] 6 αγγίοτ ος ὈΘΔΓ8 [Π6 
πδιθ Αϑμδγοῖῃ (Φοβῃ. ἶχ. 10; χίϊ. 4). ΓΒ Κίς 
ὧς οὗ Βαβιδη ἰβ τοραγάθα 88 ἃ βείοῃ οὗ ἴμ6 τιῖρσῃ εν 
Ἰορμαῖπι. 'ΓΊα86 Ἰαῦοσ ἤδνο [Ποΐν βοδὺ δὲ Αϑιῦο- 
τοῖν Καγπαῖπι, ὙΠ ΠΘΓΘ ΓΠΘΥ 8. διίδοκοὰ ὈΥ 180 
Θαϑίόγῃ Κίηρθ (θη. χὶν. δὶ. Αϑμίογοιιι Καγηδὶπὶ 
Ῥοΐῃτθ ἴὸ 1πὸ ΠΟΤΏΒ οὗ [86 ογοϑοθηξ το, ὈΥ̓ ὙΓΒΙΟΝ 
4180 Αδβίδγια οὐ Αβίκθίοη 18 ἱπαϊςδῖθα ου [ἢ6 οοἱῃϑ 
οὔ τπδῖ οἰἵγ (εἶ, δίατκ, σάαξζα, Ρ. 259). ΤΠ δττηϑὰ 
ΑΡδιγοάϊί πῃ ϑϑραγίδ 18. τὴ6 βᾶπι6 νὴ Ηο]θπα οὐ 
Ἐοίεῆς, 186 πηοοη-βΟ 4688, --τ ἴδοις οἰθαῦν ἀοιηο- 
βιγαῖδνο οὐ ποὺ ἰάθη τ ἢ Αβίαγῖθ. Μόοοπ δηὰ 
Βῖδγβ, ἴπ0 Ἰυταΐ δ γ68 οὗἨ ἴΠ6 πἰρηΒΚΥ, δῦ Ὀ]οπά ρα 
ἰῃ Αϑβῃίδγοιθ. ὅ8ῬΠ6 τ ργοβοηῖθ ἴΠ6 ΠΟἸ]οοἴἑνο βοβί 
οὗ Βοᾶνοῆ. Βοίοτθ [ΐ59 “ Βοϑι᾽ ἴδγβϑεὶ δον οὐ ἀόνγῃ 
ΒΕ ἰτ ἴογβοοῖ [8 “ [ογὰ οὗἨ Ὠοδβῖβ.᾿ δὶ δηά 
ΑΒῃίδλγοί βίδπα ἔογ τΠ6 Π0]6 παιοηδὶ τνουβῃΐρ οὗ 
Ῥμαηίοϊα, ονοῦ ἀραὶπδὶ Φοπονδῃ, ἴ6 σοά οὗ [86 
ππίνοτβο ὙΠΟΥ δΓῸ πὸ γοργοϑοητδενοβ οὗ {ΠῸ}Γ πϑ- 
[ΟΠ 8 ῬΤΟΒΡΟΓΙΥ; δηᾶὰ ἴῦ 16 {πογοίοσγο ἃ ὑτοίουπα 
οοποοράοη, οἷ ΕΡΙ ρθη Δ8 δα γΥ8 δοῖθθ Πο)]ὰ 
(Π]ατεδ. Ἰν. ἐ8Ρ. 2), ψ ϊσῖ τη κο8 Ηρογοι!οδ (ΒΔ88]) 
ἴο Ὀ6 τὴ6 ἔδίποτ, ἀηὰ Αβϑίδγοῖῃ (ΟΥ̓ Αβιογίδ, τὴν 
καὶ ᾿Αστερίαν,) {πὸ τοί. Γ, οὗὁἨ Μο]ο ζοάοκ. Γμυ8 
ἤθη Μοϊοπιίζραοῖς Ὀονγοά Εἰ πιθ6}} θοίογο ΑὈτγδῃδια 
δῃὰ ΑὈΓΆΠΑπιΒ ἀοά, {πὸ πατϊοηΔ] ϑρὶ τς οὐ Οδηδϑη 
βιιδηπι  οα 1186}, ὙΥ̓́ΠΟη 18Γ860] ργοβίγαῦθϑ 186} θ6- 
ἴοτο βοῇ βυπιροΪ8, ἰδ οαπποῖ ΓΑ] ἴ0 Ῥγονόῖζε 1Π6 8ῃ- 
ον οἵ ἰ18 ἀἀοά. . 

γογ. 14. Αμπὰ [0 ΔΗΔῸΣ οὗἩὨ οΒονδῃ νγ88 
κί ]οαὰ αχαίμδῦ 15.860]. Α οΟἸΪπιαχ ΔΡΡΟΔΥΙΒ 4180 
ἷπ 116 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ σΟΠΟΟΓΐ Πρ [6 αἰϑρίοαβητο οὗ 
αοά. Εἴτε, τπᾶῦ ὙΠΟ. ἸΏΟΥ ἀο ἴδ Ον}] ἴῃ 18 
βίης (τοσ. 11); {π6ῃ, ΠΟΥ ρσόνοόκο Ηἰἷπι ἴο ΔΏΡΟΥ 
(νογ. 12; ςἴ. Ποαῖι. ἱν. 25; ἰχ. 18); δηδυ, [ιΐ8 
ΒΗΡῸΥΓ 8 Κιπάϊοα (τεῦ. 14; δἷδοὸ Νυπ. χχυ. 8; 
χχχίῖϊ. 13). 
Απὰ Ηδ ἀοϊίνογοᾶ ἴμϑσα ᾿ἴο [86 Βασι 5 οὗὨ ἴ86 

ΟΡΡΣΘδΒΟΥΒ [ΒΌΟΙ]618] --- ιὰ ζῶν ἴπθσα ἊΡ ἰηΐο 
[η)6 μαηὰβ οὐἤἨἩἙἍ {δοὶ;» ϑῃθσοΐθαὶ δηι8 (ἊΓ [ΠῸ 
ῬΒΓΑΒΘΟΪΟΡῪ Πιδ8 θθθη 116 τα} ν αποίοά ἴτοπὶ Μοϑβαῖς 
υτίοταῃσοθ, οχοορὺ μδ΄ Βδδὶ δηὰ Αβῃιδγοίϊι ὑγΟΓῸ 
Βυαδβιϊτυἱοὰ ΤΥ δύῃ, τηοοπ, δηᾶ βῖδγβ. 16 δῦονο 
ὍΟΓΒ ΟΟΟΌΥ ΠΟΓῸ ἴον ἴπο ται πηθ. ὙΠΟΥ ΘΧΡΓΟΒΒ 
πὸ ᾿ιἰβίοτῖςδ] οΟ ΒΘ 6 Πς68 οὗ [ΒΓ86}᾽ 5 στοηρ-ἀοίΐην. 
ὝΠοη βγ86] ἔΌγϑακοβ (οὐ δπὰ ἢἶ8 ἰανν, ἰἰ Ἰο808 [6 
Ὀα518 οὗὨ [158 ΠΏ ΟΠΔ}}γ. ὙΠ ἢ αοά δηὰ ἀοα᾿Β αν, 
δηα τῆγου ρα [μ6π|, 1 18. ἃ ρθορ]6; σίτου τπθπι, 1 
[88 ΠοΙΓΠΟΥ ΔῊ ΠΟΥ ὨδίοπΑΙ] ρόνοῦ. ΤΠ6 ροίϑβ 
αἴτον ττοπὶ (ΠΟΥ͂ τύπ, 40 ποῖ δἷ 4}} Ὀθ]οηρ; ἴο 1Π6 πὲ. 
Οπ {86 σοπίγατυ, ΤΠΟΥ ἃγθ [6 ῬΓΟΡΟΥΓ οὗὨ πδίοη8β 
ὙΠΟ ΔΓ6 {ΠΕΣ ΘΠ ἷ68. [5.86] ἰοἷς Εργρὶ ἃ ογσοννὰ 

1 [θὰ ὥοδο νοτὰδ Βδοπιηχδηη γοιρδιῖκ: “ἢ ΤῊ 8 ἀοο68 ποὶ ἀθ- 
φετῖῦο ἃ ἑπσοίο! ἃ νἱἰδἰδίοη, οἰδ 9 Υ δἰ πιτ Δ ΏΘΟΌ ΟΣ Βυσοσδαῖτο : 
Βιβὲ ἐροϊ ς, ἔθ Ββοτυϊ πὰ (Ρ. Μαδγῖ.), ΟΣ σουΐηβκ ΤΟΌΒΟΓ 
Ὀδηάα δηὰ σοχζυϊδνρ Ποδΐο δε 65 (βΟΏ πὶ.) δ81}} 1688 (Οπὐοὶ.) 
ἃ [πυροίυ]ὰ ἄσχτοο οὗ σδΙΆτΥ --- ΒΡΟΙ ΠΏ, δίδνοσυ, δίας [86 

Β' 016; ἴον ὈΥ͂ βογνίηρ [6 γοάβϑ οὗ οΥΟΓ ΠαΏΟΏΣ, ἰδ 
ἀἰπϑοῖνοβ 153 ΟΠ ἡδιίϊοηδὶ οχϑίθρηςο. Ηρηςορ, [Π18 
ἔα ἢ} 58η658 τονγατβ ἀοά, 18 [16 ττοῦϑῦ Τ0}}}7 αοδηβῖ 
᾿ οἱ, ΕοΥ 16 ΘΠΟΙΙΥ ὙΠῸ ρᾶνο ὙὙὯΥ ὈΘΙΟΙΟ 15Γ86}᾽ 8 
ἀοὰ δπᾶ 5γϑο}᾽ 8 δπι μα βἴαϑη, νγ}}} ΠΟ ἸΟΩΡΌΓ ϑρ8γθ 
[8 οοπααοτοῦβ οἵ (ἰδηδδη τ θη, Κα το Ἱποῦϊ 
Ἑδγασίογ, (πον Κηθ6ὶ] αἱ βίγβηρο 8]ῖδτ. ὙΏΘΩ 
ἀοὰ νγῇῆο οἸοοῖθα 9γ0] 8. ποῖ ἴῃ {πὸ πιϊάβὲ οὗὨ ἴῃ6 
ΠΑΙΟΏ 848 ἰΐ8 ῥγχοϊθοϊου, ἰδ 18. 1ἶκὸ [86 ἀοίδη 566 88 
Βαγὶ υυςἢ τῆ ΠΠΙΘΓ ραγϑαοθ. ϑαςἢ ἰβ τὴ ἤστιγθ 
ὙΥΠοἢ ἀπ 6 γ}168 (26 ΘΧΡγοβϑίο : “ δηὰ σοὰ ρμᾶνὸ 

(Πότ ἰηῖο ἴπ6 δδηὰϑ οὗ {ποὶσ Ὁ." ΤῊ τοοὶ 

τοῷ, Ὀτῶ, 5 ποὶ ἰυπὰ ἴῃ 16 ῬοηίδίουςΝ, δπὰ 
ΟΟΟΌΓΒ ΠΟΙ ἴον 1η6 γβι τἰπ]6. ΤΏ δλοβὲνιὶ 86 6 ῃ6- 
τα ΐθ8 οὗἩ πὸ ΡΓΟΡΟΓ οὗ δηοίδοῦ, ΤΟΌΡοΓβ, ρ᾽ υαπάοτ- 
ΘΓ5, --- 88. [6 ΠΗ ΓΟΥ ΤΟὺ8 ἢ}8 ραηηθ οἵ 116 δηἃ ΠδΡ- 
Ρἶπο88. Τὸ νοτγὰ 8 Κίηἀτοά ἴο τπ6 ἀτροῖς χάζω, 
αὐτῇ τῃ6 5810 πηθϑηΐηρ,, ΔΓ Βοῦσι, ἴο Ὀ6 ΒΌΓΘ, ΟἸ]Υ͂ 
[Π6 ραϑϑῖνο χάζομαι 18 10. ι.;86. (11 5οοΙη8 αἶβο τῃδι 
186 [τΔ}}184π οἐσοίαγε δὰ ἴδ6 ΕἼΟΠΟΝ σλαδδεῦ ΔΥῸ ἴὸ 
Ὀ6 ἀοχίνοα δῸΠπι [18 γοτὰ ; ὃὰςὲ οὖ, ΠῖοΣ, ἤκσ. ἐαδν 
δια. ϑρτ., Ρ. 19). [Ιβγϑεὶ, βαυϊησ ὈΓΌΚθη 118 οον- 
οηδηῦ ψΠῸ (ὑοά [ὉΓ 106 δα οὗ πιδθῆ, νγϑ8 ὈῪ 18:68 
ΨΟΥΥ ΠΊΘἢ ΟΡ Γθϑϑϑὶ. ὙΠοΥ τοῦθοα ἰἰ οὗ ροοάβ βδπὰ 
ἰγοοάοτῃ. ΒῸΡ οά πιδὰ “βο]ὰ [ἴξ,᾿ Κ ἃ Ῥβόγβοῃ 
ὙΠῸ [88 Ἰοβὺ ἢΐ8 ἐγοοάοῃ. μαι Ὀαὶ βογυϊτυαθ 
τοιηδὶ ποὰ ἴῸΓ βγϑοὶ ἤθη [Ὁ ΠΟ ἸΟΩΡῸΓ ροββοδϑοά ἴῃ9 
ΡΟΥΟΓ οὗ ἀοά 1 [{ σϑπῃοῖ βίδπα Ὀδίογα 118 ΘΠ ΘΠΐ68, 
88 Ὑῶαὃ8 ἴογοίοϊά, 1[,ον. χχνυΐ. 87, ἰπ βοιμονδι αἰ ἴδ τ- 
οηΐ ογὰβ. Α ρθορὶβο ἴπδῦ σοῃαπογοα ΟΠ]Υ ἘΒΥΟΌΡἢ 
[6 σΟΠΊΓΑΓΙΟΙΥ οὗ 118 δρ τ τί ἢ ἐπαὲ οὐ 1053 ΘΠ ΘΙΉ165, 
πλτϑὺ [811 ΠΟ ᾿ξ Ο68868 ἴ0 σῃοτῖδῃ [Πδ1 βρίγί. Νὸ 
ΟἿΘ δὴ ἢᾶνθ ῬΡοΟΥΟΥ ἴο βιοοθοᾶ, ὙΠῸ 1 π)86 ]  ἀ6- 
ΒΙΓΟΥΒ ἢἷβ ϑοῖ6 γοσδίοη ἴο δβιιοσοθβ. Ηρσποὺ, [5 ΓᾺ6] 
ἙςοὐἹὰ πὸ τηοϊθ Ὀ6 ϑιοσοθδίμ! ἴῃ δηγτπμης. ὙΒ6 
ΤΩΟΔΒΙΤΘ Οὗ 115 {Παρ πῖὰ αοά, 15. τῃ6 ΤὨΘΆΒΟΓΟ 
οὔ ἰ08 τίβογγ ἱτποὰὶ ΠΏ. ΔΡοβίδϑυ ποτὰ αοὰ 19. 
ΔΙΎΓΑΥΒ 19 8 τεῖατη τ Εσγρῖ ἱπίο Ὀοθμάδρθ (1)6αξ. 
Χχυὶὶ. 68). 

γοῦ. 15. Α5 ϑόβονδὰ δὰ βαϊὰ, δῃὰ δὲ Ἠ6 
δὰ βνγοσιι Ὁμΐο ἴβοα, ΒΥ δρρίγὶπηρς ἴο τοῖν 
δἷπ {ΠῸ ὙΟΥῪ πογὰβ τπδοὰ ἴῃ ἴΠ6 ἰανν, [6 ΠΑΓΓΔΙΟΥ 
ἢ88 ἰτοδαὰν οι δϑϊζοά τὴ0 οηάυτπρ ὑΥ  Π 1} 6 88 
οὗ τ}6 αἀἰνπθ ἃππου ποθ ηἴ8. [ϑγϑοὶ 18 ἴο οχροῦὶ- 
Θῆς60 ταῦ Θνογυτὶηρ ΤὨγοαϊθηθά οοπιθθ ἴο 0848; 
πὰ ἢ ΓΟΆ80Π, [ῸΓ ΘΥΘΓῪ ῬΓΟΠιΐβα αἰ80 ἢ88 θη 
νουϊῆθά. Βαΐ ἤογο ἢ ΘΧΡΤΟΒ868 ΠἰΠ186] 511}} ΠΟΤ 
ΡΙδῖη]γ. ΤὍΤῇο μδηά οὗἉ ἴῃ 1,ογὰ (Π 6πῖ. 1. 15) 88 
δραϊπεῖ ΤΏοτη [Ὁ 6Υ1]] (ΠΏ αϊ. χχῖχ. 20), Δ8 Ηο “ πδὰ 
5 ὑηἴὸ ἔποηι. ΝῸ δβδῃηΐθηοα δυηοδδ ΙΏΟΤΘ 
Ὀἰαἰν ΠΟΥ ΟἸΟΒΟΙΥ [Π6 ὩΔΥΓΔΙΟΥ Κοορ8 ἴὸ ἴπο Μο- 
ϑαὶς Ὑτ Πρ. οη ἀοά [18 851 ἴὉ ΒΎΘΑΓ τπιηῖο 
ἴδγϑοῖ, ἱξ 18 δἰ πγοβὲ δἰνγαυβ ἴῃ ΘΟΠΠΘΟΙ͂ΟΙ τ 
Β]οββίηρσβ ὑὸ Ὀ6 Ὀοϑίοντοα. ΟἾ]Υ ἴῃ ἔὔνὸ ᾿πβίδῃσοθ 
(θαι. ἱϊ. 14; οἷ, Ζοδβῆ. νυ. 6), ἔιο Ιοτὰ ἰδ τορτθ- 
Βοηϊοα 838 Βανίηρ βιγοτῃ παῖ ἴο ἴποϑ8 ψγῆο πδά ποῖ 
οΟὈδΥΘα Ὠἷ8 νοΐςθ, Ηθ σου]Ἱὰ ποῖ βῃοῦν [π6 ἰἸαπὰ. 1η 
ἴποβ6, Γπογοίοτο, [86 δῇ 18 ΘΟ ΓΙ ΔΙΟΓΥ οὗὨ [τε δῖ- 
ὁπ 64 Ῥυη ϑηπιθηῖ. ὙὍὙὨ ἀοι]6 ἔοττῃ οὗ Ἔχ ργοϑϑῖοη 
αἶϑο, ἴα αοα δρακὸ δῃηὰ ϑογο, 18 ρῥιιῆρττγοὰ 
Πδιῦ. χχῖχ. 12 (18). 

Απὰ [ΠΟΥ Ὀϑοθσαθ δΥΘϑ ΪῪ ἀϊείσϑαϑοᾶ, 55}. 
οαϊ. ΧΧΥΣ , δ0-52 ἀοθογθε8 [6 ῥ᾽ απάο τοῦθ, 80 

Ἰαϊὼν ᾿πάϊοαίθα ὉΥ͂  ἘΏΦΥ ΜτοτῸ ὯῸ ἸΟΏΒΟΓΡ δῦϊε ἴο εἰδιυὰ Ὀοοτο 
τοῖν Θησθηκίοα ᾿" -- Τκ.}; 01 ἀοὰ 1 δυδηφοπίης ἴδ Ροϑορὶο 
ἐο ἐδθ τχϑαἰδί! δα γἱοίοπθο οὗἨὨ ἐμοῦ δοδίδϊο ποϊκ δ! οτα. ἀσεα 
ἘὨΠΘΡΘΌΥ ἀοῖ τος ἰμοτῦ ἰηΐο [19 πδηὰδδ οὗ ἔδλι δροίϊοσα.᾽" -- 
ΤΆ] 



ΟΗΑΡΤΕΝ Π. 16-28. ξ9 

8.81} τοῦ ποτὰ οὗ τηοῖτ οι] 6 ἀπά {Ποῖγ Ὠδγυϑβῖβ.! οὐ αοᾶ, ΠΟΥ βοῖνο Βδα] -Μδιησθοῦ. Τμὸ Ἱπάᾶρ- 
“Του βὴη81|5 6 ἀἰδθίγοβδοα ἰῃ 4}} 1ΠΥ͂ σαῖθβ᾽᾿] πηδηΐ οὔ τ. τογὰ ἩΙΟΝ [ΠΟΥ ἤόγβακο, ἰ8 σοπβττησά. 

ἱ ἱ ᾿ Μϑῃ Ιἰοδβ6 186 ἔγοοάοπι οὔ [π6 σ ἢ] άτοη οἵ ἀοά, ψ θη 

ὔθεω Ἀλιυνς θεω Δ νας ΒΑ. μεν τ τὸ (1) ΒΟΥ δ΄ῖθ ΠῸ Ἰοῆροῦ ρταίοία! τὸ αοά; 6Ο0Π86- 
ν : “Ὁ αΌΘΒΗ͂Υ, (2) τοιοῦ. ΗΪπὶ ΠῸ τῇογο; ποποθϑ (8) 

Ἀν απὸ σιν Νρ σεν, δηὰ {μογοίογο οἶνο8 ΟὨ]Υ ΤμοῖΓῚ κα ς ρῃ πὸ ἸΟΏρΟΓ τὸ ἐπ6 ργοβοιίπρ οἵἨ Σϑρθηίδῃθο,; 
διηἀ ἀοϑρίϊα οὗ 11, (4) ϑογνα ἰ40]8. 
ΞΤΑΒΚΕ ; Ηδ ΠὴΟ ΘΗΡΆΡΟΒ ἱπ ΔΠΟΙΟΓ ΟΥΘΠΪΡ, 

ἩΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῺ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, ἔογβδίκθϑ ἴῃ6 ἴσιο αοὰ, δηὰ δροβίδιζοβ ἔγομλ Η πὶ. 
[Βυϊ νο6 ἴο ἴπ6 τηϑδῇ ὙΠῸ ἀοοβ {Π18: ἴοῦ ἢθ ὈΓ 8 

Αἴτοσ τ[Π0 ᾿υδρτηοηὶ οὗ 6 τοτὰ οοσθβ ἴπ0 ἡπᾶρ-  Εἰτ.Β6 1 ἰηῦο 6 πη 1688 τοῦ 0]6. ΤῊΕΒ ΒΑΜΕ: Οοά [15 
τηρπὶ ΟὗἩἨ [09 δυγοσά. ΗἨδθ ἯὮΟ ΟΘΆ868 ἴο τΘΙΠΘΠΉΌΘΥ 88 ἵστιθ ὑ0 ἢἷ8 ΤΠ γοδίβ 88 ἴ0 ἢΪ8 ῬΤΟΙηἾβο8. [,1800: 
1ὴ0 ᾿ΟΥΚΒ οἵ αοά, ορβ868 480 ἴὺ δῇ] ΟΥ̓ {π6 φῬόννοῦ] ΤῊ ρϑορίο νι βοπι σοῦ Ὁ]6 δηὰ Ὀοπάεαρο μα Ὀγουρῆς 
οἵ ἀοά. Εὸσ εἶπ το βμπῖβ 8 ΘΟΥ68, ἴ 8πὴ 0 8 σοῃϑοϊοιδη 688 οὗὨ τοῖν ψτι τ, ΒΒΠΚ ἀρπίῃ Ἰητο 
δῇοτάβ ηὸ Ἰ᾿'σῃ. Μϑὴ δ.Ὸ ἡαδροᾶ ΕΥ͂ [186 γα] ἰἀοϊδίτΥ ἸΒτουρῇ ἸΘΥΠΥ ἀπα σοΟταπιογοθ τυ ἢ ΠΟΘΙ ΒΘΗ,. 
τ ἰ ἢ ΤΠΘΥ ἀοερίβθ, δπὰ Ὀοίταγοα ὈΥ͂ [πὸ βίῃ ΜΠ ΙΟἢ ᾿δπὰ ἰπ8 ΠΟῪ ΟΠΑΒΕΙΒΟΠΙΘΠΪ8 ὈΘΟΔΙΠ6 ΠΟΟΟΒΒΔΥΥ. 
ΠΕΡ ἴονθ. [6γᾺ6] σϑὴ ΠῸ ἸΟΏΡῸΓ Ὑγδδίδηᾶ [86 ΟΕΚΒΠΑΘΗ: ΤῊ6 Ἰπάρτηοηϊ αἰοτγὰβ ἃ ἀθὸρ ρίϑῃςθ 
ΠΔΌΟΠΘ ΟΥ̓ΣΓ ὝΏΟΙΩ ἰδ [ΟΓΙΩΘΓΥ ὑπ ατηρμοᾶ, Ὀϑοδῖβα 1 ̓ητο αΟα 8 ζονογῃπηθηϊ οΥ [6 του], βμονίης ΠΟῪ 
ἷς οουτιβ τπεῖγ 1.018 πὰ ᾿θανεβ 118 οὐνῃὶ (οά. Ηδ πιδῖοβϑ 8} 8ῖη δα θδογνίθηῦ ἴο πὶβ ΟΥΤ ῬΟΎΘΥ, ὈΥ 
ΤΆ τηθη δυεν {του ρἢ [Π6 Ῥϑβϑίοπβ ὙΓΒΙΟἢ ᾿ ραπίϑμϊπρ ἰδ τ] [Π0 ὙΘΙΥ ΟΥ1}8 1μα΄ ατίβο ἔγοτὰ 

ἴδον οηἰογίαῖη, ΤΉΘΥ δῖῸ ρ]ππάοτοά, θη ἱπβύθϑα 10. 

Τὴε ἱπίογροεδίίοη οΥ Οοα ἴηι “εγαοῖ᾽ 8 δελαῖ ὃν ἐδλ6 ἀρροϊπἐπιοηέ ΟἹ ὕμάφοδ. 1)εἰἰυόγαποα 
ακπὰ ἐλα ἀραιὰ ὁ (λ6 7)εἰΐνονον ἐΐ6 οσοαδίοη ΟΥ γεποισθα αἀροδίαξδῃ. 

ΟΒΠΑΡΤΕΒ 11. 16-28. 

10 Νονθγίμοῖθβθα [Ἀπ4] [6 Ἰωοτὰ [ΨΦθμονδἢ]} ταϊβοθὰ ὑρ Ἰυάροβ, τ! οἢ [ἀπά {Π60] 
17 ἀρ] ̓νογϑὰ ἴῃ ουὖ οὗ (6 μβαπα οὗἉ [Ποβ6 ὑμδὺ ϑροϊ θὰ ̓ μόϊΏ. ἀπά γοῖ {ΠΗ } ὺἁ Ήἡ͵ἡηγου]ὰ ποῖ 

[Βαϊ πειῖπον ἀϊὰ {Π65}}] μοαγκθη ππίο {Π6ὶν Ἰαᾶσοθ, θα ἢ ΤΠΘΥ σγοηΐ ἃ λον " δἰ Γ 
οἴμοῦ [1.6] ροάβ, δῃα δονγθὰ {Ππριηβοῖνθθ αηΐο {Π6 πὶ: (ΠΥ ἡαγπϑὰ χαΐοκὶν " ουΐ οὗ 
[᾿8 ὙΓΔΥῪ 2 ψΒΙοῖ {π6ῚὉ ἔδίμοτβ ταὶ Κοα ἱπ, οὐδυΐηρ ὃ 1Π6 σοτητηδηάιηθηῖβ οὗἨ {πΠ6 Ἰ,ογὰ 

18 [ΨΦοβονδὴ]; διέ ΠΠΘῪ ἀἰἃ ποὺ βδοθ. Απάὰ σψίθὴ {μ6 [ογά [96 [ον ἢ} ταϊβθὰ ἰμθπλ ἃρ 
7. άσ68, ἱμθη ἴμ6 [τὰ [ΨΦομουδῇ] τὰ τ 186 ᾿υάσα,. απὰ ἀδ] νθγθ {θὰ οἱ οὗὨ {{|6 
μιδηά οὗὨ {π6 Ὁ ΘηΘΠλ 168 41} ὑῃ6 ἀδ 8 οὗ 1π6 ἡυᾶάρθ : (ἴον 1 γορϑηϊθὰ τπ6 τὰ [96 ον δῃ] 
Ὀαοδυδα οὗ 1Ππ6}Ὁ στοδηΐηρθ [ πιο 7 ΟΥ̓ γδάβοη οὗ ἔβδαι (μαῦ Τρργθββοα ὅ τΠ6 πὰ δηὰ 

19 νεχϑὰ [ρογβθοιυῖθα 5] 4 (Π6π|.}) Απά [Β17 ἴ( σάπια ἴο ρᾳ58, ἤθη {Ππ|6 ἡπάρθ νγα8 ἀθαᾷ, 
ἐλαΐ τ᾿ῃ6Υ τοϊανπϑᾶ [ταγηθα ὈΔΟΪ 7, δὰ οογτιρίοα ἐῤοηιδοῖυος δ τλογὸ ὑμλ {Πποὶν ἔΔΓΠΘΓΒ, 
ἴῃ 10] ονγπρ' ΟἸΠΟΙ [[κ|.9] ργοά8 ἴο βοῦνθ ἴϊοιι, ἀπά ἰοὸ Ὀονν ον αηΐο {{Ἰ6ῚῺ ; {ΠΟΥ 
οΘΑ564 ποῖ ἤτοπα δ {Π6]Γ οὐγῃ [οτηϊῇ : οὔτ] [6511] ἀοίϊηρ:, Πογ ἴτοπι {ποῖ βία ὈΌΟΤπ 

20 νὰγ.ὃ Αἠηά (Π6 δΏροῦ οὔ ἴπ6 Τογὰ [Φομονδῖ) νγὰβ μοῦ [κι πα]64] ἀσαϊηδι [βγϑεὶ; δηά 
δε βαϊά, Βοϑοιῦβθ ἐμαὺ {818 ρϑθορίθ δίῃ ὑγαπαρτθδϑθ ΤΥ οονθηδηῦ ἢ τυ] μ΄ 1 οοηι- 

21 πιληάρα {Ποὶν Δί 6 γὰ. ἀπά ἤανο ποὺ Ὠθαυθηθὰ ηἴο ΤΩΥ σνοΐοβ ; [1 4͵80 Ὑ11} ποὺ ἤθποο- 
ἔοστ ἢ [ὑ}} ποῖ σὸ οἡ 10] ἀγῖίνθ ουὖ ΔηΥ͂ [8 τηδη} ἴτοπι Ὀδίογθ ἔπθπὶ οὗἨ [6 Ὡδίϊ018 

22 τ ῃϊοἢ Φουα Ἰοδ ἤθη Π6 ἀϊθα : (δῦ ὑἱπγουρἢ πολ 1 τοὺ σον [1 Ογά δ᾽ ὈΥ ΤΠ 6Πὶ 
ἴο ρτονθ 7 ΊΒγαθ,, υβϑίμοῦ ΠΟῪ Μ0111 Κρ {πὸ νγᾶὺ οὗὨ {Π| [ογὰ [ὁ μονδῃ 7 ἴο γα] 

28 Πποτγοίη, 88 {Ποὶγ ἔδύμ ΓΒ αἰ ἃ Κθθρ ἐξ, οῦ πού. Ὑπμογθίογο [Απά] ἴπ6 Τωογὰ [6ἰονδὶ] 
Ἰοῖ τμο86 [{Π|6867 παίίοῃβ [αἱ γϑϑί 5], ντπουἱὐ ἀτί νίπρ τπθτὰ οἂἱϊ ΠΑΛ ΠΥ [80 {παὺ ὙΠ 6 Υ 
Ββουϊά ηοῦ Ὀ6 Βροθά ΠΥ ἀγίνθηῃ οὐ], ποι μον ἀ6] ἰνογϑά μ6 1λ6ῃὰ [πα ἀ6] νϑγθὰ {ΠἸ6πὶ 
ποί] ἰηίο [16 Βαπά οὗ ΦΔολλιια. 

4 Υαν. 17. - ὋΣ ὟΖ,, οἴο.) αἵ. Ῥοτξ. χαχὶ. 16. ες ον. 19. - Οὗ, Ῥουξ, χχτῆ!. 20. 
γον. 19.-- πὶ τοΐργθηοο ἴο Εχ. 1. 

ΒΥαε. 17. -- ὙἼΤΏ Ὁ, οἵ. Ἐς. χχχὶ!. 8; θοαὶ, ἰχ. 12. τὼ τυ, ον δος ἘΝ ἐμ: δ, 
εἰσ.) ἩΏΘΤΘ δ γοθγ [δγϑεὶ ἰ8 σδλ]οὰ ΓΤ. 

ΘΗ 15.552 ὩϑΕΣ, δύδι Γι, εἵ. Ἐκ. μ. 24, ΥἹ]. δ. Ἀ ον. 20. --- ΟὗἍ, 2οδὴ. νἱ!. 11. Ι : 
ἁ γα: 18. --- γπΡ, οὗ Εχ. 11. 9. ἱ Υονγ. Ὡ. -- οὐ ἔχ. χυϊ. 4; σχχ. 2) ; ἢουί. γἱ. 2, 16; 

τ σαι, χὶ !. 4 (31. 
Ὃ Ὗρτ. 13. --- ΠΤΤῚ ΔΡΡΟΔΙΒ Π6ΙῸ ἴογ [Ὧ9 Βταὶ ἔτηθ. ΟΥ̓. κ ὕον. 28.--- ΟἵὗὨ. Νά. χχχὶϊ, 1δ. 

ἔλο Οτοοῖς διώκω. 
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ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΥΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 γεν. 17. -- τ. Οδδροὶ μδ8 ὑεππ," ἴον. π Βυὲ "1 Ὀοϊίοτ. Οὐ δῷ δεν ἃ πορδνε, οἵ. 068. Ον. Ρ. 272, δὲ ωρ.-- ΤΑ.) 
[Δ γεν. 11. -- Ταὶς ἰσ, δ οἤδῃ δδ δ ζυζὸ πδὰ βυοοοθάδά ἰῃ Ὀτίηκσίηςς ἴλαπι Ὀδοκ ἰο ἔδοὸ τῶν οἵ ἐἰιοὶσς ἔδίλιοσβ, [86 Υ 

ᾳαυίςοὶν Ἰοῦς ἰὲ δζαίη. ἕο Βδοθπλβηῃ. --- ἴ1.} 

[8 ες. 17. - νὈ059 . ἴῃ ἐδδῖ (ον οὐθγο." οΟοα ἐδ |6 1668 τεχζυϊδῦ, δαὶ ΌΥ Ὧ9 πιϑδσδ ΤῸ (εἴ, τοῦ. 19, Ῥε. Ἰχχυ . 

18; 1 ϑδχω. χχ. 20; δἰ.) ὕλὸ οἵ (88 ἰωηδα πίῃ 2, εἴ. Ἐπ. 280 ἁ. -- ΤᾺ} 
[4 Υαε. 18..-- ΤΊ, σδγ Βατο απὰ ἴὩ οοὶ 11. 8, ΧΓ ἔδιο οἰαδιφο ναγο τεῦάογοι : “ δαίογο ἐβοβο ἐμαὶ στοπάοὰ (ΓΤ), 

εἴ. οπ οἷι. 1. 84) Δηὦ ργϑαϑοὰ προ ἔπ θη.᾽" ἰ τἸυοϊδρθοτίοδὶ ομδιδεοῖον πουϊὰ δ Ῥτεθϑεσυοὶ 88 ΠΘΑΥΪῪ 88 ροδδὶ Ὁ]6. --- ΤᾺ.} 

(δ εν. 19. -- Το Ε. Υ͂. ἰ9Θ οοτγγοοὶ δα ἴο Β660; ὈθΣ ἴ06 ἩΦΌΓΟΥΝ ρίγαθο, διὰ οὐ, που!ά 6, “ἸΔΟῪ οογεαροῦ (ἰοὶν 

ἯΔΥ." οὖ. ὅση. Υἱ. 12. -- Τα] 

[6 ες. 19. -- ἹῸ ΕΟ ΧΑΡΙΆ, ον. . Μὲ. ΠΊΒΟΥ οδυοὰ Ὠοὶ (ες. ἰμοῖν οουάυςϊ, οσοΌγϑο οὗ δοίίου) ἰο ζ2}} δἸΤΔΚ ζοεὰ ἐδαΐς 
(ὁ γὶ}) ἀνοίδ."" --- Τα.) 
[ γον. 22. --- ΓΞ ἸῸΝ. Οταπιτο σα! ἐπί ἰπδη. ΟΥ̓ ἀδείζη τπῆδὺ ὃ6 Ἄοοπποοίοα αἰΐμον πὰ ὩΟἿΝ Ὁ, 

νοτ. 21, “ΝΛ, τοῦ. 20, οὐ ὩΣ ἢ, Ὑο ἤτεϊ οοποίγυοιου (Δἰορίσα Ὁ ΒΕ. Υ.) [6 Ἰωδἀποφαίοὶο, Ὀθοβαθα, 1. 1ὲ ξαρροθες 

(μδὲ σοθονδα Εἰπιβοῖ σου 68 ἕο δρϑικ ἔῃ γα. 22. ἴῃ 6} ο886 γὸ ἐῃου) εχροοὶ “3 ΤΟ Ἰὰς, δγαί ρ6Γ.. γαίθος ἰμδὸ 

ΤῊΣ ὙΠΎΤΠΝ, 2. 1 δαρροκοθ εἰδὲ (6 Ράγροθο ἰο ὑΤΌΥΘ [δτϑϑὶ ἰδ ΠΟΥ δτδὶ δοσιυϑθὰ, στ μθσοϑ ἰὲ [8 οἶϑασ ὕγοτιι οὃ. 
με 1, ἀ, ἰδὲ ἰε πδὼ ΔΙγοδυν ορογϑῖῖνο ἰῃ (6 ἰἶπὸ οὗ “οδῆυδ. Τὶ δ οὐ͵θεοιϊίοη 8 δ'ϑὸ διϊδὶ ὁ 16 οοὐδίσυοίοη σι τ 

“ὈΝΟῚ, δἀορίεὰ Ὁγ Κοϊ!. (Τηδὶ τ. Οδβμοὶ δάορίβ οὔθ οἵ ἰδθδο πὸ Ἄρρεασε ἤγοωαι ἰπ6 ὅβοῖ ἰπδὶ πο στοϑάδ: “ἧἿ᾿ σεῖο 

ΠΟΥ τοί (πείεδά οὗ ἰσομίω, 866 ἕασίδιοσ ὁ} Κορ ἴῃ πῶ. οὔ Φοβόνῖδ," Ὀὰὲ τ Βἰοἢ οὗἩ ἔδο ἔπο ἰϑ οὶ εἰδασ.) [ ταπιδίηδ, 

(ποτγοίογο, ἴο σοηῃοοῖ Ὑ{ἢ ὩΣ, δκοϊηδὶ ἢ τ ἔμοτο 18 πῃ οὐεοιίου, οἰζΐηοῦ φτγδιηπιδιῖοδὶ οὐ Ἰοχίςα!. (ΒῸΡ ἴα δυς ἢ 

Ισοδοῖν βάιοὶ ἱπδηξίτοθ οὗ ἀδεΐίση. ἰῃ πο (μ6 δα )οοῖ ἰ6 οὶ ἀοδοϊ εν ἀοϊοτ θὰ, ἔνο ρούβοῦ οὗ ἔδο ἰυδπ. ζορα ὕδοὶχ 
(ο ἴδ ρτγοσοάδ ργίηοὶραὶ ποτὰ οπίν ἩΠΘῸ ἢ0 οἴδον τοϊδίίοη 16 πιοῖθ οὐνίουδ, 8600 Εν. 8827 Ὁ (εἴ, ἔχ. ἱκ. 16). Βιιε (δὲ 
ὮόΓο, 8 ἐπ ἴἰὸ μουίθσον δην  οΟῸδ ραγϑὶ οὶ ρϑεδαρο, οἷι. {Π|. 4. 186 ἀοαὶ ἢ οχργεβοοὰ ὈΥ [ἢ ἰηδη. 16 Ὠοῖ “οδιιυπ᾽ δ ΟΣ τππς 
οὔ 6 παιίοην, Ὁ ον ἢ Ἃ, [8 κοϊ ἰγουϊάθηξ, δηὰ ἰβ Ὀσδί θα ἜΧΡΓοδδὶΥ ἀϑοϊδγοὰ ἰῃ Τὸν. 28 δηά οἢ. ἰ. 1. ὅο τσ ν ΧΧ-. 
1ι, ΡοαλΛ. Αγ. Αμπ. (ᾳυθ6. 17), δέχ. δόμα. δηῃ4 τπλῦγ οἴμοι ᾽" (Βεαοππιδο). Τθ6 οοποροιίου του τότ. 21 οὐ παγιὶ [6 ἴπφτῸ- 
ἔοτο δὲ (οἱἱον δ: ἴῃ σοῦ. 21 ϑθιουδῃ 6 τορτοαθηϊδὰ (εἴ. ἰοοϊ-οῖο 8. οὔ Ῥ. 62) 86 βαγίηρ, “1 πὶ}} Ὡοῖ ΚῸ οὐ ἴο ἀγίγο ουἱ τωθ 
μειίοηα νοΐ Φολπυδ, ἰος πο δ6 ἀΐοὰ." ΤῸ δἰ [16 δυυΐοῦ οὗ ἰδ Βοοῖκ ὨΪ πικοὶϊΐ δὰ [6 Ρυγρονο ίογ πριἰσὶὶ 6. πασῸ 

Ἰοῖ, δυοῖν, ἰο ῥγονα Ἰεγδεὶ, πῃμϑίδον ΤΠ 6Υ που]ὰ (μοὶ; τοί) Κορ (6 ἯΔΥ (ΡΤ ΠΝ) οὔ ψοϊιονδῃ ἰὸ σαῖς ἱμεσοΐο 

Ξ5, Ρίυν. “ἴῃ (δοτη.᾽ εοειΣίσ. αὐ ξεμδμοι, Ἐ 9 ΒΥ οὔ “ΒΟΥ οομπίδηρ οἵ ἐῃρ ΓΤ ᾳ ΞΌ, Ὅσους νἱῖϊ. 2 -- Καῖ}, 

8δὲ ἱποὶγ (δείιοτο Κορὶ ἰδ, οσ θοῦ. “Απὰ 50,᾽") 8δὸ σοῃεπιεδ, ἱ. 4. ἰΏ ΘΟΩΦΟΘΏΘΏΟΘ οὗ αἰ ῬΡΌΣροϑα, "“ ΨὍῃονδὴ (οὶ πιοτ ον 

Ψοδῖιυδ) ἰοῖς ἐἶἰνϑδο ἡδίΐοηδ (προσ, ἴ86δ6. νοϊης Ὀτπαγὰ ἴο οἰ. 1}. 1 4, ποτο (Δ ΟΥ τὸ ϑηυπποτγαιδά,) πὲ τοδί, ἰπ ὁσίας 

ἐπὰῖ ον δῃου!αὰ ἠοῖ κροδὰ!γ (τος ἰδὲ σουἹὰ ἤατο Ὀδοα ἐποοπρίκίοπϊ πῆι (Π6 ἀοαίρη οὗἩ ῥτουϊηρ Ιαγδοὶ ὉῪ ἔμσπι, θυϊ γϑξ 
αἰ τῆν εἴ610} Ὀ6 ἀτίνοη οὔ, δηὰ ἀϊὰ Ὡοὲ κῖνο ἔμοπι ἱπέο 6 Ὠκπὰ οἵὔ “οπιιυδ." Βυὺ [6 “ἿὯοϊ δροθὰ }]}γ ̓ " οἵὗὁἁἨ Φοδυδ᾽θ εἰἶσθ 
Βδ νὺ [δυο 8 Δ τ} 1688 ἀροδίαδυΥ Ὀδοη οσἰδηκοίὶ ἰηἴ0 Γ᾽ ΠοΥον." -- Τὰ.) 

ΕΧΕΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΥ̓Ό ΒΟΟΤΒΙΝΑΙ, ᾿θΔΟΚ ἱπῖο Ροπῆῖλτο. [Ιπ τΠοὶν ἀἸβῖγοεβ ἀπά δησπΞῃ, 
Οοά (νογὰ. 15 δηὰ 18) τπογο β} ΠΥ ἢθαγά ποτ τυ πν, 

Τῆς ἤγϑῦ ἴχο οπαρίογβ ἱπαϊςσλίο, ὈΥ̓͂ ὙΔΥ οὗ ἱπῖτο- δ. ἢ δὰ πραγὰ ἰξ ἱπ Εωγρὺ (ἔχ. 1]. 24; νἱ. 5). 
ἀιοῖοπ, τπ6 ἰαννβ οἵ ἰϑίουῖ 4] οϑιιθ6 πὰ οἴοοι  Νον, 58. ἴποπ, Ηδ γαϊβοά τπθλ ἪΡ Ποτόσϑ, νγῆῸ 
Μ]ΟΞὸ ορογατοη οχρίαῖπη (ἢ 6 ὁσουϊτοΏςοα δθοιυ ἴ0 ] τῃγουρὶ ἢἷ8 τπαΐηϊ βπιοῖο τη ΘποαιΥ, δηα ἀο!νογοὰ 
ἴνο τοϊατοὰ ἴπ [π βυοσοοαίΐηρ μᾶροβ. 'ΓΉΘΥ δγὸ ἀ6-  τῃ6 ροορ]ο ἤτοτα ὈΟΤ᾿ ἱπίογπδὶ δπὰ Ἵχίοσπαὶ θοπάθισα 
εἰμηιθα το μῆνα ἐπίυγηδίίοα Τοοποογηΐηρ ἴΠπδὲ τηοϑβὶ (νοῦ. 16). ΤΊι8, Βοτνονοσ, ἀϊὰ ποῖ τοῖον ἴῃ 6 ον} ὴ 
τη ροτίδη! οὗἉ 81] 5.) 6 εἴπ 'π 5ΓΔ6], -- [Π0 τ] ὕοη οὗὨ [115 σοτῆ. ϑίποοδ ἴπο ᾿πάμοβηϊ νγαβ ποῖ πονοῦν, 
(6 Ψ1}} οὗἨ (οἀ τὸ 8. σβόβθη ρϑορίθ. δδῖποθ ῥγοβ- ]} [ῃ ἀρϑί οὔ δδοὶ ἱπάϊνίἀυ4] Τπάρο Ὀτουρῖν Βαοκ εἶθ 
ΡΟΓΙῪ δηα ΟδΙ ΠΆ Π Υ͂ σγοτα ὈΟΓ τοίοττοά τὸ ασοά, [Ὁ  βαπι6 βίδίθ οὔ {πἰπρ8 τΠῖςὰ (ΟΠ οσσοὰ τἢ6 ἀσρατίατα 
Ὑ68 ΠΟΟΟΙΝΑΓΥ ἴῸ ΟΧΡΙ ΑΙ [86 ΤΊΠΟΤΑ] στοῦπα8 οἵ {Π6 οὗ Φοξῆυα δπὰ 118 σοῃιοιρογατῖθθ. Τὴ παιϊοῃ 
Β81Π6 ἴῃ [Π6 ἔλνου οὐ γαῖ οὗ ἀοά. [11 γψχαβ πιοϑῖ σοῃτηπ δ! }γ [611 ὑδοῖ ἰητο 8 οἷά εἰπ (νογϑ. 18,19). 
ἱπηθογαπῖ, ἰπ Υἱθν οὗὨἨ 1π6 ρΘοι ἶαῦ πἰξίρτίθ5 πο ἢ {ΤῊ Βἰκίοῦυ οὐ δνοπῖβ ἀπάον {π6 διάροβϑ, ἰ5 τῃ6 Ὠϊ8- 
ΜΟΤΟ 10 6 πλττγαῖοᾶ, τὺ [6 ἀουδὴβ νυ ϊς ἢ τι ρτ [τΟτῪ οΥ͂ ονὸῦ τοουγτίηρ ὀχ ἰδ ἤοη5 οὗ ἀϊνίπο οοσα- 
ἸνῈ ταὶ "οὰ ἀραίπϑι [86 ἀοοίτίπα οΥὗἨ σ᾽ 8 8}1-ρόννοῦ- μαββίοη ἀπὰ ἢυτηδὴ τ ΆΚπθθ8. Ἠρηςο, [86 στοδὶ 
(] πὰ που] ἀ-οοπίγο] ἶπο ἀϊγοοῦίοη, 8ου ἃ Ὀς οὐ-} σαοβοῃ ἰπ βγϑθὶ πιυβὴ Ὀ6 οπθ ἱπαπίτγίηρ ἰηο τὴ 
Υυἱδῖοὰ. Ὅμὸ οοπηθοιίίοη Ὀοίνοθη [Π6 πδίοΠΑ] οτ-  οδι96 ΟΥὗὨ ἴπ686 τοϊδίίοη8. [ΠΕ [06 ρϑορίο πιῖρῆϊ δδαγ, 
ἴχπη68, 85 ΔΡΟυΪ ἴο Ὀ6 τοϊαῖοά, δῃ ὰ τἢ6 ἀθοϊ αγϑιϊοη8 ] ῥγοβοηξ Το] ΔοΠ8 οὐσοὰ {Ποὶγ οχ βϑίθηοθ ἴο [Π6 ᾿οτὴΡ- 
οὗ ἴΠ6 Μοβαὶς ἰαιν, γὰ8 ἴο Ὀ6 ροϊηϊοά οὔἵ. ΤΠοΪ ἐδιίοηβ οοςαβίοηοά ὈΥ ἴὴ6 τοδὶ πῖαρ Οδηδδηϊῖος, 
Τελογ νγα8 ἴο ὈῸ ἱπίοτπιοα ΠΥ ἦς ΡῬατγρονοβ οὗ σοἀ | Βὸ οα. βοτὰ ἴῃς γβι ὈΪδπλο [ὉΓ ποῖ Ἔχροι ἔησ ἴθ πε 
οοποουτΐηρ [ΠἸ6 ΡἸΟΤΥ͂ οἵ [β5γβο}] ἰη ΟἈπάβθη, δα πὴν πλπει (811, πσοπ]ὰ Ὅ6 ποπο οἴδοῦ ἤδη δοσυα! ΨΥ 
[ο]Ϊάθά ἴο Μοϑβ68, μα Ὀθοη 80 ᾿πηρογίροιγ (6104. 414 ποῖ ταῦ Ποτὸ οὗἩ (ἀσοὰ ἀπῖνο ποτ 8}1} οὐἱ οὗ τὴ 
Ιη οἷ. 1. ἃ ὨἰδίοτίἝλ! βυγνου οὐ ἴδ οοῃᾳιοβῖβ οὔ [ἢ 6 | Ἰιηά τ Μὴν ἀἰά 1. ποῦ ϑϑοῦγο ἴμ6 ὙυΪ6 Ἰδῃά, ἰῃ 41} 
{θυ πδα Ὀθοη ρίνροῃ. ἴῃ οτγάογ 'π σοππροοΐοη τπογο- ἢ οχίοπἀθα Ὀοππάλτυοβ, ὉΓ Δ μοβϑαβϑβίοῃ [0 [5.8.6] ἢ 
ὙΥΪΡ 0 βἴαϊ6 πον {{π||6 μποοα παᾷ Ὀόθη ρίναπ τὸ τῆς 1 ΠΥ ΟΗΙΪΥ 868 δηὰ ἀδβογὶ δὰ δουπηάεά {πεῖν ἰεγτὶ ἰοτῖοα, 
Ὀεποβὶ οὗ [Π6 ἸΔῚῪῚ ἴο ΟΧρΟΙ τ παίίοπβ. [π 10] [8γπ6}] σψουὰ ἢδνο πδὰ πὸ ἱδπιρίδ οη ἴο πιο] 
ἀϊδονδάϊΐεποθ ἴπ6 βόττῃ οὗ 41} βαρϑθηπθηῦ πηϊβίοτ-  τὑ {ἢ {16 Βα ρου ΠΟπ8 οὗ παίρμθοτθ, [δὲ τὸ τμοπε- 
τη 8 τὰ σοητηϊποά, ΕῸΓ ΒΥ πιησ]ηρ σῖτα το} κοῖνοα, μου ποῦ πᾶν ᾿ποῦρδι οὔ ποι Πϊην εἶΞο τη δα 
Πολίμοη παιίοπϑ. τ οἤοβοη Ῥϑορίθ [6}} ἱπίο δἰῃ. [ἴο βογσνα τποὶγ ασοὰ, ΤῸ {113 νοτβ. 21 Εἰ τορὶν : αοὐ ἴα 
Ὑ1Ὰ Ισγαοὶ τὸ Ὧ1}} ἴτοπι (οὐ νγὰϑ δοίθδ!!γ τὸ [4}} 1 φογιδίη!] γ τ[μ6 ΗοΙΡοΓ δηὰ ατΐάο οὗ [5γβε], ἴτ8 {ἰυογα- 
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ἴογ δῃὰ ΟΟΠαῦΕΙΟΥ ; θαϊ ποῖ ἴ0 δοῖγο {0 δ] 6885 τ. Π δηὰ εἰ ζοπδ. Οτρίπα ΠΥ, Μοδβοδ, ἀθοπηΐηρ ἰξ 
δα Δ] 0.1} οὐ 1βγϑδὶ. Το δρίτίι οἵ Οοἂ ἰβ ἢ [ΒΓ86], 1 8 ἀΌΓΥ ἴο Θχϑγοῖθο 411 γυἀ οἶα] ἔπ ΠΟ Ι]Οἢ 8 ἰτηβο] ἢ, 
ΜΓ Ὦδη [16 ἔΓΘΟΎ]} ΟὗἉἨ [5Γ86] σΠΟΟ868 οὐθαΐεποο ἴο (σά. } νγγα8 τῃ6 ΟὨΪΥ Ἰπᾶάρο ἰῃ 1886] (ἔχ. χυὶ δ. 16). Βαΐὶ 
Βαι ἰδ ἰγοράομπι οὗ 5 οἢοῖοθ ἀδπμοηϑίγαῖοθ 1156] ΓΘ π8 ὑτονοὰ ᾿ργδοἐςϑὉ]6, μ6 Θομγτηϊ το τἢ6 
ΟἾΪΥ ὑπηάογ ᾿οιηρίδίοη. ΑὈΥΑθΑπὶ Ὀθύβπιὸ ΕΔΊΠΟΓ Οἵ] ἸΟΒΆΘΥ οΘ 868 ἴ0 {{π|5ΤΟΥΓΠΥ͂ ΤΏΘ ἢ ΠΌΤ. ΔΠΠΊΟῺρ [80 
189 Εδίτμι] θθοδαδο, που ἢ τοπιρίοα (αξεῃ. χχίϊ. 
}), 6 πουδσίῃοὶθϑα βίοοά ὅσττηα. ἘΕἸΔΘΙΠΥ͂ πα ἔδίτἢ 
ΔΡΡζοΥΘ ᾿ποιηβοῖνθθ ΟἿΪΥ ἴῃ ταδί βίδῃποθ ἴ0 βϑάποῖνο 
ἐπ ποποο5. Οοὰ ἴῃ ἢ͵8 οπληὶροίδηοοθ τηὶρ ἢ πὸ ἀουδί 
ΤΌΣΩΟΥΘ ΘΟΥ̓ΟΓΡΥ͂ ᾿διηριΔοη ἴΤῸπι 86 μδ1}} οὗ δοϊϊον- 
ἐσ; Ὀπ: Ης νου]ά ποῖ {πΟΓΘΌΥ ὈΕΒΌΟΥ 8 ὕρΟη οἢ 
δὲ. Τὸ ΟΡΟΠΌΠΕΥ ἴοΥ δἰῃπίηρ που]Ἱὰ ἱπάοεὰ 
δ6 τοπάογοὰ ἀϊῆοῦ]ξ; πὶ [Π6 οΥἹάθῃοθ οἵ τἱοϊοσίοιιβ 
οοπβϊῖος σῖτἢ εἴη ποι]ὰ θῈ τηδάο ἱπιροβεῖθϊθ. Ηδὰ 
Οοὰ 5υβετνοὰ ΨΦοβῆτδ ἴ0 γον ουὔἱϊ οὗὨ 1ΠῸ ὙΔΥ 4}} ὑπθδεο, 16 

ἃ παῦοτΒ ὙΠῸ ταϊρςξ τοηρὶ [8γϑὲ], (π9 Ῥθορ θ᾿ Β ἰῃ- 
νΔΓὰΟ κἰπίι] πο! Δ ΏοΩδ που πᾶν ὈΘΟΏ ΠΟ |688, 
ἰἴς του ἃ ᾶνὸ ΟΠ οσ δα ΠΟ ζύθδίοσ ἰόν ἕο αοά 18 
νεποίβοίοσ, ἰὸς σου]Ἱὰ μανὸ ἰογχοιίθη ἴπᾶὶ Ηδ νγᾶ8 108 
ἸΡογαῖον (ςἢ. ἱ,. 10); δηὰ ἔδο (ἢ, τὰς δα 6} 1 γ, [Π6 
ἐπι υδίβϑιῃ, νυ] οἢ οοτης ἴο ἰἰρὶῦ απ [Π6 888841}}18 
οὗ τυπρ οι, νοῦ] μαγὸ ᾿μμὰ ΠΟ Ορρογίπ ἑν ἴῸ 
νεῖ [86 ΔΡΡτΟΥ,ΑΙ οὗ αοἀ οἵ ἴο δέθαρ {πὸ 11 
ἔοπ οὗ ἢ18 βῖγο Ὀπίδ ει] 688, ἴὸ ὍΘ δυτο, 
Γαι ΒΗ ΟΡ ΓΓ 116 δἰη8; δῖ ΓΑΙ Πα Ἶ 685 18 [ἢ6 
Ὁ ΟΙΠΟΓ οὗ βογοθβ. ΤῈθ ΒΟΟΚ οὗ πὰ γχο8 [6115 οὗἁὨ 16 
ἐγ] ΟΥ̓͂ ὙμοΝ Οοά δυῆεγοά 1δ6γμ6] ἰὸ 6 τποὰ 
τοσοῦ ἢ 186 Ομ δϑη 66, οΟΥὗὨ [86 Ῥπη ϑῃ η 5 ἩΓΒΙΟΝ 
ΠΟΥ ἐπάιυγοὰ ὙΠΟΠΟΥΟΥ (πον (Αἰ1οὰ ἴο βίβηὰ [δ 
(0815, ---- Ὀὰϊ 8150 οὗ [06 ΠοΙοθδ ὙΠοπὶ ἀοὰ ταϊβοὰ 
ὉΡ Ῥεσλσδο ΠΟΥ͂ ρῥγοδβογυθα βοῖη δι τ ἴῃ Ηϊτη. ΤὨς 
οβἷῃρ γΟΓθ68 60 ποῖ ΓΠοτοΐοσο οοητΓδάϊοϊ τ[μΒ6 Ορθη- 

ἴῃς οὗἨ τἰι6 ἐμδρῦοσ. ὙΠῸ ῥίουβ δ᾽ οσ ΘῸΡ τ μ6π 
ἔτοπι ἴδ6 ποχγάκ οὗἩ [6 ““ ΤΠ ΒΘΟΠΡῸΓΡ ἔγοπι Οἰ!ραὶ " 
ΠΟΥ ρετγοεῖνο [86 ἰοιηρίδιίοη. Ὑπὸ πηξα πῆι} 
ΤΟΌΠΡῸΥΓ ζΟΠΟΓΔΏΟΙ Ιησδὲ Βυ ΠΥ [ἢ6 ῬΘΏΔΙΥ Ὀ6- 
ςδ56 (ΠΟῪ γἱο]ἀοα τὸ {π0 δοἀδιιοϊοη. Φοβῆυδ που]ά 
ἀουδθεῖοβα ματα χροὶ θὰ 411 (6 πϑιοηβ; Ὀπὶ Οοἀὰ 
ἀϊὰ ποῖ ρεττηῖς ἰι. Ηὸ ἀϊοᾶ ; διι ἱπ ἢ18 ρἷδος αοὰ 
Ταῖϊδοα ὩΡ ΟἸΠΟΥ ΒοτΟΟΘ, ὙΠῸ ἸἸΙρογαῖοα 15γ86] Π6Η, 
ἴη ἀϊδβίγοσϑ, 1 Ὀγοαῖμοά Ῥεπίτεπα] δ μἢϑ. δύ. Β, ἴῃ 
οὐ] πο, ἀγο τη6 ΔῈ ΠΟΥ 8 ποῖ 8 ἃ8. ἴο [Π6 σλι1868 
τ ἢ ἀπά οΥ} 6 ἢ15 Ὠἰϑίογγ. Εἰ 808 τῃοπὶ ἴο ἰηῖτο- 
ἄπος ἷβ παιτδῦτο, διὰ ἰπ Π6 γ ΓΟ Β σα ΘΠ ΟΡ 68 
οὗ ἴῃ6 ΗΪΞΙΌΓΥ ΘΟΠΒΙΔΏΠΥ ΓΟΙΌΓΒ ἴ0 1ΒΟΙῈ. 

ΨοΣ. 16-ἴ19. Απᾶ ϑομονδῇ σταϊδοῦ ἵβοσα ὉΡ 

Φυάχοι, Ὁ Ὧ᾽ ὥ, Βμορμοῦσω. ΤῊ δ ογὰ οοοῦγΒ 
Ποτα ἴον ἴὸ ἤγβι πηθ ἴῃ 186 αὶ] 56Πη86 νυ ἢΐςἢ ἴΐ 
[4.4 ἴῃ τ} 18 ρογοὰ οὗὨ 6γϑθ] εἰ5 ἢ ἰϑίοτν, ἀπά Ὑυ ἢ ἢ 

ἢν ἀοθβ ποῖ Ἀρροδσ ἴο δύο δὰ ργονίοιδὶυ. ὮΘ 
ἷν τὸ πάρε, ἴο ἀοοίάο δῃὰ ἴο ργοςοοὰ δοοογάϊπρ' ἴὸ 
(6 ἀεςεϊκίοι, ἰῃ αϊδρτιίοβ Ὀοΐζγεθη [Ὁ] -οοπηΥ- 

ΤΑ εἰπιϊ τὶν Τοειωϑὰ ἐξεο 16 ὑπδὶ οὔ Βδιοπηέεν, αἰνθ ὉΥ 
ἴδω ῬτεΏςὮ ἴο ἴδ οἰϊοΐ οὗ ἐδο Ὀατγτίδίογα, δηὰ γοὶ γῸ αἱ 
διτουϊ ἴτοσι {80 τωρ ΐαιγαὶ δηδίοπενί 2. 

8 [Ὁγ. 5456} υοτὰδ δῖ: ΟεϑείςΣ μπᾶ Ἀεολὶ. ον τὮθ 
ἰδτῖοσ ἴοττη. λ9 (δο 0 8}}γ τιδοὰ, ἴΠ6 ΒῺν ἰδ ἰδυκύδρο 888 
"πο «φυϊναϊοηξ. Ιὐ ἰ6 ΒΙκδς δα ἀοϊοϊτηϊπεὰ ὈΥ 14}. --- ΤΆ.] 

5 [ὃτ. Βεοπιδηῃ (π|ξδ ΠπιΘῊ οἰ6τ8) ΤΟΒΟΏ 66 ΔῊ ΘΕ ΓΘΙΥ 
ἀϊδοτοπε ἀοδηϊοη οὗ ἴὩ9 ““υάκον." Το Ψυὰρθ δὲ δβικῇ, 
Βς οοοϊοηάδ, δο' 8 ἰἢ δὲ Ἅχίθυηδ) ἀἰτοοεϊϊοη, 1 ὈΘΠΔΙΓ οὗ, ποῖ 
σου, δο Ρεορίθ. Α υάκο, ἴπ ἐδο δρϑοΐδὶ δθηδο οὕ οΌσ Βοοκ, ἷ5 

Ὦγεὶ οἵ 41} ὁ Ὁ τ του. ἃ βαυΐοσ. Ηδθ ΙΩΔΥῪ, ΟΥ ὯΘΊΩΔΥ Ὠοῖ, 
φχορεοῖδο ᾿υσίεϊα] απο στθ, ῬΓΟΡΟΥΥ δροακίηρς, Ὀυϊ ἢο ἰὰ 
Φυάζο Ὀδεδῦξο ᾽6 σείέτογε. ΤΏΐδ τ] ον ἢ6 δυρροτίη Ὁγ δῇ 
οχῖοπάεξά τευίον οὗ ἴ6 μεμς ἐσσμεπ7ὲ οὔ ἴπο ποσὰ, δηᾷ 6βῃ}6- 
αἰΆΠΥ ὉΥ ἰπαϊδεϊηρ εδδὲ οὮ. 11. 16, 18 δάτ]!} οὗ πὸ οἴδιοῦ 
ἀεδη!μοο. «Ων, ΒΟ δεκο, αὐοΐης Ὦτ. Οδδϑοὶ, “18 
δαάμο ἰο ἢσεξ οὗ 41} ἃ τοδίοτοσ οἵ ἰ[δὰνὸ δὰ στίκαῃϊ, ἀοδθδ Ὡοῖ οἷ. 
ἢ. 11-19, τΒΠΟὮ ΕἾΤοΘ διιοὶ ὈΓΟΠΙΙΏΘΏΟΘ 0 [6 ὅλος ἔπδὲὶ ἐΠ 9 
ξοτοικίης οὗ 86 ἀϊτίηο ἰνγ ἰδ ἐμ σδτβο οἵ 8}} (ἢ Βοϑεΐ]θ 
οφριερείουδ εὐάυτοὰ ὉΥ Ιδγδοὶ, δὺ δίταδ δίτοδθ, τθοῃ ἰΐ 
ξοιμο ἴο δροαῖκ οὗ ἐμο Βῃορμοῖιωη, οα [Π6 τεβίοσδ οι οἵ ἐπ 

ἢ θΡΙΟ, Ἶπυδὲ δῷ δ 16 ουἵϑοῖ {Π6 ϑραγίδη δρἢοΣΒ 
δΌ ΓΠΟΓΙΤΥ ΟἿ]Υ ἴῃ ἘΠ ΠρΟΤΔΗΪ ΤηδίζΟΥ8. 886 

[6 οἰαγροά (Εχ. χυίϊ. 21; Ποῖ. 1. 16) ἴο “ἦ0 
τ ἢ ΘΟΌ ΒΥ ὈΘΟΤΘΘΙ ΘΥΘΤῪ Τη8ἢ 8Πη4 ἢ]8 ὈΓΟΙΠΟΓ.᾽ 
Εοτιμο ἔπαγο, ἢ ΘΠ] ΟἾἢΒ [86 Δρροϊπιτηοηΐ οἵ ἡᾶροβ 
ἴῃ ΘΥΟΤῪ οἰ (1 οαῖ. χνὶ. 18). Τοῖγ )υγ δα! Ποη 
οχίθηβὶ ἴοῸ ολβρ8 οὗ 6 ἀπα ἀσδαίῇ, ἴο Τηδιῖο ΓΒ οὗ 10]- 
ΑΠν 88 8]] ΟΥ̓ΠΟΥ σδιβοδ ([ θυ. ΧΥΪ]. 1--12; χχν. 2); 
πα δἰ που ἴΠ6 τνοσὰ8 ΔΥῸ “ λοις 888}} τηϑῖκο τπὸ6 

ἀκ88 ΔΙῸ ΠΟΥΟΓΠαῖοβΒ οἱοι πΠοα τυτἢ 
ΒΌΘὮ δ! ΠΟΤΙΕΥ͂ 88 ἐδηάογβ ἐμοῖγ ἀθο 8]0 8 σΟπιρ] οἴ Υ 
πα ἤπΑ}}γ γα] ἃ. Ὁ ΠΟΟΥΟΓ το βὶϑίβ [Πποῖὰ, πιιϑὲ αἷθ6 
ἐπ ϑι ΧΥΊΪ. 12). ΤΊ ΘΠ Ὀ]6 πὴ οὗὨἨ [Πΐ8 Δι (ΠΟΥ Υ, ἴπ 

Τ86] 88 ΟἸβονγῃογο, γγὁ8 ἴΠ6 δία 7 ΟΥ̓ γοζ, ΔΒ ὙΠ 806 

{ς οαττίοἀ ὉῪ Μοβεθ. ΤῊ τοοῖ ὯΞ Ψ ἰ9 ἐμοτοίοτο τὸ 

Ὅ6 οοπμηροῖρα Ὑὑ72ἱ ἢ Ὁ, βία, σκῆπτρον, δοὶρίο. 

ὯΞΙΣ ἰ8. ἃ δἰαϊέπιαπ, ἃ Ἰαάρο. [ἴῃ [6 Ἡοχηοτίς 
τη8, 6 ἴπῸ ΟἰάΘ ΓΒ ΓΘ ἴ0 βἰζ ἴῃ ἡπάρτησῃϊ, [86 

6ΓΆ1.18 τοδοῦ ποτὰ (ΠΟΙ βίδα ( ἡ ΧΥΙΙ, 506); 
“Βαϊ πον (8αγ5 ΔΟμβ]ε8, 7|. ἱ. 2371), 1π0 )πᾶρο8 

ἰη τροῖν δμα8 ἴΠ6 δι48.} Φυάϊοῖα! δαϊῃοτ- 
16 ἴ:6 σεῦ αἰαϊο οὗἨ [Π6 ΤΟΥΔῚ αἰ Υ. 

6ηςθ, αοά, [π0 Βίρμ]οθὺ Κίησ, 8. 4180 “16 δπάρο 
ΟΥ̓ 41} τὴ6. φϑτίὰ ᾿ (ἀδφη. χυιϑ!. 25. Ηρ ᾿πάροβ 
ςοποργηΐηρ τσὶ δηἃ ὙΤΟΙ, δῃ ἃ τα κοδ [18 ἀντ γὰ 8 
δοοοσαϊηχὶγ. ὙΠ θη δ δηὰ βἷπ ἢδβὰ οοαβοά ἴο ὃ 
ἀἰδεϊηρσυ ηρᾶ ἴῃ 18 γῆ], οοπιραββίοη ἱπάποεοα Ητ ἴο 
ΔΡΡροΐης υᾶροϑθ δραΐῃ. 1 τῃ650 δῖὸ γβοὰ ψ1ἢ 
μεγοῖς αὐ δ} 1168, ἴο γϑηαι 8) 1Π6 ΟΡΡΓΌΒΒΟΥΒ οὗ 
Ιβγϑοὶ, 15 8. πόνου θβ8 ποῖ [ἢ}18 τἰθενϑα {δὲ 
[οστη8 {πεῖν Ὀγίποῖρα] Ἑπαγβοϊογβς. ΤΉδὶ ΘΟὨ Β1818 
ἴῃ “)υάρίηρ." ΨΤΠΟΥ ΓΟβίογο, 88 ὙὯἋΒ [ὈΓΌΒΘΟΉ, 
1)δυῖ. χυὶϊ. 7, 12, τ1π6 δυιθοῦ ῦ οὗὨ ἰασ. ὍΠΟΥ 
δπίογοο ἴπ6 ῬοηΔ [1168 οὗἁὨ ἰδνὺ ἀραϊπδὺ [86 β'η οὗἉ ἀΪ9- 
οδοάΐοποα τοναγάβ ἀοα. [0 8 116 ϑρίγιῦ οὗἁ {18 
Ιανν ᾿ἰνίηρ ἴῃ τπ6πὶ, {πᾶΐ Τγ Δ Κο68 ποτ βίστοηρ. 86 
ΠΟΙΙΩΔ] οοπάϊοη οὗἁὨ βγδθὶ 18 ποῖ οὔπϑ οὗ ΥἹοτο υῦ 

δἰ τα ΡΙΥ; ἷξ 8. 8 οοπάϊτίοπ ἴῃ ψ οι ὈΒΙΘΘΝ ΓΓῚ 
Ιανγ δῃὰ τἱρθῖ,3 ἀγὸ Κορ. ΕῸΣ {πὶβ τεδϑοη, αοὰ 
ΤᾺ 568 ὍΡ λοράσιν, λυάμεδ, ποῖ ῥγίηςοϑ {πεδιῖπι, 
8αγὶα). ὙὍ8ο {1{|0ὸ 8οῖ8 Ὅτ Ὀοτὰ Ἐπ οὶγ ποσὶ δηὰ 
186 οσολβίοη οὐ τποῖγ δρροϊμιπθηῖ. [5γ86] 18 ἴγϑο 
διὰ ον γα] τ ΒῸΠ 118 ἰᾶνν 18 Οὐδοσυοα τῆγουσῃοῦς 
(6 ἰαηά. ὃ Ἡοποείουιι, (88 ΔΡρεδῖβ ἤοπι 1)θυϊ, 
χυΐ!. 14,) δχοορὶ εν τονῶος ΟΠΙΥ Κίπηρβ, πιοίαζί, 
οδπ Ταΐϊο ἰῃ [8Γ86}ὲ. 1ὸ ἀἰβόγοηςο Ὀοινθοη 1Π6ηὶ 

ΦΊΆΏΟΟ οὗ ἴη8 φοορίο τη ἐΐδ ΟΡΡΓοδΒΟΤ ἢ) Τὸ ἩΠΙΟΒ ἷὲ 
Μ6ΓΘ ΘΩΟΌΚὮ ἴο τορὶν. ἤχει, ἰῃδε νοῦ. 16 ἐπίϑηβ ΟΌΪΥ 0 ΒΟΥ 
ΠΟῪ [δγϑϑὶ τδὲ ἀοϊ τορεὰ όσα ἴῃ 6 ὈΓΘΥΪΟΌΔΙΥ τοσητοησδὰ 
δοηδβοαύοηοαξ οὔ ἰὼ αν ίοδα σου ΟῚ, ἢοξ Ὠον ἰξ τδϑ σϑδν 

εὐσὰ τοι [Π6 Ἰλτείοαβ σουάϊ ἰο) {Δ ῖ ; δά, δοοοηά Υ, ἔπδὲ 

γοῖρ. 18, 19 οἰ δα ἐπηΡῚῪ, [δὲ πΏ116 πα ΠΑ ΥῪ δου "Ἐν ΤΩΔῪ 
(πὰ ἤτοι ἐπ τιδίτγο οὗ (19 σῶ8ὸ ὉΒ0ΔΙ}γ ἀ!ὰ) ΟΟΟΌΡΥ δ Ῥατὶ 

οὔ [80 Φυάρο᾽ῖ οατεοῦ, οοτέδ, ΣΟ ΟΥ 668 ΒυζοΘδαΏ]. ἴο 

τυδίοτο (ἢ ΔΌΡΤΘΙΠΔΟΥ οὗἩ [δ0 αἀἰϊνίηο ἰδν πίη [6 πδιίοη 

δηξηξο ἴπο πῆοῖϊθ. Ηδσῦοο, ἔθ ΠΦΙ τόσο ττλ ΣΙ ΚΏΕΥ ςδΠ]οὰ 

Βῃορδμοῖ, Ἡογοδδ ἴῃ ἢΪ8 ΤΩΣ ΠΠΑΣῪ Ομδυδοῖοσ Ὧθ που] δνθ 

θδώπ ΤΏΟΤΘ ΡΓΟΡΟΓΙ οδϑὰ Ὁ Ὑ Ἴ, οἵ. οἱ. Η!. 9. Ὧν. 
Βδο;τοδηῃ, ᾿ξ [8 ἐΣΌο, ΘΧρ ΙΔ 8 ἴΠ6 [{10 )υάβο (65 ἀεσί γοὰ ἤγοια 

ἴ) δοοοῃμὰ οὗ ἐδο ἴγοϑ πιϑδηϊηρβδ οἵ ὍΘ᾽, Ἰ. ἰο ἡυάρο ; 

4, ἴο δᾶγο, Ὡδιηοῖυ, ὉΥ αἰοτνάϊωρς πιδιῖςοθ; 8. ἰο τα]6) ὈΥ ἐδο 

διαὶ δαὶ ἴλ6 Ο Τ.. νίον (Ὡ9 δοιηϊδίληοθ βοΐ ὉΥ Φοβούδα ἴὸ 

μἷδ ορργοδδοοὰ ρεορὶθ δ8 δὴ λοῖ οἵ τοισί υϊγο }πιδεϊοο ἰοτδσὰβ 

Ὀοΐίῃ ορργοδδεὰ δηῃά Ἴὀρρσοδδοσ, οἵ. θθη. χν. 14: Εχ. Υἱ. 6, 

υΥἱἱ]. 4: Ὀυϊ ἰὴ δυοῦ ολρϑα Φοθοναι., δηὰ οὶ ἐδ ὨυϊηΔΏ 

δαιποτίεν οἵ ἴον, Ὀπί, οὮ 1:0 ΘΟὨΈΓΟΙΎ, κρϑακε οὔ ἔμ ἀεὶϊν-  ογζδῃ τπγουχὰ πμοπὶ [19 δοῖβ, ἰδ ἴμ6 7 κ6. -- Τκ.} 
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}ῖε5 οι θήν ἴῃ τπ6 Ποτ αἰ Αγ πο58 οὐὗὅἁἨὨ [86 ΤΟΥ] οἸοε 
---α αἰβότοποο, ἰδ 8. ἔγιιο, οὗ ὃ εἰρτίποδηος ἰὴ 
15γδθ], δῃα οἰ βο  το]αῖρα ὅο ἴθ πδιοηαὶ Δα 5ΠΠΥ. 
ΤᾺ δυᾶρθ 848 ΟΠΪΥ 8 ῬΟΓΒΟΠΔ] οοτημϊβδίοη. ΗἸ 
σοῦ ἰ8 ἴ0 τϑιϊπβρίγο ἰ5σδοὶ τὶ ἀἰνῖηθ ΘΠ 81 Άδηι, 
απὰ τῆι18 ἴὸ τηᾶ Κα 1ΐ νἱεϊοτίοῦϑ. Ηδ γοβίύογοβ π᾿ η 08 
ἴο {π6 οοπάϊτίοη ἴῃ ἩΜΙΟΝ ὉΠΟῪ γοσ Ὀὴ [Π6 ἀοϑιῃ 
οἵ ΨΔοῤῃιδ. 
ουἵ ἃ Ἰυάρο, [116 πδιίοη ἰἰβ6 } 7 πηδἱηἰαϊηρα [86 ΔΎ, 
δη χυπίβι μά ἰοπιρίδιίοη. 8Γ86] μδ8 ἐπουρῆ ἰη 1(8 
αἰνίπο]ν-ρίνοη ἰανν. δ γηρς δρϑοῦϊ {Π||8 ἀπα (86 
ἀρονας, ἴς οοὐἹὰ Ὀ6 ἔτοο; ἴοῦ αοὰ ἰβ8 115 Κίηρ. 

αὖ ῖ 15 το λκ. Ὅς Δυάᾶρθ 15 ϑοδίζοὶυ ἀθδά, ὈδίΌΓο 
[6 δι ΠΟΥ ΟὗἨ 1Δ}Ὁ7 18 διαίσοη. ἴὐη!{γ ἰ8. Ἰοβῖ, δπὰ 
{Π|6 ΘΠΟΙΑΥ͂ ἴΔΚ6ὸ8 δαναπίαρο οὗ 6 τρδϑύθυ 688 ἀΪ8- 
ογάοσυ. ΤῬΤμογοίοσο, Φυάροβ, γαϊθϑϑθὰ πρὸ Ὁ Οοά, διὰ 
εἰτάρα τ ἔγοϑἢ βίγοησιι, δισοροά οϑο ΟἸΒΘΓ, --- 
Υἱρόγοιβ ΓᾺ]Οτβ, [8}} οὗἉ Ὁ μέλον ΘΠΕΓΡΎ, ὑα1 οΔΠ16α 
ἴο οχογοῖϑα ππάρτηδῃὶ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ ἴῃς ϑρίτις οὗ ὅοα. [ἐ 
88 ὕθθπ Οὐβιίοιη ΔΎ, ἴῃ ΒΡΟΔΚΙΉΣ οὗ τἴ86 Ραπηὶο 
δι) εἰε5, ἴο ΠΟΙ ρα ἴποπὶ ἢ τῆο [τα ἰδ δλο- 

ὑπ. ΑἸ ἰν ἰ8 ΓΕΔΙῪ πιοτὸ οογγοοῖ ἴὸ τοραγὰ τπ6 
διε εί.8 ΔΒ ςοπϑδιίεα ἸΠΔΠ 88 Κίησθ. Αὐηοὴρ ἴδὲ 
ῬΠωηἰο 8 4180 ἴπο [ἰοα οὗἨ ϑ Κίπρ Ἱπο]ϊἀοα τη οἵ 
ΒοΡο γῖποββὶ 1ὸ βιιβαῦοβ γογῸ δὴ οἰοεῖθα τηδρ- 
ἐβίγδου, ἡ Ώοθα δπι6, ᾿ἶκὸ Ὁπδϊ οὗ τ0 Φιπάροδ, νὰ 8 
ἀοιθ1|688 ἀογίνοά ἔγοπι ἴΠ6 ἴδεϊ τπᾶὶ ΠΟΥ 6180 οοη- 
δ τις τη Ὠσίιοδὺ ὑπαϊςΐα] δἰ ποῦ γ. ὍΠΟΥ βαῖ 
ἴη λιάρτηοηῖ (αα 7μ5 αἰσεπά πὶ) θη τὴ6 ἀθβισῃβ 
οἵ Ατιβῖο σὰμπιθ τὸ ᾿ἴσμὺ ([ὐνΥ, χχχὶν. 61). [1 16, 
ἱῃ ζοΠογαὶ, ὈΥ ΠῸ ΠΙΟΆΠΒ ὈἸΠΟΟΙΏΙΠΟΙ [ὉΓ [ἢ τπηᾶρὶϑ- 
ἴΓΒΟΥ οἵ Δ. (διππις πιασίδίγαξιι), ἃ8 ἴῃ [6 δ᾽ ραῃ- 
18} ἄρδει (μῖνγ, χχυῖ, 87), ἴο Ὀ6 βΒι γ]οὰ "ἢ ἡποὶ 
ἃ. 6. δα 65. νν Ἰαῖο 885 ἴὸ Μίιά 6 ΔΑσὸβ, ἴπὸ 50]6 
οὔ ραπὶβῃ τηδρ ϑύγαῦθ8 νγγα8 7μα᾽ε8. 6 Βἰρμοβὲ 

1 τμίοι Μονοῖ (ΡΑσδηίξίογ, 11. 1, 686)" 6 ἐσηρτγοροτὶγ 
ογϑυϊοοῖοι. Α ἰποδο ὙΏῶο ὀχοιοδοὰ κσουσγηπιεμίαί [χηο- 
ἘΟΏ8, ΡΓΌΡΟΣΙΥ δυιῃθο] 2οὰ Ὁγ ἴὯ6 δεαρίσο, ἐμ Οτϑεὶς [δἢ- 
ξύλκο οοὐ]Ἱὰ δΟΔΙΟΘΙΥ 68}} ἔμο πὶ δὴν ̓ ς Ε͵86 ἡμμ βασιλεῖς. 
Βοιὴθ βοοά χοϑιιδυκδ διδίηδὲ Ἠθθίθη ὃ ΥἹΟῪ οὗ (Ὠἷ8 τδίϊοῦ 
Ὑ6Τ6 τιϑὰθ ὮὉΥ «. α. δοιοοθος (Αργιπἐοίεἰεε᾽ Ροίιεἰξ, ἰ. 198, 
196). 

2 Τὸ 18 ΟὨΪΥ ὨΘΟΘΙΒΑΣῪ ἰο τοΐδσ (ὁ ὃα δηρο, πον .7.ν- 
αὐεε4. ταῖν τοϊδιϊοβ ΤΟ ἴῃ [9 Φαῦν ΡΟ  εἰοαὶ δηά 
λυ οἶδ) ὨΙΦΙΟΕΥ οἵἉ δ}} πδύῴώοωβ. Οὗ. αὐαπι, Πεοῤμϑαμεγιλώηιεν,͵ 
Ῥ. Ττῦ0, οἷς. 

8 [ἢ γ. Οδβαδοὶ, ἴὰ δισίνης οἷος ὈΓΟΥΪΥ͂, 8886 Ὠοῖο Ἰοΐ ἃ 
Ῥοΐηϊ οὗἩὨ δομδί θσϑὺ]9 ἰηίογοδὲ ἰὰ οὐδοῦτ. Υος. 20 τοδιὰβ 
88 ΤΌΙΙο : “᾿ Απὰ ἴ86 δΔΏροῚ οὗ φϑῇονδῃ τὸ Κι θὰ δρλίηδε 
1δτι8], δηά π0 δβδίἃ, Βϑοδιιδο 16 ροορὶθ μεί ἰγδηδζγοδϑοὶ 
ΣῺΥ οογοδηΐ ΜΏΐΪο 1 οοπιπιδηάδα [μοὶ δλιΏΟΓΆ, δὰ ἢδνο 
Ὡοὲ οδικϑοηϑὰ ἴο. ΠΥ γοίοσ, 1 δ'χὸ ἘΠῚ οί," οἷς. Ηον [6 
(186 γοιβὸ οοπηοοὺδὰ τίϊὰ ἴπ6 Ῥγοοοάΐηχ ἢ ει. 11-19 
Μαγὸ αἰτοῦ ἃ Ὀϊγὰ 8-6γο τὶον οὗ [πὸ π0]9 ροτίοὰ οἵ ἐδ 
Φυάκοα. ὙΤΏΘΥ Πᾶν ἀσβοτίθοά ἰΐ 8ῺᾺ ἃ ρμρογίοἀ οἵ σοῃδίδηςῦ 
τοπονγοιά ὈδΔο Κα  α, 68} ἀοττη Θοἀ Ὁ Βι Ὁ Γ ΟἹ 12786], 
δηὰ ὨοΣ ῬΟΓΙΩΔΏΘΕΓΥ σὐγοά οτνοὰ ΌΥ ἰὴ9 οἤζογίδ οὗ ἰδθ 
ΦυάχοΒ. ΤΠΟΓΘΌΡΟΩ γα. 20 ῥγοοοϑὰδ δα δῦογο; δῃὰ (δθ 
αυοβίου δυίδεβ, ἴὸ τῃαὶ ροΐηϊ οὗ ἰη6 ἴῃ [Π6 π|1016 ροσίοὰ ἰὲ 
“δὲ. ἰο ὕὉο τοίοττοά. Ὧτγτ. Βδοπιηδηη δύχῦθα (δῦ ἰὼ το. 20 (ἢ 9 
ὨΔυΤαΙγο ρβοοδ ὑδοῖ ἴο ἐδ [[ ΒρηΘΏ09 ᾽) Ργοποιιηοοά δὲ 
Βοομιίυλ (869 Υο Ὁ. 8). “εν. 20.,᾽) δ δαυβ, ἰ δἀδ [ἰο ἰδο δὰτ- 
ΥῸΥ ἰῃὰ τοῦβ. 11-19] ἐπι, δείογο Οοὐ δ δῆχος διἐδίηϑὰ 118 
σοτηρὶοϑῖθ Θχργοβαῖου ἰπ ἀ6}} γοτίηςς Ιφγαϑ] ἰπῖο ἔδο δὰ οὗ 
εἰσγβῆμθ πδίϊοης (νοῦ. 14), [Ὁ Ὡδι' ΔΙγοβὰγ τηδηϊθειοί 1861 ἰῺ 
πο ἀοίοττηιϊηλ!ου ποῖ ἴο ἀτῖγο ἴοϑο ἡδίίουβ ουὔὲ ; δυὰ πίῃ 
116 (9 Ὠδτιταϊδνο χοζυτηβ ἴο ἰδθ υὐκτηοθοϊ οὗ Βοοδίπι.᾽" 

Αοοογά!ηρὶν, δ Ἰω οτρσοὶδ ἐμ “ὙΩΝΝΔῚ, “ δηὰ Βο μα!ὰ," οἵ 
γοσ. 20, δ ἰαἰτοὰυοίηρ δῷ δοῖπδὶ αἀἰἱνίηο ὈΓἔοΥΔΙΟΘ, ὩΒΕΠΘΙΥ, 
ὯἯπο ΟὯ6 ἀοϊγεγοά δὲ Βοοβίη. ὙΠ ουΣ ζοονίωης ἴμ0 πῇοἱο 
οουτεο οὗ Ὦν. Βαοῃιηδοη ΒΒ δυχζυμθηῖ, ἰὰ 16 δηουδὴ ΠΟΙῸ ἴο 
ΜΑΥ {πδὶ Πἷ5 ΘΟΠΟΙ πο 6 δΌΣοΟΙΥ πτοῦς, δηὰ τῆδὺ [6 θοῦ ΓοΘ 
ΟΥ̓ Ὠἷκ ΘΙΤῸΡ [68 πῃ ἐπ τίου ἢ6 ἰδκοα οὗ πὸ πογὰβ βροκϑῃ δὲ 
ἘΒοοδίπι, ὙΠΟ ΔΙῸ οὐ Δ ἢ ΘΟ ἴΘη06 ᾽) οὗ “᾿᾿υάκπιοηῖ,᾽" Ὀπὲ 
ἃ ἰσαγηΐπρ, ἀορυϊχοοά ἰὼ οὐγίαια {110 Ὠδοθαδὶ ἐὺ ἴος ἀδηοπηοίπρ 
ὁδυύθκταοοί. Το ἔγὰθ σοπηῃρούοῃ, ἴῃ ῺΥ υάατησοῖϊ (Δῃὰ 586 

Νὼὸ Βαρορθθου ΕΓ ὨΘΟΘΒΒΆΤΥ, ἰἢ Ὑλτἢ- [ΟΓάΘΓ. 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ Ὁ 6Ε8, 

οὔἶοοῦ οὗἩ Θαγάϊηϊα νγχὰβ ἰοστηθὰ λιάες.3 Τὶ [5γ86]- 
116) Φπαροβ αἀἰθον ἔγοτῃ ἴΠ6 βυβοίοβ, ποῖ 30 πο ἢ 
ὈΥ τὴ6 πλῖπγο οὗ [Ποὶγ οὔῆς 4] δοινν. 89. ΒΥ 16 
ΒΟΌΓΟΘ, ΡΌΓΡΟΒΘΟ, δηὰ οσχίθηϊ οὗἁὨ πεὶγ ρουνεσ. πὶ 
ἰβγϑοὶ 4150 σοτητηοη δλορλείέπι οχὶ βιὰ Ἔν συν ΠΟΙ ; 
Βαΐ [6 ῬΘΟΙΒΟΠ8 ὙΠοτλ ὐοα δεϊοοίοά 88 ἀ 6! σ ΓΕ ΓΒ 
ὝΘΙΓΘ ἰὴ 8. ῬΘΟΪΔΥ Β6Ώ86 τηθη οὗ ἀϊνίπο ἰδ δα 

ΤΠΟΥ 60 ποῖ ΤΟρΡΌΪΔΓ Ὀαϊ ΟΧιΓδογά ἢ 
ΔΌΪΒοτ 66. Ηθηοθ, ΠΟΥ ὙΟΓΘ ποῖ, {κ (ῃ6 δι ῖ- 
[εἴο8, οἤοϑοῃ ὃγ [Π6 ΡΣ Οοά ἰπιμε} ἀρροϊηϊο 
16π). ὙῊΘ δρί τίς οἵ [86 πδ ΟΠ] ἔμ 1} ρ]δοοά 1Π6 
δ ἴπὸ μοδὰ οἵ [Π|6 ΡΘΟρΪθ. 

γοΥ. 20, ἴδ Σ ποῖ 80 ΟἿ ἴο ἀγῖνο οὔ δ 
τῆϑυι οὗ [89 Ὡδίουβ ὙΥ ἢ ΦΌΒΒῸΔ 161 6 ὴ ΒΘ 
ἀϊοὰ. Τὴδ ρῥυγροτί οἵ [18 ἱππροτίδπι βοηΐθηος, 
ὙΠ ἢ ΠΟΠΠΘΟῖΘ ΟΠΑΡΊΟΙΒ ἱ. δηὰ 11). Β βίου ΠΥ δα 
ΒοορΤΑΡ Ι ΑΙγ, 8. 88. ΤὉ]]ον8: ΤῊ τ Ποῖ Ἰδηα, 
ἴτοιι 86 τ ΠῸάογτ688 οὗ ήοπι ἴο Μουηῖ (ἰδϑὰβ δη 
τὴ6 ““τοβά ἴοὸ Ηδπιαίι,᾽᾽ δηὰ ἔἴτομι Φογτάδῃ ἴο ἴῃ 8 
80, ὙΔ8 ἰητρηἀοα [ῸΓ 8.80]. Βαϊ ἴξ δὰ ηοῖ ὈδΕδ ἢ 
εἴνϑη ἴο Φοβῃια 0 οἰοαῦ τ ΐ8 ὙΠ0]6 ἰεττιΐοσυ. Α 
Κτοὺρ οἵ παίίοῃβ, οηυτηθγαῖθα οἢ, 11ϊ. 8, δὰ στὸ- 
ΠΑΪΠΟα ἰπ {ποῦ 8088. ΝΟΥ ἀϊὰ [Π6 ἱπάϊνιάπ 8] 
068, ὙΠΟ ΠΟΥ ἰοοὶς Ροδϑοβϑβίοη οὗ {Πεἷγ 8|10ἷ- 
ΤΩΘΙ 3, Δ ΚΘ Τρ ὐ λας ἀρσαΐηδι ἐποη (οἷ. οἰ. 1. 19, 
84). ΕΒρθοία!ν ἀὐο8 [Π18 οχρίδίπ γαῖ 18 καλὰ 
αὔογνο, εἢ. ἡ. 81, οὗἨ ἴ[Π6 ὶρδο οὗἨ Αδβἰιοσ. ἴβγδα,, 
1Πποτοίοτθ, νγ88 8[}}} βδατγτουῦπἀοα ΌΥ ἃ εἶτοϊο οὗ "θα- 
ἴῃ πδίϊοηϑ, ᾿ἰνῖηρ ἩἹΐη 118 ῥτοπιὶϑοὰ Ὀογάεσβ, ἴῸ 
ΒΑ ΒΟΙΒηρ οὗὨ [8086 σὸ 1} {Ποῖγ ἸΔΟἸΔΙΤΥ ΟΓΘ 
τοϊογαῦρα ἴῃ τἴ86 ἹΘΥΓΙΟΟΥῪ δεῖθα!]ν βυ ) υσαρρα (ςἶὨ. 
ΟΒ. 1. 21, 27, 80). ὙΠεθ6 ψεγο τῃ6 πδίοπβ ὈγΥ͂ 
ὙΓΠΟΤ ΤΟΙ ΟΠ Β δπὰ σοηΒὶςῖ8 γεγο ργεραγοὰ ἴῸΥ 
ἴβθτβθϑὶ, δπά αραίηβῦ Ὑἤομι, Ἰο ὉὈΥ αἰνὶηο}γ- πδρίτο 
ΒΟΙΌΘΒ, 1 ΓΟΒῸ ἱῃ ᾿ΆΓΙΚΟ Δα δας, 6551} γοβίδίλης. 

1 τΐοκ ὕγν. 8286] αἷδϑο δοζϑαϊγαβ 16), 186 δὲ Ὦ]οτα: Θεὰ 
οδβίυδ οοδδοά ἴγομι ὙΔΣ, ἴὮθγο ἮΘΤΘ 88} ΔῸΣ Ὡδέξουμ ἰοὐδ 
ἸῺ ρμοδδοδείοι οὐ ἰογγ ΟΥῪ ἰπἰδηοὰ (ῸΣ [5τ86], οἵ. 908}. χτδ. 
1.4. ΤΏΘΥ τοῸ Ἰοἷ ὑδιμροσασῖ!γ, δοιὰ [Ὁ ἴμ6 βοοὰ οὗὁὨ [αγαοὶ, 
εἴ. συὰκ. 11. 22, 28. ||. 1. 2. ΑΕ ἰδο διὸ ἰἐπ)6Ὲ [5.86] τῖτδ 
ΔΙ Θ δραΐηδὲ (ΒΏ6 ἀδῆρκος ἰμδὶ 8 δτοθα, δὰ ἀϊδεϊηςς 
ὑοἱά ἐμαὶ 17 ἐμοῦ οηἰϊαγθὰ ἰηΐο οἰοδοὸ δηά ζτίοηάϊν τοϊδίδοῃα 
ἱ ἢ (Π6 Ῥδορὶθ ἰδ ἰοῦ, Φομουδῃ που]ὰ ποῖ ἀγίῬα [πϑεεὶ 
οὔϊ δὲ 4]}, Ὀυὶ ποιὰ ἰοανο ἰμοῖ ἰο ὈδΟΟΠΙΘ ἃ δοοῦτθ ἴῸ 
ἴα, Φοκὶ. χα. 127. Νονογίμοῖοδδ, ἴδγδοὶ δοοῦ δἀορϑἃ ὦ 
Ἰΐωο οὗ οοπάπος ἰοπασὰδ ἔασ δυο 86 το ἀογοὰ ἰΐ ἰον ὈΣο 
ἴδδὲ ἴθ ὑγομ οἱ υδὰ τοϊδύδομβ τυδὲ δοοῦ ὃθ οαἰδυϊ οδνοῦ, οἷ. 
Φυάκ. 1. ΤΏδη οδαιο ἴπ6 πδγοΐϊηρ οὗ Βοοιμίπι. [ὲ ρεογοὰ 
ὉπδΥδ  ἶ. [Ιατδοὶ οἰ ογοὰ ἰῃΐο ἔ86 οἰοδοδὲ οομποοῦοιδ τλεξι 
ἐδο ποδίμοῃ, ογροοῖς σοδόούδῃ, διὰ δοζτοά Β68] διὰ Αβὴξα,- 
τοί, οἷ. 11. 6. ". 1] ΑΙ, Τὴθ ΘΟ βΘΏΟΥ οὗ “οδὶ). χχῖξὶ. 
12, 18 μδὰ δοίυ δι οοουττοὶ, δοιὰ τ οοπαϊείοσδὶ ἰτέα 
Ῥδαδοὰ ΟΥ̓ ἰπί0 ἰυσονοσδθϊο ἀοίοτιηϊδέίουῃ οὐ ἴμ6 μαζὶ οὗ 
Φοιονδ. Το Επιο οὗ {πὸ ἀο τοίου 3.}}6 Πποταίοσο ἴὰ 
[86 δοῦσαν μαγὲ οὗ [9 ρμοσίοι οὗ ἴμο υάροδ; Ὀὰϊ 86 ἕξι 
τηοϊηθξ δὲ υἱιὶς ἢ ἰδ πτοΐξ ἰαἴὸ ἴοτοθ ἨΔ Ὠοὶ εἰζηδιποὰ ὈΨ 
ΔΏΥ ΡΟ δηποιλποοτθηὶ, βηὰ δα ὁδοὶ διιοοδδαῖνα δροδίδ ο 
δαάοά, δ0 ἴο δροαῖκ, ἢ ἐξ δια εν, [6 δυΐμογ οὗ ἴὩ9 Βοοὶς 
οὗ ϑυάκου τοδῖζοδ οχργϑϑὲ χτωσηοῃ οὗὨ ἰὲ (Δίου ἴο ἰξ ἐδοτθ 
᾽6 αἰγοδὰγ ἰῇ στοῦ. 14 ὑ, 15 8.) ΟἿΪΥ δὲ ἐδθ οἷοϑα οὗ εἶα 
ΒΌΓΥΘΥ, ἬΘΥΘ, ΓΔΟΓΘΟΥΟΥ, ἰδ Γυτηϊδηοὰ ΔῺ δηδνοῦ ἰ0 ἐδ 
ᾳυοείίοι ΜὨΪϊοὮ (ἢ6 σουΐον 186} οου]ὰ ποΐ Φαἰϊ ἴο δυκοαδῖ, 
ὙΨῺΥ αϊά ἀοὰ ᾿ραγνὸ ἐΐοϑο ἡδέϊοηϑ ἴο δ ἃ οοηῃδλπί δῆδτοε ὃο 
ἴωτβο ἢ ΜΔῪ ν δ ᾿ξ, δὴ ΘΥΘῸ (6 τποδὲ ποζοίο Ψυάξιεα, 
τα θῺ 711] οὗὐἨ (ΔΙ ἴῃ αοἀ δηὰ ξοοὶ ἴ0γ [δγϑοὶ, ἀϊὰ Ὡοΐ οχῖϑς- 

ταϊοδὺθ ἔβα ̓ ᾽ ΤμῸ ΟΜ Ὶ οἵ τὸσ. 30, ἱβογοίοσο, ἀθδθ τιος 
ἰηϊτοάσοο δὰ δοῖπδὶ ἀϊνίμο αἰΐϊδεσαθοο. Τὴ δυΐμος ἀοχίνος 
16 Κπονιθάρο οὔ ἀοὐ Β ἀοίοττη διίου, δταϊ, ἴγοιῃ ἁο6}. σσχῖῃ. 
18. ἀπὰ δβοοομάϊγ, ΔῸπὶ (06 σοῦγδο οὗ ἴπο πἰδίοευ  Ὀπὲ ἔπ 
ΟΥοΥ ἰο σὶνο ἰσοργοδαίνουθαβ δὰ ἴογοο ἴο Ὠὶ8 βίλιομθηΐ, ὮΦ 
ρΙοίδοθ ἰὸ ἰῃ [86 ἴοτια οἱ ἃ δου ποθ ργουοθησοίὶ ὃὉγ Θοα ᾽" 

(Κοῖλ Τρο Ἵ ἴὰ ἽΓΙΡῚ ἀδυοῖοα Ἰορίςαὶ, ποῖ ὑβθροσαι, 
δοαυδηοο. Ο0Ὁ ἰδ9 οοπηροίου οἵ γοσ. 22 ΩἹἹ. σπῖτι τεσ. 21, δ 
ποίο 7 υηάδον ἐπ τοχὶ. -- ΤΆ.} 



ΟΗΑΡΤΕΒ [Π1. 1-. θ9 

Ὑὴὰ ἐμοῖτ ὁπυτηογαίίοπ, ὈγοΗΥ τδᾶθ ἴῃ οἢ. 11]. 
1-δ, (86 ΔΌΙΠΟΥ ΟἸοβοα Ὠἷβ Ἰηϊσοαποίοη ἴο [ἢ6 ΠΔΓ- 
τϑῖῖοι οὗἁἨ δυὐυδοαποηῖ οὐοηῖθ. ὙΠῸ ἰδίοτίοδὶ δπὰ 
ΤΟΎ] Ὀδοκστοαηὰ οὐ σὰ ϊσ {6866 ΔΙ͂86, ἰδ ΠΟῪ 
εἰεασ. Νοῖ ΟὨ]Ὺ {π6 δοδθῆθ δηὰ [Π6 οοτη δίδηίδ, θαὶ 
Δἰκὸ [06 σϑῆδοβ οὗ οοῃβίος δηὰ υἱούουυ βάν Ὀθθῃ 
ἱπαϊοδυρά. 

ἨΟΜΙΙΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤΠ ᾿πάρτηοηῖβ οὗ σοα ατὸ ἱπάθβου 0 ]6 --α Πὲδ 
ΘΟΙ Ρϑβϑίοηυ 8 ἱπάοίβεραθ]θ. Ἧ Βαύευον ἀοἀά μδὰ 
Ῥτοτη δθα ἰῃ ἴδ 6 ἸΑΥ, τητιδὲ ΘΟΙΏΘ ἴο ἰνκμὼ θὸ ἰδ ῥγοϑ- 
ῬΕΠΥ ΟΥ αἰδέΓ6 58. ἈΡΟΘΙΜΕΙ 8. Το] ονγοά ὈΥ συ ; 
ἴπ:0 1085 οὗ Ομδσδοῦου ΟΥ̓ [δὲ οὗ οοῦγαρθ. Ἡογοοῦβ 
θΟΟΟΙ6 σΟΥΑΓΩΒ ; ΟΠ ΌΘΓΟΙΒΑΚο ἴο Βὶ χη ϊ. δῃ δ πιθ 
πὰ ΘΟΟΙΤΙ ΟΒΙῚΘ ΠΡΟῚ ἴῃ6 ΠΆΠη6 οὗ 13γ86]ὲ. Τ]θ 
πδίοη οουἹὰ πΠῸ ἸΟΠΡῸΓ ῥχούρες [18 οἰ 168, ΠΟΥ ἱπαϊ- 
γἱάπι415 τῇοῖγ Βοθθ. ἴῃ ἀἰδβίσοβθβ, ἴ[π6 ΡΘΟΡΙΘ Γο- 
πγηθα ἴο {Π6 Δ᾽ΙΆΓΒ τ ἰσἢ ἱπ Ὀγοϑιτηρίτουβ ῥτ] 6 
1Π6Ὺ δὰ Ἰοῖ. Οἱαά ἰβύϑδὶ νορὺ ὑγπθη ἰδ ἤοϑατὰ [Π16 
᾿ἰὐξρεύλη Ἃ οὔ τοροῃΐδῃοδ; πεὶσ [δ6γ88] να Ὁ ΟὨΙΪΥ͂ 
ἘΠ 6Ή ἰξ [665 [06 ΒτγοΤ οὗὁὨ [πΠ6 ΘηθπΥ. Απαὰ (σά 8 
φορά ββίοῃ ἰ8 πόσην. Ηθδ σανα [6 πὶ ἀκ] ΣΤ ΓΟΥΒ, 
«δοοδίηρ, [612 [ΓῸΠῚ Δ ΟὨρ᾽ [8186}᾽8 πᾶ ροδ, τη κίην 
τἰδττι ΒΙΣΟΠΡ᾽ ΤῸΥ ΥἱἹΟΙΟΥΥ͂ δηὰ βαϊνδοη. Βαϊ ἴῃ ἢΪ5 
ἹΠΟΤΟΥ͂ Ηὸ οεδιαβίοποα ἴῃ6π. ΕῸΓ [δβγϑ6] τηθσϑὲ ὈῸ 
Ὁποῦ δπὰ οὐποδλίοα ὉΥ τηθδῃβ οὗ ᾿υἀρτηοης δηὰ 
ἸΔΘΙΟΥ. Τῃο τη ἴο 8806 ΤΏ ΘΙΩ Ὗ ἃ Κίηρ δά ποῖ 
γοῖ οοῆθ. Φπ6Δῃ δὰ ἔοττη Υ] ἰϑὰ [ῃ6 σϑη ; διιῖ 
πο ΠΟΥ τγδϑ [π6 οὐποδίίοη οὗ [18 τυ οοπιρ]εῖοά. 
δΦυάχεβ δύόϑο ἱπ [5γϑοὶ; Ὀπὶ (Πεῖὶγ οὗἶοθ 88 ποῖ 
δΒοσεάϊατυ. θη τ1Π6 δι δὴ αἰοὰ ἃ εοπάϊθοῃ οὗ 
ὩΔΏοΩΔΙ δῇδίτβ οηβυρὰ Π1Κὸ [πδ τ ΙΘἢ (Ο]]ονγοα τἢ6 
ἀραιὰ οὗ Ψοβίιυδ: 186 οἰὰ τοπιαίπθα δὶ 1], τΠ6 
ὙΟΏΒΡ ΒΡΟΞΙΔΉΣΕΙ: Τί Φαάροβ [ῸΓ ἴΠ6 τηοβὺ ραγί 
ἜΧΟΓΟΙθΘα ΔΌΙΠΟΓΙΠΥ ἰπ βίη] {τ|068. ΤΠ 6 Ποδῖμθη 
ψΕΙ ποῖ ΟΧρο ρα ἤτοι ἴΠ6 ΒΟΓάΘΓΒ αβϑισηθα ἴο 1[8- 
ΤᾺ6] ; [δτϑοὶ τηιϑὲ δι υτηϊξ ἴο οὐ το πο υγο {1|8]8; δηα 
ὙὯδπ ἰὲ ἐπ|16α το δίδηά, βθη οϑηθ ἴπ6 ἡπαρτηρηῖ. 
Βαϊ ἐπ {Π18 ἀ 1801 011 π6, σοτηρβββίοη ΟΟΠΒΙΔΠΕΥ͂ τπηϑῃ]- 
ἐξα ᾿ἴ86}7 πον. 71ὸ νοτὰ οἵ ἀοά σοπηϊπιοα ἴο 
Τηδηϊοβ 118 ῬΟΜΟΓ. [Ὁ ΔΌΪΘΙΎ τοασοὰ ὌΡ ΠΟΓΟΘΒ 
διὰ σμδπηρίοηβ. Τα σοηΐθη 8 οὗ [Π686 γὙΟΥΒΟΒ ΤΌΥΤΩ 
180 διυθείδῃοθ οὗὁἨ [πὸ Ὑμοῖο ΒΟΟΚ. [Ιδγρθ] πιαϑῖ 
φοπίοπηά, -- ἰ, τ ἢ δίη, ἀπά 2, πὶ ΘΠ ΘΠ ΐ68 ; ἰΐ 6Χ- 
ῬΕΓΙΘΏΟΘΑ. ---1, τ[ῃ6 ἀἰδεὶρ} πὸ οὗ ἡπαρτηοπῖ, ἀπά 2, 
186 ἀἰροῖρ πο οὐἁἨἁ φοταρϑδβϑβίοη ; Ὀπῖ πη ὀοηῦθβί δηᾶ ἰῃ 
ἀἱροὶρ μα ταὶ εὶς ἢ ΔΡΡΓΟΥ͂ΘΒ 1156} 15, ---1, [116 νἷο- 
ἼΟΤΥ οὗ στερεοηΐδῃοο, πὰ 2, [Π6 ονοάΐοηςθ οὗὨ δι (ἢ. 

ἀν: αἰκυπσωστα τὐτμαν ττρ σας 

ΤῊῦΚ [86 σοῃο Ὁ οὗ 6 Βοοϊ οὗ Φυάρεβ αῇοτά 
8 Ἰοοῖκ ἱπῆο ἴῃ6 Βἰϑίογυ οὗ (ἢ τβίλδη πδύοῃβ. Τ ΠΟΥ 
ανο ἰοαπὰ ὈΥ ΘΧΡΟΠΘΠΟΘ ὙὙΠδὺ ουθὴ ἴῃ 8 τηρᾷ γ 
πον] 186 δαὐιοε ΔΙτηοδ᾽ ἱπν ο ΠΤΑΤΥ Ρα 18 ἰη10 [6 
τηου δ οὗ οὔθ οὗ "8 σμαγβοῖοτθ (Β. ΑΌΘΚοα, Οτεί- 
ηβεο, ἱ. 48): “ὙΓΌΪΥ, θη ποθ ἴθ ζύϑηϊο 
ΤΟΟΚ οὐ ὙΔῖοἢ τὴ 6 ΠΌΤΟΝ 8 τεδτοὰ [88 οσυτη ]οά 
ΔΎΘΥ, 8}1 ΟἿΒΟΥ Του ἀ ΔΒ ΟΥ̓ 0]6 δέου ἱΐ, δπὰ 
ποῖπίηρ τοσηδίηϑ θαϊ ἃ πδῦοῃ οὗ οοαγὰβ δη γο]ῈΡ- 
τυ Δτῖο8." ΑΔ ρἴδηοο ἰηΐο τπ6 βρίγι πι8] 118 ΒΠΟΥΘ 
{Π|6 ΒΆ 16 ῬΙΌΟΘΘΒΒ Οὗ ΟΠ δι βοιηθηῖ δη ἃ ΘΟΠΙρΑβδίοῃ. 
ΓΟ Αροβῖϊο βϑδγβ (2 Οὐου. χίϊ. 7): “"α᾿πὰ 1686 1 
Βῃου]ά Ὀ6 ΘΧα] ρα δθουθ τλθάβαγο ΓὨγουρὶ [Π6 δθ0- 
ἄδποο οὗ (δ σου δείοῃϑ, ποτα γὰ8 ρίνοη ἴο ΠΙΘ 8, 
τόση ἴῃ 186 δ6δὶν, [Π6 ΤΟ ΒΒΘΉΩΟΥ οὗ ϑδαίδῃ, τὸ θυβος 
τη6, Ἰοβὲ 1 Βῃου]ὰ δ6 Ἔἀχδ]υθα δον τη ϑΌ ΓΟ. ΕὟὌΥ [018 
τοΐηρ 1 θοβδουρσῆς [86 Γοτὰ τἢτῖςο, τ δ} ἰδ πιϊσἢϊ ἀ6- 

ἔγομι πιθ.. Απά δ[ο βαϊὰ πηΐο πη, ΜΥ͂ ρτδεθ ἰβ 
ΒΟ ΘΠ [Ὁ [866 : [0Υ ΤΥ ΒίΤΟΏ στ 8 πιδᾶς ρμογίδοι 'ῃ 
ΘΔ Κη688.᾽ Α τοσθηΐ ΡΒΠΟΒΟΡΠΟΣ (ΕἼθομον, σδδελ. 
ἐγ ποιογοη Ῥλιΐοσ., ἰ. 11) ἀφ ῇἴπο 8 ῬἈΣΟΒΟΡΗΥ ἴο ἢρ, 
ποῖ 80 πο ἢ πηΐνο 88] βΟΊΘ 06, 88 δ ἀπο ε. Τί 
(5 Ὀ6 οογγοοῦ, ΓΟΡΟὨἴΔΏςΘ ἷ8 [6 [6 ῬἢΣἸΟΒΟΡΗΥ͂ ; 
ἴον ἴῃ τοροπῖδποθ 8 ᾿ΘΔΓΏΒ ἴ0 ΚΩΟΥ ἐπηϑο ἴῃ 
81} 186 νδουϑ σομ αἰ ΠΟ 5 οὗὨ ΔΡοβίδϑΥ δπά γχιιΐη, 
τοβοοϊοι δηὰ τοῦισγη, ὑσάθ δηὰ Ῥϑηϊίθηςο, ποαγῦ- 
αυἱϊοκροηΐης δηὰ Ἰοηρίηρ δἦεσ ἀϊνίηθ σομπιρϑβεβίοῃ. 

ΒΤΑΒΚΕ: ΕΔΙΠΟΓΒ, ὈΥ 8 Ὀαὰ οχϑπρίθ, τηδῖκα 
τ1Ποῖν ΟΠ ἄγη οσϑο πη (ΠΟΙ ΒΟΙΥ6Β; ἴον ἵγοιι οἱ ἃ 
β' ἢ8, ΠΟῪ ΟἾ68Β ΓΘ ΘΟ ΠΠΌΔΥ ατονηρ, ΤΉΚΒΑΜΕ: 
ΑἸ δουρὶ αοά ΚηονΒ δηὰ τὶν δὶ ἱπηπη δΙ.] Υ Ρπἢ- 
ἰδ 811 παῦ ἰδ ἰάθη ἰῃ πηθη, ἢΐ8 τ ϑάοπι ΘΠ ΡΙΟΥ͂Β 
τοιηρίδιίοη δ ἃ ΟἿΠΟΥ ΤΘ8}8 το ὑτίηρ 10 ἴο {πὸ ᾿ἰχῆϊ, 
1πδὴ 18 υΒοθ. ΠΙΔΥῪ ὍΘ Τηδηϊδδι ἴο ἢΪ8 ἐγθαίιγεϑ. 
ΤῊΣ ΒΑΜῈ: ΤὨγουρὮ {θα ]διίΐοη δηὰ [Π6 ΟΥΟΒ8 ἴῸ 
[86 ἀχογοῖβο οὗ δ [ἢ δηὰ ορβάϊοηοςο, ὈΓΑΨΕΣ ἀπ ΠΟΡΘ. 
Απὰά 61} {π18 Ἰθηὰβ ἴο οὟγ ροοὰ ; ἴογ ἀοἄ ἰδπηρῖβ ΠῸ 
ΟΠ6 ἴο 6Υ]}. ΤῊΞ ΒΑΧΕ : ΤὨουρὮ αοὰ ροττηϊῖ, Ηθ 
ἄοοϑ, ποῖ ἄΡρτγουθ, {π6 πητὶρ θοῦβ ΟρργΈβ50γ οὗ ἴΠ6 
αητὶρ θοιβ, Ὀπξ ρα ἢ ἾΒΠ|68 ΠΒ ἈΠ Π ΘΟυ ΒΗ 688 ΒΘ 
ἢΐβ 60 18 ἱηνοκβά. 11800: Οοὐ᾿β αάρτηδηῖ οἡ 
[8γ86] ἰ8 1ὴ6 ποη-ἀοϑίτπισίοη οὗ ἴῖΠ0 Ποαίῃθῃ. 
Οβεμάση: Ετοπὶπ6 ἴδοῦ [πὶ [Π6 ὙΠ010 ΠΒΙΟΓΥ͂ 
ἄοοβ δὲ τῆ βαπιὸ πιο, [του ἢ βοδιογοὰ ἰηῖβ, ροϊης 
ἴο ἴ6 Βουτγϑηΐπρ' ρογίοα οὐ ἴβγϑθὶ ὑπάου τῃ6 Κῆρ, ᾿ 
νὸ ἰθατῃ {δαὶ τΠ686 ΘΟΠΒΙΑΠΌΥ-ΓΟΟΙΣΤΙΠρ ΟΥ̓ΘΏΒ 
ἄἀο ποῖ οοηϑιϊπἴο 8 ἔγι 1] 688 οἶγοὶο, ΟΥ̓ΟΥ ΤΟΙ ΓΙ; 
ΨΚ ΒόποΘ ἰἰ βίδσιοα, δαὶ τμδὲ (τοι τ 6πὶ 41}, Οοα 8 
Ῥτονίάθμοθ οοηάυςῖοα ἢ 8. ΡΘΟΡ]6, ὈΥ̓͂ 8 τοδὰ ψΌη- 
ἀογ.}]γ ἱηνοϊγοά, ἴο ἃ ΖἸΟΙΟΙΒ ρ04]. 

Τηιπιοταίΐοπ ὁ ἰλε λεαίλοη παίΐοπα [6 ἰο »γουδ 7εγαοῖ. 

σβάρτεεκ ΠΙῚ. 

1 Νον ἴμποβο ἀγα (86 παίίοπβ ποῖ {π6 Ι,οτά [96 ῃονυδ7 Ἰοῖς 
ὈΥ͂ {πθπ᾿, (σύόπ 88 τΔηΥ 07 ]δγαοῖ 8 πα ποὶ ΚΠΟΥΤΏ [ὉΥ οχροτίθαοο 

.1--. 

αὖ Γα8{7, ἴο ῥγοῦθ 1βϑγαθὶ 
411 (ὴῃ6 νγᾶγβ οὗ (δυδδῃ ᾽ 

2. Οηἱγν τἴδμαὶ [86 ραπογαίίοῃβ οὐ {86 δ] ἄσθη [50πᾺ] οἵ ἴϑγαθὶ ταῖρηΐ Κποῦν ἰο ἴδαοὶ {Ππ| 6 πὶ 
8. νψγϑγ, αἱ {Π6 Ιϑαϑὲ βοῦς 85 Ὀθίογθ ποὺ ποίπίησ {πογϑοῦ; )}" Δ᾽αμιαῖψ, ἢν ϑ Ἰοτἀ8 [ ρτίποιραο] 

οὔ 16 ῬμΠβεϊηθ8, δὰ 411 {86 Οδπαδηϊθθ, δπὰ 1μ6 ϑίἀοπίδηβ, απὰ ἴπ6 Ηϊν68 Πα 
ἄποῖὶ [ἀνγ6117 ἴθ τιουηῦ 1 βὈδποπ, ἔοι τηοαηὶ Βδαὶ-βθγτῆοι ππίο (ῃ6 ϑηϊογίπρ πη οὗ 

4 [με. παίο ἐδο.οοτοίηρ, ἑ. 4. ἐμο τοαὰ ο] Ηδιηδίἢ. Απᾶ (Π6ῪΥ Μ6ΓῸ ἴο ῥγοῦο ἰβγαϑὶ ὈΥ {π6πὶ, ὕο 
Κυον Βϑίμοῦ (Π6Υ πουϊά μθασκθη απίο (μ6 οομπιλπάτηρηϊβ οὗ ἴ86 Τωογτὰ [968ο- 
γ8}}, τ ἢ 6 σοι ηἀ θα ἰμοῖν ἐλ μΘτ ὈΥ τπ6 ᾿ἰδηα οὗὨ λ[ο868. 



6ι ΤῊΡ ΒΟΟΚ ΟΕ 07) 0088. 

ΤΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 γος. 3. -- τ. Οδδϑεὶ γοπάοσα ἐδ τοῦθ ἔγϑοὶυ : “ΟΟΪν ἐμδὶ ἴο κεῖτο οχρογίθηοο ἴο [20 Κοηοζδιίουδ οὗ 6 δοὺδ οὗ ἴῶ- 

δαὶ, ἰΏΟΥ τοϊκας ἰδοὺ ἰἕθαι πῶς ποι πο ἀμὰ ποῖ ἐοετωθεὶγ ἰδασὰ ἰο Κηον." Ηδ δῃρρ[ο6 ἃ δβοοοωὰ ἸΨῺΞ Ὀαοίοεο 

ΤΡ} (506 [)6 ὀχροαί ο θαὶον), δηὰ ἢ ἃ ποῖο (ποῖ πὸ ἐγδασίοα ἤγοτα ἰδο ἴοοἱ οὗ ἔπ6 466), τϑεωδσῖκε: “ αξ. 2 οοῦ- 

ἰαἰηδ᾽ ἵπτὸ δυδοτ δὺο οἰδυδοῦ ὠορομάσδαις οα ἰδο δι οοῖ οὗὨἨ ἔδπο ρείμεῖραὶ δεμίδωοε ἔῃ το. 1, πο ἰδ" ϑομοτα." [ὦ ἐδ9 
- . 9 τ 

δτοὶ οἵ ἴπιφῶο οἰδίδοα (ϑδοὶι οὗ ;ϑοὶ 'ς ἰαιγοάαοφά Ὁ ΨΩ), ἰδο φυθήοοῖ [5 Ιετβδὶ᾽ (7, ἐσ ὙὩ ΓΥΥ)} τὰ 
κδο δοοουά, ᾿τ9 ἠδείοηδ.᾽ Το ἄὅσδί αχργοδδοθ ἴΠ6 σοδυὶϊν οὐ τῶ 9 βοοοῃά ; ἐμπδὲ ἢ] ἢ ̓δεδοὶ ἀχρεήθηοοα 6, ἰδὲ (ῃ6 π- 

(ἰοφ ὑδαοῦ ἰἴ ψχ." Κεῖ! (το ζοϊ το Βοσίβοδ) ἐχρίαἰπα δὲ ἔο!οσσε : ἴΟΩΥ (55, πιὰ τὸ οὐδασ Υἱὸν ἰὩΔὴ) Ὁ ΚΙΟῊ 

(0 φνυθοραᾳυσῃξ κοηοκβοοδ (ΟΥ̓, ἢ. ξοποταιίίουδ δου Φοδῦπδ διά ὃς οοηιςαεηρογαγίυδ) οὗ ἴδ9 βοῦδ οἵ Ιατβοὶ, (δὶ 

Ηὁ (σδομονδα) τὶρδς ὑδασὰ ἔμδε πᾶσ, ΟὨΪΥ ἐμόοθο 80 μδιὶ ποῖ ἰδαγωδά ἴὸ Κπὸν (πρωὶ (6 πᾶσ οὔὕὁἨ Ὁδληδδιη)" Βαϊ, 1, εἴ 

ΤΑΥΤῚ πότο ἰὼ ἐμο δος, ἐδ δυϊδος οου!ὰ Βαγὰ!ν μανο δυο (0 Τοζθονο 81} δι ἰφαι εν ὉΥ Ρτοᾶχίως ἼλΙΣ 8 
Δα ἰαδη. οἵ ἀεείφῃ πα 2, Νιοσίης οὔθ πῆρ ἸΌΝ, υἱέβοας Ἵ ἰο Ιπἀιοαῖο οοὔτα!ααθοι,, οαὰὶ ΟΟ]Υ δ6 βαδοεαὶ- 
Ὠδίο ἰο {η6 ῥγθοθάίης. Τῆι ἴῃ π9 Βαρ δ δουίθαοο : δ 76 δαὶ ἰὼ ογάοσ ἰο ᾿ἶγο ἴο ποῖ," “ἴο ποῖ," ποιὰ Ὀο δὲ 

οὔοφ ἰωαϊοτρεοιθὰ δα δυνοσάϊοδίο ἴο “το 1ἴν6.) 4 δεοοοὰ ἹΨΡῺῸΡ τοϊκυῦ ἐπνἀϊοδὺο εοὐτάϊηδιίου ογο υἱζους ἴμο δδοὶ9- 

ἔληοθ οὗ Ἷ, οἴ ἴῃ Βορὶμῃ: “ὸ δὲ ἰῃ οτάου ἴο ̓ ἰγϑ, ἴω ογσδσ ἴο ποσὰ ;" πθοῖ νγὸ ἴδ] δὲ οὔοϑ ἐβδὶ “τὸ {ἴπ 

αὐὰ “ο ποχὶς " δῖὸ οοὐύγα δὺο δὺ ΠῈΣ 88 ἐμμοῖν γοίδιοῃ τὸ ἔμ6 ῥὈγίῃποίρωὶ! τογὺ [86 οουοογῃοά. Ηρδοσα, Ὦγ. Οδδδοὶ ἰωδοξίδ 

8 δοοομὰ ἸῺΝ; θυῖϊ (816 ἰ6 δῷὸ οχρϑάϊδοϊ ἴσο πιυσ |{πΦ οὐἰῶος ἴμο Θοτάϊδη ἱωος ἴο Ὀ6 δαιεέδοίογυγυ. ΒδἊοδιωδηῃ, 

ΜῸΟ ἰὼ [0 υπδίη ἀρστοεθ ὙΠῸ ΟἿΌΣ δίδπον, δυνοίάδ τἷ8 ὉῚ ἰσεδῖὶης ὩΤΞ29 8δδ ἃ κεταρϊνο δά νοσοϊδὶ μρῆτωδο. Δ9 

ὧς ΓΘ [ε 15 ποὺ Ἰαδοοὰ ἱπιρομσίο!ο εμαέ, τοπιαιαδατίας πμδὲ μ6 δὰ ἴα οἷ. “1, 10 (7 Σ ἩΥ 5, οἱο.), αὐὰ γος 
ὨΟ δι υδιδ 4}}}7 τοροδῦθι ἰὼ τασ. 1 Ὁ, 6 πυῖϊεσς οὐ συάκου ὕβο ἰξ Πότο δυσοϊαἰοὶυ, ἰο ἰμἀϊςαῦο Ὀτίαῆγ ἰ 6 ορροείις οἵ 

1π0 οοπἀ!ίοα δοτο ἀοϑοτί υϑά, ἴῃ νυ μ ἰοὴ ο8δὸ Ὅς. Οδδϑοὶ"5 τουδοσίως που!ὰ δ6 ϑαδιο θη} ἡπεεῖδοά. Βαὲ δἰδοο ΤΥ 

ἴδ" ΝΞ) (ταν. 2. 8) οἰδασὶγ σϑργεδθῃΐϑ ἐδ9 τιν: ἘΠΟΣΧΟ ΓΝ οἵ τοὺ. 1 Ὁ, ἰδ βοεσιδ οὑνίουβ ἐμδὲ ἐμο [Ὁ οἵ 

γον. 2 ἴἢ {πὸ Ἰῆϑῦ μοῦ τοδιυτηδα [([ι6 229 ΓΘ Ὁ ΠΝ ΣΤ οὔ τοῦ. 1. 8 τῶδϑν δύρροδο, ἰδεοτεῖστο, ἐμοὶ 

[89 Ργοοοῦῃ "τμϑαλ᾽" ἰξ Ὠδῦθ, 88 ἴγθα υΘΏΓΠΥ, οὐ εϊεὰ δἴλεε ΓΝ Ἷ, διὰ ττδοκίδίο, ὕγοαὶυ, ἔμ: “ Απά ἐδαθο δε (ἢ 

ὩΘύοπδ προ) Φομούδῃ )οίϊ ἴο σου [6γ86] ὉΥ ἴδστι --- ΑΙ ἰμδὲ 1δγ8ὰὶ πο ἀἰά ἠοῖ ΚΟΟΝ 81} ἔπ πὸ οὔ ὑδηδδῃ, ἰὩ 

οὕἶον ἐμδῖ ἰδ δον ζοποσβοῃβδ οὗ [1586] (6. δἱδοὶ ὠνϊκϊ Κον (υὐάοτγοίαηὰ δηά δρρτοοίδίο) ἐῆσαι (ἰ. 4. ἰμοϑθ τσ), ἰὼ 

ἴμδὲ Πο (ἰ. 6. ομογδὴ, οὐ ἴΠογ. 80 πδίΐοπδ) ἰδυφιιὶ ἐδ ψαγ, (οὐ γῶν ἰὼ βϑηογαὶ, Ὠόσονοσ, Ὀ01) ΟἿ (86 ἮΔΙΞ πιο 

(οτ, βασὰ ψγϑ 86) (που ἀἰά ποῖ ἠοττρθυῖν Κοον." Το ὅτι 17, δ Βδομβπιδημ σαπιδζίκα, ᾿ἰυΐθ ἐμ ἀοείκη οὗὨἨ ϑοξιονδα, ἴδιο 

βεοουὰ ἰδ ἰδΐης ἰο Ὀ6 ἰδυζὰῖ. Α6 ἴο ἐδ) ἰδδὶ οἶδυδο οἵ τόσ. 2, Γ τῈ)6 δοοϑηῖ ὕο ἀϊστοχαγὰθα, ἔμ ΟἹ] ἀἰ βοῦν ἐω τμ6 

ΝΥ οἵ (δ τοπάοτίπα Ὠσγα αίγοα ἰδ ἰδ ρίαταὶ δας ζ2 . Ὀσὲ (μ}8 ργΟῦΌΘΟΪΥ ατίϑαα ἔτοια (86 ἕδοὶ ἰμαὶ ἰδ9 πυϊίοσ᾿  τοΐπά δὲ 

ὁῦο6 τοσοῦ ἰο ἐμ “πα οἵ Ολοδδη." ΤῺ ὩΣΘΡ, οἵ οἱὰ, 14 ἀϑρι ἴτοτι ἐδ Ροίης οἵ ἐἴπιο οοουρίοι Ὁ τὰο ταῆας ξεῶ- 

οταϊίοι δ," δὲ ΜῸΔ Ὠδίωγαὶ (0 ἃ ττὶθοσ τὸ ᾿ἰγοὰ φρο ἰδίθ δα ἔῃ μοσίοὰ οἵ κίησβ, δῃηὰ ποὲ οπὶ ἐδδὲ ἴὼ νοι ἔμ ΓΤ 

οἵ τεῖ. 1, δοὰ [6 ἀακίφη, ἰοοὶ ρίδοθβ. ΤΌ πιδδου ϊμο ὮΩ ἴο γορτθδοηῖ ἃ ἔξω. ρὶασ. [6 Ὡοϊ υοτῦ υπδοαυδηὶ, οὗ 2 ϑαχο. χα. ἃ ; 

2 Κρε. ανῇ!. 138. Ὧν. Βδοδιτοβδοῃ οοϊππθοὶδ ἐμ6 6δὲ οἰδῦδο σἱϊὰ ΣΡ Ἷ, τοσρεοῖα (6 δοοου (ποῖ )οία ὩΣ 411. 

ἽΖΕΝ, τοὶ πίοι ὩΣ" Ὁ), δῃἃ σϑῃάθτ : “τὨδὺ 18.868] σηΐσιιε Ἰθασὰ ἴοὸ ποὺ. . . . ἜΣ, ὨΘΙΏΘΙΥ, ΓὨΪΥ ἔδοδο 
(πατϑὶ τς ἢ 'ΟΣῸ (οττιοῦῖὶν, ἔθου ἀϊὰ οἵ Κηον ἴδθπι πα ΟὨΥ (10 ΟΤΤΩΟΣ πᾶσα πίοι ἔπογ αἰὰ ποῖ Κπον."} Τὼ δοῦδυ ἐδ οὶ 

μιΔιο τί} δἤοοίοα ὈΥ ἐμ[6 οὨδηκο. -- ΤᾺ.] 

νογ. 9. ΟἿΪΥ ἴδδὲ ἴο αἷνο Ὄχρεοσίϑῃοθ ἴο 
[426 φϑιογδίίουδ οὐ ἰδ βοὴ οὗ 1δσϑϑὶ 1 ὸῪ 

ἙἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ΡΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, 

νοῦ. 1. ΑἹΙ σψῇο μεδᾶ ποὺ οχροσίϑηοϑθᾶ ἐδθ 
ὙγὙ οὕ Οδθδδῃ. ΓΠοΕ6 ΔΓῸ ΠΟῪ οὗὨἨ Ὑδοπὶ ἰΐ ΥᾺ8Β 
βαϊὰ, ςἢ. 11. 10, (δὲ [ΠΟΥ “ΚΟ ποῖ ἴ6 ψΟΥΚΒ οὗ 
6 Ιογὰ." ΤΠ. γουῃροῖ ΓΟΠΟΓΔΌΟΙ, δἷἴοσ (ἢ6 
ἀῤϑίὴ οὗ Φοϑῆπεα ἐπά τῃ6 6] ἀογβ, δπ)ογοὰ {6 ἔγιι δ 
οἵ τρπυτεν, θαῖ αἀἰά ποῖ οβιξπιαῖο δυραῦ ἴΠ6 στοδλῖ- 
πεδὸ οἱ ἴ)6 ἀδηῆροῖβ οηἀγοα Ὀγ [Π0 ΓΔ ΠΟΥ, δὰ 
τπογοίογο ἀϊὰ ποῖ 8ιἘΕἔἠ ΘΠ] Υ ναϊαθ τ86 Ποἱρ οὗ αοά. 
ΤΏ6 ὨοτΙΌΤΒ οὗ ψγχ8γ, ἴὸ Ὀ6 Κπονγπ, τησδὺὴ ὃ6 ὁχ- 
Ῥοεηοοά. ΑΒ. ἴμ6 σοπαποδὲ οὗ Οδηδδη πδὰ Ὀθοη 
οὗἨ ΘΑΘΥ Δοδιίονοπιθης ἢ [δ τδλὲ πὸ Ἰὶσῆῦ ταϊηρ ἴο 
{τί ρΡ ἢ ΟΥΟΡ 186 τα Κὸ ΠπΔΌΟΠΒ. 88 ποῖ [Π6 
τῦῖδο οὗ υάδ, δἰτπου ἢ νἱοϊογίοιιβ, ΟὈ] ροὰ θνογ- 
1Π|616 88 ἴο δυδηάοηῃ {ἢ νδ]]ου ἴο τ86 ἴγοῃ οΒασίοίβ 1 
ἰδυῖ οὗ εἐαὶ τ86 τἱβίην 
ἴ0 Κποὺ δηγιμίπρσ. ὙΠῸ 
ὍΔ ΠῚ ΟΔηλδῃ εἰσηίπει.᾽" 

ΠΟΓΒΙΟΠ ΠΟ ἸΟΠΘῸΣ ὙΥ]ΒΠ0α  ΠΟΓΟΘΒ, [6 
γ ἃ ποῖ Κπον ν᾽ ἢδΐ ““ 8 ἰγοϑάοπι. 

ταϊχῦ ἴϑδοῖ ἸθσΩ ὙΌΣ, Μἱ ΒΟ ἸΔΟῪ ἀἱὰ 
Ὡοῖῦ Ὀοΐοσο Ὀϑοοὴθ δοαυδὶἰοᾶ. Τῃὸ σοπδίττο- 
τἴοη οὗ τ6 βοηΐοθοῃοοῦ ἰ8 ἀἰϊβδιου]ς, δηά οοηδβο- 
4 ΘΏΠΥ πδ8 Ὀδοη ΘΑ ΌΘΠΥ πιϊϑπηδογϑίοοα (διροησ 
ΟἴμοῖΒ, ὉῪ Βογίμεδα). «Ὑπὸ ὈΟΟΚ ΠΟ 186 πδΥ- 
ΓΑΙΟΥΙ ἰβ8 δρουϊ ἴὸ ψτίῖο, ἰ8 8 ΒοΟΟΚ οὗ ΓΒ: δῃὰ ἰδ 
18 [ποτοίοτο ἱπουτηθοηῦ ρΟῚ Ἶπλ ἴΟ δίδτο [6 τηοσγαὶ 
οϑυ 868 ἱπ νοὶ [Π6866 οτγρίπαιοά. Οοά ῥγονεθ 19- 
ΤᾺ6] ἴον ἰζ8 οσσῃ ροοὰ. ΠῚ τι ἰη νον, “ Ηο Ἰοῖ 
(6 πδιΐοπϑ ἴῃ ρόϑοβ, ἴῸ ῬσονῈ 15.861] ΟΥ̓ πο πὶ.᾽ἢ 
Ηον ρῥτονο ᾿βγδοὶ  Βγ ἀδρυνίηρ ἰδ οὗ τοβὲ [σου ἢ 
πο. ὙΒΟΥ Θομρ6] βγδοὶ ἴο θοῇ ἴῃ οοπῆϊος. 
Ιη ἀσέδδι τπ6 ρδορίο ἸΘΆΓ ἴο ΚΏΟΥ ἴπο νἱοϊθποα οὗ 
Οδμδλη 8 ἢ ΟΡΡτοββίοῃ, δηᾶ, τ Ποπ Οοα βοη δ ΠΟ σὰ 

τυ ]ΟΌ8Π 688 οὗὁἨ [πΠ0 ῬΟῸΠ οὗ Γοβίογοα 
πἰν ἴοτ 118; τι6 ΘΙ ρ 4818 οὗἨ [6 το σϑα 
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8116 οὐ οπὶν (77), βίο ἰθ ἰαιτοάπορα ἐνίοθ. Β6- 

ἵποὲῃ ΤΠ. ἀπὰ ΘΟ ἃ ἸΦΘ 1 5 τὸ "δ 
ΒΡρ] οα,. ΤῈ Ἠρορτον ὑσὶ αἱ τἴδοθβ ὈΟῚἢ 

εἰδυροα (ΣΤ ἸΨῸΡ «πὰ Ὁ οὉ Ὁ 9), ΕΥ̓Ὶ 

μερί ποΐπρ τῆι ἿΣ Θ᾽, αἰοπρθίάθ οὐὁὨ ἐβοὰ ΟἿΟΣ 
ἘΠΒΟΙῸΪ ΔΩΥ ΠΟΙ ΠΟΟΙΥΟ, ἩΒΟΙΘΌΥ ΟΠἿ6 Ββεῖβ (Ὁγἷι 1116 
ξτουαμὰ οὗὨ 6 οἴμοσ. Οοὐ ἰδᾶνθβ ἴῃ6 ὨδίοΠ8 ἴῃ 

, “ἴῃ Ὁγάον ἰμδὲ ΤΥ παρ ἢ ϊ 686 ἢ} [86 [8ΓἘ86]- 
ρα ὙὮΔΕ ὙΔΙῚ ὙΠ ΟἧΔΠΆΔῺ βρη ρα, ---- ἢ ΟΥΔΟΓ 
18. ἡλόκα βο που  ΠΙΟἢ8 ταϊσηΐ ποῦν 1ἢ ὙΠῸ Πδὰ ποὶ 
γχεῖ Ἐχρεσίοπορα ἱξ. [τ 18 ποῖ ἴῸΓ ᾿Ἰϑο μηΐοδὶ ᾿ῃβίγαο- 
ὥου ἴῃ τι] ΠΠἸΑΥΥ βείθποθ ἔμαὺ Ηρ ἰθαύοβ {116 ΒΘ ι Π ἢ 
ΠΔΌΟΒΒ ἴῃ ἴδ! ἰαπα, θὰϊ [π8ὺ ΙΒΓ86] τιΔΥ Κηον τ ἢδὶ 
ἰξἰο ἴὸ ταρῦὸ νγαγ, τπδὶ ντῃοῦὶ σὰ 1 ἐΔη ἀο ποι}- 
ἵν δζαΐηϑι Οδπδδη, ἀπά τπδὲ, βανΐηρ ἴῃ ἴμ6 ἀ66 48 

, Οἵ ΘΟΠΙΘΙΏΡΟΓΑΓΝ πότορ8 8 Ὀγεβοηΐ ςοπθηίεγρατσί οὗ 
[6 ἐχρογίομιος οὗ τιοὶγ δ ΠοΥΒ, τὸ Ὀδ ΠΟ] ὰ (6 
τισιν σοῦ ποὺ οὐ Ὑτοιζηϊ [ὉΓ [5786] 
τγοῦσῃ Μοβὸβ δηὰ Φοβιυδ, ᾽ὅ ΤηΔῪ ἰοαττι ὨΠ ΤΩΣ 
δὰ δὰ Ὀπἰβαίοη ἴὸ ἴδο ἰδᾶτν. ΤὨὶθ τοάδοη ἢν αοά 
ἀμὶ ποῖ σδτιβα τῆ Ομπδαηΐϊθε ἴὸ ἢῈ ἀτίνοη ουϊ, 
ἄοδα ποῖ, Βονγθνυοσ, σοπιγδάϊος {πᾶὺ μχίνοη ἰπ οἢ. ἰδ. 
22. 5.86] δὴ Ἀροβίβιϊζε ἔσοῃ Οοά, οἢ]ν νἢς π ἰϊ 
ἧ26 Ἰυτροιίθη Ηλι. “1116 σοῃβθαιθηοβ 18 βου τ ἀ6. 
ἴῃ 115 αἰκίτοββ, ασοα βοηᾶβ ἔμοῖ δπᾶροβ. ὙΠ 686 
τΠθπιρὶ, ἴῃ μι] οτίουβ γ 8.5, Οὐ Υυἱοτογίου 8 Οβηάδη. 
Οτβιθῆι] [βγαϑὶ, θοΐηρσ πον δὶς ἴο οοῃοοῖνο, ἴῃ ΤΠ 6ῚΓ 
᾿ἱνίηρ τοϑ ἱτν, [Ππ6 στοπάογβ ὍΥ ἡνἰ ἢ ὐοὰ ἐΟΥΠΙΕΥΥ 
Ταἰδοιί ἐξ τὸ τ6 ἀἱρη!ν οὗἉ παιοπδ ν, 48 Ἰοαγηςὰ ἴὸ 
Κπον ἴ!6 δδηά οὗ ἰξΒ αοά. (ΟΥ̓ νεγῖ. 4. 

γεν. 8. Βὶνο υσχίῃοίραι θα οὔ [π6 ῬὨ Πδιέτι68. 
δοβῃ. χίϊ. 2, δεφ., Θῃη αππογαῖοβ [Π6 ὨΔΙΪΟη8 νν ΒΘ ἢ 
πΌΓΟ ἰὼ τοι δ], Ἐ 1 81}}} ποτα ἀἰβτ ποΐηρ88. ὙΠ ΠΟΓΟ, 
δόνενοῦ, 1[Π6 ΤΌΔ8ΟΠ, ρίνοη ἴῃ ΟἿΤ ραδβᾶρο, ἢν Οοά 
ἰεῖ τμϑτὰ τοτηδίῃ, ἰ8 ποὶ βίδα, “ΓΠ6 ΡῥΠΠοΐρΑ]} 168 
οὗ [ῆς ῬΠ πε πο5. πλβὲ δ6. ἰγοδίθα οὐὨ Θἰβο ἢ ΓΕ. 
ΤῊΣ Οβπβαη 08 δηὰ τΠ6 ΖΙἀοηΐλἢ5 ᾶτὸ 16 ἱπηδὶ- 
ἰΔηῖ5 οὔ τμ6 Ῥηςσπὶοίδη οοαϑῖ. ὍΠὸ ἱππροτίδησε οὗ 
Ζιάοπ ᾿ιὰ8 ΔΙγοϑ αν ὕοθὴ ροϊηϊοά οἱ 1π «ἢ. 1. 831. 
Τῆς ἀϊδίγίςβ. ποί ππάογ Ζιἀοπίδη ΒΙΡΓΟΠΊΔΟΥ͂, ἅΓα 
τείεγγοα τὸ ὈΥ ἴΠ6 βῬΈΠΟΓΑΙ ἴεττηῃ “ ΟἝΠΔΑΠΙῖο. ἡ ΤῊΣ 
Ηϊνῖϊο, ποτ τῃοποποα 88 8η ἱπμδοἰδηῦ οὗ Μουπὶ 
ἴρθδποῃ, ἀοοβ ποῖ ὁοσῦγ πη 0Υ τΠδΐ Π8Π|6 ἰπ δοκῇ. 
ΧΙ. 5. Ηοσ 18 ἴπόγο βροκοη οὗὨἨ πηάσοσ (6 ΓΟΓΙΉΒ, 
“Ἰδηὰ οὔ τὴς ΕἸ] 1168 (ΒΥ 118, οἴς.) δπα 4}} 1.6θ- 
ΠΟῚ ; ΠΟΙ, 8. ΙΠΟΙῸ ζΌΠΟΤΑΙ ἀοδίμηδοη 18. οἸὰ- 

φίογοα. ΤῊ παῖ ΤΙ ἱπάϊοδῖοθ δὰ οχρίδίηβ 
τ. ἴῃ ἃ τηβῆποῦ ΠΙΖΉΪΥ ἱπιογοδίίη. ΤῸ ΤΧΧ. 

τεῦ ΓΤ Ὃγ Εὐαῖος, δβίον ΓΙ, τη6 τοῖμοῦ οὗ 

811 τε Ἰἰνίπρ, [867 ρίνο Εὔα. ΤῊΘ ποτὰ ΓΙ, 

Π, ἴο να, ὙΠΘΠΟδΘ ΠΡ Β᾿ Ἰποϊυα5 ἐπα 468 οὗ 
“ΤΟΌΠΩ 688, οἰγου ΥΠῪ ΟΥ̓ ἔοσττη " ὃ 106 ὠόν, 
ὄσαπι, ἐρῳ;, ἰδ του, δπά δ [86 δβπ|6 πιο [Π6 ΞΟΊΓΟΘ 

οἵδ. Οοπβοαποηῖγ, ΤΙΣΙ απὰ ΓΝ σαπιθ τὸ 
δἰ ΔΕ Θ ΔΥΤΑΥ ΟΥ Θποδπιρπιοηΐ (ε΄. 2 ὅ1πι. 
ΧΧΙΝ, 11) ἀπά νἱ] (Νυπι. χχχὶϊ. 41), ΠΌτη [ἢ 6 
ΟΓΟΠΪαΓ ἴοττῃ ἰῇ ὙΥΠίο ἢ ΟΑΙΡ8 δηἃ ΥἹ]αρῸΒ τνοτο 
ἀϊεροιοά, ὙΠῈ ρϑόρὶθ Ἵδι]θά Ηϊνῖτ ἰβ {π6 ροομὶὸ 
{85 ταδίἀ 68 ἴῃ πάπας συ ασοα. ΟΜ το 186 ῥτόβοπι 
ὅΑγ --- πηατνοίοτιβ θη ΔοΙ Ὑ οὐὗἁἨ ὨλίΟΠ8] σαβίομη ! --- 
ἴπε ὙΠ]αρῈ8 ἴῃ Θγτίδ ἀγΘ 80 81} τπδὲ τῃ6 σοπΐ Δ }]ν- 
βϑιλροὰ ΒοΙ568 ΤΌΣ) ἃ οἰγοῦ αν βίγθοῖ, ἱποϊοβίηρ Δῃ 
ΟΡΘῺ δρδος ἰῃ [86 οδη το ἴῸΓ [Π6 Ὠογὰδ δηὰ ἤοςκϑ. 

1 Οὗ ϑοκῆ. ἵν. 24. [Οοϊαραγο [9 ποὺ Ὡπᾶος ““ Τεχίυδλιὶ 
κοὶ Οτκιοπι 10 6]."" --- ΤῈ] 

3 ΟἱὁὨἨ Ῥτοϊίασ, Ον. Μυιλοί., . ΤΊ. Ἠὸ ἰ6 βυςῖὶ δὲ ἀκραῖος, 
ἑπάκριος, εἴΘ. ΤῊδι ἀπεσάντιος 8180 Πδ8 ΠΟ ΟΥΘΓ τηοδηίηρς. 
Ῥτωθος σον αἰϑονθοτο. Μουπίδίη ἰοπιρίοβ, δαγ6 ΤΠ ΘΙοκοΣ 
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Μοάογῃ ἐγάνθ!]οσβ ἤν θαμὰ τΠἰ8 βῖν]6 οὗἩ Ὀπ1 ἴηρ 
81}}} ἴῃ 80 ἔτοῃῃ (86 Οτοπῖοβ ἴο ἴῃ6 ΕἸ γδῖθ8 
ΕΠΟΡ, χυ!, 1698). [τ ἀϊδήηρυ ηοά τ[Π6 Ηἰνϊθ 

τὰ ἴΠ6 ΟΥΠΟΙ πδίίοη8β. ἀπά ιἴ ἴ8, ἰῃ ἔδεῖϊ, ἰουπὰ 
ΟἿΪΥ Ὀογοπὰ τ[ῃ6 ὈΟυΠάΔΓΥ μοῦ ἱπαϊςσαῖϊρα; οἡ 
ΒουΐΒογη Γϑθβηοη, ἄρον Μουηΐς Ἠοσηοη. ΤῊ Ϊ8 
1Π ΓΟ ΌΤΟ 8150 ΘΟ ΤΩ 5 [ἢ ΓΟ ΔΓ Κ8 τηδ6ὸ αῦονο (δὲ 
οἷ. ὶ. 883), οα 116 ῬΔΙΓΔΙ]6] ρῥαββαρο, “08}1. ΧΙ]. ὅ, 
ὙΠ ετο γὸ πὰ ἐδὸ ἀοβηϊτοη “ ἔτοιλ Βδα]-γδὰ υὑπᾶοὲς 
Μουπὶ Ηοιτοη;," ἩΠΟΓΘΑΒ Ποῖα ψ͵ὸ τοβᾶ οὗ ἃ 
“τροοποΐ 84] Ηοστηοη." Βδε] Ἡοσοῃ, δοοοταϊηρς 
ἴο ἰδ εἰχηὶδβοβιίομ, σουτοϑροηβ ὌχϑοῖΥ τ (ἢ 
ἐλ πϊὴ: Πδ16 2606] οδἢ- ΘΙ Κἢ, βίης οὐ ἴῃ ΟΠΘ 

πὰ 5ΠΟΙΚῚ ΤΏΔῪ δίδηα ἴοσ δαὶ, ΨὮ]Ο, οα [ἢ 6 
οἴδογ, Ηόσπποι ἀογνοα [18 πδτὴθ ἴγομη ἰἴ8 ρθοι ΑΓ 

ται. ἸἿΘΤΙ 16 6 ἀϊαϊθοιίς δαμίνα]οηι οὗ τὸ Ηθ- 
ὕγτονν ΘΝ. ὉΠ ἴο τς μοῖρ μῖ, τπ6 ΠἰρΠ]δηά8: 

ἩΘΝ 186 ῥσοτηΐποπὶ ροΐπξ, ἐπ6 οοπιπιβηαϊπρ ἴοτ- 
[Γ688. Ηοττηοη, 88 ἔπο βου τ Ποτῃ ἴοοῖ οὐ ἀπ 1 δ ηπ8, 
18 115 Ἰοίτἰοϑὴ ρθακ. [Ὁ ἸΟΎΟΥΒ ρταπαϊν, Κα ἃ μἰληῖ 
(οἵ. ΕἸ τΡΟΥ, χυὶ. 151, 21}}, νον 4}1 118. βιιγγοιιπᾶ- 
ἴημ8, -τ {Κ ἃ ϑ]νοῖ-γοοίρα (οτίτονβ οὐ αὐ. 1118 15 
ποῖ ἴ86 ΟΠΪΥ ἱπϑίδποθ ἴῃ πο Ηογποη ἰ8 8 
ΤΟΥ ἴΠ6 ἢδΠπὶ6 οὗ 8 πιοιηϊδί. [τ 18 ῥγοῦ Ὁ 18 

᾿πἀορα παῖ τὸ τπ6 Οτθοκβ (πὸ Ηογτηθαι ἈΓ͵οπιοῆ- 
ἸΟΥῪ (Ἑρμαία ἄκρα, Ῥοὶγὺ. 1. χχχνὶ. 11; οὐ, Μδη- 
Ὠσγῖ, Οἴδουτ., χΧ. 1]. 512) βυρροβίοα ΟΠἸΥ 8010 
τοίογθπος τὸ Ηογτηθβ. Βιιϊΐ [Π6 ρτοδίον ἴπὸ αἰἢὶ- 
ΘΟ ΟΥ̓ βοαῖς ὙὮΥ ΗδΥπλο8 ΒΠοι)α ρῖνο ΠΔΠῚ68 ἴ0 
ΤΟ. ΠίδΙἢ ΡΟΔ ΚΒ, [86 ΤΏΟΓΘ ΓΟΔΑΥ ἀ0 να Γεοορηϊζα 8 

Ἡ Θ᾽ ἽΤΙ, ποῖ ΟἿ]Υ ἰπ ἐπῖ8 Ὀπ0 4180 ἵπ [Π6 ῬΓΟΠΔΟΠ ΤΟΥ 
οὗ Ἰμδπιηοβ, [ῃ6 Ηογξδαη ἔοοκ (Ἑρμαῖον λέπας) 
θη ποποά ὈΥ ατρακ ροοῖβ (ΒΟ Π}. ἄσαπι., 288). 
[τ δοςογ 8 ἢ 18. (παῖ ῬΤΟΪΟΠΙΥ ΒρΟΟ 68 ἃ Ηοτ- 
ἸΏΒ ῬΓΟΙΠΟΠΙΌΟΙΥ ἴῃ Οτοῖς α͵50. [τ 'β ον! ἀθηϊ 
Ποὺ ΔΡΡγορτ δου Ηοττλοη, ἴπ 118 βρη Ππολιίοη οἵ 
ΑΥπηοη, “8 Ὀγίγοβ5- Κα, το ηρ οἰ ποποο,᾽" 15 
τιιϑεἃ ἴο ἀδποῖθ 8 ργοπιοῃΐοσυ. Τῆο Οὐοεκ ἄκρα απο 
᾿88 τπ6 ὑνοίο] ἀ βίρη! οδίοη οὗὨ [ὈγΊΓΟΒ5. Δ ἃ ῬΤΟΙη- 
ΟΠΙΟΤΥ ; δπά Μουηῖὶ Ἠοιτηοη ἰἴ80} ἢ ΤΊΔΥ τὸ ἃ σογίδὶῃ 
δχῖθηϊ θῈ σοῃϑίἀογοᾶ ἴοὸ Ὀ6 ὈΟϊ᾿ ΟἠΘ ἀπά τ᾿ οἴ ογ. 

115 ονϊάθης τδὶ ἡ μοη ἐπ ΦΌΒ[. ΧΙ. 5 16 Ὀοπηα- 
ΑΙῪ οὗἁὨ [πὸ ΒοΒΉ1]6 παῖΐοπβ 18 ἀοποά 48 συπηΐῃρ; 
ἤἴτοπὶ “ Βδαϊ μα ὑπάογ Μουηῦ Ποτιηοη,᾽" δηα ΠΟΙῸ 
88 ὀχιίοπαϊηρ “ ἴτοπὶ ΒΔ] Ἠουτηοι ᾿᾿ οηνγαΓά, [Π6 
ΒΆΠΙ6 Βδογοα ἸΟΟΔ} ΠΥ 158 πιοαπῦ ἴῃ ὈΟΚῚ μαβλλρ 8, πὰ 
ἴα ΒΔ] Ηοπποῦ 18 ἰἀοητἰοὰ 1 1348]-σδά. 
ΤῊΐΒ 8. ΓΙ ΠΟΥ σοῊ βττηθα ὈΥ͂ {πΠ6 ΤὉ]]ονίηρ : ὍΤὴθ 
Ταιαπὰ ((λωϊη, 40 Δ) Βρθδῖκβ οὗ {πὸ δίῃ} νουβἢΐρ 

ψ σι ἰΒ τοπἀετοὰ “ΓΤῚ ΣΡ, ἰο ἴῃς Οοἄα οὗ {86 
ΤΟ Α]Πη, ἔ. 6. 8435 ΠΆΒΟΪΙ ΟΧρΙ αἰη8, ἴΠ6 ΔΏρΡῸ] ᾿ἰΚὸ 
πηῖο ΜΊΟΒΔΟΙ, τη ἰβ μἰδορα ονογ, [Π6 τπουἴᾺ1Π8 οὗ 
[Π6 νου ά. Μόοκοβ Βδ᾿ ΟΠ θη δάνδηοοϑ δὴ 6618} 
δηοίοπὶ οοποοροῃ, σαΓΓοηῦ α͵80 δοηρ ἴἢ6 Ατα- 
δίαηδ, ὙΠΘη ἢς βῖαϊοϑ (αρ. ἴθ Επτα, ὁπ 184. Ιχνυ. 
11), ἴῃαι Βδαϊ-μδά 8 [η6 βία Ζϑαάρκ, ἴ. ο. Ζδϑιι8. 
ΕῸγ Ζουβ 18 'π ἔδει τὸ Ηρ]]οηὶς ἀοὐγ οὗ 4]} πηοιη- 
{Δἰπη-Ρο Κδ,} τη ατοαῖ ΒΔΑ] Ηδτλοῃ. Ηδποο ἰξ νν8 
ΟἸΙΒΙΟΙΠΆΤΥ δπηοηρ ἴῃ6 Ηο]]ΟΠῸ8. 4180 ἴ0 ΡῬΓΘΡΑΆΓΘ 
ΒΔΟΓΙςἶΑ] 180105 πη {[1|Ὲ ξογνίοο οὗ Ζουβ᾽; δηὰ τὴ 
βα. ἴχν. 11] τὴ ΠΙΑΥ͂ ὑγο ΔΌΪΥ ΠΟΙ ρδΙῸ Ε͵808. ἰχ. 
40, ψοτο νὰ ἰϑαάσῃ παῖ ἱπ (Ἰγοποδ, τυ ἤοτο τΠ6 
βοορίγο οὗ Ζοιβ ννᾶϑ νοπογαϊοα 858 ἃ ρα] δαΐαπι, “8 
τ 016 ὙΠῸ ποδὶ Ἀπ ῬΔΒΙΓΥ νγὰ8 ἀΔΙΥ ᾿ ρτοραγεά. 
Αἱ τῆς ὈἰγΙ οὗ ἃ βοὴ ἴὸ Ποὺ πηδὶ, [58}} βαγ8 (ἀδῃ. 

(Μνιλοίορτε, 1. 110), ποθ ὁγοοῖθαὰ ἰὸ οἷον βοάν ΟὨΪΥ χοῦν. 
ΕἰοΏδγ. ΑΒ ἴον ῃ6 ὑδρὶο οὗὐ Ησογπιοθ οὐ Μουηΐ ΟΘ 99 
(Ραυδ. νυἱῖ!. 17, 1), 10 οουἹὰ ρμεγῆδρα Ὀθ6 πιδάϑ ὑγοῦδὈ]ο ἐμδὲ 
ὮΘΓΟ δἷδο ἴ89 Ὡδῖῃηθ οἵ [6 τηουηϊδίῃ δυρκοδίοα ἰδ).9 ἨΟΣΒὮΙΡ 
οἵ δσττηοδ. 
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χχχ. 11): Ἵδ ΝΞ ; πος τἴ86 ΟΒα]άθε ἰγαπαϊδίογε 
ἰγοδὰγ τοπᾶάον ὃν δἰ Ὁ ΒΔ (ότι. Τατρ.) δπὰ 

Ὁ ΝΣ (σόπδιι.. ΓΤ (εἶ 2 Κρβ. χχῆϊ, 
5), ἸΏΘΔΗΒ, Βίαγ ; “1 ὉΣῸ 85. {||6ὰ ροοὰ δίδγ {πδὲ δρ- 

8, -- [ὈγυΠο, 85 ἴη6 δερίυδρίηϊδ ΓΕΠΟΓ τύχη. 
ὙῸ ῬΙΔηΘΙ5, δ πρίϊοῦ πὰ νεηυβ, ογο ἀγαθουργοί 

(ΡΙαἴδγεῖ, ὅδ 76. εἰ Οε., οαρ. χὶν ὶ.), ὈΘΆΓΟΓΒ οὗ 
ΜΠ δὶ 18 ροοί, --- ἰ[Ὀτπηθ- Ὀτίπρογθ. Ηρηςς, Οδά, δὲ 
““Ἐογίυπο," σου] Ὀ6 οοπηροϊοα Ὀοιἢ 1 Λδίασγίο 
(εξ. Μονοσβ, ἤλαη., ἱ. 636), δῃὰ νη Β68] (ΨΔαυρὶ- 

ἴογ). ὙΦ ἰδ τηδη βθβεὶγ 186 βαπὶὸ δ ἴμ6 Ῥεγϑίδῃ 

ἘΣΤΓῚ (εὐ ὙΠ δὐὰ ὙΠ, Ὁ3} διὰ ὌΦΙΙ, οἱς.), 
Οσλοάα, Ἐς εἰρη ῆθθ σοὰ δηὰ ἰογά, φαϊΐα ἴῃ ἴδ 6 

βδηβθ οἵ Ὁ (εἴ ΨαΠετ, Ζεσ. Ῥετα. ζαῖ., ἰ. 
660). 1 τῃεγο Ὀ6 ΔῺΥ οοπηθοϊίοῃ Ὀοΐνθδη [μι ἐς 
ἴοστῃ δηὰ ἴπς Ζεπαὶς Αλααλάϊα, ἰὸς ἰδ ΟὨΪΥ ἴπᾶὶ 116 
Ἰδιοῦ τνδδ υϑοὰ ἴο ἀοδίσηδῦδ 186 σΟΠ 516] ]Δ ΟΠ Β. [ἢ 
ΠοΔΙΊΠΘη νἱον 8 οὗἉ 116, ἰοτίαθπο ἐπὰ σοοὰ οοἰποίάα. 
Το ΘΠ)ΟΥ͂ ἴ[Π6 γοοὰ {δίηρβ οὗὨ 1} ἰ8 ἴο 6 ἰοττππαῖο. 
Α γαθὴ τύχη ἰδ ῖἴπμ6 Ηε]]θηὶς ἴον Βδρρίπθϑ. ΤῈ 
ϑγτίδς απὰ (δ]δθ νϑγβίοῃβ δ᾽ηοβὲ ἘΠΊ ΓΟΥΤΩΪΥ σΘη- 

ἄογ ἐδ ῬΘΙΤΩ8 τ Ν δηα μακάριος, ὈΪ 6856, ΕΟ ἢ 

ΟὐςῦΣ ἴῃ ἴΠ6 ΟἹὰ δπὰ Νεὶν Τοβδίδπηθπῖβ, Ὁ 21, 

ξοοὰ (εἶ, τι νοῦ Ἴγεπο, Ετί. 1855, Ρ. 9). 1π ἢ 
1.6 ἰάοαβ ἀαοἂ δηά Εοτίαπο οοὔχίβι δὲ γεὶ ὑη- 
τοβοϊνϑά ; βι} ὈΒΘαΌΘΠΕΥ͂, ΘΒΡΟΟΙΑΙΥ 'π [86 ΟἾ τ ΒΔ ῃ 
δῷο, ΠΟΥ οτα δορασγαῖθα ἴῃ ἴπ6 Ὀοτγτηδηὶς ἀἰδ]θοῖβ 
88 ἀοἀ ἀπὰ Οοοά. ον ἴπογο ἰβ ἢοὸ ἀου δὶ Πα ἴῃ 
(δά (6οά), ἴδ χοοὰ (ἰογίυπαῖο) ροα δηᾶ σοηβίεὶ- 
Ἰδοη, νὸ δηὰ [6 οἰάοδὲ ἴογτπι, δηα (ΟΥ̓ [δῖ τοϑβ0ῃ 
ἃ ΒΟΥ ΊΟΘΔΌΪς Ἔχρ  δηδιίοῃ, οὗ 6 παπιο ἀοά, ΜἘ]Οἢ, 
Ἰκο Εἰολίπι, ἀϊβοηραρίηρ 66} ἔγοτῃ Ὠδδίμθη οοη- 
ἙΟΡΏοΠΒ, ὈΘΟβπιο [06 βδοῦοαὰ ΠΆΠ)6 ΟὔἴΠπ6 ΑὈδβοϊ ἴα 
δρίσιι. ΑἹ τῆς βδπι6 {{π|6 ἰὶ ΔῇΌΓαΒ τ.8 {πὸ ῬὨ]Π]οΐορ- 
ἷςδὶ δἀνδῃηΐαρο οὗ ρογοεϊνίης, Ὑπδὲ 48 οζθῃ ὈΘΘη 
οοπίοετοά Ωρ Ὠοοηθδοῦ, Οοιίλ. }«α. ἱ!. 416; 
Οτίπιπι. γι]. ΡΡ. 12, 1199, οἴς.), (δὲ ἀαοἂ δπὰ 
ἀοοά δείπα!!Υ ὈδΙοπρ' Ἰορείμογ. θδδ) -ρδα τγδβ της 
Οοὰ οἵ Εοτίυπηοα, ὙΠΙΟΝ 88 Πο] 4 ἴο ἢ [86 Ὠἰρῇῃοδι 

ξοοά.1 --- ὙΒὸ τιραπίπρ οἵ ΓΙΏΓΙ ἘΣ) μα θθθῃ 
ἱπάϊςαιοα δῦους (Ρ. 46). 

- ΒΟΜΙΠΈΤΙΟΑΙ, ΑΥ̓Ό ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

[Ὁοταραγο ἴς οι ]εῖϊςα] ΗϊηΐΒ οὗ [ἢ6 φγοοθᾶ- 
ἱῃρ δδεῖίοη. --- ΚΕΙΣ,: [Ιὴ τδ0 ναγβ οὗ (ἰδῆδδῃ 
ππάοσ Ψοβῆπδ, [βγαθ] ἢδὰ ᾿ϑαττιθὰ δπὰ Ἄχρογοηορά 
[Πδὲ 16 ΡοτοΓ Ὑ  ἰὶς δυ θά ρα 118 ΘηοΙηΐἶε8 σοπδίβίοα 
ποῖ ἴῃ [Π6 ταῦ] 6 δηἀ νδ]ον οὗὨ 15 ννδυτίοσβ δῖ 
πη 186 πιΐρν οὔ 18 αοά, τῃς ρυξηρ ἔστι οὗ νν Β]οἢ 
ΒΟΎΘΡΟΓ ἥκρεπάοὶ ἜΡΟῚ 19.86}᾽8 οοπ παρα ΤᾺ} Ὁ]- 
Πο88 ἰοῦγεαγαβ ᾿[[8 Ῥοββθββϑοῖ. . . . . Νοῦ, ἴῃ 
ογάος ἴο ἱπιρτοββ ποῖ ὙΣἢ τπ18 ἵγ ἢ, οἡ πῃ 
Ἃ(πὸ0ὸ οχίϑίθποθ ΔΗ͂ ῬΓΟΒΡΟΓΥ Οὗ 15τ86], δῃὰ [6 
το] σζαῶοπ οὗ ἴ[η6 ΡΌΓΡΟΒο [Ὁ τ ἢ ΤΠοΥ δὰ Ὀθοη 
ἀἰνίποὶν ς8]]ο ὦ, ἀεροηάοδά ; ̓η οἴ ποῦ ψογάβ, ἐπ ΟΥΩΕΡ 
ἴο δον {Π6πὶ ΕΥ̓͂ (η6 ᾿γΑςΠΓ 08] ἰ6550}8 ΟὗὨ ἜΧΡΟΓΊΘΠΟΘ 
[Πδὲ [86 Ῥρορ]ο οἵ Φοδονδῆὴ ἐδ ἥρῃϊ δπα σοπαμοῦ 
ΟὨΪΥ͂ ἱπ ὥϊε βίσοηρί οἵ τπεῖῦ αοά, ἴΠ6 ᾿οτὰ ᾽ιδὰ 

1 Ἰογοτα (ΡΆαη. 11. 2, 616) ἰδ οκα ἐδδὲ ἢ6 οδῃ οχρίδὶπ 

[δ πδτηο οὗ ἐμο Νυτοϊάϊδη δοαροτὲ ΟἸτία ἄσα ἽΣ ἰδ 1, 
φ θοῦ 16 ἀουδεία. ΟἹ ἔπ 6 οἴδονς Ὠδηὰ, πθη (6 Εἰψννιοίορ. 
Μαζηλπι, πθᾶοε Τάδειρα, ὀχργοδθοδ ἐδ ορ᾽πΐοῦ ἢιδὶ 
Θεάδ ἴῃ ϑραΐιι τῶ 8ὸ πδιηϑᾶ θϑοδῦδο “ γάδον παρ᾽ αὐτοῖς τὸ 

διβετοά τ[ῃ6 ΟΔΠΔΔηἶἑ 65 τὸ 6 Ἰοῖδ ἴῃ πὰ Ἰδπὰ. 
ΝΘΟΘΒΒΙΥ͂ ὕρδο 68 ΡΥδυοσ. ΤῈ ἀϊδίτοβδ ἰηῖο τ ἢ 
ἴβτγδοὶ {6}} ὉῪ πιθδῃδ οὗ [86 τοπιαϊηΐπρ (απμδδηἑθβ, 
ὙΓᾺ8 Δ αἸνὶπηο αἰβορ]1η6, ὈΥ ὙΠΟ τΠ6 Τωοτὰ που]ὰ 
Ὀγίηρ ἴδὸ (ΔΙ ΤΉ] 85 δδοῖὶς τὸ Ηπι36], δα πιοη δὴ Τἤοτη 
ἴο ΤΌΠΟΥ ἷβ σοτη πη βη 8, δηἀ ργΟρδγο τποτ ἴῸσ τῃ6 
δ] ΠΙ]στηθπὶ οὗ ἷ8 σον ηδη  ησδροιηθηῖ8. Ηρηοθρ, 
Π0 Ἰοδγπίης οΟὗἨ ὙἜΓ, ἱ. 6. πὰ ον τὶς 
Ῥρορΐο οὗ 186 1,οτὰ βιου]ὰ ἔρ)ι ἀραὶ βῖ τ[ἢ6 ΘΠ ΘΙΏΪ65 
οὗ ζοὰ δηὰ μἷβ Κίπράοηι, 885 ἃ πιϑδη8 ογ δὶ πρὰ 
Ὁ Οοά οὔιοιηρτείηρ ΟΥ ΓΥΪΗς [βγδοὶ, Ποῖ ΠΟ τῆ οῪ 
νοῦ] ἃ ΠοαγΚοη ἴο [Π6 ΠΟΠιπΔηἀ8 οὗ {πεῖς ἀοα δηὰ 
ΨΑΙΚ ἰῃ ἴ[Π6 ψ8γ8 οὗ ἴ:6 Ιογτά. θη [5τγδοὶ 
ἰραγπθα 80 ἴο ὑγᾶσγ, 11 Ἰδα γῃ θά 4150 ἴῸ Κορ 1Π6 αἾν]η6 
ςοπιηϑηάβ. ΒοΟΙἢ ΕΓῈ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ ἴ0 [6 ῬΟΟΡΪΘ οὗ 
ἀοά. ΕΓ 88 186 το]! ζατίου ὈγῪ (Π 6 Ρθορὶε οὗὨ 186 
Ὀ]οβδίπρϑ ῥγοτηϊβοὰ ἱπ {πὸ οονοπδηῖς ἀορεηἀοά οἡ 
πεῖν ρἰνῖηρ ποοὰ ἴο ἴπ νοὶςθ οὗ ἴῃ 1,ογὰ, 8οὸ αἷδὸ 
186 σοηβίος δρροϊηϊοά (ὉΓ [Π6 ἢ γ88 ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ, 88 
Ὅ6}1} [ῸΓ τῇ Οἱ ῬΟΓΒΟΠΑΙ ρΡυΓΙΠοδιίοη, 88 ἴοσ ἴῃ 6 οοη- 
πυρὰ οχίθίθηοα δηὰ στόν οὗἩὨ 186 Κίπράοτη οἵ 
ἀοὰ οἱ ΘΓ}. --- ΒΕΕΤΗΕαῦ : Το Πιβιοτίδῃ σ5η- 
Ὠοὶ 50] ἸΟῪ ἱπδὶϑὲ οα 186 ἔκοῖ [δι (Π 6 τοτηδϊηϊπν 
ΟΥ̓ Βοιηδ οὗἁὨ [Π ΤΌΤΤΩΟΣ ἱῃΠδΌϊΔηΐδ οὗ ἴη6 Ἰαπὰ, ΔΛῸΣ 
186 ψ8γ8 οὗ Φοβίνυβ, ἰβ ποῖ ἃ Ῥπίβῃτηθηῖς Ὀπξ ΟΠΪΥ͂ 
ἃ. {{18] ; ἃ {{14] ἀεδίγποὰ ἴο αθοτὰ οσοδαίοῃ οἵ βῆονυ- 
ἴῃς ἴο ἴ.6 [6γβ 6} 1168 ψἢο ᾿Ἰἰνοὰ δἤδσ Φοβῃπδ Ὀδῃ 8 
δἰ ΤΉ] Ὺ ἴὸ ὕΠο8ὸ Ὀεοβίονγοα οἱ πἰ8 ΘΟΠΙΘΙΏΡΟΓΩΓΊΘΒ. 
Απὰ ἰξ ἐδ δῖ8 ἔττῃη σοηγοῖου ἴπδὲὶ τῃπθξο Ὀοηρῆϊδ, 
ΠΟΙ 5 ΒΠηρ᾽ ΟὨοΗῪ οὗ εβεοηὶ αἰὰ δηὰ σοπἀογίαῃ] ἀ6- 
᾿Ινογαποῦβ ἴῃ ὙΆΓΒ δραὶηδὲ [Π|6 ΤΟΙ ΔΙ πἰπρ ἱπμδ ὲ- 
(Δ πί8, σοῦ ἃ ΔββΌ ΓΟ] Υ Πᾶν δοοσασᾶ ἴο 1Π6 Φϑορίς, 
ἰδ πον δὰ ἔδι)ονεα [6 οομμτηδπάβ οὗ Ψεο)ουδῆ, 
ΟΒρΘΟΔΙΥ τμδὲ οπ ἩΠἰοΐ δῖις ἢ} βίγοβδ ἰ8β ἰδ ἃ ἴῃ {86 
Ῥεοηϊδίθας, ἴο ΤΔΚ6 το ] ον ἢ τ6 Ποαίμοη, 
δαΐ ἴο ΤΏ Κ6 ΨᾺΣ ΟἹ [861 88 ἰοῃρ' 88 8ΊΩΘΣ οὗ (Ποσὴ 
ΤΟΙΏΔΙΉΒ. 

ΗΕΈΝΕΥ: ἴτ νγᾺ8 [ῃ6 ΜΠ] οὗ Οσοὰ παῖ 15γδοὶ] 
Βῃου ]ᾶ Ὀ6 ἱπυγοὰ ἴο νᾶσ,--ὶ. Βοοδιδα (ΠΟΙσ ΘΟΌΏΙΤΥ 
Ἧ85 Ἔχοθοάΐηρ ΤΟΝ δπὰ ἔγυϊτα], ἀπ δϑουπαοὰ 
ὙΠῚῺ ἀδίπιοθ οὐὗὨ 4}} βογίβ, ἡ ΙΟΝ 1Γ ἸΠΘΥ ἡ γα ποῖ 
ΒΟΙΠΘ Ἶπι68 τηδάς 0 Κπον Βαγάβῃΐρ, νοῦ] 6 ἴῃ 
ἀδηρεῦ οὗἁ βίῃ κὶηρ ἴμετὰ ἱπῖο [86 πσμοβὶ ἀσρτες οὗ 
ἸΩΧΏΓΣΥ δηὰ ΟΠ ΠΏ ΠΔΟΥ, --- ἃ δίαϊο 88 ἀδϑίτυς γα [0 
ΘΥουυ της φορὰ 88 ἴΐ 18 ἴο δυουυτηρ ρτοδῖ, δὰ 
τπογοίογο ἴὸ 6 σϑγοα!ν παιοῃμοὰ ἀραϊηδὶ ΕΥ̓ 4]] 
(οὐ 8 [δγϑε]. 2. Βοοδβο {ποὶγ σου ΠΙΤΥ ΑΥ̓͂ ΥΟΣΥ 
ταῦ} ἱπ 1Π6 τηϊάἀδὺ οὗὁὨ Θῃδηἶ68, ὉΥ Ποῖ ΓΠΟΥ͂ πππδὶ 
δχρϑοῖ (0 ὃς ἱπδυ]ϊοᾶ ; ἴον ἀοὐ᾿Β Πευϊίδρο γγ88 Δ8 ἃ 
Βρθοκ]οὰ Ὀἱγτὰ ; {π6 Ὀϊγτὰβ τοτιηὰ δθουϊ Το ΓῸ ἘΓ ΤΣ 
Πογ.. ᾿βταθὶ γγ83 ἃ ἥξζατγο οὗ ἴ6 συ υγοῖ 
ταὶ Ἰαπς, (πδὲ πηῦβὲ ἢρθῖ ἰδ ΑΥ [0 ἃ {τὶ ππιρἤδπὶ 
βϑίδῖθ. ΤὮο βο] ϊοτβ οἵ ΟἸ τίβὴ ταῦσδὶ ἐπάυτο παγὰ- 
ποδ8β, ΟὐΟττγαρἤοπ 18 1Πποτοίοσο Ἰοῖδ τοτηδι πη ἴῃ 
186 Ὠρατίδ ὄν οὗ ροοὰ (γβιϊδη5, {πδ1 {ΠΟῪ ΠΊΔΥ 
ἰοατῃ ψγαῦ, Κορ οὐ 6 ὙΠ0]6 δύτηοσ οὗ Οοά, δῃὰ 
βίδῃη ἃ σοῃ τ 88}}}γ οἱ {πεῖν χυδγά. 
ΥΟΒΡΟΒΎΟΗΤΗ: “70 ἱεαοῖ ἰλεα τοαν." 80 

ὉΠΌΟ] ἰοῦ ασσακοηβ ἐπὶ, δὰ ἰθδοο8 ἰὸ ψαῦ; ἷΐ 
ΘΧΟΙῖ68 ᾽ξ ἴο δΘοπίθη ΘΑΓΠΟΒΕΪΥ ἴον ἴδὸ ἴστῖ. ΤΠ 
ἀἰδβοσηϊπδέοῃ οὗ ἔβ]βε ἀοοίσγιηοβ ἢ88 θα ἴο εἴδαγεῦ 
ἈΒΒΟΓΌΟῺΒ οὗ τῃ6 {τὰ}. Ηγοβῖθ8 ἢᾶνὸ ῥτοἀπορὰ 
(6 βρη ἜΝ εὐνὰς τηῦδὲὶ Ὀ6 ἀτάνὰ τε ΒΑΥ͂5 106 
ΑΡοδβι]ο, “ Ἰδὲ ΠΟΥ ΠΟ 8Γ6 Δρργουθά διηοηρ γοῖ 
Ὁ 6 πιδᾶθ ἀρεῖ θα "(ι Οος. χί. 19)..ὙΚῚ 

ἐκ μικρῶν φκοδομημένον ᾽ ἔδιοτο 8 αὐ ΘΕ ΕἾΥ 0 τονεϑῶοο (Ὁ 

ἸΏ), νοὶ ἰο Θβά ἴω ἐδ δϑῦδο οἵὔσ Βοσίαῃθ. ον ἰὩφ σίγομβ 
9 ἰδία ποὶ οὐ ἐδ δι54}} Ὀορίβηιϊηκε, ὈὰῸΣ οὐ ἴΠο ξοοὰ ἴος 
απο, ἩΝΙΟὮ ἤοεα ἃ 81181} οἱ τωϑᾶθ 1ξ ᾳτοαῖ, ΤΏΦ ο0 
Μογαεσα, 11. 2, 621, ποῖ. 80 ἃ. 
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ΡΑΒΤ ΡῬΕΈΓΟΝΩ. 

ΤῊΣ ἩΗϊείοσυ οὗ Ιβγαϑῖ υπᾶθν (τ Ζυᾶραβ: ἃ Εἰβίοσυ οἵ β'π, θυϑὺ τορθαίίηρ; ἰ[Α6][, ἀπά 
οἵ Ὠινίηθ ατσϑοθ, οοηβίδηιγ ἀν βίῃρ' ΠΟῪ Τη6 88 οὗἨ ἀθ]σγαποθ. δίθδην ῖ]6, ΠουγανΟΎ, 
()6 ἱπιρογίδοιομβ οὗ (86 Ἰπαᾶϊςοῖα]. ἱπδυ αἴθ ἀρ αΥ ὑβοσρβθῖνθδ, απ Ῥγθρασο (86 ὙΓΑΥ͂ [ῸΓγ 
[δὲ Αρροϊῃίμηρηϊ οὗ ἃ Κίηρσ. 

ΕἸΒΕΒῚ ΒΕΟΤΊΙΟΝ. 

ἘΠ ΒΕΒΥΙΤΓΌΙΒ ΤῸ ΟΗΌΒΗΛΗ-ΒΙΒΗΛΤΗΑΛΙΜ, ΚΙΝῸ ΟΣ ΜΕΒΟΡΟΥΤΑΜΊΑ. ΟΤΗΝΙΊΚΙ, ΤῊΒ 5908 ΟΥ 

ΒΙΑΜΕΙΒΒ ΔΥῸ ΠΑΡΡῪ Σ1ΞῈ. 

Πιγαεῖ ἐεὲ σίυεπ ὡρ ὑπίο ὴ6 »οισεν οὗ Οἠιωλαπ-τί δλαίλαΐηι οὐ ἀοσσομηὶ ΟἹ ἐξ δἴπδ: 
Οιληϊοῖ ἐξ ταϊεοὰ ὩΡ αϑ α 7 εἰζοογεῦ ἐπ ἀπιδισον (0 ἰλεῖτ ροηίϊεησα. 

Ομάρτεε 11. ὅ-11. 

ὅ Απᾶ [6 Ἑομ] ὔγϑη [8018] οὐἨ Ιβγββὶ ἀνγοὶῦ ἀπιοησ [1ὰ {Π6 ταδὶ οὗ 7 [86 ΟΠ δδηϊίθβ, 
6 Ἡϊΐθβ, δὰ Απιοσγίΐθα, αμὰ ογΖΖιίθθ, απὰ Ηϊν 65, δηὰ ΦοὈυϑίῖθ8 : Απά πο ἴοοκ 

ἴθῖγ ἀδυρηίογβ ἰο Ὀ6 [Π61]Γ τγῖνθϑ, δῃᾶ σανο [πεῖν ἀδυρ ογβ ἴο {Π6ῖῦ βοηκ, πὰ βεγνοθα 
7 τοῖν ροάβ. Ληὰ [6 οἰ] ἄγη [80η8] οὗ 1βγϑθὶ ἀϊ4 δου] ἴῃ 186 βἰρῃύ οὗ (6 1οτὰ 

[96 Βόνδῃ], απὰ ἰογραὶ (π0 Τογὰ [Φοῃονδῃ] τοῖν αοἄ. ἀπά βουνὰ 1δδα] τη, δὰ 186 
8 στονθβ [Αϑβθγοίῃ]. Ὑπογοίογο [Απὰ] {Π6 δηρὸῦ οὗ {π6 1οτὰ [96 ῃονδἢ} τγὰβ ποῖ Ὁ 
[μα δΙ Θὰ] δραϊηδὺ [βγβθὶ, δὰ 6 8014 ἰἤϑηὶ [ξανὸ ἐμο ἀρ} ἰηύο [ἢ6 Παπά οὗἩΘ ΟΠ Βηδη- 
τιμαί μαΐτη, Κίηρ οὗἩ Μοβοροίδιηϊα [Ατδι-παδαγαὶπι] : δὰ (86 Ομ ]ἄγθη [80}8] οὗ 1βγδδὶ 

9 βογνεῦῖ Ομ υβηδη- Βα μαῖπὶ οἷρῃῦ γοασθ.Ό Απά ψθη [οὐἱῦ: πθθη} [86 ΟὨΠ]Πάγρῃ 
[80}8] οὗὨ Ιδγϑϑὶ ογίϑὰ ὑπίο (ῃ8 Τογὰ [Φομονδῃ], [ἀπ4} 86 Τωμογὰ [Φθθοναῖ ταϊβϑα 
ὮΡ 8 (οἰ νθγοῦ ἴο (ἢ6 οὨ ]άγθη [80π8] οὗ βγϑϑὶ, γνῇο ἐμ] ἀεἸνογοά 5 (μθτὰ, ουθη 

10 Οἰδηϊθὶ {Π6 βοὴ οἵ θηβδζ, (δ θὉ Β γουηροῦ Ὀγοῖμασ. Απᾶ {π6 ϑρίγι οἵ (π6 1 ογὰ 
[Φεονδ] οδιηθ [ν7ῦ88] ὅ ἀροη ἷπι, ἀπά 6 ὑυᾶάροα ἴβγϑοὶ, πὰ νγθηῦ οαὐ ἰο γγᾶ Ὁ : δπά 
ι6 1,ογὰ [Φοδονδῃ] ἀδ]νογοὰ ΟΠ αββη- ΙΒ ματα Κὶπρ οὗ Μαεβοροίαπχλία [Αταϑιὰ] 
ἰπῖο Βῖ8 μαπὰ; δῃὰ ἢἷ8 μβδηὰ ργθυαι θᾶ [Ὀϑοϑῖηθ βίγοηρ ] ἡ δρϑῖπϑὶ ΟΠυβἤθη- 5 8- 

11 τμαῖὰ. Απὰ [πὸ Ἰαπὰ ᾿μδά γϑεὺ ΌΓΓῪ γθαγβ: δηὰ Οἰμηΐοὶ (μ6 βοη οὗ ΚβηδζΖ ἀϊβά. 

ἘΕΧΤΟΌΑᾺΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ͂, 

[ἰ γες. 7. -- ἸδΌΓΤΑΙΙΥ, “' ἐδο οΥἱ],} δα δὲ γοτβο 12 δηὰ ὕγοαυσηῖν. ΟἹ [ἢ 6 τιϑὸ οὔ ἔδο τίς] οοωρατο ἐδ “᾿ Οτγαπιπιδίοδὶ "" 
Βοία οὐ εἰ. 11. 1. Υ͵ογάδποσε;: Ἐ ὨοΐΘ οὐ ἰδο Ῥγχοδοηῖ γΟγ80 ἰδ: “ΠΟΥ ἀἰά ἐλαΐ 67}} πνῃΐοὰ αἀοὰ δὰ ζοτ οἱ ἀσδεῃ ας 6Υ]}." 
--Τὰ) 

2 ὕες, 9. -- Θ᾿ “Ὁ (ἥοτα νῶν), δοτθ, ὙἱβουΣ ΔῺΥ Ῥσοροδίἰίοιυ, νίιὰ κυ Α}"} ΓΝ Ὁ ὁοα ἰδ οἴδον μδηὰ, 

812 Ηρ. χίν. 27, Ἴ) ἰδ Ἰησετίοά. [}0 Ῥοέξο, ἰὼ ἢ18 Θοττηδα γογείοω, δἰϑο ἰδκοα ὕϑθουδῃ δὲ βυῦγοοῖ οἵ ὩΣ λ, 

πιο δοαιῃ ἰο ὯΆ διγτοτοῖ ὉΥ ἴ6 Ροδι(ἰου οἴ ἈἌΣΩΡ ΓΝ, πϑιοῖ δοοοτάϊηρ ἰο ἐλ 6 οοπισηουι Υἱον που] ὃ6 βοραζϑίϑα 

ὅουι ἰὼ κογεζηίης τοῦῦ ὉΥ δοοΐμος γεστὺ πιὰ 8 αἰδοτοης δηὰ υποχργοιδοὰ δβυδήοοὲ. Βὰϊ Ὧν. Οδδδβοὶ 16 οου Δ ὨΥ ἩΣΌΏΚ 

πῦση Ὧ6 συρριίοα “πτουσὰ ᾽ ἰπδιοδὰ οἵἩ (δ9 “ ἜΥθη ) οὗ οἷν ΒΕ. Υ΄., πιὰ βὸ πιδκοϑ “"ΟἸὨΐ9] " (δ6 ταοάϊμηι ὈΥ σι μοπὶ 

Φεῦονδι ἀοϊνετοὰ. Τρδὶ που!ὰ Ὀ6 οχργοδδοὰ οἰξδιον Ὁ ὝΝῺ οὐ ὈΥ Ὥ, οἵ. Ηοδ. 1. 7; 1 βδιηι. χίν. 6; χυΐ. 47. Το 

πογὰδ κι} Ὰ} ΤᾺΝ δἵὸ ἰὼ πρροδίου στ νὴ. -- ΤΆ] 

[8 ον. 10. --- ϑ8ὸ ἀο Ὧν. (δδϑὸὶ] διϑ!ᾷ τ οἰδθτα χοηάοτ ΝΑΙ ΩΝ πὶ ἐδο τουδοχίηρς ᾿᾿ σΔῃι9 ᾽ [8 Ὑ 1 δι Ὁ]6, ̓ ( πί τς 

Ὅς. Βαεδταδηι, νῷ δαβύτοο “7 ἼΓἼ, οὔο.» (0 Ὅ6 ὀχριδιδίουυ οἵ ὩὩ 3, οἴο., ἴῃ τοῦ. 9. -- ΤᾺ.) 

4 Υαν. 11, --- ἘΣ, ὕτοσα ἘΣ, [0π ἴδ γοναὶ ἰὼ ἴμ6 ἰδϑὲ συ! δ Όϊο, δοο ὅεα. Οταρι. 67. Βσαι. ὦ. --- ΤῈ.] 



θ8 ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ σσὕ αξϑ. 

ἘΧΕΒΟΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΟΟΤΈΕΙΝΑΙ, 

γεν. δ. Απὰ [826 δοιδ οὗ 18.861 ἀνγοῖῦ. ΤΠΘ 
ἱπισοάυςσοῃ 18 παρά, Δηα [ἢ6 ΘΌΙΠΟΥ ΠΟῪ ῬΓΟΘΘΟαΒ 
[0 ἴπὸ οὐθηῖβ ὑμοιβοῖνθβ. Ἐδβίθηϊηρ' ἴΠ6 [Πτεδά οὗ 
8 παιταῖῦνο ἴα [86 το δοηβ ὙΠοἢ ἢ ἢδ8 }ι8ὲ 
υπηοϊάοά, ἢΘ ξοος ΟἹ ἴοΟ ΒΑΥ: [8.86] ({πογοίογο) 
ἀποὶν δποὴς ἴα Οδπδδηϊίρ, Ηἰ τε, Αταοτίϊο, Ῥετ- 
ἱζχίτο, Ηἰνίϊο, ΦοὈπ8116. ΤΠδ ἸΔ80 οἵ {πΠ686 {Π068 ἢς 
δὰ ἢοΐ ἷπ ΔΠΥ͂ ὙΔΥ Ὠδιηοα ὈδίΟΓΟ ; ΠΟΥ, ΔΡΡΑΓΟΠΙΪ, 
5. ἰξ δοσυγαῖα ἴο ΒΑῪΥ ἴπαῖ [5ΓΔ6] ἀννοὶ διμοηρ ἴῃς 
οδυβίίοΒβ. Βαϊ [86 Ὀαββδρδ 8 ἃ ἀΘΟΡΪΥ 8] στιίποδηῖ 
οἰταῖίοη. Ὦσδαϊ. χχ. 17 οοπίδίηβ ἴδ [ὉΠ Πρ: 
«ΡΒ 8.8} τΟΥῪ ἀσβίσου [6 Ηϊΐοβ, δὰ (6 
Απιογίϊοβ, ἴῃ. Ομ πδϑηϊοδ, δηὰ τῃ6 ῬοΟΓΖΖΙῖΟΒ, 116 
Ἡϊνίοβ, δπὰ τῆ Ψοθυβὶι68, 28 Φθθονδὰ τῃγ Οοὰ 
πατῇ σοτηπηδπάοά τῃ66; {Π8ὺ ΠΟΥ ΓΟΔΟΪ γοι Ποῖ ἴ0 
ἀο αὔοσ 811 τμοὶτ δυοτηϊπδύομβ." Βαϊ, 88ν8 ἴΠ 6 
ΠΆΓΓΔΙΟΥ, ἴΠ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ ΤΘΌΟΚ ὈΪδοθ; Ιβϑγβθὶ αννγε}}8 
δηιοης ἴποπι, δηὰ 18 ΘΟΠΒΘΑΠΘΠΩΥ, 88 Μοβοβ ἴογο- 
1014, ἰηϊ ἰαῖοα ἰηῖο τἢ6 5'ῃ8β οὗ [15 ποὶ ]ῦοτβ. Ἡθηςο, 
5 48 ἴῃ τῃδῖ . 80 ΠΟΘ 4180, ΟΠ]Υ 5ΒῚΧ ΠΏΌΟΠΆ 
δ΄Ὲ πδιηϑ. Αἱ ])επῖ. νἱ]. 1 τῆς ΟἸΓρΡΆΒΙ 65. ΔΓΘ 
δεὐάοι. ὍΣ πιοβῖ οοτηρίοῖο οδιδίοσαο οἵ ἴΠ6 ΠΑΙΟἢ 5 
οἵ (δηδδη ἰ8 ρίνοῃ ἴῃ ὑεο χ. 154 ΑΓ οΠ6, 
ΘΗΒΘΠΓΔΠῪ ἀἰ ογοηὶ, 15 σα ὅση. χν. 19-21. Ηθτγο, 
[πὸ τυτῖτοῦ ἄορβ ποῖ ἱπῖοπα ἴο ρῖνο ἃ οδίδίοστο ; ἰδ 
ὨΔΠΊ6Β ἴῃ 6 ΠΑ ΠΟΠΒ ΟΠΪῪ ὈΥ ΝΥ οὗὨ τεργοάυςίηρ τῃ6 
νγοῦβ οὗ Μοβοβ, δῃ οἱ ταδη θην ΠΟΙ τα τἢ- 
[0] 688. 

Ψογ9. 6,7. Απὰ ἴδον ὕοοκ ὑμοὶς ἀδυηῖοσα. 

Ῥτοοίβο]υ ἴπ {18 οοπβίβιοα ἔΠ6 “ οονεπδηΐ "ἢ (ΠΥ 3) 
σηΐο ΠΟΥ ΘΓ ποῖ ἴ0 ΔΚ ὙΠῈ τ(Π6πΔ. ΤΠ6 
Τοίογοπος ἤοῖα 18 ΘΒρΟΟΪΔ]}ν ἴο 1)επῖ, Υἱἱ. 2 δὲ: 
ὉΡΏοει 5.4} σία Κα πὸ ὀονοηδηΐ ΜΠ} 1Π6 ἢ. Απὰ 
του Βα! ποῖ τῆᾶκὸ τυ σοῦ ἢ τἤθπὶ ; ΤῊΥ 
ἀδυρηοτῦ τπου Βθ8}Ὁ θοῦ χῖνο πηῖο ἢἰϑ 50ῃ, ΠΟΙ ἢ]8 
ἀλιρ τοῦ δα] (πο ΔΚ6 ππῖο [ΠΥ δοη. ΕῸΓ ἴἴ 
νοῦ Ἱα τατη ἀνγὰν τὰν οἰ] ἃ ΠῸπι πιο, ἀπά ΠΟΥ Μ01}} 
86νο ἴμ]86 ροίβ. ΔΑ] τ}18 188 ΠΟΓῸ οοπὶθ ἴο Ρᾶ88. 
Υγἐ τοδὰ τη6 οοπεοαιθησα οἵ ἱπύρυτηδγγίδρο ἴῃ [ἢ 
ψοτάβ: “δπηά τῇον βογνοὰ τηοῖγ ροάπ.᾽" 'ΤΉΟ ΒμπΠὶὸ 
ραββαρο (Π 6. Υἷ]. 5) Ῥγοσορᾶβ : “ Υο 8}14}} ἀοβῖγον 
{Ποῖγ 8 1λΓΒ, δηὰ Ὀσοαῖκ ἄοντ {πον ἱπηᾶροβ, δηα οὐ 

ἀονπ {πεῖς Αββογοῖν." Βαῦ ποὺ βγβοὶ βογυρα 
“«Βββ]η πὰ ἈΑβμοσοῖ."" [6 θεπὶ ἴπῸ Κῆρ ὈΘΌΤα 
(6 4]1419 οἵ Βδαὶ απάὰ τῇς ἰάο]8 οὗ Αϑίασίο.: 4Ἅ48Ὺ6- 
γαῖ (8.6. Ὀαίονν, οἡ οἷ. ΥἹἱ. 25) 18. τῃ6. 40] {πτουρἢ 
σι πΐο Αβίδγίο τγ8ὸ8 ΝΟΥ μϊρροά. Ὅ]|Ὲ δἰ ΔΥ να 
Θβροοίδ!Υ οοπβοοταῦρὰ τὸ 84], ἴπ6 ὈΣΠΔΓ οτ᾽ ἐγοῦ- 
140] τὸ ἰιοτ. Ἡδποα {Πὸ Βδδὶῖπι δπὰ Αβπογοῖν οἵ 
1818 ῬΑΒΒΑρῸ ΔΉΒΝΟΥ ῬΟΓΌΟΠΥ τὸ [86 ΒΔ8] δηὰ 4 8ἢ- 
τϑτοτὴ οὗ ςἢ. ἰϊ. 18. Ιπϑιοδα οὐ ἀδϑδιίγουπρ,, [ϑγϑαὶ 

βεγνοᾶ θη. ἼὩΦΨ 5 ἴ0 τοπᾶον θοαΐν δηὰ ρετ- 
ϑ0η 81 βοῖνίοθο. [{ ἰβ ποῖ ἃ πηδοῦν οὗ (πουρηϊ ΟΥ 

ορἰπίοῃ πιοτοὶγ. Ηδ ἯΠῚ0 βοῦνϑβ, βοῦνθβ Ψ 8 
ῬΟΑΥ, --- 6 Κπθ6]5, οἴουβ, μγαυβ. ΤῊ δῃποίθηῦ [ΓΔ Π8- 

Ἰαΐοτβ ἃτὸ 1μογοίοσο τρις 1 ΡΌΠΟΓΑΙΙΥ τοπάοηϊηρ 
ἷς Ὁ λειτουργεῖν. Απισπρ 16 ΠΘΙ]6ποδ, ἐπμτοῳ 
(λειτουργία) πιοϑηϊ Βογυῖοθ Μ᾽ ῃἰοἣ, ἃ8 ΒΟ Κἢ βίιοννβ, 
ἀἰθυτοά ἔγοτα δἰ} οὐἶνον οὈ] ρα 0Π8 ῥτγοοίβο!ν ἐπ 115, 
τῆαῦ τ γα8 τὸ Ὀ6 Τοπἀοτοα ρογόοπα ΠΥ. Ηθῆςθ, 4150, 
ἐσασσυ, ἴῃ ἰϊθ ΘΟΟΙοβ 8104] βθπβα, σοσγεβροπάθα 

ῬΘΓΌΟΙΥ τι αδοάαλι (ΤῚΣ), ἀπὰ νγα8 τίριτν 
δορὰ ἰο ἀδσποῖο [6 δεῖβ οἵ αἰνίπο βογνῖσο. ΝΟΥ͂, 

ψ θοη ἷπ {15 γΑΥ [5γδ6] ρογίοττηθα ἐϊιγσν ὈοίοτΘ 
ἰάοἹ] ἱπιαρθβ, παῖ 00 Κ μίδος Ὑμϊοῖ 1 οι, ΥἹἹ. 4 

1 [Τπ6 “ Οτἰπιθ- οοπιἑ της (γευείπαε) Ομυβμδη. ἢ" 866 

Βοσίμοαι ἐπ ἴος. --- ΤᾺ.] 
2 δοδορίιυδ 88 χουσάρθος. Οἱ οἴδιον τοϑάϊῃ 8 866 Ηδυογ- 

οϑωρ, αἱ “04λ.. ἱ. 289, Ὁοῖ. χ. 

[ογοϊοϊὰ : κἸὴ6 δηρὸν οὗ {πὸ Ιοοτὰ τᾶ κὶπα]οάᾶ.᾽» 
ΒΟ ΟΥΟΥ [δγαοὶ, τἢ6 ρΘΟρΪΟ ο8|16ἀ το Ὀ6 ἔγϑο, 4115 
ἱπῖο βοσυϊααο, 1Ὁ 18 ἰΏ ΠΟ βοα 6 Π06 οὗὨ ἴμ6 Βηρθτ ΟἿ 
Οοά. [εὲ ἰ5 ἔτθαεα οὴἱν ψἢ16 ἰς Βο]48 ἔβδβί ἴο 1τ8 
ἀοά. ὙΒαπ ἰνὶ δΔροβίδζοϑ οι ἴῃ σοὰ οὗ ἔτοο- 
ἄοπι, Ηδ κίνοϑ ἰξ 10 ἴὸ ἔγγδῃίβ, 88 ΟἿΘ βῖνοβ ὮΡ 8 

δῖαν (9 9). 
γοΥ. 8. Ἐξ ᾳαᾶνὸ πόσα ὉΡ ἰπΐο ἐδ9 Ὠδπᾶ οΟΥ͂ 
σμυδμδι- τ δ μδιμδίτη, Τῇ Ἐχρ δηδῦοηυ οὗ Η 1554. 
τ δῖτῃ, δαοριοα ὈΥ̓͂ Βοτάϊοαιι, ]ιὶοὰ ἀογῖνοθ ᾿ξ ἔγοι" 

0, διά ρμῖνεβ ἴξ τα βθῆδβθ οὐἁ “ ἀστθ]ο ἱη) ϑΕοδ ἢ 
ΟΥ̓ Ἰὰν λυ δ ἢ 6 ποῦ ἴο ὕῈ ᾿πουρὰΐ οὗ. Τὸ βαγ 
ποῖμίησ οἵ 118 Ῥοσυ ΔΓ ΤΌΣΩ, {ΠΟΥ ἰ5 ΠῸ ΓΕΆ50: 
ὙΠἸΔύον ΕΓ ΠΥ (Π18 {10 δου ἃ ὈῸ σίνγοη ἢ ΟΠ Βμα 
Δα ποῦ ἴο 1ῃ6 ΟΙΠΟΙ ΓΥ̓ΓΔΗΒ ΟΥ̓Ρ ἰασσταοὶ. Ηδά ἰ" 
Ὀθθη ἱπίδηάοα τὸ ἀδβογῖθα Εἶμαι ἃ8 ρου εν πο κοα, 

86 που]Ἱὰ μαννα θη οὐ] ΨΠΙ, δθ ἴπ ἴΠ6 δπα]- 
οροῦβ οδ80 οὗ Ηδιηδη (ἘΒιἢ. υἱ]. 6). ΤῊ ΜΙάΓΑΞἢ 
δἰἴοπο διυοπηρῖθ 80 ΘΧρΙ ηδτοη, δα τπλκοβ Εἰ πῃ κ- 
τηδίπη ἴὸ πιοπη θη. Το “ ἀου ας βίῃ ᾿ 18, ἴμκ1 
Ασγάπὶ (οἵ ψβῖςι, ἰῃ ἴ86 ϑρὶγῖς οὗὨἨ [6 ΜιΙάγαξῃ, 
ΓΆΡΆΠ ἰβ [16 ΓΟΡΓΟΕΘΙΓΔΕΥ6) ΓΟΥΠΔΟΤΙΥ ᾿π)τοὰ «18- 
οοῦ, ἃπά ποὺ μα τοϑ ἢὶ5 ἀορβοοηάδη!8 (ς, «αἰζη!, 
“]υάγ65, π. 41). ὙΤὮΟ τοηάογίηρβ οὗ ἴ6ὸ ΤΆγρτιτι 
δηᾶ Ῥοθηΐο ἃ Βργϑηρ ἴτοτι [18 ἱπτογργοίδιίοθ. ΔῈ] 
οὗ Τ οἷα, οα 1ῃ6 ΟΥ̓ΠΟΥ παπὰ, {0110 78 τμ6 δορίαβριῃξ, 
ἘΠ ἢ 88 χουσαρσαθαίμ ; ἢθ, δΔηά οἴπεῖ οὗ ἰδῖοσ 
ἄδῖο, τὶ Χουσὰν Ῥεσαθθώμ (εα. Εὐτάδτι, Ρ. 74). 
(νης 618, οα. Βοπη. ἱ. 285, μδ8 χουσαρσαθώμ.3) 
ἘΞ Βδι δίπι 18 τη ϑη 65}}}γ ἃ ΡΓΟΡΟΥ ΠδΠλ6, δΔηα [ΌΓΓΩ 8 
16 σοι ρ]ομιθηῦ οὗ Ομ υβηδη, ν]ιῖ ἢ ἀοο8. ποῖ οοτ- 
664] 18 ΠΑΌΟΠΑΙ] ἀογναιῖίοη. Αἵ 8]} ουδσῃῖβ, ἂὲ Η 8. 
νϊ, 7,8 Τἤοτο ᾿δ βίδη β ῬΑΓΆ]]οἱ τὶ ἢ ΜΊἀδη, τ 15 
᾿πρα ἴο ἀοβίσηδίθ πϑίοηδ ! γ. Νον,, δποίδης Ροτ- 
βίδη ἰγβαπίομ, 88 ἴοιιπὰ ἴῃ ἴπ6 Θολαλπαπιοὴ οΥ̓ ΕἸτ- 
ἀοιυιὶ, σοπίδί 8 σοπ ἰβοοηςοβ οὗ χά Ύ] κὸ ἀχροῦΣ- 
τἰοπβ ἴτοπι ἴῃ6 σοηῖτο οὗ ἴσδὴ ἀραϊπδὶ ἐμ6 Ἰγοβι. 

Οπο οὗ ἴδ τῆτοο βοπ8 οὔ Εογίἀοαη, ϑ τη (Ὡ "2), 
ἰ5 ἸΙογά οὗἉ τῆ τογτΟΥ08 τγοϑὶ οὗ [πΠ6 ΕΌΡΗγαῖοβ. ΤῈ 
πδίϊοῃ 3 οὗ ἴῃοβα σου ΠΙΤΙ68 ΓΘ ΠΟΒΕ]α ἴο ἴση. Μοη- 
τἰοη 15 180 τηδάθ οὐ δδββίβίδησο ἔγοτῃη Οαησὲ “ζελοοΥλί 
(458 Φοταβα! οπν 18. ΒΘΥΘΓΆ] {{π|68 ἀδδὶρηδίοα) ἰῃ ἃ ΑΓ 
αραϊηϑι ἔτη (εἶ, Θοθδοκ, ΠΖοίάσπς. ἐς ΕἸἰταάμδὶ, Ὁ. 
100). ΤΏδ γαπίλῃ Ποῦοσβ, οἡ 186 οΟἵΒΟΓ δαπὰ, 

ὅδ), ΖΑ] ΟΝ), ἀπά Ἐπβίοια, γγῆο ΘΑΥΤ οα ἴπ6 
Ὑ8Γ8Β ΟὐὗἨ ἴΠ6 Κίπρβ, οδϑὲ δηά νγεϑῖ, δὰ ΠῸΠπι 3564}69- 
ἴδΔηῆ. ϑδοά)οβίδη, υοϑ6 ἱπΠΔΌ  ΔΠἴ8 ὑπάϑν [86 δ85- 
Β 1 ἀ68 αἶξκὸ ἰογπιοά τΠ6 πυσίοιδ οὗ 1ῃ6 ΔΙΤῺΥ (οξ. 
1μ88ό6η, 7παϊδοῖς ΑἸἰιοτίὴ. ἢ. 363), ἀογῖνοβ 118 Ὡϑγδ 
ἔγοπι ἴπη6 ϑασα (ϑδϑαοηβϑίοπθ). ὉΤῃθ πᾶπιὸ ϑδσιρο, 
ΠΟΎΤΘΥΟΓ, 15. ἐ56 1} ΟΠ]Υ ἃ βΌΠΟΓΑΙ ἢ πορταρῃὶς ἴογτη, 
δηβνοτίηρ» ἴὸ ἴπ6 ἴοτη δον 8 η8, δηἃ ουτηρτο- 
ποηάρα 4}} τἢὩοϑο ρον} ἡδίοηδ, δαάϊοιοα τὸ 
Βογβοιηϑη8} 0 πὰ ἴΠ6 σἤλ86, 0 Τηδάδ {ποηλβοὶν δὶ 
[Ἀπιοι8 8 ὙΓΑΙΤΊΟΥΒ ἈΠ σΟΠΑΙΘΓΟΙΒ ἰπ ἴΠ6 ΓΕΡΊΟἢ 8 
οαβϑί δπὰ ννοδὶ οὗ [86 ΤΙρτὶβ. ΑἹ] δογιίδπε, κθν8 
Ἡδτγοάοτιϑ, ἃγο οδ]]οὰ ϑασθ ΟΥ̓ ἴῃς Ῥογβίαπβ. Τῆς 
τοστη Οὐδβϑῦδῃ8 ΜὙᾺ8 ΟΥΙΔΘΉΏΠΥ ΟΥ̓ 5᾽ ΠῚ} 1 Υ σοπιμγο- 
Ποηϑίγοηθβα. ΑΒ δ 1158 ἀΔΥ ἴδῃ (οΥ δοίη) 
18 831: παιηθὰ αἴογ τῆς ὅδορ, δοὸ Και χιβίδη δήϊον 
τῇ6 Οοϑβθδῃβ (οἷ. Μαμποῦὶ, ν. 2, 495). δίοβο: 
ΟΠΒοτ 6518 ἀογῖνοβ ἴπ6 Ῥαγιἶδη8 ΠῸπὶ ἴῃς ᾿απὰ 
οὗ ΟἸὨκΒλη (ρα. ΕἸοῦναὶ, 1. 808-2}}}. [π το 
Νακλιελὶ Πιιδίαπι ᾿Ἰπϑοτιροη (ν6γ. 80) γα τοδὰ οἵ 
ΚΙ γα, ΜΠ] ἢ σΟΓΙΆΪΠ]Υ ΡΡΘΆΓΒ ΤΟΤΕ σιμβοϑῦνο 
ΟΥ̓ (οϑβεθῖ, 48 ϑββοη ἰπ ογρτεῖβ, (ἤδη οὗ απ, ἃς 

Ῥδδδβδρο, ἰβ δ γοδὰγν ἰουσυὰ ἴῃ ἔπ οΟἸασ ον οχροείϊοσε. 
Ἐτοῦλ ΔΏΥ οὐὐοείϊνο, βοεἰσδο ρμοΐπξ οὗ γτἱαν. [6 νίθν οϑι 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ Ὀ6 σοπουττοα ἰη. 

4 [Τ δῖ ἰ8 ἴ0 βδύ, ἴΠ:6 ἴδστηῃ ὌΧΡΊΌΔ568 οἰπηοίορίοδὶι,, ποὶ 

8 Το ορίπίου οἵ Βεσίμεδυ ἱμδὲ ἴμ6 ῥγορδοῖ δι! υἀθ8 ὕο Οὔτ ἰοσδὶ τ] Δ ΟΏΔ. --- Ἐκ. ] 



ΟΗΑΡΤΕΒΝ ΠΠ|. 5-}1. 

ΒοδΙΕΥ οχρ]δῖπϑ (26 Τοὺς. Και εἰ πϑοὴν., Ὁ. 60). ΤΊΑι 
ΤΟΥ͂ δΓὸ ϊὶο κα τῆς ῬΑΓΓΒΙΔΠ8, ἜΜΕΣ ὑλι ϑὅδοβο, 
ἴῃ 16 56 οὗ 186 ον δηά τὸ ῥγδασῦςς οὗ Ὀ Πδ ρα 
διιὰ τπ6 οἴαβα. 13 δ ΒΟ οπ εἶν βηονῃ ΟΥ̓ [Π6 Ῥαβϑαρο, 
οὗ ϑίῖταδο (εὰ. Ῥαγτβ, ἡ. 449, "10. χὶ. 18,6). Τὰῖκο 
Νιπτοὰ (ἀφη. χ. 8), Αἢ τηο86 παίέϊοῃβ, δηα 4150 πὸ 
ῬΥποοβ οὗ (μ6 ὅδεδ, ὅδ, ΖΑ], δηὰ Ευβίθπι, 8ΓῈ 
ΓΕΡΓΟβο δὰ 88 Ποσοθβ δὰ ᾿πηίοτβ. ΝΙΤηγοά ἀ6- 
ϑοδηάβ ἴγοσα (ἢ, δη αὶ τ] 8 δὲ [Π6 τίνογθ. δο ΠόΓῸ 
4150 Οὐδἢ 18 ἃ ρΌΠΟΓΑΙ ἴθύτῃ [Ὁ ἃ Ὑ46}γ-ἀΠπιβοὰ 
ΒΆΤΟΥ οὗ πα ποηβ. [{ ἀο68 ποῖ ἱπάϊτεαϊς {ΠΟ ]Γ αἀνγ6}}- 
1η5- πὲ Ἐπεῖγ τηοᾶς οὗ ᾿Π ἴδ Δ ψἜΈΠΟΓΑΙ ο}18Γ- 
δοιοσίατςβ.; Ενοϑη [Π6 τοίδγθηοα ἷπ [6 παπιὸ οὗὨ {}]8 
ΟἘΠΡΒ μη ἴοὸ ἀδγκηθββ οὗ σοΙρ]οχίοπ 18. ποῖ ἴὸ Ὀ6 
ονογὶοοκοά. Α οδηΐδιγ (ΠουβοΔ}) 18 στῇ Ηοβίοὰ 
(εν. Πετο. 185) Δ. αϑίοίοδ. “ὁ ΑΒΌΟΪΟΒ,᾿᾿ ΒΑΥΒ 
ΕΠ ΡΟ] απ (ἴπ Επιϑοῦ., γα. Εν. ἴχ. 11; οἵ. Νιο- 
ὉΠ, Α2διγ ἐπα αδεί, ». 262, ποία 2), 18 γα πϑ] ρα 
χούμς ὉΥ {Π6 Ἠξε]Ποη68. ΤῊ δβοοοπὰ ΟΒα]άθο Κίῃρ 
ἰ5 οΔ]]οὦ ΟἸΒΟΠΊ Βθ6]0ο9 Ὁν Βογοβὰβ (  γασιπεπία, 
εὐ. ΜΏ]ον, Ῥαγῖδ, Ρ. 5608; ΝΘ ΌΝΓ, Ρ. 490; δὅγη- 
ΠῈ]]η5, 1. 147, ρα. Βοπη) ; πῦλιλϊα ἴῃ ὁπ 6 ρᾶββδρα 
(1δπὶ. ἵν. 8) [6 ΧΧ, ὑγαηβδῦο δλθολογ, “ ὈΪδοκ,᾽" 
ΌΥ ἀσβόλη. ὅϑΥΠΟΟΙ] 5 ἰδ ἘΠΟΓΟΙΌΤΘ ΠΩΡΓΟΡΘΓΙΥ οΘἢ- 
διτγοὰ Ὀγ ΝΙΘΌΌὮΓ ἔωΓ σοι ραγίηρ ΕὙὐΘΟΠΙΟΙ, δηά ποῖ 
δε ϑοὴ οὗἩ Ομοπιδβῦοϊοβ, ἢ Νιηστοά. Ηο οου]ὰ 
ΘΟΠΙΡΑΓΘ ποης Ὀπὶ ἴδ ἢγβι Κὶπρ στῇ εἶπ ΠΟ Ὑγ88 
ἸϊΚονεῖβο πο] ἴο 6 τὴο ἢγβι. ἊἈσσογάϊηρΊΥ, ἴτ σδη- 
Ὠοῖ ΔΡΡΟδΓ ΒΌΓΡΓΙ ΒΙἢρ᾽ [δὲ Κρ απὰ Πογοθβ Ὀσγοπά 

ἴμ6 Ἐπρβιγαίοβ διὸ παπιοὰ ἸΣΎΞ, “ΟΠ πΒηαη. 3 
Οπὸ οὗἉ 186 τηοβὲ τηο08 ΟΥ̓ [Π6 ρυταΐἶνο ηρ οὗ 

τὰ ντδϑ παπιοὰ ΣΝ 2, Καὶ Καοιω. Ῥοεγδίδῃ 
{τβ το [6118 οὗὐ τδὺβ δηὰ Ἷοηαιοδῖβ Ὑ ΒΟ ἢ 
εαγγϊοὰ οἡ ἱπ εεὶ, ὁ » δὰ ἤΐμηι, ἱ. ὁ. Ἐσγρὶῖ, 
ϑγτὶδ, πὰ Αβα Μίπον (εἴ. Ηογρεϊοῦ, Ογ. Διί, ἃ. 
59). ὙΠΟΥ͂ 4180 σοὶδίβ πιϊδίοσιπιποθ οηἀπτοά Ὁγ 

1 Ιῃ .18 νγασθ ἴῃ τῃ6  οδῖ,3. ἢὸ να8 ἀοίραϊοα 
δηὰ [Δ Κοὴ ὈΥΒοπου. Ηΐβ ΠοῖῸ δηὰ ἀθ  γοΓῸσ νγ88 

Αἴνγαγβ Επδίοῃ (Ὡ Ἰ Ἵ ον ΓΘ", αἰοο ὈΓΙΘῪ, 

ὈΓΓΙΣΥ,, οἴ ΜΌ]]ετβ, 1εχ. εν. ἃ. 32). Νον, 
βίῃσδ ἴξ 18 ΟὈΥΪΟΌ ΒΥ ῬΡΓΟΡΟΤ ἴο ΘΟΙΆΡΑΓΟ ἴΠ 656 ΠΔΙΏ68 

σι ΣΙ ΣΣ Ἰ3, «ΟΠ υβἤδη- τ βμδιπαὶμ ἢ 
(ἕογ τθ6 Ὁ δύ Ὑὲ}} δ8 ἴἯ.6 ροϊππρ οὔ ἴ6 Μάαβοτγα 

ἀδῖδε ἔτομι ἔπε Εδθ ιηἰς ΜΙάταβ), [Βότὸ 18 ποιπίηρ 
ἴο ΟΡΡΟβ6 ἴΠ6 ἰά68 [Π δὶ ἴΠ:6 οο]οὈγαίοα Ετιβίοτη οὗΠ6 
Ἑδδὶ, τΠ6 Ποτοὸ οὗ δοιβ, ποῦ Μοβοβ (Πού θη βὲ8 
.4115 ἐ!θ ὅϑαοδς, 18 δαί! } ν τηοποπραά ἤαγο. [1 
νοῦ] Θπ δῆσο ἔπ6 ἰῃὑογοδὺ οὗ [86 παγγδῖίνο ἴὸ ἢπά 
156 οτῸ οὗὨ ἴδ ᾿τγαηΐδῃ ὑνογτ] ἃ Ὀγοῦχῦ ἀροη {δ6 
δΊῈ Πα Οὗ ΟἿΓ Πἰδίοσγυ. ῬΧοΐδῃο Ὠἰϑίουυ νου]ὰ ΠΟΓΘ, 
ὯΒ 80 ΤΟΟΌΘΠΙΥ ΘἰβοῦγΒογο, σοοοῖνο γα] 80]6 {11818- 
τγαοπ ἴγοστη ϑεηρίαγο. Απ Ὠἰἰβίοτγίοα] ρογοα που]ὰ 
ὕε δρργοχὶπδίεὶ)ν ρσαϊηθ Τ0Υ Καὶ δοιιβ. Οη [δ6 
ΟἴποΓ ἤδηά, δυο ἢ ΘΟΠΗ͂ΙΟΙΒ τ γὸ 80 6} {7 τηόπιο- 
ΤΆΌΪΟ ἴὉΥ ἴβγηρὶ [0 ΒΕΓ ἃ8 ᾿ϑβ τ η68 ἢγβί οἵ 04 8 
ΔηρΟΥ, ἀπὰ [Πθη οἵ βαϊνδϊοῃ πτουρὨὶ οοἱ Ὀγ Ηἰπι. 

Απὸὰ [867 δοσνϑὰ ΟΒΌβμδα- τ βμαϊμαίτω, ὙΦ 9). 

(οὐ ἱκ δογνοά ῖτἢ βδογίβοοβ  Ὠππιλπ ἸοτΒ τ ῖ ἢ 

ειῖθαιϊε (εἶ νογ. 15). Ησποορ τῆς δχργοβείου Ὁ 2 

1. 6 ἐδηποῖ δ (οΣ ΠΟΓῸ Οὗ ἃ {01 11 πδἰγδ 9 οὗ ἔπ 6 ᾳθ6- 
δῖον οἵ Ουδῖ, 86 κίνοῃῃ θθΏ. χ. ῸΥ βόσῃϑ ὀχ ]θηΐ σοζηδγῖκβ 
ϑεο Κυοῦοὶ 6 εἰἦμορτ. Ταζεὶ, Ῥ. 201. ῬΤΒοτο ἢθ τοδὰ Ομ “΄ὖ, 
ἴα Ῥακοτ 61} 5 οὐϊξίου οὗἨ Ῥοϊδοδ᾽α, ΟΔΥΠΙΟ]γ} οὐϊοη, ὑγοῖ»- 
ΔΌΪΥ 1666 ΟΟΥΤΟΘΙΥ, δα6 4εοο. Ῥοσο Βεηξδπνίη οὗ Τυάοία, 

φᾶ. Αἴας, Ρ. 883, 66 ΓΞ, οἰδος τυδηυεοσὶρίθ μδγὸ ἸᾺΣ. 
Ουαὶ (μεῖς. χεχτΠ. ὅ) ΠΙΑΥῪ δἷδὸ ὕϑαβ (ον ἔ)ο Αὐγίοδῃ. 
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ἽΞΙΣ, υποπ 8 Ῥθόρ]θ Ὀοσδτθ τθαίλγ. ΤῊΘ 
“ οἰμῆτ γΟ ΑΓΒ Δγ6 σοῃβίἀογθα ἰῃ [Π6 ἱπιτοἀθοίο Υ 
ϑος 0 οὐ ἴπ6 ΟἸΤΟΠΟΙοσΥ οὗ ἴ[μ6 ΒΟΟΚ. 

γοαγ. 9. Απὰ [δμ9 βοὰδ οὗ [δσϑὸ] οτἱϑοὰ υτΐο 

ϑόβονδῃ. ᾿ϑὲ ἰ8 1ῃ6 δΔη Χίος ΟΥΥ̓ οἵἉ ἀϊδίτοβαβ. δ 
οποὰ {πὸ ν πῃ Εργρὶ ὉΣ τϑϑβοη οἵ τοῦ ΠΘΑΥΥ βοῖ- 
γἱὶςο (ἔχ. 1. 38). ΤΟΥ οὖν ἴὸ (04, 88 ΟΠ] το τὸ 
{πεῖν ἰδίοτ. [ἢ ἢεἷβ σοτηρδδβίοη, Ηθ ΠΟΑΓΒ {Ποτη. 
Ἡονονοῦ, Φογοιῃ (χὶ. 11) ναΓδ ἴπ6 ῥΘΟρ]ο 

ἀροίπϑι [πδὶ εἰπὶθ “ ὙΓΠῈΠ (ΠΟῪ 884}} οὐ (ΠΣ) 
απίο αοά, Ραῖ ἶα ψ1]] ποῖ μοδυκοη απο {πο πὶ.᾿ 
Απὰ Ηδ ἀοϊνογοα θυ ὑβσοῦ ἢ ΟΥΒΐ6] [86 

80} οὗ Κοῃδζ. Τὴ δοριίυδρίπιὶ μῖνοϑ ἢ18 ΠΘΠΟ 
8.8 Γοθονιήλ, νι 16 Φοβορἣ 8 ἢ88 ᾿Οθονίηλος. «6 1ῸΠῚ6 
(2)2ὲ Ννοπιϊπέδιιδ, οἀ. Μίσπο, Ῥ.- 809) ἰι88 ΔΠλαπιοί, 
ἩΓΠΙΘΝ Π6 τΥΔΠβ᾽δίθδ “ ΤΩΥ͂ ἔπι οἵ ἀοὐ " (Τεμεριιβ 
ππειπὶ εἰ). ΤὨΐ8 8. 4180 ἴῃ6 ΓΓΔΠΒΙ ΠΟ οὗ Ιου βάθη 
ἐῃ ἢἷβ Οποπιαδίϊίσοπ, νυ ΠΟΘ ὉΠ ΘΟΟΒΒΑΤῚΥ αΪ8- 
ἀηρυΐδηιθβ Ὀαῦσσθοη ἃ Οὐοἰμοπῖοὶ (1 ΟΠ γοη. Χχυ]. 
15) απὰ ΟἸἰμηΐοὶ. (Ἃἀαβοηΐιβ ἀογῖνοβ [ἢ6 Πδηιο ἔγΌτα 
ἴΠ0 Ατδδὶο, δηᾶ βαὺβ ἐΐ πο Π8 ““Ἰίοη οὗ ἀοἀ." 
Ηον οΔΓΟΙ ΠΥ “9086 }}}}}8 1Ὸ}]ΟΥΒ δησίθηῦ Ὄχοροβίβ, 
τ βές ἔἴτοπι Ηὶβ Ἰηϑουπρ [Π6 βίοτν οὗ Οτῃπηίοὶ 
ΟὨἷν δ {[Π6 δϑοιη ῃαῦοηβ οὐὗὁἩ Εἰθοδῃ (οἰ. χὶχ.) 
δη τΠοβ6 οὔ τὸ ἐγῖδα οἵ Πδῃ (εἷι. χνι δ.) ; [Ὸγ [ποθ 
ΟΘΟΌΣΤΌΠΟΘΒ 6ΓΘ ΓΕΑ α 88 ὈΘ]οη ρίπρ' τὸ πὸ τἰπιὸ 
οὗἁ βοσνυϊτυἀθ πηάοῦ ΟὨΒΏδη (.]αἰκμῖ, “μάσγεβ, ἡ. 
41). Βυϊῖ [8 ΔΗΧΙΘΙΥ ἴο δνοϊἁ ΘΥΟΡΥ ἈΡΡΟΆΓΆΠΟΟ 
οὗ ᾿π ρΓΟὈ Δ ὈΠ ΠΠΥ ἀοθ8 ποῖ δἰ ]οῦν ᾿ἷπὶ ἴο ΟΝ ΟἸμηΐοὶ 
1π6 Ὀτοῖμονῦ οὗ Οδ]οῦ. Ηθ βρθᾶκβ οὗ ᾿εἰπὶ 88 “" τῆς 
Ἰούδα φυλῆς τις, οὨ6 οὗ (δ ττὶῦθ οὗἩ δυάδῖ᾽᾽ (4ηἰ. 
νυ. 8, 3); [ὉΓ 6 δΑΥΒ 1οδὺ ἴη6 ασοοῖκ τοϑάθυ βῃοιυ]ά 
ἴ4Κα οἴΐδβηβο δἱ ἡπάϊπρ Ομ] 611}} γοιηρ δὰ νὶρ- 
ΟἵῸΠ8 Θηουρ ἴ0 δομίονα υἱοῖοτν ἰῃ το ἢο]ά, ἀπά 
ΤΌΠΟΥ ΤΌΤ γοθγβ᾽ βουυΐοθ 88 ἡπᾶρο. Βαΐ [Π6 ΠαΥ- 
ΤΑΙΟΣ δα 48 ΘΙ ρἢδιοΔ ΠΥ, “6 γοῦπροῦ ὈΤΌΓΠΟΥ οὗ 
(δ]6Ὀ,᾽ - ἴῃ ογάογ ἴο ἴδᾶνα πὸ ἀουθι τῆ δὶ (Π6 οοη- 
αυοτοῦ οὗ Κὶ τ) ΒΡ Γ δηὰ [Πρ ΥἹοῖοῦ ΟΥ̓ ΑΤΆΓΩ 
ἍΟΓΟ ΟΠ6 δηά [ἢ6 β81η6 ρῬοσβοη. ΝῸΓ 18 [Π6ΤῸ ΒΠΥ͂ 
ἰοπηἀαϊοη ΤῸΓ [86 Βοτ βρη] ΑἸ Υ οὐ Φόδορδιθ. [ἢ 
5γα6 1] τἢὯ6 τῶθπ σαραῦὶο οὗ ἁ ὠδοδγὶηρ 8ΓΠῚ8. ΘΙ 
ΘΏΓΟΪΙο ἃ ἀροὴ ἴΠ6 σοπιρὶοἤοη οὗ {Ππεῖγ ΤΠ Ποἢ 
ΥΟΑΥ (Νυπι. χχνυὶ. 2, δε4φ.). Νονυ, 1 ΟἸΒΉΪΕΙ ννα8 
ἐπνοη γ-ῆνο γοδτβ οὗ δρὸ ψῆοπ Βα σοησποτοὰ Κὶτ- 
Δ} ΒΡ ΟΣ, ἀπά ᾿ἢ ἴον ταὶ ἃ ροποὰ οὗ ἔνθ ηΤΥ 
ΥΟΔΙΒ οἰαρθοά, ἀπτίπρ' τ ἢΪΟ ἢ ἃ ΠΟῪ ρΈΠΟΓΒ ΠΟΙ ρΊονν 
Ρ, 6 νουϊὰ Ὀ6 ῆγ-(Ὦγοθ γοΑΓ8 οὗἨ ρὲ ὙΠ ΠΘΠ 88 
ἤΘΓΟ δηὰ σοπατ ΤῸ ἢ6 δϑϑδυτηθα ἴ86 πα}ς14] οὔοα, 
- ἃ Βυρροβίτοπ δἰ οροῖμοῦ πϑίαγαὶ δηα τοῦδ ]6. 
Οα]οῦ ἰῃ Ὠϊ8 εἰμ γοαῦ 81}}} σοηβίἀογοά ἢϊπὶ- 
50} {π}}γ Δ0]6 τὸ ἴ8Κθ {π6 ἤο] ἃ. Β6βί 68, ἰζ 8 ἐοῃ- 
βοῃδδῦ ψἱἢ [ῃ6. βρίγῦ τ ἢ δηϊπηαῦθβ {6 ἰδίου, 
Ποῖα παγταῖρά, [ἢδὺ 10 18. ΟἸΠΠ16] 0 ΔΡΡΟΔΓΒ δἃ8 
16 ἔτει ὁλορλεί. Νοῖ πη ΓΟ ΪῪ Ὀροϑῆδο οὗ τῃ6 Βοτὸ- 
ἴθπὶ ψΠΐς ἢ ̓6 ἀἰθρίαγοά Ὀοίογο ΕΚ 1γ)] ΔΊ Π-Θορ μετ; δι 
ἃ πον ἀϊρηΐν Π1Κ6 τ|1ἷ8 οἵἉ Φααρθ ἰβ. 6 δὴν διτγαοῖοά ἴῸ 
ΟὯΘ ὙΠΟ ἴ8 δἰγεδάν ἴῃ ροββοββίοῃ οὗ 8 σεσίδίῃ δα Π0Τ- 
τ, δῖοι ν 88 Θυ θην ἴῃ σ486 ὙΠ} ΟἸΠηΐ6]. Ἠὸ 
ψγ 88 0Π6 ΟΥ̓ ἴῃ086 ΠΟ, ἰῃ ρεαγί δἱ Ἰοαβί, δὰ βιδγοα 
ἴη6 γγαγθ ἢ ΟΔηλδη. ἧς ΔΒ (Π6 ὈΓΟΙΠΕΥ δηά 
Β0Π-1η-ἰὰνν οὗ [πὰ σοί ογατο ΟἌ]Οδ, απᾶὰ Πποποα ἃ 
μοδὰ οἵ τ186 υἱῦο οὗ Διά, ἴοὸ τ ίοἢ 1π (Π18 Ππιλτῖοῦ 

4 ΘΟ. οἵ ἔδο ποσεῖ οσποιιΐίοα οὔ Καὶ δουδ νδ θο βαδά, 
ἡ. 4. ἰὴσ ἡ“ οθ. Αἱ [89 οἱγίι οὔ Βαδίοηι᾽, 5 1Αἰδοτ, ΖΑ], 
10 τᾶδ οοηδίἀογοὰ αὶ σεἰδίοσι πο ἐπδὺ 16 ποδὰ τὸ Ὑ}106. ἢθ 
Ὅ86 ὑπογοίογο οχροδοὰ (οἷ. Βοῆδοις. ΕἸγαμί, Ὁ. 1168). 

8 βομι!ο ς8}} Ὠἷπὶ γον οὔ Αὐδϑίδ, οὔμοσβ οὗ βυτίδα. Οἵ. 
Μαδιοοΐπι, ἰδὲ. 077 Ρεγεία, ἱ. 27. 



10 ΤῊΕΞ ΒΟΟΚ ΟΕ 068. 

Αἰδο (86 ἰηἰδιῖνο Ὀδίοησθ. Οποθ ἰδ ττϑ δά, {π6ὸ ἰατσ. ὙῈὸ Φαάρο δηίογοοδ ἴ6 ἴᾶν ; Βο ρᾷπ- 
“ΠΟ 584}} ὅτβι γὸ υὑρ'᾿ ΦΔυάδῃ γα τὸ σίῦα ' ἰ8η68 8[η, 800 1968 τόρ. [{|5Γ86] 16 ἴο Ὀ6 τἱοῖο- 
βοϊοοῖοὶ ὈΥῪ τ ΤΟΒΡΟΊΒ6. ΠΕ ΒΡῈ. ΜΕ ΟΝ πο ̓  τίου, ἐξ 8 ποξ ὁπουρᾷὰ ἴο “ΟΥῪ υηῖο {μ6 τὰ ; ̓ 
(Ἰοά δΔρροϊπιοά, τηι8ῖ ἃ ἴῃ Φυαάδῃι. δὶ τῦὶ . ὃ ᾿ 
51}}} ΠΝ πὐεπροῖΝ απὰ ἀθόμδεν ἴΠποτῸ [Π6 ΤΠΟΠΊΟΤΥ] ὅμ6 Δ ΓΠΟΤΗΥ οὗ {0 αν (ΘΒ Ὁ) ΤΕΡ.Ὲ ὑπ τοῦθ 
οὐ ἴογπιοῦ ἀοοαβ δομίονοά ὉῪ ἔα" νγα8. 811] εἸνογ- ᾿πἰζθὰ. “ὙΠεθ6 ὅτὸ 19 ὩΟΒῚΣ Ὁ Ουάρτοοπιε) 
ἱπμοὰ ἀπιοπρ [86 Ρθορίο (ες. δλενοίλ ἤαῤδα, ὃ 48, νηοῦ τὰοι δια! δοὲ θαίοτο τΠοπὶ,᾿" ἰ8 106 Ογάθσ, 
Ῥ. 141 8). [Εκ. χχί. 1. [δγϑὲ] τηπβὲ θοσοπιθ οοπερίοιμ οἵ Οοὰ 

γὲγ. 10. Απὰ ἴδ δρίσὶῦ οὗὨἩ ϑϑβονδῃ στῶ ὍΡΟΣ ῃὰ ἀμπγ. Αἱ ἴδαῖ ροΐπε ΟἸΒπίο!Β λυ ἀἰςία] δονιεν 
᾿ΐτη. ΤῈ βρί τίς οὗ (δ, οὔ ἐγυδῖ ἰῃ Οὐ, οἵ ἐπῖδα- Ἰθαραη. ΤῊΐβ γα ὑνδαῦ πὸ ἰδαρης τποῖὰ ἴοσ [ἢ 6 
δαβιῃ. [ζ 18. 110 βϑῖηθ βρίγὶῦ νυ ϑῖο ἢ οἀ ὈΕΒΊΟΥΒ᾿ ἕαταγα. Νοῦ τ|}} τιδιὶ 8. δοοοπιρ  δμθὰ οδῃ πᾶσ 6 
ΠΡῸΣ 1πὸ ϑόνοητν 6͵80, ὙΠῸ ΒΓΘ ἴ0 δϑβῖίδί ΜΟβ68 9ῃος ββ Ἢ} γ΄ απ ἀοτγίακοη. 
(Νυπι. χὶ. 25). [τ γὰ8 οἡ ἴπδὺ οσσαβίοπ ἴπδὺ ΜΟϑ68 . - 
ὑχο]αϊπιοά, “ οι! Θοά ἐῆδε 41} ἐπ 1ογά᾽Β ροορίθὶ γ87: 11}. Απὰ [86 Ἰδπά σϑείοά. 1:1 ἀοε5 

ποῖ Τοσσυγ ἴῃ ἴπ Ῥοπιδίους. [Ὁ βιρηΐῆοβ τἴἢδὲὶ ἀ6- 
21! Ὡροη το." [ΙΓ τῆς Βρ Γὶς, ΜοέονΝ απ [γα οοπάϊτῖοπ οὗ αυϊοῖ ΤῊ Ὑ Ὠ]ς ἢ 1.16 ΡθοΟρ]ο, 

7οκπαα ρογίοτπιρά τΠποῖγ ργολὶ ἀοοάβ. [π τηἷβ κερί τς, ἰτοα]οα ὈῪ ΠΟΙ ΠΟΥ ΘΧΊΟΓΠΑΙ πο ἱπίρττιὶ 068, ετι- 
Φοκδπα δηὰ Οδ]οῦ Καονν πὸ ἤαγ Ποπ ΤΠ6Ὺ ὀχρίοτοα 705 [18 ῬΟΒΒΟΒΒΙΟΠΒ, --- ΒΘ [Π|6 {πιὰ} 8 Οὗ ΔΓ ΑΓΕ 
1η6 Ιαπά. [π τμΐβ βρίγίε, τῆς βρίσίς οὔ ὁνεάϊεποο, μαβμεά, δηὰ ρϑϑοεῖι! οαὶπὶ ρεγνδάθθ ἴῃ ἰδπά. 
ὙΠ ἢ ἴπ (Αἰ ἢ ρογίουτηβ τὰ. Ἰανν, ὈΘΟΟΠΊ68 ἃ δρί τς  ϑ΄00}} τοβὺ 18 ἔοι πὰ ἰπ βγϑο], θη [Π6 ΡΘΟρΙ6 οὔθ- 
οὔ ροψοῦ. ΟΥ̓ ἔδοβο βονθῃῖῦ ψν6 ἀγὸ 1ο]4 (Ναπι. χί. 1 ἀἰοσΏΤΥ ϑοτνὸ τμοῖγ αοά. “ὙΠ βοσνυίςθ οἵ τρμῖ- 
25), τπᾶῦ ψ ΕΠ ἘΠῈῪ ᾿δα τϑοοίνϑα {86 δ ρίτίτ οὔ Οοά, ᾿ οουθποθθ (δαγ8 Ιβαΐδῃ, οἢ. χχχίϊ. 17), 18 σεβὲ 
ΜΟΥ ῥγορβοβίϑα. ΤῈ Τδγρυτη τπογοίογο τγβηβ.] (Ὁ ΤΠ) ἀπά βϑουγίεν ἰόγενον. ογεπιίδῃ (ς Β. 

Ἰαῖο8, δοΐ Ἰμογὸ δηὰ ἤεγο, ΓΝ ΓΤΥ, Βρί τὴς οὔ ἰχχχ. 10) δηποίηοοβ ἴπδὲ θη δγϑαὶ β8}8}} ὍΘ 
ῬτΤΟΡΠΘΟΥ. [{ ἀοοδ ἐμί8, Βουγονοσ, ἰπ [86 οΆ86 οὗ πο! γθἀθοπιθά, ὅϑοοῦ 88}8}} τεδὲ δπὰ Ὀ6 ἔγοθ ἔτοπι σϑεθ 

Φυάσε δυῦ Οἰηΐο]. ΕῸΓ δ πουρὰ τἱς ΤΤΙΣΤΝ ΤΥ (ὙΠ. ἘΠ). ΤῊΘ ῥγόβοπὶ τοδὶ, δὶδβ, ἐπάυγθᾶ 
8. 4150 Βροίκθῃ οὗ ἱῃ σοπποοοῃ τὰ Οἰάδου, Φερὲ- “ἢ ἀπῈ} Οἰμηΐοὶ ἀϊοά. ὙΏδη ἢθ νγχοπὶ Βοπιο, 28 

ΟΥ̓ οοδϑοὰ, δῃὰ ροϑοὸ ἀδραγίθά. 

ΜΟῸ ΡΓΟΡΙοῖβ, δὰ τμδὲὺ 16 Ἰοτὴ νου μΡαϊ ἢἶδ 

{π8}, ἀπά ββδιηβοῃ, ἰξ ἸηθγῸὶν χίνοβ δὲ ἃ Δ Γ δ 

ἰπ (Πο86 οα868, ϑρί τς οὐἩἨ Βογοίβπι (“ἢ. ΥἹ. 84; χί. 
29; χὶ, 25). Τα ἔγδι στουπάὰ οὗ τι ῖβϑ αἰϑποίοι 
«Οὐ στοά οἡ ΟἸΒηΪο], ἰδ 116 ἱγτεργοϑο 8 Ὁ] 6 σΠδΓδΟ- 
τ6τ οἵ 3 γὰ]6. Νὸὼ γαρὶς βῆδαονυ 1168 οπ ἢΐ8 ᾿ἰΐδ,. 
8 ΟἹ {16 Πἴν68 οἵ το οἴογ πογοῦβ. ἊῸ [Π]8 τηιδὶ 
08 δαάοα [Π6 δπείθηϊ ἱπιογρτγοϊβείομ, δ γοδὰν δ᾿] πἀθά 
ἴο αῦονεα (Ρ. 835, ποῖος 2), υπιοὰ ἰἀοητοα ΟἸΠηϊοΪ 
ὙΠ Φαῦσδζ (1 ΟἼτοη. ἷν. 10), δπά τὰἀοά Ὠΐῃλ 88 
ἃ ΡΙΟΙ8 ΤΟΔΟ ΠΟΥ οὗἩ τῃη6 Ια. ΤΈΟΥ βα] ἃ Θοῃοογηΐηρ, 
Ὠἶπι, παν ἢ18 δ. ἢ ΔΙΌΒο. θη Φοθηπδ᾽ Β γοηΐ ἀοόνσῃ 
(Βετγεελιλ δα δα, ἃ 58, ν. 51 Ὁ) 
᾿ὲπὶ ἴῃς νογϑὸ ἴῃ Οδητοϊοδ (ἷν. 7) ΕἸ 
ἔδίγ, τπογὸ 8 πΠ0 8ροῖ ἰῃ τε" (δλὶγ λα-Θλίγίπι 

» θῃ {6 ραββαρο, δὲ. Απηβιογά. ῥ. 17 ς.).1 
Απὸὰ Βο )υάδᾳοᾶ [6τ806]. Ηεὸ ͵υἀἃ 

ἨΟΜΠΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Οὐδ πῖοὶ (Π6 Ζυαάρο πίϊπους οὔδθηθα δπὰ σίτῃοτιε 
ΒΟΓΓΟῪ. ὙΠῸ ἢἤγδι ψΦυάρα οσοπιοβ οἱ οὗἩ 4Ἅτπάδἢ. 
Ηδφδτθ αἷδὸ ἴπαὶ ἰτῖθα Ἰοδάβ. Οπ 84}} βυοορεάϊπ 
Ψυάρεβ {ΠΟΤ τοβίβ, ποῦ Πδίδηἀϊηρ, {ΠῚ Ὁ υἹοϊοτεθβ, 
[Π6 βῃδαον οὗ διτοσ, οὗ ρτίοξ, οὐ οἵ 8 δδοὴν οηά. 
ΤΉΘΥ γογὸ αἱ οὗἉ ΟΥ̓ ΠΟΥ ΠῚ 068 ; ΟὨ]γ ΟἸμπίοἷ, οας οὗ 
Ψυάδἢῃ, βανυνοὰ δηὰ ἀϊοὰ πιτποῦῦ Ὀἱοτ ἢ δπὰ ψῈ1}- 

παρά [δ ᾿ἴπὸ οὗἩἨ Ἠοτοσυ νὩϊΐϊοῇ θορίηβ ἰη το ἄοδοσςε. 
Ἴεγδεὶ θοίοσο Εογ ἴδιας νΈΓῪ ΤΘΆΒΟῚ ἢδ ὙΓΔ8 ἴγτος [ΠῸΠ᾿ τηδην ταπὰρ- 

[6 τγοηξ ἴουτη τ0 γασ. [1 Π88 ΔΙ γΘβαῦ θθθη τοιμαγκοὰ, ἰΔΠ19π8 δηὰ ἱγτερυ]αγίτίεβ, Μεπ ψτετὸ δοουβίοπιεα 

ἄυονο, δαὶ ὉΞ τη6Δῃ8 ἴ0 ἡπᾶρε ἴῃ [86 πδτηο οὗ 
ἴο 860 ΨΔΦυάδῃ δηά ἴῃ6 «Ἀγ οὗὁἨ (αἰοὺ τἴδκ τὴθ 
ἰοδὰ. Οἰδοῦ Ὑπάχοϑ μεαὰ ἢγβι ἢ0 βίσυσρὶο ἴον τπδς 

1 [Κεπ,: "ἼΤΏο Βρίγίε οὗἨ Θοὰ [6 ἐο δρίτίυδ) {Π{8- Ῥυίηςὶ- 6 ἤοττοον οὗ τη οἢ οδασδοίογίβοα [89 ἰδ θσποο οὗ ἐδ Ὠϊνέγοο 
- Ρ9 ἰα ἐδο ποῦ ἃ οὗ πδέυτο δὰ οἵ τωδηκίηὰ : δηὰ ἰὰ δὴ [ἴ| ϑρίγίϊ δ ὁ. ποῖ) ΟΥ̓ΘΓΡΟΤΘΣΕ [16 τοδἰείδηοο οὗ ἰδ δίχα 
ἐ [0 ῥτίηῃείρ᾽ο δα ποὶϊ οὔ ἴ06 Ὠδέυγα! {6 τοοοϊγοὰ ὈΥ ἱγίῃ, 
ὼ8 οἵ ἴδε δρίτίϊυλ] }ὁὁ γοοοϊνοάὰ ἱπγουχῇ ἴ86 ποὺ Ὀἰϊγίδι, οἵ. 
Αὐυδοερϊθῦ, Οσδε ὧἐε9 ΛΜεηδελεη, ἴῃ Ἠογσοκ δ ἤεαίοπενκί., ἵν. 
81. Ιῃ [16 δοηδο, ἴῃ οχργοδβαίοα ᾿ϑρίεὶε οἵ ΝΙοϊίπι ᾿" 
δἰἰογηδίοδ τὶς ᾿ ϑρίτιε οὗἩἨ Φοιιονδὴ." δὲ δἰ γον ἰῃ θη. Ἰ. 2, 
οοπιραᾶτοὰ νἱϊὰ Υἱ. 8, δΔηὰ δ8ὸ οὐ ἴῃ 8}} τὰ Ὀοοῖκ οὔ ἴῆ90. Τ., 
πἰτῃ {816 ἀἰ δοτηῶοθ, ἤοτοτοσ, ταὶ ποτα ᾿ ϑρὶ οὗ Βἰο- 
ἷπλ ᾿ ἀοδίκηδίοα ἴἢ6 Ὀϊνίηο ϑρίτγίε ΟὨΪΥ ἰὼ ζοπογαὶ, οἡ (ἢ 
κἰάο οὗ ἰὼ δυ ρογηδίυγδὶ οδυδα! ν δά μόνον, ἐ ϑρὶ τίς οὗ 99- 
Βονυδῇ ᾿ ργοδϑΐδ ἐδ οἢ 9 δἰὰθ οἵ [8 Ὠἰδιοσίοδὶ ορογϑῖίοα οὐ 
ἴῃ6 Ὑογ]4 βδηά πυπιδη {Π6, ἰὼ ἐδι6 ἰπίοτγθείβ οὗ δαϊγαϊίοῃ. [1ὶῃ 
τε ορογλείοηθ, Βονοόνοῦ, ἐμη9 ϑρίτὶὶ οὐὁἨ Φοιιονδὰ τοδη δαί 
ἐμοὶ δὲ ἴη6 ϑρίτί! οὔ ὙΓΪδάοτ δηὰ ὕ]υ ογβιδηά! ηρ, οὗἩ Οουπ- 
εἶ! δηά διγοησίῇ, οὔ Κιυονίοάχζο δὰ ἴ[Π6 Κδδσ οἵὔ [9 [οτὰ 
(1κ8. χὶ. 2). ἘΠο ἐπιραγιδιίουῃ οὔ ("6 δρίγίε ἴὼ ἴῃ Ὁ. Τ., 
ἴκκοδ ἴῃ 9 ἵοτῃι ἴοῦ πὸ πιοδὲ μαγὲ οἵ δὴ ὀχ σδογαϊ Δ ΓΥ, ΒΌΡΟΓ- 
ὨΔΙΏΓΑΙ ἰλθυδηοο οχοτῖϑα οὐοῦ ἴἢ6 ὨυτΔη δρὶτίς. Τηὸ πδυδὶ 
Οχργοδαίου ἕοῦ {μ|9 ἰ5, ᾽τπο ϑρίτίς οὐ Φϑῃονδη (ον ΠΟ ἷπι) 

ΥὮν ὙΓΊΣΙΝ, οδσιο μοῦ Ὠἰπὶ: ̓  δ0 ΒΕ διὰ ἴῃ χί. 9; 1 
.Φ 

ὅφιη. χίχ. ἃ), 28; 2 ΟὨτοῦ. χχ. 14: Ναπι. χχὶν. 2. ΠΊΕ 

τεἷδ, Βοτσενοσ, ἔμ6 ὀχ ρτοθαίοῃδ ὧν (τ) ΓΌΩΝ, 
εἴ. χίν. 8, 19; χνυ. 14; 1 δαπι. χ' 10; χὶ. ὁ; χυΐ. 18, διὰ 

. Γἧ τ 5, ἴδο Βρι τε “ρξ οἡ (οἹοϊ 4) ἐπ ρογβϑοῦ." 

6ἢ. τνἱ. 84: 1 σὨτοη. χίὶϊ. 18: 2 σἸτου. χχίν. 29), αἰϊογηδῖο ; 

σὰ [νο νετὺ ΓΙ ΩΣ, πθλοα ἴω ἐδ δοσποοῖῖοα ἐμο Β. Ψ. 
βοιωοιΐγωθα σου θοῦ 0 οοῖῦϑθ ὩΡΟΏ οἰ ΚὨΕΙΥ,᾽ δ ἰὼ ποῦ 
χίγ. 6, ϑοσωϑίίπιθα τΠΟΤΟῚῪ ᾿ἴἰο οοσ9 προΣ,᾽ 88 ἴἢ υοσ. 19 οὗ 
ἴ(Π6 δ88πὶ|0 σὨδρίυγ, ρΓΟρΟΥΪΥ αἰκτι δοθ το οεἰοαγο, ἰο οὔ, ἕο 
ὑὉσγοδκ ἐδγουμὶ " -- Τπ.}, Ὑ8Π0 ἴὰο διΐοῦ γοροδοῖῦ ἐξ ἃ 
Ῥοποῦς σοῦ δηγοϊοροα διὰ οούοτα λ. ΤΏΘΥ πΏΟ τοοεᾶψῳ 
δηὰ Ροδϑοδδ (16 δρίτἱ δα ἐβογθοὺγυ οηὐδοποὰ τίς ρόπὸς ἴο 
ρογίοστῃ πομάθεα] ἀοράδ. Οοιμποῦὶϊγ, ἰπδο βρεῖς ἰδὲ 86 
ΘΟ} ὩΡΟΩ ἴποπι τη Δι}}6818 1.86} 1Ὸ [ἢ 6 οἰ! ἐγ ἴο Ῥγορῶσαν, 
ὉὈυὲ δ'δὸ ἰὼ ἐδο ροποῦ ἴο μεογίογσει Το Οὗ οσχρ οὐ ὑγαισι- 
δοοιρΐης [89 Ὠδίυ ΓΑ] ΘΟΌΣΕΟ δηὰ εδἰσϑηρίη οὗ δ. Ὑ1λ26 
ἰδίῦον γδϑ ὀδρϑοὶδ}} [6 ο886 πὶῖίδ 80 ϑυάμοα. Ἡδκδοοο ἔλθ 
Τάγχάῶ δἰτοδάν, οὐ οἷι. νἱ. 84, ὀοχρίδίηβ ἴ8ο ᾿ϑρίεϊ! οὗ ϑαῖκο- 
τδῦ ᾽ 8 ἴῃο  ϑρίσὶς οὗἩἨ ϑδιγσοηριῷ); ἴγοαι ἴλ9 [οτὰ,᾽ ψΐϊὸ οὐ 
ἴμο οἴονῦ Ὠδηά ἴῃ ΟἿΣ ὑαδδαίο ἰξ ΘΥΓΟ;ΘΟΌΒΙΥ [Πἰηκο οὐὁἨ ἐδλῸ 
ἐΒρίτι οὗ Ῥγορῆθογ. Εἰπιοηΐ! δἷδο υμηογοίδινδ Ποῖο ἔξ 
τρισίν “οτιδεμα πὲξ, σπο ἐχειίαίμξ, ἀνιοίο οπνπὶ νεείω, δεῖ- 
ἐωγη αὐσέγδμα Ομϑελαμεηι εωβοορεγ." 1ε|6 ὨοτοΥοΣ 
ῬΓΟΡΘΟΡ 80 ἴο μοραζϑὶδ ἴδ γδιΐουδ Ῥονοσβ οὗ ἔπ Ὀίνξειο 
ϑρί τίς, δ ὑο ἰδίκο ἰὲ ἰῃ ἰ(2 ορεγαίίου οὐ ἴδο υὐκοα, τόσον δα 
[89 ϑρίγει οἵ δΒιτουρίη δοὰ ἴα]οσ. Το Φυάμου Ὀοϊ ΟὨ]Υ Ἰουψῆῖνε 
[16 ΘΏΘΤΩΥ ΘΟυΣΔΙΘΟΌΔΙΥ δηὰ νἱοϊοσίουδὶυ, θὲ δἰδὸ ᾿υδροῦ το 
Ῥεοορίο, ἴοσς ψῃϊοῦ ἴμο δρίτίε οὗ ῬΠράοε δοὰ ἔπε, 
δὰ γοβίγα ποὰ ἰΔοϊδίγυ (οὮ. ἐϊ. 18 290.), ἴον πὩΠῸΒ ὅτ ϑρίτῖ οὗ 
Κυον]οαάζο δὴ οὔἴδο Βεωρ οὗ ἰδο τὰ, νὯϑ γοαυἱγοά." --- Ἐπ] 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ [Π. 112-30. "1 

ΔΌΓΠΟΓΗΥ πο ΟἸΒηἶ6] Δἰτοδαν ρμοββοβϑϑοὰ. Ηθ 
᾿}Ο 15 Ἔχϑπιρῖ ἔγουῃ [Πΐ8 ὨΘΟΘΒΒΙΓΥ, ΘΒΟΒΡΟΒ ΙΏΒΗΥ ἃ 
ΤΟΙ ᾿ΔΌΏΟΤ. 

8 ΟἸΥΒΗΪ16] 15 8 ἴΥ})}6 οἵ 8Β0η8 ἀοβοοηδοα ἔγοιὰ 
ξοοὰ ἔα πι}}168, Δηὰ οὗἉ ᾿π ποτ τοὰ ρμοβίτοη. Ετοπι Ὠἷπὶ 
ΒΌΓΒ ΤΑΥ͂ Ἰεδστ 1Ποἷγ ἀΌΤΥ ἴ0 ἀ86 116 δῃἀ βίγθηρτῃ 
ἴον ἐποὶγ οουπίτγ. Ηἰ8 18 δῆονυεβ ἱπδὶ ἴὸ Ἰεβὰ δηὰ 
ἡπάψε 18 δαβίδσ ἰογ τῆθιη ἔμβῃ ἴοσ οἴμοτθ. ΤΏΘΓΘ ΔΙῸ 
ἸΏΔΩΥ ““ ( Α]6 Ὁ - το δνοβ ἢ ὙΠῸ ΒαΌΘΔΠΔΟΣ [Π6 ρΡΊΟΥΥ 
οὔ {πεῖν παῖηθ; ὃδαϊ γοὺὶ [ποτ ἢᾶνθ ΠΟΥΟΓ θη 
πδητηρ ΟἸΓΙΘΗΔΠ8 0, ὨἰβυοΥ ΔΙῚ] δπιοηρ [ἢ 6 
Ὦγχϑι τη Οἵ {ΠΟΙ ΘΟΌΠΕΓΥ͂, Ὦᾶνὸ θΟΥπὸ δἰοῦ τῆς 
ῬΆΠΏΟΥΣ οὗ ἐγ. Φοβδοὶπι νοη ΑἸνθ β]θΌθη ΟΟΠι- 

ἢΐ5 Οοηΐοβδίοη οὗἉ [πὸ ΟἸ γβίδη Εδτῃ (ργϊηιρα 
δῖ ϑίθηδὶ), 1854), τμαὶ πὸ τπιϊρ ἢν δοααῖς ΒΗ πι861} οὗ 
.μ9 “ρβίογῃδὶ οδῖςθ᾽" (0 ἷ8 ἔβαν, στ ΤΏ θαι 
ΔΑ ΡΙΠΥ, δὰ ργοβοσνα ἴπθπὶ ΠῸΠῚ ΒΔρΟΒΙΔϑΘΥ ; 50 
1μδ᾽ Μαγίμ ΟΠΟΙΊΠΪΖ ρῥγαγδ ἴΠ6 “ ροοὰ πὰ Κὶηά 
Οοά ἴο ῥτόβοσνο ἀοο βασγμπὶ ἀδροδβίλιρι ἴῃ 115 ῬυΤίτΥ, 
ΟΥΟΓΥ ὙὙΠ6ΓΘ ἴῃ ἢῚ8 Ομ τοι, πα ΘΕΡΘΟΙΆΠΥ ἐπ ποῤιὲ 
λας γαπιία" (Βηιπβυνίοῖ, Μάγοι 1,566). ΤΟ 
ἘΠῚ οὔ ΟἐΒη16] οἰοΑΥΙΥ τηϑηϊοβιοα {186} 1π Ζίπζου- 
οὐ; δπὰ 6 σοπάδγθα ὑ86] ἑδγνίοο ποῖ ΟΠ]Υ ἴῃ 

δρῖτε οἵ 8 ἀἰδιϊησαἰθ θα πδπιθ, Ὀι ΘΒρΘΟΙΆΠΪΥ ἴῃ 
5 οὐχ ἄδν, Ὀθοδιι8 δα Ὀοτὰ ᾿ξ. ΗἱΐΪπ8 1{{6, ἩΠ|6 1ἰ 
5168 τδὲ 1ῃ {110 Βρὶτις οὗ [Π6 ρΌΒΡ6] ονογγτ πη 
ολη ὃ6 ἴυγηθσα ἱπίο ἃ ϑροοίαὶ Ὀ] βίη, βου δ ΑἾ80 

, ἰδὲ πο γἱᾶ οὗ Ῥχγονίάθηοο 18 ἴὸ Ὀ6 Βα ρρτγοβββϑα, --- 
Ιοαϑὺ οὗ 411, ομδ᾿β πη Υ δηὰ οτἱσίῃ (εἴ. Οὐἴο 
ϑΙΔαΒΒ: Ζιπζεπάον, Τότες μη Αυς δεῖ 

δολνίβεη, οἰα., ἶν. 147, οἷς). Τ15 δρὶ τίς οἵ ΟἸΏ16] 
Ὑ88 ἢ [πὸ Μίπίβίον ὕοη ΕΓ], ἰῃ ὨΪΒ 116 δηὰ ποσκ, 
σοη  οβδίηρ δηἃ Ῥγαγίην. [ἢ ἷ8 ΟὟ ὙνΟΓᾺΒ : --- 

Ὁ ΚΩηΙκοΣ οὐ Πϑαύθῃ 6608 Τηδθ πιθ, 
Τουοδοὰ τη6 ἩΪ 816 βρ τ 5 φνσογὰ, 

δ; ἴμ6 ϑρί γί 5 γοΐσθ ἀϑθοϊαγοαὰ σῃθ 
Βτοα ἴογογος ἴο ἴμ6 1 οτὰ." 

ΒΤΑΒΚΕ: δῖ στοαῖ ἀοργαυν οὗὨἨ ἴθ Βυτηδῃ 
᾿ιϑδγῖ, [Ππδὺ ΠΊΘἢ 80 ΟΔ 81] [Ὀγροῖῦ 1116 ἴσα Οοα ὙΠ ΟΠᾺ 
ΠΟΥ παν Κηονγῃ, δηὰ νοϊπη ΑΓ δοοορὶ δηὰ 
ΒΟΠΟΥ͂ ΒίΓΒΠΡῸ ροάβ, ὙΠποπὶ ΠΟΙ ΓΠΟΥ {ΠΟΥ͂ ΠΟΥ ἐποῖγ 
(ΔΙ ΠοΥδ Κπον. ΤῊΚ ὅ.ΜῈ: Οὐοὰ ἰΒ δὖ ΠΟ 1088 ἴὉΓ 
ΤΉΊΘΆΠΒ; Η6 ῥγοβοῦῖθοδ Ὀοσ Πα 3 ἴο ἴππῈ δροτοββίοηβ οὗ 
1Π6 πο γ. Βιιῖῦ ἴῃ [16 Βρί ΓΙ 4] τγασίαγο 8180 πιῇ 
πιιϑὺ Ὀ6 Ὀ0]Ϊ8. Το ἀο ποῖ σομαποῦ ὈΥ͂ δίττηρ᾽ 811]. 
1800: ΤἼι6 βρί γῖϊ οὗἩἉ [Π6 Ἰνοτὰ ἰκ εἶοο ΟΥ̓ΡΊ ΠΟΥ 
οὗ ονουυτ μην ὝΣ δηὰ οἔὗὨ 41} στϑᾶΐ δο ον ε ἢ ἴ8. 

[(ΗΠεναΥ: ΑΠ]οιίοαυ τηᾶῖκοβ ΤΠο86 ΟΥ̓ ἴἢὸ οὐ 
ὙΠ προτίτηιν, στο Ὀδίοτο ὑγο ] ΒΟΆΤΟΟΙΥ 5ροακ 
ἴὸ τη. ΤῊΞΚ ΒΑΜΕ: ΟἸδΒηΐοΙ ἢγει υάροά [8γβε], 
τοργουθὰ τπθιη, ο4]104 ΤΠθτ) ἴ0 δῇ δοοουηὶ ἴοσ ἐμοῦ 
818, δη γοίοττηοα 1Π6π}, ἀπ ἃ [Π 6 τγοπῖ Οὐ ἴο ΜΓ ; 
ἰδαὺ νγγὰ8 1Π6 τρις τηοϊβοά. Τοῦ 8ϊη δὴ ἤοπὴθ ὃὉθ 
οοπαιογοᾶ, {ΠῚ νοὶ οὗἁὨ δῃοΙ 168, πη [μθὴ 6Θη6- 
τηΐθ8 δυτοδα νν}}} Ὀ6 ΤΟΙ Θ831}}γ ἀ684}0 ὙΠῈ. ΒΙΒΘΗΟΡ 
Ηλῃ,: Οἰμηΐε}᾽ 8 ἢ ἶδ ἀηὰ 18γ86}᾽ 8. ἱπποοθηοθ δηὰ 
Ρθδςθ οῃάοά ἱορεϑίθοῦ. Ηον ρονογῆι [86 ῬΓΘΒΟΠΟΘ 
οὗ ομδ χοοὰ πιᾶη ἴδ ἰῇ ἃ συγ ΟΥ δβίδίο, ἰ8 ὑοδὲ 
ἴοαμπά ἴῃ πὶ ἀθβ.ἢ. --- ΤῈ.] 

ΒΕΟΟΝῺῸ ΒΕΟΤΊΙΟΝ. 

ΤῊΒ ΒΕΒΥΙΤΌΌΕΒ ΤῸ ΕΒΟΙΟΝ, ΕΚΙΝΟῸ ΟΥ ΜΟΑΛΒ. ἘΗΡ, ΤῊΒ ὕ᾽οΟ: ἯΙΤΗ ΤῊΒΞΒ ὉΟΒΙΚΈΏΟΘΞΒΩ 

ΘΑΘΟΟΞΕΕ. ΒΗηλμΜΟλΕ, ΤΗΕ ὉΒΙΙΥΕΒΕΗΕΒ ὙΨΙΤΗ ΤΗΞ ΟΣ. ΘΟΑ.. 

᾿σίοη, Κύπρ ὁ Μοαῦ, γράμοοα ]εγαεῖ ἰο βογυϊξιάδ, απα 8εῖζ68 ὁπ ἰλ6 ΟἸΐῳ 9 αΐπιδ: ἐδεν 
αΤὰ ἀοἰϊυογοα ὃν Ελιά, ισῆο ἀδδίγοψς ἴδ6 ορργδ45ογ. 

ΟΒάριεε ΠΙ. 112-80. 

12. Απά {δε οἰἰ]άγθη [8018] οὐ [ἴβγαϑὶ ἀἱά ον] ἀραΐπ [σοπεϊηυρά ἰο ἀο 601} 1η [89 
βῖρῃ οὗ [Π6 [μοτὰ [Φεπονδῇ]: απὰ [80 Τωογτὰ [Φομονδὴ]) βίγαηρίποηθα [ ποουταμοά 1] 
Ἐρίοη (86 κΚίησ οὗ Μολὺ δραϊμδὶ βγαθὶ, Ὀθοαιβθ {πον δὰ ἀοηθ [ἀϊ]47 οΥἹ] ἴῃ 189 

18 εἰσί οὗ {μ6 Τωογὰ ΠΠΈΡΟΥΛΕῚ Αμὰ μο ραίμογθά υπίο πὶ [μανίτξ διμϑὰ Βήταοιῦ ψηδ} [ἢ 6 
οἰ! άγοη [5008] ο Απλοῃ δηᾶ Απλα]οκ, ἀπά ψεηΐ δα διποίθ [βγαθὶ, δηὰ [1Π6Ὺ 

14 ροββθβϑϑϑά [ὉῸΟΚ ροββϑββϑίοῃ ο΄ 7 [16 οἱἵυ οὗ ρϑὶπι-ἴγθθβ. 50 [Πα] ἴ86 ομ]άγθη [80 ῃ8 
1ὅ οὔἩ ἴβγϑββὶ βοσνβὰ Ερίοη [86 κίηρ οἵ Μοδῦ οἱρῃίθεπ γθασβ. υῦ ψ θη [Αη4] 186 ο}}}]- 

ἄγθη [ἐοη87 οὗἉ Βγαθὶ οὐ δα ππίο τη6 Τογὰ [9Θθονδῇ ], [ἀη4] [μ6 Τωογὰ [Φοβονδῇ] γαίβοα 
ἴθ ὑρ ἃ ἀεϊίνογον, Ευαὰ (86 βοὴ οἵ ἄδγα, αὶ Βϑη)απιῖῖθ [Ββϑῃ-θη1], ἃ τηδλῃ 
Ἰεῖυ- Βηπαρά [πγϑαὶς 5 οὐἁἨ μἷβ τίρῃν ᾿δηᾺ 7: 

16 βοπὶ ἃ ργοβϑηύ ὑπο Ερίοη {π6 Κιίηρ οὗ ΔΙοδὈ. 
δηᾶὰ ὉΥ δἶτῃ τΠ6 οὨΠ]άγθη [808] οὗ βγϑεὶ 

Βυῖ [ΑπᾺὰ] Εδυὰ τπδάθ Ὠΐπ ἃ ἀδρ- 
σοὺ ΒΠΟἢ 84 ἔννο δάρεβ, οὗ αὶ ουδιι [φοριθα] ἰθηρίῃ : ἀπα 6 ἀϊὰ σίγα 10 ἀπάθν 18 

17 ταϊταθαῖ προη 8 τῖσαι τρῃ. Απά μα Ὀγουρας {πΠ6 ργδβθηῦ υπῖο Εἰρίοη Κίηρ οὗ ΜοδῸ : 
18 δηὰ Εσ]οη σα ἃ ΥΘΓῪ ἰδὺ Τηδη. Απὰᾶ ψ ῃθὴ ᾽6 δα τηδάθ δὴ δῃμὰ ἴο οῇδγ 6 ργϑϑϑηΐ, 
19 ΠῈ βθηΐ δυναΥ [ἀἰδιη 886 4] [86 ροορὶο {παὶ ὈΑτΘ [Π6 ργθβϑθηὶ. Βαΐ 6 δ᾽ π|861} ἰτηραᾶ 

ἀραΐη [τὰὐγ6α ὈλΟΪ.7 ἔγοπλ (ἢ6 υδτγίοβ [Ῥεδὲϊἰηι} {παᾶὺ σεῦ ὉΥ ΟἸ]ραὶ, δηὰ βαϊά, 1 
ᾶνθ ἃ βδογοῖ δυταπα ὅ υηΐο 1866, Ο Κίπα: ψ1Ὸ δβαϊά, θαρ [οχηῖῦ : ΚΘ6ΘΡ7 58ι]θῆσθς 



19 ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ Ὁ 0 αεξϑ. 

20 Αμπά [ἐϑετοαρου 41} {μδΐ δίοοά ὈΥῪ ἷπὶ νγϑηΐ ουἱΐ ἔγοπι ἶπ. Απᾶὰ Ἐμυᾶ δϑπιθ [τον 
δοδγ͵ ὈηζΟ ἢπὰ ; δι! ἢ6 γγα8 5ἰ ὕὑἱπρ' ἴῃ ἃ ΒΌΤΩΠΙΘΙ ΡΘΓΙΟῸΣ [ΠΟῪ Π6, ἑ. 4. ἐδο κίας, γν.8.8 51{{|π|0 
ἴῃ [86 ὉρΡΘΓ βίογυ οὔ [6 δοοϊίηρ-Ποιιβ6 3], τυ μΐ ἢ ΒΘ δα ἴον Ὠϊπι56}7 δἰοηβ [μὲ μείναιθ 
ἀρατωωοηι] : δηὰ ΕΝυὰ 564, 1 παν ἃ τηθϑϑαρ ΠῸπι ΟΟά [τδο θεῖν] ὑπο {π66. Απᾶ 

21 [ΤὨ6}] δὰ ἀγοβθ ουἱ οὗ λὲς βοαί. ἀπά [{πιπιοάϊειοιγν ΕΒ ρΡαὺ ἰΌγΙΒ Π]8 Ἰοῖν Βαηὰ, δπὰ 
22 τοοὸκ [πὸ ἀκρροι ἔτοπι 8 στίρδῦ {πϊρῖι, δα (Πγαβὶ ἐν πο Π18 ὈΘΠΥ̓ : ̓ Απα [86 διαὶ 8180 

τνθηῦ ἴῃ αἴνογ [Π6 ὈΪ66 : δηὰ {Π6 (αὖ οἰοβθά ἀροὴ [ἀθου] [π6 ὈΪ646, 50 {πὴ μ6 οου]ᾷ ποῖ 
[ὺγ μα ἀϊὰ ποῖ] ἄγανγ ἰθ ἀδρρογ ουί οὗ εἷ8 Ὀ6ΙΪγ ; διὰ {πὸ αἰγί [τὰ6 ἀασροτ Ἶ] σδη6 

28 οὧαὖ [Ὀ6Πϊπη4]. Τὴ [Απάὰ] ΕΠυὰ πϑὰΐ ἰογι ἢ {πγουρ (86 ροόγοὰ [πυϑηῦ ὕροη [}6 
ὈΔ]ςομΥ], πὰ μὰ 016 ἀΟΟΥΒ οὗ (Π8 ραγίουγ [ὈΡΡΘΓ βίουυ υροῖ ᾿ΐπὰ [δἴλον μἴπι}, δα 

24 Ἰοοκοὰ ἔῆθπι. ὙΜΏΘη 6 νγᾶ8 ροῃθ οὐ, 18 [{δο κιηρ᾽ 5] βοῦν 8 ΟΘΔΙῺΘ ; δπα ὍΠΘη ΤΠΘΥ͂ 
ΒΔ (πδὺ [πηα {Π6Υ Ἰοοκοά, δη4}7 Ὀθιιοὶα, ἢ ἄοοτβ οὔ ὑπ ραγὶουγ [ὌΡΡῸΓ Βίογυ  ισετδ 
Ἰοοϊκοά, [44] (ΠΥ δβΒαϊ4, ϑυγοὶν [ἀοιθι16881, 6 οονθγθί 8 ἴδοῦ ἴῃ Ὦ18 ΒΌΠΙΠΊΘΓ- 

2ὅ ομδῦον [ομϑθοῦ οἵ {86 οοο]ϊρ- ου886]1. Απα {Π6Υ ἰαγτγι θα (1}} [ΠΡῪ νγ ΓΘ Ἀϑματηθαᾶ 
ἀξ τοῖν Ἰοῦς] : δῃᾷ Ὀ6ΠΟ]4, ἢ6 ορθῃθᾶ ῃοῦ [πὸ οὴ6 ορβϑιιβα ] ἴ8 ἀοοῦβ οὔ [86 ραγ Ιου Γ 
ὌΡΡΘΓ 8ίοΥΥ 1, ἐμβογθίογα ὑἰἰθῪ ἴοοῖκ ἃ [[Π6] Κοὺ δηὰ ορθηθὰ ἑλθηὲ: δμὰ δ6Πο]α, {ποῖ 

26 Ἰἰογὰ σας [Ἀ]]ὲ} ἀονγῃ ἀθδὰ οἡ [86 δαγτίῃβ.ὀ ΑἈπὰ [810] Εδιὰ [Π84] δβοαρθὰ συ 1] 6 
(ΠΟΥ ἰδιτίθα ; δπὰ [δὰ δἰγθϑαυ) ραββϑθᾶ Ὀδγοπᾶ {Π| αυδΙΤΊΘΒ ἐβοπβ δα 

27 ' Θβολρϑά υπίο ϑείγαι α [86 ῖγα}}β Απά ἰΐ οᾶπια ἰοὸ ρα88 ἤθη 6 γὰ8 ΘΟΟ 
πθιθα ἢ αιτίτοὰ]), (παὶ [6 ὈΪ6 ἃ [{Π6] ἰγυαροῦ ἰῃ [Π6 ταοσαπίαϊῃ [πιουηίδῖη8] ΟἹ 

Ἐρβιγαίπι, δῃὰ {Π|6 οἰ] άγθη [8οη8] οὗ [βγ861] ννυϑηΐ ἄοννῃ ὙΠ πἴτὰ ἔἤοπι {πΠ6 ππουπδ 
28 [πιουῃὐαϊη85], ἀπά Πα Ὀοίογα ἴμθὰ, Απά πο βαἰὰ πηῦο {μ6π|, ΕὌΪον, [Ηδδίθη] αἴἶον 

ΤῺ6 : ἴογ {Π6 Τογτὰ [9 μονδ} μαῖμ ἀθ! γογθὰ γοῦγ οπϑιΐθθ ἰμἢ6 Μοδθιίθ8 Ἰῃηῖο γοὺΓ 
δαηά. Απά τπ6Ὺ τυϑηΐ ἄονγῃ δῇ πὶ, αηὰ ἰοοῖὶς [Π6 ἴογαβ οὗ Φογάδῃ ἰοναγὰ δίοαυ, 

29 δηὰ βυβεγθα ποὺ ἃ πηδῃ ἰο ρ8ᾷ88 ουθσ. ἀπά (Π6Ὺ δἷϑν [βϑπιοι6] οὗ Μοβ δἱ {Παϊ ἐἰπ)6 
δθοαΐ θη ᾿πουβαηά τηθῃ, 4] Ἰυβίγ," δι 411 τηθῃ οὗἨ νδίοιιν: διὰ [ΠΟΓΘ Θϑοαρθά ποῖ 8 

80 πιδῃ. ὅ0 Μοδὺ νγ8β βυράισα (αὖ ἀΑΥ ἀηάθν (16 Βαπὰ “οὗὨ 15Γ86] : δμὰ {Π6 ἰαπὰ δα 
τοϑὺ [Ὁ Γ- 800 6 Υ6ΒΓΒ. 

ἸΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 γαν. 12. -- ὨΙΥΓΙΝῚ : (δ6 ϑασιθ ποσὰ [6 υϑοὰ Ἐς, ἵν. 41. εἴο., Φοδῆ. χὶ, 20; Ὀὰὶ ἰδ Βοτθ, δα Βδοδιδηι τοιυλσκβ, ἰὸ 6 
οχρίδιπϑὰ ποῦ ὈΥ ἰδοϑο Ῥαδδαζοδ, Ὀὰϊ ὈΥ Ἐκοϊ. χχχ. 24. 1ὲ ἱπωρ θα μοῖο ἐδο ἰπηραζίδζοιι Ὡοὺ δὸ ζυῦοἢ οἵ διγσθωρίῃ δα οὗ 
δ οοῃδοϊουδησθα οὗ ἰξ. ---1κ.] 

[83 Ὺὸςσ. 1δ. - ὮΝ: κε. σδδδε], δελισαελ, νοὰκ. “Ἰμπιροὰοὰ " που]ὰ ὍὈ6 δ Ὀοιίασ ποτά. Αμαϊπδὶ ἐδθ ορίαϊου οἶ 

βοῖθ, ἰδδι Κμυ᾽ τσ μβαπὰ πτὰδ οἰἴποσς Ἰδιηϑὰ οσ τ ]αἰθά, ΒΟ αυοίδθ ἴδ χοιπδτς οὐἨ βομια ἐδδὲ ἰὲ τουἹὰ μανα 
ὍΦοι ἃ Ὀτοδοὶ οἵ ἀοοοτυσι ἴο βοῃὰ δυο ἃ ΡὮ δῖ δ}}ν ἰπη ρογίδος ῬΟΥΒΟΏ ΟἹ 8ὲι ΘΙ ΌΒΘΕΥ ἴὉ ἐδο κΚίηρ. [10 ΤΏΔῪ ὕο δάἀδοὰ (δ δ 

[816 οχριδυδου οὔὐ᾽ “ΘΝ 16 δὲ δ1]} ουδηὰ ποὺ ἴο Ὁθ ἐπβουφδὲ οὗ ἴῃ ἴδιο 6889 οἵ ἴδιο 700 οοδδα τωθῃ ταθηϊ]οοϑὰ ἰη οἷ. χα. 

16. ἜΣ ΤᾺ. 

[8 Υασ. 16. --- Ὅν. Οδδδοὶ ἱγσαηδίαϊοα ἐπὶ οἶδα: “πη θη [αἱἷς; ἰ. 6. Ζομονδῃ σχϑδοᾶ ὑρ ἘΠυὰ δ ἃ ἀο νοοῖ, τοὰ δὴ} (ἢ) Φ 
8Ο.8 οὗ Ϊεγϑοὶ δουὶ ἃ ὑγοδοηΐ ὈΥ Ὠἷπὶ ἰοὸ Εσίου, [6 Κίυς οὗὁἩἨ Μοδῦ." Βα ἰὲ [5 ΑΔΙὐυκοίμον αἰθρίας δηὰ Ὀοίίοσ ἰο ἀκὸ ἰδ Ὁ 
ΟἰδΌδο 88 δὲ ἰβάοροπάσοηῃξ Ὀγοργθδεῖνθ δαπίθηςθ, 88 ἰ ἰδ Εἰ. Υ. 8.0 Βαοδτοδηη δἷδο. --- ΤῈ.) 

[64 Υεν. 18. - γβυῦν: ἀἰδναίδοοὰ ποῖ ΟΥ̓ Δοοοιαρδηγίης ἔδοῖι ματγὶ οὗ ἰδ6 ΜΔῪ Ὀδοῖ, εὖ. θ6α. χίϊ. 20; χυϊ!. 16 ς 

οἴο. Ῥ Τκ.} ᾿ 

[δ Υατ. 19. -- ἽΠΌ ΠΙῚ : θγ. Οδ8δοὶ ἐγδηβίδίδδ, “8 δοοσοὶ ποσὰ." Βαὶ "' οὐτδηὰ 15 Ὀϑεϊου ; Ὀθρβῦδο |ἴκ ἼΞΞ, 

δ ἸῦδῪ ὃ6 4 νογὰ οὗ ἸλοδδαΘ, ΟΥ ̓ξ ΙΩΔΥ͂ Ὀ9 αὶ Θοἴηϊηϊδδίου οἵ ἃ ΙΏΟΙΘ δοίδνο Ὡδίθτο Βδοϊδηη αυοίοδ Ομ γίτἄυ : γεσε, 

περοίέμηι δϑοεγοίμηι ἠαδεο αρμά ἐἰε ἀαρεπάμνθ. 80, Ὧ6 069 οὔ ἰο τοιιδτῖς, ἰῺ γὰρ. 20 " ἘΝ Ὁ ΤΩ Ξ, δ ποῖ 

Ὡδοθδδασίϊγ, ΓΙ ματὸ ἃ ποσὰ ἤζοαλ Θοὰ ἔο δα. ἰὸ ἐμ :᾽ Ὀτπὲ ΙΏΔΥ ταθδῃ, ΓΙ Πδνθ δ οοτμησηϊδείου ἤοαι Θὐὰ ἰο ὁχοοπίο ἕο 
[.166.᾽) 1 ποι] 6 Ὀγθίοσδ ]9, ὑογείοσθ, ἴο οσοηίοσιω ἐδ6 Επρ δὴ ψογαίοι ἴῃ τον. 20 ἰὸ γὰῦ. 19, σαίδον ἴδῃ [δΠ6 σενεγθο. 
--Τὰ] 

[8 ον. 20. --- Το τοπάοτίης αἴτϑη δῦοτο 19 Ὧτ. δδβεὶ 8, ὁχοορὶ ἐδδὲ 6 ρΐδ ἔπο γοσὺ (ῶν ἴῃ ἐδο ρνἱυροτγίδοί, πῆ σι δὶ 

ὉΔῸ ΒΟΔΙΟΘΙΥ Ὧ6 δρρζουθᾶ. ἢ ἰσδῃβίδίδα ΣΩΣΤΙ ΓΛΌΌΞ ΌΥ Οὐδεγχεδολοῦε ὧεα Καλίλαμδεδ, ΟῚ πὸ δὰ εἶν 

τορτοδοηξβ ὉΥ ἴμ9 δνὔὺίςσαῦὰ ῬΌΓΩΘ: ΠΡΡΟΣ δίοτυ οἵ ἰδ οοο]η - βου δ6.} 1ὲ που]ὰ 6 Ὀοιίοτ, ποποόγοτ, ἴο (Δ Κ9 ΤΩ 

δὲ οοῃέδ᾽ εἶπ δι δι οοῦνο ἰάϑα, ἀδβοτί ρει νε οὔ ἔμο ᾿αἰϊαᾷ : “ δοο] ὌΡΡρῈΓ δίουυ." Οἵ, Βδοβιτωβδῶ. --- ΤῈ.] Ὰ 

[Ὶ γον. 22. -- Το ἴοττη ΤΣ ΘοσΌΣδ ΟὨΪΥ ἢστθ, δῃὰ ἰδ οἵ ὀχοδθαη σὴν ἀοαθιζα! Ἰηἰοτρτεϊδοα. Βδομιιθβητ δϑ.- 

δυὰ ἰοετίοδίο ἴο Ὀ6 Βοτο ἀϊδοιεφο --- ϑότηθϑ ἴο ἐδ δοπιοϊ δου ἐμαὶ ΩΣ ὝΞ ἀσποῦθα ἃ Ἰοοδ! εν, πρ!οὰ τὼ (80 ποχξ τόσο 

ἴφ πιοζὸ ἀοδηϊἝο}γ Ἰοάϊοαίδαὰ ὮὈΥ ᾿λα Ὁ 5). Ὰ ΤῺδ Ἰοίίεν ἴοστα, 6 ἐλίηϊκα, 16 Ὀδαὲ ποδοτβίοοὰ "οὗ ἐμὸ Ἰβεθοο- ποχκς Ὁν 
“Ὠ]ΟῺ ἰὴ τοοῦ τῶκδ ἱποϊοδοὰ, οὐ σδῖμον οὔ ἔπ ἰποϊοδοὰ μἱδέΐοττω οὗ ἐπ σοοῦ ἰἰδβοῖζ," Λοοογάη σιν Ἠ6 δουοοῖνοα ἐδ ἐσχὲ 
ἴῸ ΒΑΥ͂ (Βδὶ Ἐπυὰ ἰδευσὰ Τοτέμ ΣῸΠπι ἘΦΊΟΙ᾽ 8 Ὀσῖτδῖθ δραγίχηοης "' Ὁμοῦ [Ὧ6 [δὲ τοοῦ, τῶοσο ἀαδη! δὲν προῦ ἰδ Ἰποϊοοοὰ μἱας- 
ὍΣΙΩ ΟΣ [((8}1617."" -- 1Τὰ.] 



ΟΒΑΡΤΕΒ ΠῚ. 12-80. 18 
[8 ον. 29. --- τς. Οδδδοὶ : ἀηζεβελενς ἴμΐε, εἴ. ἰμ6 ΟΟὨΙΣΩΘΌΔΙΥ ; Ὀὰὶ ἰξ ὁϑασωδ Ὀοίίεν ἴο Ὠοϊὰ ἴμδὲ ἐο ἐμο Ε. Υ. ΤΏ οχ- 

Μπευεῖουι 6 Δ 0 8}}γ : ““ ὅδὲ πνοδ," ἰ. “. ντι}} ὅδ, ᾿09ὲ} τοαῃ, οἵ κτοδὶ ρῃγείοαι εἰσοωχίι. 80. Βδο;πιδπῃ δΙδο. --- ΤἈ.} 

πὲ 546 γαπιπ, ᾿ἸτοΓ  γ, βοδδίὰθ ; δὰ {πὸ Ὠἰρῆ- 
ἰδπὰβ οὔ Ασϑιῃ (οῦ ὅλαιπ, εὖ, Μαργαγ, Αἰλετίλ., Ρ. 
228) οἡ ἴδ ἰοῖν, ἤδῆοο ϑοριοί, ἴδ ]οἷ, ΠῸπι ϑαμι. 
ιἤἴδγοηϊ πδομϑ ἀογίνοαά ἐμοῦ οχ ργοβείοηβ ἴου τίρἢς 
δηά Ἰοἴν ἔγοπι σΟΠΟΘΡΌΟΏΒ ΡΟ] Δ΄ 0 {ΠΟΙ βοῖνοϑδ. 
ΒΒ δεξιός ἀπά αἀεαίετ ὃ ἀγο θαβοα οἷἱ {Π6 ἰάρδ οὗ 
Βῃονίηρ, Ροϊηηρ, ννἱτἢ (ΠῸ τίρεν Βαπά ( πε συμο: 
δἰ πίον, ἴγοτῃ δίπμδ, οἡ Π6 δοίίοῃ οὔ Ἰανίηρ τῃ τὶν ας 
δαπά οη [6 δά οὗὁἨ 160 Βοασ.0 ὙΠ ἰοϊ παηὰ ἢ 88 
ΟΥ̓ΟΥΥ ΜΓ ΠΘΓΟ ὕθθη τοραγάθα 88 1Πη6 ψΌΟΆΚΟΥ, νυ ἢ ς ἢ, 
ῬΓΟΡΘΓΙΥ Βροδκίηρ, αἷά ποῖ πὶθϊὰ αγμβ. ὙΥΠρη 
οΥθηίΑὶ σπβίοπη ρῥίδοοα {86 βίγδηροῦ οἡ πὸ Ἰοῖι, 1 
Ἀδδιστιϑὰ πὶ ἴπ6 βοδὶ οὐὗὨ ΒΟΠΟΥ ἰπ 80 ΤᾺΣ 458 [6 Ἰοδ 
816 δϑρεπηθὰ ἴὸ ὃὉ6 {π6 ΘΑ ΚΟΥ δῃὰ 1688 ργοιθοιρα (ςξ, 
ΧΘηορΆ. Οὐγορ. νἱϊ!. 4; Μεΐπογβ, ζυεδεν αἷς Ῥεγβοῖ. 
εν Μοεπϑολοππαίμγεη, ἰὶ. 588). ΕὙΟπὶ τἴμ6 ἰάθα οὗ 
ὙΡΘΆΚΠΘΒΒ, ΒΡΓΆΠ, ΒΟ ΟὮ [ΟΥΓΙΏΒ 88 λαιός, ἰαυι5, Οογ. 
ἐϊππῖ, [ἔπιρ. 161], θοοδυβο τπᾶὶ βἰάθ 18. ΠΔΥΠΊ]Ο88, 
διηοοίῃ, δηά σϑηῖ!ο (οἴ, λξιος, ἰδυϊ8). Ηόοησα αἰ8ὸ 
1πΠ0 οσυδίοπη Δηοηρ Αϑίδς πδίϊοηβ οὔ ᾿ῃο ηΐης 
ἰοναγὰ {Π|6 Ἰο τς βἰά6, δηὰ γοβιϊηρ οἡ ἔπ Ἰοΐς Βαπὰ, 
Ὑ ἤθη βοιῖρα, (ΜοίποΥβ, 111. 218}: 106 τίρῃ!ς απ 
48 [8 Ἰεῖν ἔτος. 10 ᾺΒ ὉῪ 8. ΘΙ ΡΠοιηΐϑπι {Πα 
{Π0 πδπι6 οὗ Ψ4600᾽8 Βοὴ τῦαβ δοη-)ωπῖὶπ. Ατιοὴς 
ἴθ τγθοκβ αἰβο τῆ “Ἰεδ ἢ τνὰ8 ΘρΡΠ οι 8 1 ΑΠ}}Ὺ 
6611. ἀ εὐώνυμος, ροοά-οπιεποά, ὈΘοΔιι56 11 νγἃ8 νυ βῃ6α 
ἴ0 δνυοϊὰ τΠ6 οπιΐποιιβ ἀριστερός. Α 5ἰ ΠΣ ΑΓ οἰιδίοπη 
τηπβὶ πᾶνο ΟΡίαἰπεα ἴῃ [5γβ6], βίηοα π|8ῖ 'π τῆς {δ 
οὗ Βοῃ απιῖπ Π6 τὸ ν ΓΟ, 88 Ὑ16 8Γὰ 1ηΐογπιοά Φυᾶρ. 
Χχ, 16, ἰαῦρο πυτῦο ΓΒ οὗ τοη Ἧι Ο, ἰκὸ ΕἸ, ΟΓΘ 

ὍΣ Δ ἼΩΝ, ὁ δ. ἐοπιλαπάρά, --- ἴμ6 βοῃβ οἵ ἴ86 
γίσλι Ἀδπὰ Ρεϊηρ {8018 ταοβὲ δά άἀϊοίοὰ τὸ 1Π6 τι86 οὗὨ 
1Π6 ἰοῇ. Βαϊ ἕογ {1Π|ὸ νοῦν γθαβοὴ {παῖ ἰΐ 66 π)8 ἴο 
Βανθ ὈΘΘῊ 8 ΒΘὈΪ οὐ (πὸ τῖδα ἴο τπι86 τῃ6 Ἰοῖν Βαπά, 

ἦς οδπποῖ 6 δπρροξοὰ {πᾶ ἜΘΟΣ ἰρ τηθδηϊ τὸ ἱπάϊ- 
οδῖδ ἸΔΠΠΘΏ 688 οὗἨ ἴΠ6 τίρῃϊ βαπά. Το ΠΧΧ. [δ]. 
118 τ ἤθη {ΠΟΥ απο τ 1Π6 ῬὮΓΑΒΟ ὉΥ ἀμφιδέξιος, 
““ἀου]ο στρ Ββδηάοα." ΤΠ6 βᾶπιθ σοπδίογαιοη 
᾿ηδποηοοὰ τΠ086 ποῦ Γοοθηΐ βομοἶδτθ γΠ0 ἰη- 
βίδηςοα (88 ϑογασίιιβ δἰσοδαν ἀϊά, Ρ. 84) 1π6ὸ Ηο- 
τηογὶς Αβίςσγορευβ, 80 ἴουρῃς νυ ὈΟῈῚ Πδη( 8. 
Βον ον οσ, [119 150 ΘοΠ γα ἰοί8 [Π6 βρῖτῦ οὗἉἨ 1Π6 ἢδγ- 
Γαῖίνο, ἀπ, 885 ἴῃς ῬΘΟΙ ΓΙ ΟΟΟΙΓΒ ΟἾ]Ὺ ἱπ Βοη- 
)απίη, [Π6 ἤδπιθ ἃ8 νν6}}. Τοβο βεη.-.7επιϊηὶ, ἩὮΟ, 
κὰ ΕὨιά, 86 τῃ6 Ἰαΐν παπᾶ, ἀο ἴὃ ἴῃ σοπίγαπι ἢ 
ΟἴΒΕΥΒ, ὙΠῸ τη Κ6 τι8δ6 οὗ τ[Π6 τίρῃς τψιτουῖ ΔὴΥ 
Ἰδιηθηθπ8 ἱπ 1πῸ Ἰοῖ, Ὑπδῖ ΠΟ Βιοῦαι8 (8 6- 
ἰοφα Ῥηήρείσια, εἄ. ρογεη, ἱ. δ2, 992) τοϊδῖοβ οὗ 
σου Αὐίοδη παίοηβ, πιρϊ 4180 ὉὈδ βαϊα οὔ τΠ6 
ΒΘὨ) ΑΙ 68 : {πὶ ΤΠΟΥ ΓΟ “ σοοά δηᾷ ἴον ἴΠῸ πηοβῖ 
Ῥατί Ἰοδ-αηάοα ἢρ]ίοτθ (ἀριστερομάχους), απ ἀο 
ὙΠῈῺ 86 Ἰοῖς Βαηὰ ἩΠδίονου οἴποῦβ ἀο ἡ τ [ἢ 6 
τίμιο ΤΊΙε80 δ΄6 πιβη  Ὰ681}}7 [Π6 βαπιὸ ὑγῖῦοβ οὗ 
ΜΒοπὶ δΙΟρηδηπ8 οὗ Βνζαπίπὶ (Θά. ΥΥ οΒἰοτηδηῃ, 
Ῥ- 128) ΒρέβΚβ 88 δὴ Ευγρδῃ ρῥθορ]α ποᾶὰὺῦ Ετηΐο- 
Ὀἷα, πὰ ψ ἢ οπὶ ἢ β[γ]68 ᾿Ενωνυμίται (1118 ἀοδὶρ- 
πδίηρ μοι, ἴκὸ Βοϑη)απλΐη, ΨΥ 186 ΘΙ ρΡΠοι ἶβας 

ὑόγτὶ (Ὁ Ἰοδ μβαπάοα). Αοοοτάϊηρὶγ Ἴ Ὶ ὙΣ ΩΝ 
ΤΊΟΒΠΒ ἼῸ πλοῖο 1π8η ““ὈΠρΓΑοοοα, γοΔΚ, ἂννκ- 
νεαρὰ, τ (06 τρ!ιῦ παπᾶ," Ὧ8 ΟἴΠΟΥ ῬΘΟρΙῸ δΓῸ 
νὰ (μ6 Ἰεῦ. ὙΠῸΥ 818 βοἢ 88 δπηοηρ ΟΥΒΟΓ 

οὔ ἰδὁ πιουηθδίηδ τὦδ8 (ἢο τχπξ, δὰ ἐδ Ὠοσί δἰάο ἐδ Ἰοἵξ. 
Το βασι [δα ὑγογαίοὰ διιοῦς ἴθ Οτἴοοκα. ΤὭδὲ ἰη ἤονξλδα 
δΔυσΌνν “ἋἫἋ1ἋῺὋ ὑπὸ Ἰοδ" ἨρΔ [ΠΟΤῸ ΜΕΥΟΤΘΔΌΪΟ ἐπδη [ἰο ἐδ6 
καῖ," οτἰκίδίθὰ ΟἹ ἴα δοοίδοσς τίου οὐ ἰδο οὐ οοῖ πιίοδ 
ἨὯῺ8 κυρροδοὰ ἰο φῬεοάυοθ μοοὰ ζογσίαῃου Τμο βοδ.ιαΐὰθ ἨΔ8 
ἐδο ἦτο δἰάο. 

8 Οἱ. Βουυ, Ογίεελ. Θναπιπιαὶ., 1. 340. 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΔΙ, ΑΝ ὈΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, 

ψο5. 123-14. Απὰ σομονδῃ δποουγαφοὰ Ε}6- 
ἴοι, κίηςᾳ οὗ Μοαρ. Ἴ}ιο βοοοῃὰά διἱδεὶς οἡ ἴβγδϑὶ 
ἐδϑίς ᾿ΠἸΚονγῖβα ἔγοιῃ ἴΠ6 οδϑῖ, Ὀπὶ ἔτοσὰ ἃ ροΐηΐ πιποὴ 
ὨΕΔΓΟΥ ΠΟΙης ἴπδὴ {μὲ ἴγοῃ πο ἴπ6 ἤτθι ὉῪ 
Αχαπὶ "δὰ οοπθ. Α Ὑγδυ Κα ῥγίηςς οἵ Μοδὺ πιδὰ 
ἰοστηθὰ αὶ ἰεᾶσθ 0Γ {πῸ οσοβδίου τὴ} ποὶρσηθοῦβ 
ΠΟΓΙῚ δηὰ βου οὗ μἰτη. ΕῸτγ [πὸ βοηβ οὗ ΑἸηπιοη 
ἄπο Ῥονοπα τῃ0 Φοτάδῃ, οαϑὲ οὗ τς 1)οδὰ ὅ66, 
δῦοντο τἴΠ6 Μοαρθίϊοβ ; γα ῖ]θ 16 Ὠοβίβ οἵ Αππδ]οκ 
Τοτρά Ἰἰοννοῦ ἄονη, ἴο ἴ6 δομίῃνοδὶ οἵ Μοβῦ. 
ἨπΒεγῖο πὸ δεῖυδὶ οσοηϑίοι δὰ οσουγτοὰ δοΐνθοη 
ΜΟΔΌ πὰ ἴβγαοὶ. Βαϊ (ἴθ ογάογ {παῖ “πὸ Απὰ- 
ἹΠΟΏΪ 6 ΟΓΥ ΜΟΒΔΟΙϊῈ 8}.4}} δηΐου ἰηΐο ἴπ6 ςοηρτορα- 
ἴοπ οὗ Φεδβονδὶ (1 οπι. χχὶϊὶ. 4 (8}}, βυ Β! οἰ ΘΠ Ἐ] 
ΤΑΑτΪκ5 τὴς δηίΔρῸΠἾ8πὶ ἰδαὶ οχίβίρα Ὀοίνγθοη {Π6πὶ. 
Τῇς Μομβδθῖίδβ Ἰοηροα ἴογ ἴπ6 Ἔχοθιἰοης οδδὶβ οὗ {πὸ 
Οἷτν οἵ Ῥβ]πιβ. Ἰκείομο, 115 6, γγ88 ἀοϑίτγογοα ; 
δας τ86 ἱπαοϑίσαςθ]6 το ἢ οὗ [18 Βρ] παι εἶτα 
διιγαοιθὰ το. ΠΟΥ βυγργίβοα 1βγϑθ]. ποὺ θ6- 
οοσ6 ἀ}} δηᾶ ἱποαραῦϊο. ΝΟ ΟΡ ἴῃ (Π6 ἰαπὰ οὗ 
Βεηϊ)ατηΐη, πότ τῆ6 Ὀα[1]60 88 ἴουρῆἢϊ, Ποὺ ἔγοΙΩ 
186 ποὶρ δογίηρ ττὶδ68 οὗ δυάδι! δὰ ἘΡὨγαίπι, ἀϊά 
ΒΟΥ πιδοὶ νυ ΔΗΥ͂ οπογμοῖὶς τοββίαμοο. ΕἾοῖη 
16 πογὰβ8. “ δῃὰ (ποῪ ἴοοὶς μοβδβοβδβίοῃ οὐ," ἰη οοῃ- 
ποοοη Ὑἢ} [86 (Ὁ]]οννΐπρ παιταϊῖνο, ᾿ς ἀρΡΡοδΓα 
[δι Ερίοη δά ἤχοα δΐ8 τοβίάθησθ ἴῃ (6 (ἸΕΥ οὗὨ 
Ῥα]τηβ.: ΤῊ 8 τοπάοτβ ἰδ ργοῦδοϊς ἰἢδὲ Είοη τὰ 8 
ποῖ τ Κὶηρ οἴ 41] ΜοαΡ, (νῆοϑο ᾿σίποῖραὶ βεδῖ 
88 ἴη ΔΌΡΑΣΙ Μοαὶ,) Ὀπὶ 4 Μοβθ ἰβῃι οἰϊοδιαίη, 
Ὑγβοτη [18 βῃοοοββῆι! οχρθάϊοη Ρἰδοοὰ ἴῃ ρῬοΒβθοδ- 
δίοη οὗ τ} 18 ἔδίγ τουυ ΟΥΥ νγοδὲ οὗ ἴῃ Φοτάδῃ. 

εν. 156. Απὰ ϑομβονδὰ σχαϊδοαὰ ἰμϑῖ ὑν ἃ 
ἀδινοσοσς, Εἰμᾶ, 1Π6 δβοῃ οὗ ὅοσζβ, ἃ Βοι-οσωίηϊ, 

Δ ΤΩΔῚ ὙΓΘΑΙς οὗ Μία τίφμῦ βαθιὰ. ΓΝ. (γ 

προ τΔ6 ΤΧΧ. τεαὰ ΤΊΓΤΕ, Αοά ( εγοπιθ μδ8 
πα). Ιὰ βϑοῖῶβ ἴο τη8 ἴδαὶ ἴδ Ο]4οΥ ἀοτγὶ νδίίοη οὗ 

εἰ5 παῦπο ἔγοῃ ΤΊΣ, οἰ νίηρ ἰδ 1[Π0 5686 οἵ ““ὁΠ6 
ὙΠΟ ῬΓΔΙ565,᾽ ΟΥ̓ “ΟὯ6 ΜΏΩΟ 18 ὈΓαϊβρά " (σίογίαπι 
πρ ὠξρο “ογοῖηθ), 18 ἴο Ὀ6 πηαι 816 ἀ]γ ρτείεγγοά 
ῖο ΘΓ, ργοροβοά Ὀγ Εὔτγει, ἔγοπι ἃ σοῃ)θοίυτα) 
τοοῖ τῆ. ὍΝ [6 τοϊαϊοὰ ἰο ὙΣΓΊ, ὙΤΦΙ 88 

Ὅππν, ἴὸ θ6 ὈγρὮϊ, ἰδ ἴο ὉΠ, ὌΠ, δὰ 5.5. 

(Ατγανὶς, πάγη) ἰὸ ὙΠ, ὝΤ, ΕἸΘοννογο 1 μᾶνὸ 

Δἰτοδὰυ οοπιραγοὰ λοά πῖἢ [πὲ Θαπβκγῖι υαά, ἄδω, 
ἀείδω, ὕδω, ἀπὰ 1Π6 αοίπίς ακάασε (7γεηε, Ὁ. θ, 
ποῖθ.) ΑΕ 41] ὀνθηίβ, 83 Εμυὰ ΒΟΪοΩμΒ ἴο λοαΐ, Βὸ 
ΒΟ ΠΑΠΙ6Β 835 4μάο, ξυάο, Πευάο, βοεπὶ ἴο θεός; 
ἴο αιμκΐασε (εἴ. ἘΘγειοτηδηη, Δαπιεηδιοΐ, 1, 162, 391). 

Ηδς ναϑ ἃ Βεοη-)οπϊηὶ, οἵ [86 ττῖρε οὔὐἨ Βοη)απηΐη, 
δὲ ἴῃς ΤΑΥρυπὶ ΞΈΡΙΕΥ δάάβ. ὙΠ θη τς βοη οἵ 
φαεοῦ τδῪ}ῪἩἪ’ »ὕογη, 18 ἀγίηρ πιοῖποῦ πδηηθά ἢΐτη 
Βοῃοηὶ, “Βοῃ ΟὗἁὨ ΤΑΥ͂ ΒΟΙΤΟΥ͂ ;᾿᾿ Ὀυϊῖ 18. [ΔΓΠΟΓ, Ὀγ 
ὝΔΥ οὗ δαρδοτηΐδηη, (816 ᾿ἶτη Βοη- απ ΐπ, “80ῃ 
οὗ γχοοά ἕογίππο᾽ (ὅδη. χχχυ. 18). υγαπιΐπ σΒτπς 
ἴο αἰ ση ἶν “ βροι οτίπηδ,᾽᾿ ΟὨΪΥῪ Ὀοσδῖιθα 10 ἀσκίρ- 
ποιβὰ {πὸ τίρτῦ δ'46. 'ΓΒΘ ἐδ ίίδη 8 ΟΥἹ τ1π6 ποὶν 
Ἰαπὰ μααὰ {Π6 568 ()απὶ2) οὐ 106 τίρῃϊ, ἤδποα οΔ]]οα 

1 Π| οογίδνγ ἀρρϑασθ ἐπΠδὺ π6 ᾿δα ἀοῃο 80 ἐδ ρογατῖΥ, 
πε ὉΣΥ ὯΟ τιρδῶ ἐπδὲ ἢο πδὰ ἀρὴθ 80 ρεττηδηθηγ. --- Γκ.] 

4 Το ἐπιροτίληοο οἵ ἐπἰ8 οὐθεγνδιίίου; δδ6 Ὀθδη ογογϊοοϊκοά 
σὰ ταίδτουσο ἰο οἶον ἰδιθ δὲ νοὶ] δὰ Ραϊοδίῃο. ΤΏθ 
δεώεταὶ βιεὶ δαὶ ἐπ φβοδἱἀθ ἨῺΔ ἐδ)6 Υἱκῦ αἰάθ, 525 ὈδΘΘΏ 
φοδοίαηςὶ κπιοτοά. ΤΏδι ψ)λδ [06 ὕοδδοὴ ἨΏΠΥ “δοοὺ ΟΥΓοΠ) 
(Θεκ. ἀον  εωζεελεν, ϑρναελε, Ῥ. 9θ0, οἰο.) δ οά ἴἰο πιδοτ- 
ἰδεκὲ ἩΏΥ διοοῦᾷ ἴδ 1πάϊληδ, ΒοοΔηδ, οὔο., ἰμ9 δουδ οἰἀὁ 
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ὩΔΕΟἢΒ ἴδ δ: γϑα πον οΔ]]οὰ Ζίπβείαίς, 1 τ. 
ὑλιδς [Πἰτ ΓΑ} γ, “ὁ Ἰοπερανν," “ Ἰοδείοοι "] (Ετίϑοι, ἱ. 
616), ἰπ Ετϑαπος σαμολίον { ““Ἰο-δηάον "ἢ ; οἵ. 
ἴδ ΕἸὨ ΡΠ 5} αἰὐΐ, σαιοῖ, ἀπὰ ἐπ οἷν ἀογίνϑῖνο [Ογτη8]. 
Τι 18 τοὺ υκαῦ]ς ὑπαὴ ἴῃ [πὸ Βοπιδῃ Ἰεροηα {6 
Βοτο, το, κὸ Εαά, ὉΠ ΟΡΊΔΚΚ6Β τὸ Κκ1}} τὴ 6 ὁπόταν 
οὔ ᾿ϊ8 σοιπῖγν, ἰβ 4180 Ὡδπιοὰ ϑορουοΐβ, Ἰοῦν παπαοά. 
ΓΙ τραϊοηαὶ οχρίδηδύοη τῆδιὶ ἢ Μ͵ὲ8 80 παπιρα 
Ὀοσδιιθο ἢ6 Ὀυγηοα ἢἷβ τίς παπᾶ, ἰδ ποῖ ΥΘΥῪ 
δι] 18 016; Βα βΒῃου]ὰ ἰῃ τὲ σαθ6, Ὀ6 πϑιμρὰ ““οπο6- 
Ὠδπάοα." 811}}, πὸ οὔθ ΜΠ] ἀρτοὸ τ ΝΟΌΣ 
(διι. Οεδελ., ἱ. 569), ψο, Το] οσίηρ δττο, ῥτο- 
Ροβϑά δῃ δτοροῖμοῦ ἀϊβογοπὶ ἀοτγίναϊίοη. ὉΠ τΓὰ- 
ἀλοπ πιιβῖ τοῖογ Ὁ δὴ βοῖι}}ν Ἰο-παπάοα ἢότο. 
ϑοανμ, βαγ8 ὕ]ρίδη (2 φοκίον., Ἰῖδ. ἱ. εἶτ, 1,.12, 3), 
ἄοοβ ποῖ ΒΡΡΙΥ ἴο ὁπ 0 ἰ8 πηαϊπιρὰ ; ἤθῆςθ, Β6 
ὙΠῸ σδηποῖ πλόον ἴΠ6 τίγρης Βαπα ἰβ “810 πιαποιιδ. 
Α8 βυ. ἢ ἃ [οὔ -παπαθὰ ῥούβοη τὸ ΔΓΘ ἴ0 σοηβί 6 Γ 
Τιαἴαβ (Λάϊος), ἴπ6 ἔδῖμοῦ οἵ (Εαΐρυ9 (Οἰδίπους). 

ναγ. 16.ὡὈ Αμὰ Βμυὰ τρδὰθ Ηἰπὶ ἃ ἀδῶκοσ 
[ἀοτθδη: )01.090}] τ ίοΒ μοᾶὰ ὑνοὸ ϑάξοε, 8 
δοτωϑὰ Ἰοῃς. Τῆς ψογὰ αοἰοὺ [ τ, αἀἰγΚ) [88 
Ῥϑββοά ονϑῦ ἰηίο ἴῃ6 (Σοττηδῃ, ἔγοτῃ ἴπ6 δ᾽ ανίς, δίῃ α 
186 δἰ ΧύΘΘΠΙΒ ΘΘΠΓΌΣΥ, δη ἃ νγὰϑ ποί γοῖ Κπονῃ ἴὸ 

ΤαΙΒοῦ.Σ Ιε δῆϑθγοτβ ἴὸ ΠΤ ἴῃ (ἢΐ8 ραββαρε, 
Ὀεοῖῖογ Π8ὴ “ βυογὰ " το] ἄἀο, Ὀοοδυϑο ἐξ ἢ 88 
ὈΘοοπιθ 46 ΒΥΠΟΠΥΤΉΟΙΙΒ νΥὶ τ δίϊολάεσεπ (αἰγὶ οὐ 
ΒΌΛΙΑ) ΟτἸθηίδὶ ἀάρροῦθ ἤδνθ δἰ γ8 ὈΘΘη 
οὐδ]ο-οἀροὰ ἀπ βῃοτῦ- παπα]οὰ (νοῦ. 22). (ὐοπιεὰ 

18. ἰΓα πιο σπιθαμή ὈΥ [ὸ ϑοριυαρίπια. Ατιοηρς 
ἅπΠ6 ἀτοοκβ, [Π6 σπιθαμή τγαδ ἢ δὴ οἷ], ἰ. 6. ἔψχοῖνο 
αἰριι8 οὐ [ἴγο ἰουτ8 οὗ δ ίοοὶ (οἴ. Βύςκ᾽, λἀΖείγο- 
ἰοσ. ὐὔπίετα., Ὁ. 211). ὙΨῊ τΠ18 πηοάϑυτο, σοπιεα, ἰῃ 

᾿ 8 βΈΠΟΓΑΙ δ6η86 οὗἉ σμδίΐμδ, τυ ἰςἢ 8 4180 σίνοη ἴῃ 
[16 σαγπιίάα οὗ ἴΠ0 ΓΑΓσαπι, ΟΟΥΓΈΒροη ΤῊΘ 
ἄδρρον οἵ Εμυά νγ88 ποῖ συγνοα, 88 1Π6 δίσΣ Ὁ808}}γ 
ὙΟΥ δηά 88 [6 ἃ τΒ οὗ [16 Βοάοιΐπβ 5811}} ΘΓὲ 
(εἴ, 405. 4π|. χχ. 10). [05 ἰοηρτῃ οου]Ἱά ΟΥ̓ Ὀ6 
810 ἢ) 8.8 γγΧὁκ8 σοηβίϑύθης Ὑγ]ἢ ΘΟΠΟΟΔΙ πιρηϊ. 
Απὰ κἰγάδὰ ἐὺ υπᾶορ Ὠἷα σαϊπηιδηῦ. “Τὸ τἢς 

Ῥοβοηςς οὗ [)οηγ511:8 ἴδ Τ' ῖ, σαοὰ Μοτοϑ, 
1Π6 ἀλορῸΓ ἴῃ Πἷ8 ρδιτηοηῖ,᾽᾽ βίη, 8 Οὐγ ροοῖ,2 ἀπά 13 
4] ρογ Εν Ἰιϑιλοτίςαὶ, ονθη τπουρὶ τμῃ6 ΕΔΌΪ6 
νὴ 257) οἵὗἠ Ηνρίηιϊι ἀοθ8 ποῦ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ΒΑΥ [ἢΪ8. 
ΜΠ ϑ00 ἢ} ἀκλρρΌΓβ ἴῃ {Π0}Γ ρατηθηῖδ [6 Θ᾿ τὶ 

Ταρσοὰ διηοπρ τῆς σγονγὰβ δὲ ἴΠ6 [Ἀ}] οὗἁἨ «6 γι 886 Πὶ. 
Ῥγυάοηιίαβ (δ εψολοπιαολία, 689) βίπρ οὗ διβοογάϊα: 
“βίσαπι διὸ πυο8ι6 ἰου} " ἘΒΟΙ ΔΙ, τπ6 σψοῦ]ά-Ὀ6 
ταιτάογοῦ οὗ {πΠ6 ᾿οηροθαγά Κιηρ 1] ΓΡταη, γΟΓΘ 
σοαὶ οὗ 41} δηὰ ἃ ἀδρροῦ θοπόδίῃ [18 οἰοιπίην 
(Ρααβ Ὠίβοοπαϑ, δὶ. Ζονιδ. νἱ. 87). Ἐδυά δὰ 
ἴο σοδρ ἴΠπ6 ἃ Γ οὴ ἢἷ8 Πρῃς δ'46 Ὀθοϑι86 ἢ6 
γὸ8 ἰοδ- απο. Ηονόνοσ, διηοηρ οστηδῆ γδῦ- 
ΤίοτΒ ὙΠῸ ὑγογα ποὺ Ἰο - βαπάοά, [Π6 ἀλΟΡῸΓ νγἃ8 [80 
[ΟαΘΟΠΩΥ σσοσῃ οἡ {πὸ γίρὶῦ, θδοδιιϑὲ [6 βυνογά 
Βαηρ οὐ πα ἰοῖδ, 88 ΤΠΔΥῪ Ὀδ 8οθη ἴῃ οἷά ρμἱοζιτγοβ 
δηά οὐ ρταγοϑίοποϑ (Κίοηαη, 7 αϊεη ἡ εγῖ- 
ξειιφο, Ἰ,οἰρζὶις, 1854, Ρ. 173). 

Υογ. 17. Δπὰ Εἰχίοιι τῶβ ἃ ΨΟΣΥ Γ8 σηϑῃι. 

Οοποιίἀοτίηρ τι βεπβὸ οἵ ΝΣ Βοτονεν ἰς ΟΟΟῸΓΒ 
ἰπ ϑδειρίυγο, [6 γ σδὴ 6 Ὧ0 ἀοιδιὲ [δαὶ 1ἰ 15. ἰη- 
το παἀοα ΠΟΙ [0 ΟΧΡΓΕ88 ἴΠ6 σΟΓΡαΪΘΠΟΥ οὗ ἴποὸ Κίηρ. 
ΤῊς ΠΧΧ. ἴῃ ρίνιηρ ἀστεῖος, [ΟΠ]ΟΥ δ ποίῃ ον ἱπίοτ- 
τοιατίοη. ὙΠῸΥ ἀὯο ποῖ (48 Βοοσβιαγὶ τποιρὩὶ, 
αι, Ρ. 534) ΔΚε ἱξ 28 ἀθβογ ρῆνθ οἵ ἃ πδηβοιῃς 

1 Το! ἰ6 πο ορίηϊου οὗ ατταπ) (εμέδελ. Ἡυνιίενὸ.. ἵ1. 
1222. Ἡονονον, ἐπ νον οὗ ΚΙϑ (ἡ α 7 πὶ ἐπα Ῥεγκ- 
πεσε Ὁ 172) Δ πονογιοῖθοδ ΘΟΥ͂ο ἰὼ πὰ ἐμ ον χίηαὶ 
δἰγηιοίου οὗ ἴμ6 νσοτὰ. ἰμυΐποῦ [88 ϑελισεγί, σποζὰ. -- 

Ἃ!) 
8 [9οὨ}11οτ, ἰὼ δὲ8 δ! δὰ δημεοά δὲς Βισχεολαλ. -- Τκ.] 

ΤΗΞ ΒΟΟΚ ΟΕ 9000 6Ε8. 

ΤΏΔΗ, ΠΟΥ ἀἦο [ΠΟῪ ἱπιαρίπο [πδὲ 411 υγδαπὶ, ΟὨ δὸ- 
σουηςξ οὗ τποῖγ σοπηοτγίδ]ο τηοᾶδ οὗ ἰ᾿ἰνίην, δνὸ 8 
᾿ΘΠἀΘΏΟΥ͂ ἴοὸ Ὀροοπιβ ἔδει (εἴ. ϑογαγυδ, Ρ 87); θυξ 
βίησδ [86 ϑιδιολθηΐ “ δηὰ ΕμΊΟΠ γγυ88 8 [δἰ τηϑῃ ᾿ 18 
ΟἸοΘΟΙΥ οοηποοῖοα [ἢ τἴ)6 πατταῦνο οὗ [6 ργϑϑει- 
τατίοη οὗ τ1Π6 μι 18, ΓΠΟΥ τλΆ Κα ἰζ τεῖοσ ἴο [86 ΤΏ Γ 
π᾿ ψῃΐϊοι τη Κίηρ τοοοϊνοα τη 6 ῥγόβεπίβ. ὃ ᾿Αστεῖος 
ἷ5. ἔπ μά γ, δοςθβϑῦ]α (Ρ]αῖο, Ῥλαά., 116 ἢ.) 1Ὲπ 
Ερνυριῖ, ψυπογθ [Π6 ἰταπβϑί ῖογβ ᾿ἰνϑά, ᾿ῦ νγὰ8 Ῥγο ΘΟ Υ 
81} ἃ τιδῖϊεσ οἵ ργεϑθῆς δα ρευίθῃοα, Ριεβειία- 
τίομβ οἵ ἐϊθαῦ ἂἀπὰ μἱῆδ ἴο δὰ τυ] ]ογ8 αἰὰ ποῖ 
ΑἰγΑ 8 τηροΐ γε ἢ ἃ σταςὶ ουΒ ΓΟΟΘΡΏΟΗ. 

γὰρ. 15... ὝΒδα [89 νφγοδορ δου οὗὨ ἐμ 
Ῥγιοδοὺῦ Μ88 ΟΥ̓́ΘΣ, 86 αἀϊοτηϊαοοῦ [)ὴ6 ΡῬϑορῆο. 
Μρδαβοδοη (δου. Τεπὶ. ἐσ Ταίνκ., Ὁ. 971} ΝΟΣ ῥτοὸΡ- 

ΟΥΙ͂ οὔβεσνοβ ἴῃδὲ 2.7), ΠΟΓΟ δι ρ]ογοὰ ἴο ΟΧρΓΘ 55 
18:6 Ῥγεβεηϊατίοη οὗ μι ἴο ἃ ζίπᾳ, ἰδ οἰϑαννῆογο υϑεα 
ἴο ἀσποῖδ [6 Ὀπηρίην οὗ οὈἸδοηβ ἴὸ Οὐά, εποθ 

5) οδδγίην. [τ ψὰδ ποῖ ᾿δυγί] Ὁ δρροδϑγ "»ο- 
ἴοτϑ δὴ Ααϑίδιεις κίηρ στίδοις Ὀτηρίπρ ἃ νὶἢ 4 (86 η- 
ος8, δρ. χνὶϊ.); ΟἿΪΥ ἱπ τ|}18 γᾶν, τπογοΐοτο, οο]Ἱᾶ 
ΕΠαυά ᾿ηΐοστῃ ἢ πιβοὶἢ οὗ τη δἰτιιδιίοη δὴ δυπποῦ 
οὔτιο Κίηγ. ΤΒδ ρῥγοβϑοηιδοῃ οἵ μ᾽ ἰ8 ἃ ἸΘΡΊ ΒΥ 
ΘΟΓΟΙΏΟΩΥ. 186 ᾿δηδοίουϑ δά πογοπος οὗ ογοη αὶ 
ΠΔΏΟΠΒ ἴο δῃποίοηϊ οὐυϑίομηβ, ΘΒ ΌΪο8 τ18 ἴο ἀεςρὶοξ 
1Π6 Ῥγεϑοηΐϊ βοθῦθ ὈΥ [ἢ 6 αν" οὗ Ῥογβίδη ἀοϑεγὶ 
[ἰοη8 οὗ δ πιῖ]ασ ὁοσββίοῦβ. ΟἿΣ ὨΔΙΓΔΙΟΣ ΡΓΌΡΟΤῚΥ 

ΒΡΟΔΚΒ οὗ [π6 ὈΘΑΓΕΓΒ οὗὨ 156 ῥγεϑεηῖ δ ὩΤΤ, τ 
ΡόΟρΡΪΘ; ἴὺγ {Πὸ ΤΟΤΕ ΠΙΙΠΘΙΌΙΒ [Π6 ΡΟΓΒΟΠϑ 80 
οϑιτίο {π6 σ᾽ῆδ, [Π6 Ἰλοτθ Βοπογοᾶ νγγὰ8 τΠ6 κί ρ. 
“ ΕἸἾΝΥ Ῥόγβουβ οἴδηῃ ὈΘΑΣ ὙΠδῖ ΟἿΘ6 τῆδη οουϊὰ 
ΘΆΒΙΪΥ͂ ΟΑΥΤΥ,᾽ 88γ8 ΟΠ διάϊη ( ἤοψαφε, ἰ1ϊ. 217). Ατ 
1815 σογοηοην Εαα μδὰ πο Ορροτίπηϊν ἴ0 διθταρὶ 
Δηγιίηρ, [ῸΓ ἢ6 ποι μοῦ ΟΔΠῚ6 ΠΘΑΓ ἴῃ Κίηρ, ΠΟΥ 
ΒΔ ὮΪΠῚ ΔΙΟΠΘ ; ΠΟΥ γεῖ γγὰ8 ἢ ΜΠ] Πρ, ἈΠΙΟΩ 50 
ΠΊΔΗΥ ΟΥ̓ ΒΙΒΏΔΟΥΒ, ἴ0 Ἰηγοΐγο ἢΐ8 σοΙ ρδπίοπβ ἴῃ ἴῃ 6 
ΠΟΠΒΘαΙΘΏΟ6Β Οὗ 8 ΡοΒββῖ8]6 το. Οπἡ τδ6 οου- 
ΤΓΑΓΥ, ἢ δοσοιηρθηϊοὰ ἴμδπὶ ὕδοκ ἴο (6 δοτάογε, 
ἴῃ ογάδυ ἴο Ὀδ 8:16 ἰῃδὶ 6 ὙΓῸᾺ8 ΔΙοπθ ἤδη τπηδκῖην 
(16 ἀδηρθόγουβ δἴθιηρί. ὙΠΟ οΥ 6 βυϊοτοὰ οὐ 
οϑοδροά, 6 ψὶβϑῃρὰ ἢ0 δ6 Ὁπμϊπάογεα Ὀγ ἘΠΟΙ͂Γ ΡΓΘ69- 
ΘΠ06, 8η4 8180 ἴ0 ΔΡΡΘΟΑΓ 85 δεῖϊηρ πιῖδοῦν 1μοὲν 
ΘΟΠΟΏΓΓΘΠΟΘ. 

νεγ. 19. Βυῖ Βο ἰτλδοὶῦ ἰυσηῃοα Ὁδοῖς ἔἤγοσχω 
ἐμ9 Ῥουπάδγγεδίουοδ. Τΐ8 ἴα ΟΥἹ ἀΘ ΠΕ 186 δο 56 

ἴθ προ Ὁ ΟΌΞ ἴα το νῸ ἴδκβη. 7 ἰβ ἴσα α 
ΠΑΓΥΘα ἱπιᾶρο, γλυπτόν. ΤΏΘ ΘΓ ΠΌΘΟΥ οὗ 
ἰπβίδῃσοδ ἴῃ ὙνΙοἢ 0Π18 ποτὰ 18 ϑοὰ ὃν δοτίρἔιτα 
ΓΙ ΟΥΒ ΓᾺ118 [0 βισροβῖ ΒΩΥ͂ Τοϑϑοη ΤῸ {Πἰπκῖπρ 
ΒοΓα οὗὅὨ “8[οπθ- ΑἸ ΑΓΤΊ65,᾽" 8 ἀοῇβπιύοηῃ ἢ ἢ πιοσχὸ- 
ΟΥ̓ΘΡ ἀοο8 ποῖ ἀρρθδγ ἴο βδττηοπίζο ψ 11} τς Ἰοσα]τν. 
Βυῖ 88 ἴπ6 Θοῃῃοοῦοπ 1 ρ}168 ἴμδὲ ἴπ6 Ὀογάοτβ ΟΥ̓ 
Ἑρ οη᾿ 8 του ΤΟΥ, Ὑ ἰοῦ μ6 δὰ ττοποβοὰ ἔγόστα 
1ϑγϑοὶ, σγογ δὲ [Π6 ρμεδέηι, γγὰ πηυβῖ ὑπαογβίαηα Ἦν 
[μ6πὶ το ροβίδβ, στῆλαι, δίοηοδ, ἰαρίες Ξαοτί, πϊο ἢ 
τηαγκοὰ τὴ6 ᾿ἶπ6. 1ῃ σοπϑραῦοπος οὗ τ ΠΟΏΟΤΒ 
ΟΥ̓ΟΓΥ ΠΟΤ ραϊὰ τοι, ἴῃ 686 ΓΘ σοπδιἀεγοὰ 2265:- 
ἰθμ, Ἰάοἱ ἱπχᾶρθϑ, 151 88 δὲ 8 ἰδίεσ {1π|6ὸ τῆς ἥογπες, 
(ἕρμακες, ΠοΔρ8 οὗ βίοῃμϑ) σγόγο Ῥσο μι κά 65 ΙΔ οἷβ- 
ἴγοῦ8 οὐ]οςῖδ (οἴ. Αδοάα ϑαγα, Αἴϊπολπκα, 4). ὙΨΊΤΉ 

τηΐδ8, [η6 ἱπτεγργεϊδίοη οἵ [86 Ταγχσαμι, ΞΘ, 
8685 οὗ ΠΗ ΠΟΤῃ βύομθ8, ΤΥ 8180 ὃὉ6 πηδὴδ ἴο πδε- 
ΠηοΠἷΖ6.ὃ 8. ὈΟΓΩΟΥ [ἰὴ6 Ὑγ88 ἴῃ [Π6 Υἱ ΠῚ οὗ 

8 Ησῦοϑ ΓἸΘΥ δ150 ἰγσαπεδὺο “Ὁ ἽἿῸ ὉΥ ἀστεῖος, Ἐσχ. Ἡ. 3, 
ἩΜὮΟΤΟ, ἴο ὍΔ ΒΌΓΟ, [Ὁ ΓΑΙΠΟΣ εἰχοίδου “ ὈοΔΌΪ 1." 

4 ἸΤτδηβίοστοὰ ἴο ἀοά, Εχ. χχί!. 15: “ἴΝοῦΦ δὲ δρρῬοας 
Ὀοΐοτθ πιο ουιρὲν.᾽" 

ὃ [Τὸ μἰ4 ἰοϊοτργείδιῖου οὔ ἔδο ες μι. ΒδοβΏ {π80 
διτοῦδ τὶ ΟἿ δυίΐμον ἰὰ ταῤοοϊος (Ὧ6 σοι ον τοοᾶνοα 

“ εἰουθ-αυτιΐδὸ 1) οὔγὐοοῖ ἔπ [ἐ 6 οἱ ἰὰ δοοογάβηυοου σἱξὰ 
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αἰϊσαὶ, ποῖ δὲ ποῖ (Ἀ]]οὴ ἰηῦο [Π6. απᾶδ οὗ [ποῦδ86, Ὀοβίἀοϑ δῃοίθοῦ νυ αἰο ἢ Οροπ8 ἱπητη θα 18 16} 
Μοδθ. Εναὶὰ [88 τἱ σῇ ἱπβὶβιθὰ ἀροῦ ἐξ (δι ἔγομη 8 ῬΥ͂ΥΥ βιαίγβ, ἀόνγῃ ἱπίο [ἢ 8 ῬουῸ ἢ ΟΓ βιτοϑῖ 
αἰραὶ πιπδὲ Βᾶνα ἰαΐα πογίδμοδβὶ οὗ ψεοσίοδο {Οὐ εδολ. 
ἄες οίζες ]5τγαεὶ, ᾿ϊ. 817). Τδδῖ ἐλ }8 τγδλ 106 το ]8- 
ἅτε μοί ἴοη οὗ ΟἸχα], δηὰ ἰΐ8 ἀϊτοοϊοι ἔγοπι Ψοτί- 
εἰο, 45 διγεδυ χοσοϊνοά σοπῆχτηδίίοη ἔγοση τἢ6 
ἢγβίὶ εἰδρίοσ οἵ ουῦγ Βοοκ. 
Διὰ δαὶ, 1 Βανὸ 8 δοοζοὺ σωϑαβᾶχο. [ἰ οουϊὰ 

ποῖ ὃ6 πηδίϊου οὗ βυΓρτγίβο τπᾶὶ ΕΒυὰ ἀϊὰ ποῖ τηδῖκο 
1815 σοαποδὲ 111} ἢἰ8 τοῖαττ. ὙΠ ΠΘΓΘΙΊΟΩΥ ΟὗἩἨ 186 
Ρυθὶὲς δαάϊθηοο ἀἰὰ ποῖ αἰϊονν ἱΐ το Ὀ6 πιδάο αἵ ἴῃαϊ 
{{π|6. ὍΘ ῥγοβοπίδοῃ οἵ [π6 Ῥγθβθηῖ τημϑῖ ἤάνο 
βέθῃ δ0 οοῃαά υσϊοά 88 ἴο ᾿ΠΡΓΟ85 ἴΠ6 Κίηρ Ὑ1 1 τὴ 6 
οοηνοποη ἴπδὶ Εἢυὰ νν88 ὀβρθοῖδ!]γ ἀονοῖρά ἴὸ 
δῖ. ὅδ!στιβ οὗ ἀἰδοοηίθηϊς δὴ ἤΠΡαηῇ οὔ 126 ρῥϑγὶ 
οὗ τ6 βοὐλααιεά ῬΟΟΡΙΘ Ἴσδπηοῖ ἢδνο οδοδροὰ [ΠῸ 
φΟΠ]ΌΟΤΟῦ. Τθο τηογὲ Ὠἰχγ νου]ὰ ἢθ νά]ὰθ τῃ6 
ἀεονοτίοη οὗἁ οὔθ οὗ [Π6 8.86} }ἰ 8} Ἰοδάογα. Τδὶ 
Ἐδαὰ Πα δβοηϊ ἢἷβ ΠΟΙ ρϑηΐοἢ 8 αὐδΥ, δηὰ μδὰ ποῖ 
τοιυττιοὰ ὑῃ Ὁ] (ΠΥ δὰ ογοββοὰ 106 ὈΟΓΩΟΣ, γν88 
ΘΑΒΙΪγ Ἔχρ δἰ ποα 88 ᾿Ἰπαϊοδεηρ (μδὺ Π6 ἢδα ἃ πηδίογ 

, ἴ0 Ῥγϑβοηϊ 1ῃ νυ Β ἢ Πα αἰὰ ποῖ νυ] ἴο ὕῦ6 οὐβεγνρὰ 
ὉΥ ἴδ6πι. Α1}} [Π6 τηογο , ΠΠοΓοίοσο, νγ88 ΕΡΊοΩ 
ῖἴὸ εδύ ἴδας ὙΠΟ ΕἸπὰ βοοιηθὰ ἴὼ μἰὰθ ΠΌΠι 

1τ γᾺ8 ΟἿΪΥ ἈὈΥ Β060}ἢ 84. [δϊπὶ τιδὲ Ἐμπυὰ 
σου] βαςςορα ἴῃ ἈρΡγορομίος, 186 ἔγτδηΐ δηὰ οὔ- 
δἰ πῖπρ ἃ ῥγίναϊο ἰπίουνίονν. 5.86} 8 ἀθ! ΙΥΟΓΟΥ τσ ϑὲ 
ἤγβὲ βθεσὰ ἴο ὃ6 18 ὈΘΙΓΑΥΕΥ. Ὑ86 βαῦιο ἁγίῆοο Β88 
θ6θ ἢ υδρὰ ὈΥ ΟἸΠΘΙΒ. Βοὴ ἴμ6 Ῥογβίδη8 τ ]ϑῃοα 
ἴο ἀοπῖγου {116 Ἐπ δηὰ ἀου ρ]Υ οοη- 
δἀοτοά ποῦν ΠΟΥ οουἹὰ [888 ἴΠ6 συαγάθ, 1 ατὶαβ 
βδλὰ τδιὶ 6 νη Ργοίεπα ἴο δᾶνθ ἃ βοογοῖ δοπλ- 
Πλ18510}, ΠΟ ΘΓ Πρ ΒΌΓΕΙ8, τότ Ὦ18 (ΔΊΟΥ ἴο τὴ 6 
Κίησ ; δἀάϊηρν, 848 Ἡοσγοάοιῖτβ (111. 72) Βα γ8.: ““ ΕῸΓΣ 
Ὑγθοπ ἸὙ]Ὼρ᾽ 18 ὨΘΟΘΒΘΑΤΥ, [16 } 

ὝνΏῺΟ δβαϊά, 8:16 ηοθ! ΤΒΘΥΘΌΡΟΩ 81} ὑμπδὺ δἰοοῦ 
ὉΥ εἴτη τυροῦ ουὐὐ, Ευάὰ ἀο68 ηοΐϊ ἀοπιοδῃ ἢἰπι- 
56] δβ 1 λε τυϊβῃοὰ [ῃδὺ τοδ6 ργοβοηϊ υγου]ὰ ἀορατγί. 
Ηδ ἌΡρδδζβ ἴο ὕ6 οῃ ἴδ ρμοίηϊ οὗὨ 6] πρ ἢἷ8 βθοτοῖ 
δεΐίοτο τῆθτς 4]}. Βαϊ δἰ ΕρΡΊΟΙ Μ11}} ποῖ ρογιμῖῦ. 
ΟΥ̓ΑῚ ΤΆ ΠΘΓΒ σΟΙΪ ἃ ποῖ δδ ΤΟΥΘ ῬΟΓΙΘΟΙΥ δβοῖ 

ἴσα. ΤῊΘ ἰκἰηρ᾽ 5 ἐπ) ποῖοι οὗ βίϊεποο (ὈΣΤ, δὲ 1) 
οὐ ἘΠυά, 18 οὗ ἰ156]Γ 4, βυβὶεἰθπς σοητλδπα ἴο τἰοϑο 
τοβοηϊ ἴο ἰσανυα ἴΠ6 τοοπιὶ. ΕΡΊΟΙ πηιδὲ Τῃογοίοσο 
τ: ἐχροείθα τηδίῖοιβ ποῖ ἴο 6 πεαγὰ ᾿ 8} ΘΆΓΒ. 
ΑἹ] τ ῆο “ βίοοα " δοιϊΐ Πἷπὶ|, νοπῖ ουϊ. ΓΏΘΥ ὙγΘΓΘ 
δ βουυβηϊβ (νοῦ. 24), Ὑὺ ἀο ποῖ δὲ: ἤθη {Π|ὸ 
ἰππρ ἰδ Ῥγοβθῆϊ. ““ἩΔΡΡΥ ἅΓδ {686 ΤΥ βονδηιβ," 
ΒΏΥΒ ἴῃς Ἴπ οὗ 58εῦδ ἴο ϑοϊοϊηομ, “ὙΠῸ δίαπά 
ΓΟΠΠΠΌΔΙΪγ Ὀαίογο ἴΠ660, ἀπ ἤσαν ἴπγ υυϊβάοῃ. 
Ιηὴ τις 7Τυξηαπιεὶ (ἰτἈπδ] δια Ὀγ Βοδοη, ἱ. 42, 48) 
ἰς 15 5βδεϊα : “ὝὙΒο6 Κίηρ οὗ Κροῤιοδη 88 ΟΠΟΘ 
βιεην ἴῃ 8 μδΐδοβ, δῃὰ Ὀοίοσγο πΐ8 τἤτοπο βίοοα 
1Π6 ΡΙΠᾶγα οὗ [6 δπηρίγο, ἴῃ6 βοσυδη δ οὗ [Π6 σΥΌΎΤΏ, 
ἱσὶ δηὰ Ιονν, ρτοδῖ δηὰ 81}Ά]},᾽ οἷς. 

ἐγ. 20. Νῆον,, Β6 δὰ μβοαϊθα ὐσοβοὶ ἰὰ 
[ηὴ6 ὌΡΡΟΣ δίοσυ οὗ 89 οοο]- ουδοΘ. Τὸ πη- 
ἀοτείδπὰ δῇ ραγὶ οὗὁἩ ("8 πουβὸ 18 [8 ἰπαϊ!ολῖοα, 
ὍῸ ἧδνα ΟἾΪΥ ἴο δἴϊοπα ἴοὸ ἴΠ6 εἰ ὰ μὰν οὔ οτθη- 
18] Διο  ὑθοῖογα σίνοη ΌὈΥ ὅμαν, ἴῃ ἢἱθ 7 Τταυεὶς (ἰ. 
886, ἙάϊπΌ. οὐΐτς. 1808). Ἰλον τὸ [η6 γγοδοηΐ 
ΟΥ̓ ΠΙΔΏΥ ΟΥ̓ΘΠΙΆΙ Πουδοδ ἤδΥΘ 8 8118}1|6 Γ ΟΠ6 8Ώ- 
ποχοὰ ἴο ἴδο6πὶ, ποῖ ΒΟΠΊΘΕΤ.68 Υ868 ΟΠ6 ΒΙΟΥΥ 
Ἰχποῦ ἔπη {Π6 πηδῖπ δι Π]άΐηρσ. [π Αταῦὶς 88 ἴῃ 
Ἠεῦτονν 118 ἰ8 “416 αἰϊ)αλ, ἀπά ΒαΓν 68 ΤῸΥ ΡΌΓΡΟΒΟΚ 
οὗ ἐπῶγσο βϑοϊ βίο ΟΥΓ τοδὶ. “ὙΠΟΙΟ 18 ἃ ἀοογ οὗ 
ΠΟΙΙΠΙΠΉΪΟΔΠΟῚ ἴτομι ἰξ ἰηΐο 1ἴπ6 ζΔΙΙΘΥΥ͂ οὗ [6 

(86 0808] τοοδηΐηρ οἵ ἰδ0 ποτὰ. Ἦσδ ἐπίηκα ἐμδὲ ἐπο »62)- 
ἅπι ποτὸ ἰδοϊδίσου ἐπηιδρὸθ δοὲ ὩΡ οἰζπος ὈΥ ἐΠ6 δροδίδίϑ 
Ἰοτϑοϊτο5 {Πποζωϑοὶ γοθ, οὐ Ὁν Ἐρίοῃ, “85 ὈοΠηἀδΥγ-πιδτίζβ οὔ 
ἔθ ἰοττί ον ἱπιπιϑάΐδυθὶυ κα ὐοοῦ ἴο αι, δΔηὰ 86 δβίχζηβ οἵ 
ΒΌΡΓΟΙΙΔΟΥ." Ηδ δυϑλδ πο] ποὰ ἴὸ ρῥγοΐονυ ἐμ6 ἰδίου δ]ΐοῦ- 
πδῖτο, Ὀϑοδῦδο οὗ “ἐμο ἕλος (δὲ ΕΠ υὰ ἀοθ8 τοὶ ἴδ6] ἢ] }- 

που ρίνιηρ [86 1οαδς ἀἰδήατθδηςο το 16 ΒομΒ6.᾽ 
ΤΒο αἰϊ᾽αὴ οὔ Ἐρίου ςομϑίδιοὰ οἵ δὴ ἵἱπποσ μι ΟΓ, 
ορδηίΐῃρ οἢ 8π Ἔχροβοὰ δαίοουγ (ὙΥΤΟΏ), ἤοπι 
Ὑν ῖς ἢ ἃ ἀοοτ 1οἀ ἱπῖο (πΠ6 Βουβα {56} (αἴ Ῥγοβοηὶ 
οΔΠ]οἀ ἀογ οὐ δα) ΨΥ Μΐπ 16 ἄοογ οὗ [86 αἰϊ)αλ 
ἼΒΟΓΘ 88 ΠΟΥΓΕΥΘΥ 6[}}} ΒΠΟΙΠοΣ δρασίπιοης (ΓΤ, 
γ Γ. 234), τ Ὲ 1 ἢ βογυθᾶ ἴπ6 ρίγροβθ οὗ ἃ πθοθββαγγ- 
οῦδθ.  Βοίπυν ἱρὴ δπὰ ἔγθοὶν δοσϑβϑίῃ]θ ἴο οὐγ- 
ΓΟΏ[8 ΟΥ̓ ΑΙΣ, τ86 αἰ )αἦ νγλβ ἃ οοοὶ γοῖγθαι. παν 
ῬΌΓΡΟΒΟΒ ΜΙ διιδογνοα ἰπ ΟΟΥΔΗΥ ΟΥ̓ {πη 6 »ε7- 
σμΐα, Ὀα]οσηΐο8, μ ]]οτίοβ, δθογβ ( αιμδεη); ἤθη 69 
[ΠΟΤ᾽ 5. ὑγϑηβ διίοη, ϑοπιπεγ-ίαιιδο (ΘῈ ΠΟΥ -ΔΥΡΟΥ 
ΟΥ̓ ὈΟνΤ6Γ). Ηο (Ὁ]]ονγοὰ τς τοπουηρ Οὔ ΧΧ. 
ὙὙ8Ὸ παν τῷ θερινῷ, Μ 8116 τὍ6 ΤΑΥΣ πὶ ρῖνοβ ΠηΟΥΘ 

Ῥτοπιΐμοηοθ ἴο πὸ ἰάδβ οὗ τθροβα (δ Ω ΠΝ, 
κοίτη). ΤΏ ρΡῃὈ]1ς σοσθριΐοπ οὗ τη6 γ᾽  ἣδ δὰ ἴβκοη 
ὈΪΙδεθ ἰη 186 ἢουδθ. Αἰϊοσναγάβ, 6 ΕΠυὰ δο- 
ΠΟΙ Ρϑη]θα ἢ18 ΠΟΙ ΡΔΠΪΟΠ8, ἴΠ6 Κίηρ δὰ Ὀοίδκοη 
Ὠἰπ186] το πο αἰϊ)αλ ““ ἰσἢ 885 [ῸΓ ἐιπηδοὶῦ δἰοῃο ᾽ 
(1118. ργίναϊθ μαι θου). ὙΝΏδη ἘΠαα τοϊασηοά ἢ6 
68 τοοονρα [Ποῖο, ἃ8 ἢθ δὰ δπεεὶραϊοά. 
Απὰ ἘΠυᾶ βεοία, 1 Βδανθ 8 σζϑαδαᾷθ οσῃ 186 

οὶ υμΐο 896. ΒΘ. ὯΘ ΔΣΌΘΟ ΤΓΌΙΩ ἰδ δοδὲ. 

ΤῚΝ Ὶ ἰδ ἃ. σοτῃπλ βδίοῃ ἔχοι ἃ Ἀἰρθον δ6- 
ἰὴ. Ηὸ 4068 ποῖ ΒΑΥ ΦοΠοΟΥΔΕ, ἴον [ἢ ΐ5 '8 1.6 Π8ΠῚ6 
οὗἩἨ 1Π6 ΒΓ 8 Οοά, ν ἡ ἢ πο Ερίοη ἢ88 πο ἢ- 
ἵης ἴο ἀο. ΑΘ δ΄ῖὸ ποῖ μούγανοῦ ἴ0 δββῦτηθ ἴπδὶ 
1860 ἀοά οὗ Ἑρίοπ ἰΒ χιδαπὶ; ἴῸΓ μαὲ οδὴ Εππὰ 
[26 Ιβγβϑὶνθ δῃηποῦηοθ ἔγοπη ΟΠ θπηοθἢ ἢ [ὲ ἰβ 
τηδτγοίοσο ὑγοῦδὈ]6 ἰπδὲ Ὁ. Δ ολίπι ἃ ΒΌΡΟΓΙΟΥ ΡΤΪΠΘΘ 
8 ἴο Ὀ6 απάογβιοοά, τνῇοβα ᾿ἰοροπηδῃ ΟΥ̓ βϑίγαρ Ε- 
Ἰοῇ "88, 88 Ἧγ88 ΔΙΤΟΔΑῪ ἱπίιηδιίοα Δρονσ, --- ἃ μὰ- 
Τηδη ΡὈΟΒΒΟΒΒΟΥ ΟΥ̓ πια͵εδίψ ἀπιὰ αἰἰλογτίψ. ΑΒ. ἰξ ἷβ 
ποῖ ἴὸ Ὀ6 ϑυρροβοα [παι [1 σαρὶΐα] οὗ Μοδῦὺ ννδ8 
ἰταποίογτοα ἐτοσὰ ἘΔΌΔὮ τὸ τι 6 514}} Ὀἷς οὗἨ Ἰοττί- 
ἸΟΥῪ ΜΠὶοΐ δὰ Ὀθοπ δοαυϊγοα δογοβϑ [Π6 Φογάδῃη, 
Ερίοη ἴπ ΨΦοτίοδο 18 ποὶ ἴο Ὀ6 Ἰοοκοὰ οἢ 88 Ἰοσὰ οὗ 
Α}} Μοδαῦ. Το τοϊδιίίοη ἰῇ πὶο ἢ ἢὨ6 βίοοα ἴο (6 
ΤΟ ΠΟΥ -ΟΥ ΠΌΤΥ ψγ88 τηοϑῦ ΠΠκον [ἢδὶ οὗἩὨ ἃ γὙ8888] ΟΥ 
ει 4] ὑὕδτοπ. Ὑηαὺ ἢθ 18 βίγίοὰ κίηρ ἀοθβ ποῖ 
Ἑοπίγδαϊος [Π185.Ὀ. ΤὉηδ γροϊθηϊδῖοθ οἵὗὨ δβίηρ]ο οὐὐίοϑ 
ὝΟΓΘ 8]}} “816 ἀ ““ ΚἴΏρ8,᾿ 88 ἴῃ τθοκβ οδ]] δᾶ τῆ τὰ 
τύραννοι, ὙΣΓΠΟσΣ οὐ ἴπ8ὲὶ δοοοπηῦ θοΐης Δηγτ 
ΤΏΟΤῈ [ΠΔ} ἀοροηάοη(8 οὗἩἨ ΠΟΓΘ ΡΟνΟΓΕΙΪ βίδῖοβ δηὰᾶ 
Τποοδ.: [0 βυϊ [Π6 τό]6 ψ ον ἘΒυα νυ 8ῃ68 ἴοὸ 
ὉΒΟΙ ρα ἴο δΐπι, [4 ἢο Βου ἃ 8180 ἤδνο τοΪδ- 

οηβ υἱὲ Ἐμ6 [ΓΔ δήανί4)] Μοδῦ, 8 δοῦ ᾿ς ἢ οὗ 
ΘΟΟΌΓΒΘ Τηϊδὲ ὕὉ6 Καρίὶ Ῥγοίοι ΠΑΪΥ βοογο. ὙΤδαδ 
Ερ]οη᾿Β τὶ βίπρ ἰβ Ἄχρι δἰπθα. ΤΠ βαπὶ6 ΠΟΠΟΥ νγ88 
ἄπο ἴο ἃ τηοββᾶσο ΠῸΠι [Π6 ΒΙΡΟΥΙΟΣ Ἰοτὰ 88 10 ἢ]8 
Ρίόοβοποθ. [“ΚῸ τούγθῃσε ΜὙᾺ8 ΒῃΟνΠ ἴο ΤΟΥᾺ] ἰοῦ- 
ἴ6Υ8 ΘΥ̓ΘΏ, 88 ΔΡΡΕΔΤΒ ΠῸΠΙ ἴπ6 παιτδῖϊνο οὗ Πογοάο- 
[8 ΘΟ ΠΟΟΓΝΐπς 8. πηοδδδρα ἴὸ Οτορῖοβ ; δπὰ ΠΌΤ, ἴϊ, 
16 δάο᾽Υ οΥἩἨ ΓΠο86 Βοστὰ 106 πιθϑβᾶρα Ἑοοποογιθᾶ 
Ὑγ88 ἰηίοττοα (Ηδτγοά. ἰ1]. 128). Τῆι βᾶπιθ τρΥΚ οὗ 
ΠΟΠΟΥ͂ ᾿γ8Ὲ8 ραϊὰ ἴο Ῥαγθῃηΐδ πὰ ἀρθὰ ρθύβϑοπβ. ΕἼΌΤΩ 
1.18 συ ϑίοτῃ [Π6 δος] οβ᾽ 6800 8] ἀβαρα οὗ διδῃηρ ἀπτγ- 
ἵῃρ [1Π6 τοράϊηρ οὗ [6 (8061, ἰβ 4180 ἴο Ὀ6 ἀογίνοά. 

Ἑρίοη τίβοβ ουϊ οὗ τοϑρϑοῖ ἴοσ ἴπ6 ΙΝ ἽΞ1. 
ΤῊΐθ μ88 Ὀθθη ἴμ6 οοπϑίδηϊ δχρίαηδίίοη. ὙΠ6 ἀἱϊ- 
γογρίηρ νίον οὗἩ Βογίμοδι 3. ἀοοβ ποὺ οοτητηθηά 
ἰ186.: Το Τα]τλπὰ --- απ ἀογϑίαπαϊηρ [86 ψογάβ, 

861 δῃὰ ἐμοδο πιὰ ἷπιὶ ΒΟΟΌΣΘ ὉΠῚ]1 6 ὯΔ4 Ῥαδδοὰ ἐδμ9 
Ῥεδὴ 75. --- ΤῈ.) 

λ ΤΌι ἰδ κίηρ οὗ Ηδξον σαϑ Κίημ μασζαϊηοῦηϊ ΟΥ̓ δἱΪ 
ἴμ6 Κίηχε οὗ ἰδ γ᾽ οἰ! Ὑ (σοὶ. χὶ. 10). 

ἃ [Βογίμοδια δαγα: τ Ὀἰτί οἰ ἴ26 Ῥυγροδο οὗ Εμυᾶ, ἈΦ 
ΤΌΘ ὮΡ ἴο ἀοίοὰ Ὠἰτδ0}1.᾽" -- Τὰ] 
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βονονοῦ, οἵ ἴΠπ6 (γοὰ οΥ̓ [6Γ86] --- ΔΙΤΟΔΟΥ ἀράποοδ πιπάδπηθηξ. Τῆς Κίηρ (0]} ἀονση τ Π]ιοῦῖ πττοτίπις 
ἔγοτῃ ἴποπὶ 1ῃ6 6β8οπ, ἐμαὶ ἱξ ἃ βίγδηψεῦ τη18 τοβ  8 βουπά. ἘΠππὰ ἀϊᾷ ποῖ ἀεἶαν, θὰ πεπς οὐϊ πη- 
ὍΡ ἴο τοσεῖνθ ἃ πιοϑϑᾶρα ἤγοπὶ ΟΟά, πὰ σἢ ΤΟΓῸ ἰ8] ᾿ἱπάογοι Ἐπγουχῆ τἢ6 Ὀδ]οοην. ΤἼΟ εαἰϊοπάδηϊς 
ἢ [06 ἀμ οὗ δὴ [βγβϑ 6 80 ἴὸ ἀο (ϑαπλεάνίη, δὰ δητίγοὶυ ιμάταντι ἴτοπι 16 αἰΐαλ: Ἐππά 
00 Δ). 
γε. 21-24. 

δ Ἰο πουά. Ελυά πιδάθ δὲ οὗ ἃ ῥγοϊοχί, ἔπ 
ΟΥ̓εΓ ἴο σϑιιδὸ ΕΊΟΩ ἴο τίϑ6. Ἦφδ ννᾶβ βγογ οὗ ἢΪ8 
τητιβὲ ἢ ἢΪ5 υἱοτα βῖθοά. Ερ]οπ᾿ Β διὐδηκτίοη τητδῖ 
Ὅ6. ΜΠΟΙΥ ἀϊνογιθά, ταῦ τ86 δίας, ἐπ γον πηγο- 
δἰϑι.ἀἃ, τις Ὀ6 {6 τῆογα οβθοιῖῖνο. [ἢ βιυςὴ βυᾶ- 
ἄἀθῃ δ8881}086, ὈΌΪΚΥ Ροορ]Ὲ κα Ερίοη ἅτ δ ἃ 
ἀἰδαάναπίασο. ΟἸπιοΓ ργόβθοα ΟἸ ΒΟΥ οα ΟἸἰβ5β8ΆΓ, 
ΔΒ 1 τὸ πᾶ Κα πιοϑῖ ὑγρθῃῖ ΘΠΙΓΟΘΙΥ [ογ ᾿ιἰθ δγΟΙΠΟΓ 
(ΡΙας., Οἰσμισ, 86). Ραγπιοπίο νυὰ8 βίδυροὰ ὈῪ 
ΟἸοδηάογ, ἡγῃ 16 ΘΠΟΟΥΜΙΠΥ τοδαϊηρσ ἃ Ἰοῖίογ (Ογ- 
π59, νἱ 2, 27). ΤῊα ἰηβίδῃος πιοϑὲ κ ΕρίοπΒ 
(486, 18 ἴδὰϊ οὗἩ Εἰην Ηδσητν [Π1, οἵ Ετδποο. 
ΑἸοπιοηϊ, τὸ βθουγο δὴ ἱἰμπϊογνίον, 84 ρΡγονϊἀ θὰ 
Εἰ πΊ56 1 ἢ 8. σΟΙΏΤ β8]0ῃ ἔγοπὶ 8 ἔγθηὰ οὐὗὨ τῃ6 
κΚίηρ. ὙΠεη μὸ δγγνοα, τῇς Κίηρ νγᾶὰβ δ᾽ πρ ὁπ 
5 οἸοϑο-βϑίοοί. Ηορίπρ ἴο ΠΘΆΓ οὗ δὴ ππάοτοϊδηά- 
ἱῃρ; ὙΠ ἷ5 Ορροποπθ, ΗΘΏΤΥ Ὀδά6 {Π|6 ΠΙΘΒΒΟΠΡῸΥ 
ἀγα ΠΟΑΓ ; ὙΠΟΓΘΊ ΡΟ ἴΠπ6 τιοηκ βίδΌθοὰ πὶ ἴῃ 
(6 δράοπιοη (εἴ. δηκο, δ γιπζῦθ. (σὐφεοὶ., ἰ. 171). 
Ἐπ ά᾽ κ τῆγιϑῖ, του ρ ἢ Ἰο πδηἀρά, τγα8 ρον γίη). 
“ὰ Ὁ τ, ἰοροῖποῦ τ τἢ 118 δοτὲ παηάὶο, Ὀυσοά 
ἰδ ἰὰ ἴπ6 ἔτ ΟΥ̓ [ὴ6 πιδῃ, δηὰ οδλα οι ὑθμϊηά. 

5115 ϑἰσηϊῆοι ἃ ἴδιο ; {[Ποη {πὸ Ὀ]δάςα οὗ ἃ βΒιοτά, 
νυ ἰοῦ μ το δπὰ θατηϑ Κο ἃ ἤδπηθ. [|ἢ 8 πηοήϊ- 
δνα] τ τηρ, ἴ[η6 (ΟἸ] ον; τογὰβ σοῦ: “ ϑέη 
διυογί Παικηϊετεὶ απ εἶπον λαπιῖ (ΜὮΠ|οτ᾽ 8 ΜΠ Μιεἰλ. 
'ψδιίενν., 1. 836). [π τος μΐς4] ἰἸδησυδρα γ6 4180 
δρθδκ οἵ βαπιίηρ δἱαάε8 (σε απενείδη ζἰίηφοη). 

ΓΟ 

Ὀυΐοηςθ, δΔηά ἀρουϊ γγὩ] ἢ ΟΡ ΟΠ ἈΓῸ 51}}} ἀϊν ἀοα, 
ΔΡΡΟΑΙΒ ἤγοπι ἴῃ6 αἀἰνεγροηΐ τοπάοτίπρβ οὗ (6 ὅδὲρ- 
ἰυαρὶπὶ δηά τΠ6 Ταγριπι. [118 σογιδῖη, ΠΟΤΈΡΟΥ, 
ἵπ (6 ἤγβι ρίαοο, ἐμαὶ ἴμο Οτοοκ τοπάογίηρ προστάδα, 
οδη να 1116 νγοῖ δ; [ὉΓ ᾽ξ ἀγοβα ἴγομχ {16 δβἰτηΐ- 

ἸΔ ΠΥ οὗὁἨ [6 σνογὰ ἴῃ [μ6 ἴοχὶ ἰο δ' ΤΩ 5, ουτ- 
Γοηϊ δὲ {Π6 πιο, δηὰ τηϑδηΐηρ προστάς, νοϑ0100}]6. 
1π της βοοῦπά ὈΪδοε, 1Ππ| δἀἀἰίοι οἵ Εἰ αἴοῦ τῇς 

ϑοοοηα δὲ ΣλῚ (γογ. 23), 8δοῖνθ δαὶ δῃοίμοῦ βιυῦ- 

θεῖ ΒορΊη8, 
ΤΟΙῸΓ ΟἿΪΥ ἴο ἴΠ6 β'νογά, ποῖ ἴο 6 δπ. ΕἼτγΙΒοτ, 

εἴηοο ΓΝ ΤΟ ἸΞΤῚ [8 ῥγονί θὰ πῖτ ΓΙ 068], [ὲ 
ΤηΛηἰοϑογ ἀοποῖοβ τμδὲ μαγὶ οὔ τῃ6 θΟάΥ τοναγὰ 
πο ἢ (6 ΘοΌΓΒΟ οὗὨ τὴ6 δυογὰ νγαὰβ αἰἱτοοῖοα, τ 16 

ΝΟΣΣΛῚ τορτῖβ68 τὸ ἐη6 δείπι] ρογίοτδιίοι οὗ τῃ6 Ὀοάγ. 
Νον,, 88 (6 βινογὰ νλϑιδγυδὶ ἔγοχι Ὀοίοτο ἰηΐο ἴΠ6 

αὐάοτηθη (33), [μογὸ που]ὰ δ6 πὸ ἀοιδὶ 88 ἴο ἴΠ6 
ΑΙΓΐ ὙΈΏΘΤΓῸ 1 ΘΟ 6 » Θύϑῃ ἐδ τΠ6 οὐγτηο] ΡΥ, το ἢ 
8.8 ὮΘΓΟ [0 464] ψ ἢ Δ οποπηδίοροοις ποτὰ, ἀϊά ποῖ 

τηϑκα [Π18 ρογίοοιΥ ρἰδίη. δαγελδάοι 18 ἴῃ6. ατϑοκ 
πρωκτός, δὰ ὈΟΪΟΏρΡ5 ἢ [86 Βδῖηο [ἈΠλΐΪΥ 45 [ἢ6 
Τα δηΐδη ἐἰ, 1,οτ 80} ρὲγεῖ, Ῥο 8} ρίοναίες, 
Βυββίδῃ ρεγά)εί, Οτϑοῖκ πέρδειν, ϑΔηθοτίϊ ραγά, [,δΐη 
ἔτ αοιῆὶς Μαϊτίαη, ΟἸὰ ΗἸἰχἢ ἀεοτιηδη 2 ὅγσξαπ (οἴ. 

οἵι, διχηποίοσ. Εογδβοὶ., ἱ. 345; Οτίπιμ. ᾿δείοτγῦ., 
ι. 1888). ὙΠ δον οπιογροά ὈΘΐηα τῃτου ἢ [86 

1 [[Ηἴε σνονά ἤαδιηοὲ ἴῃ 9 Ὠδηά." --- Τα] 
Σ [ΒοὈϊπδοη Ἐ τὴδῃ Ἰοσδίοα ἘἸ- είς οὶ ἀϊγοοιϊγ εαδὲ, Ὀπὶ 

δουϊπολϑί οὔ Φοτίοῃο, ποῦ πον Ὀὺϊ δου ἢ οἵ δαγ Ηδαιι δα 
(εὖ. Βίδί, “5. '. 888). ΤῈ δρροδῦξ ἰπαὶ ἐῇο ποιὰν “ἴ αἰ γθο τυ 
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τι κὸβ δάνδηίδρο οὗἉ (Π|5 οἰτοιπιβίαπος, δηα Ἰοςκϑ {πὸ 
Ἱταταϑάϊδίοιυ Εμυᾶ μὺ ΤΌΣΩ  ἀο0γ το ἴΐ, ἴῃ ΟΥΟΥ τὸ ἀοἰδὺ [6 τηοπιοπῖ οὗ ἀΐδουν- 

ΘΙΥ. Τῃα Βορ]οβ8 οοπάπεϊ οὗ ἴῃς ηϑαδροςτίηρ 
αἰϊοπάδη 8 βιρροτγίβ ἢ18 Ὀο]άηοα8. Α58 δοοῦ ἤἢον- 
ΟΥ̓ΟΓ 88 [ἢν 866 Πἷπιὶ ρῸ Οιι, --- ἈΠ ΘΑΥΙ ΘΙ ΤΕΙΌΓΩ ἴο 
ἐμοῖσ Ἰοτά ἴβ ποῖ ἰανν ἔμ, το ἴθ δμάεανοσ ἴὸ ΘὨΙΟΓ 
τὴ αἰαλ. Ἑδυὰ δαὰ σὸπε διῦδὺ 850 Οδ ΠΥ, {Π81 
[ΠΟΥ ϑυθροςῦ ποίηϊηρν. ΤΠηῸν ἀγὸ ποῖ δνθῇ Βι1- 
βοὰ πση τἴοΥ πὰ τῆς ἀοοτβ ιϑϊοηρα. ϑογαγιβ 
48 ρΓΟΡΟΥΪν ἀϊγοοιοῖ διιοπηοη το τ[ῃ6 δυσγξίοῃ ἔεὶῖ 

ὈΥ ἴ6 δποίθη ἴο ἴΐ ᾿οαϑὲ ἀόστος οὗ ΘΧρυβΌγο 
ὙΠ6η σΟΠΙΡΙ νης ΠῚ (Π6 ποούιαί 68. οὗ πδίατγο. 
Τΐβ ΔΡΡ Ϊο8. σε ροςα}}ν ἴο Κίηρϑ, ἱπαβηλυσ ἢ 88 βυὺ- 
)οσίοη ἴὸ {π6ξρ ποζοββίοθ, ἴοο μ᾽ δίη]ν ρῥγονθὰ 
τῆοπι θη. Οὐ Ῥδδγδοῖ, τπς «ον δῇ ἰοροηα βαῶν8 
ταὶ πο τβῃοά τὸ ἃ τ ΙΚΟ α ροά, δῦονϑ [Π6 ποοᾶ 
οὗ Βῦςἢ τπΐηρσ8. “δ σονογβ ἢ18 ἔθοι,᾽" 8. 8. ΘρἢΠο- 
πηι ΐβπι, [ΆΚοη ἕγοτῃ [6 ἀδδβοθηϊ οὗἉ ἴπ6 Ιοὴρ ρδυιηθηῖδ 
(εἴ. Βοοδπατγὶ, ΕΠ εγοσοίοον, ᾿. 677). 

Ψεῖα. 95-306.0 Αμπὰᾶ ἰδοὺ νγαϊϊοὰ Ἰοῦς, ἫΥ 

ΟἿΣ. ὙΠοθα πογάβ δὰὰ τπ6 ποΐοη οἵ ἀΣβρ θαβυτε 
δηὰ ἢ] ΒυπιοΥ τὸ ἴΠ6 1ά68 οἵ τταϊτπρ (οἷ. 2 ἔσπ. 
ἰϊ. 17; νὴ. 11). ΑΔ Ιδηστα τπὸν σοιπργομοηὰ τπδῖ 
ΒΟΠΊΘΙΠΙηρ ΟΧΙΊΓΒΟΓΑΔΪΠΑΓΥ πλυϑὲ ἤανα [Δ Κοη ρΪδοο. 
ΤΊον ῥῬγοσῦγο αποίλῤον Κκογ, υῖτἢ} νυν ῃΐς ἢ ἘΠΘΥ Ὄροη 
[(ῆς ἀοοτβ, δηά δηὰ (Ποὶγ Ἰοτά --- ἀοδά, ΕἸ πα᾿ αττὶ- 
ἤσςο, βουνοῦ, δα βυοςοοάοά. Ὑ]0 ἴμΟῪ ἀοἸαγοά 

(ὩΠΌΤΙ ΠΙΤΊ, ἔτοπι ΓΤΘΓΤΘ, ππογαγί, ἰδ ὁποπιδίο- 
Ροστὶς). ἴδ παὰ ροῦ Ρανοῃά [Π6 Ὀογάθγ, 88 ΔΓ 88 8εὶ- 
τα. ΤῊΪ8 ρμϊδοο, τ ἰσἢ δοοοταϊησ τ᾽ γ γ. 27 θὲ- 
Ιοηροά ἴο {πὸ πηοπηῖαϊῃβ οὗ ΕΡὮταιπι, ἰβ ἀπίκηονη. 
ΙΖ. Ὀουηδοᾶ τπ6 τΦογγιογῖοβ οὐἨ ὠΒεῃ)δσηϊη οὐ ἴδ 6 
ποῦ. ΕἸυᾶ Γερομοᾶ ἰδ ΟΥ̓͂ ΨΑΥ οΥὗὁὨ [Ππ6 ὈΟΓΩΟΓ 
νΠ ἢ ταῦ Ὁγ ΟἿἾρα!, τ Ὡς ἢ βῆονβ {πὶ Ὀοτ} [Π656 
Ἰδθθϑ τ γὰ ΠΟΥ οἵ Φογίοεῆο. [ἐκ 18 ονϊἀδηΐϊ (πδὶ Π6 
δὰ ἀρτοοὰ στὰ (η6 56} 1068 ἢ σῖνα [Π6 βίρτιαὶ 

ποτα, ἴῃ σΆ86 ἢ6 ΟΓῸ 5Βποοοβθι]. ᾿ ΗΒ {τυτηροῖ- 
ὈΠ]αΒὺ νγὰ8 γα βπιτυρα διηοπρ [Π6 πιοιπίδὶπ8. ἴδ6- 
γ80] δοςοκοά τοροῖδογ, δηὰ ποαγὰ οὗ ἴῃ 8 πηρύθοο- 
ἀδῃ θά] ἰοτίαπδιο ἀθοὰ. ὙΤῊθ Ῥθορίθ βαν ἰῃ ἰΐ 
[Π6 ἤγπι ΧΌδοΙνο, τ οἢ ρῖνοβ. ΥἹΟΙΟΤΥ. ἐπ μα κω 
οὗὁἨ θδ[|6 πδὰ δἱδὸ ὕδθοῆ δἰγοϑαν ἀρίογιηϊηθὰ ὃν 
ἘΠπυά. [τ νγὰ8 οὗὁἨ [86 Ἰδβϑὶ ἱτωρογίδποθ ἴοὸ οὰαϊ ἴΠ6 
τοττ ρὰ δηὰ Ἰοδάθυοββ Μοδθϊοβ οδ ἤοτῃ [6 α5815ἴ- 
ΔΏΟΘ οὗἩἨ {ποῖγ ἐσβηβ)ογάδηϊς ἔτοπά8. Ηδποο, τΠ6 ἤγεῖ 
οΑγο οὗ Ιβγβϑοὶ ἰβ ἴὸ βεῖζθ (Π6 ἑοτὰ οὗ ἴΠ τίνεσ. Τς 
ἴογά ἴῃ φαρβοῃ τνᾶϑ πιϑη ΘΔ ΤΥ πὸ Οἴδοῦ τΠδη [δαὶ 
νι ϊοῖ, ἀἰπεεῦν οδϑδὶ οἵ Ψογίοῃο, Π4] δὴ Βοᾶγ ποιῇ 
οὗ αὰν Βοβἢθαπ, ἰδ 5011] ἰπ δὲ. ϑιϑοίσζοῃ ςδ]]οὰ ἱξ 
εἰ. λδκλίαα, ἈΟὈϊηδβοη εἰ- εἰμ ὁ (ΕἰοοΥ χνυ. 484, 547, 
ἀμὴν {τ 8]. ἢ. 4, 49). ΤΊδι ([Π6 οοσαρδείοη οἵ (ἢ ἰ5 
ἴογαὰ ἀϑοῖ68 τὴ υἱοίογυ, ργονεβ οἰ θαυ ἴπας Ερίοη 
88 Ὡοΐ Κίηρ οὗ 4}1 Μοδῦ, αὶ οπ]γ οὗ τ 6 Μοδὺ 
οἡ ([ῖ8 8116 οὗἩ [6 Φοτάδπι. [ὺ νγα8 ἃ ὑδγτὶ Ὁ] ΓΕΙΤΊ- 
Ὀαστίοπ, ἃ βοτί οὗ “δι. δα σοβρογβ,᾿" τ ΒΙΟἢ ἴβγϑεὶ, 
τἰβί αν ὯΡ ΔΡΟΥ Ἰοηρ βιι)]θοοη, ᾿πΒίοϊοὰ οα Ερίοη 
δηὰ Ἦν ΡΘΟΡΙθ. "ἴμο ἉΠΠΠΣ [0608 ΓΟΙῸ τηθῃ οὗ 

πισμι. ἸῺ ΟΣ ὀχρτοβθοθ ἐμ ἀϊδβείπειίοη (ας 
Απρολη) ΤΊ Ὁ ἐπθ τγαυῖκο ομαγβοῖος δηὰ 
ΔΌΪ 66, οὗ ἴ[μ0 ϑῃιϊοη δποπθθ. Μοαὺ νὲ85 

βουϊηοαδὲ οὗ δοεῖοδο, ἃ εδοσὲ ἀϊοίδηοο ποσὰ οἵ Ἧ. Ἠοδδῦδη. 

8 [Βεκτηδαῦ: ὁ" ἸΌ, ο δὶ, ἐ. ς. (Ὁ οοαἰταδὲ τ] Ὁ Ῥ6ε- 
οαϑὲ ̓" Ὀοϊουᾷ, ἴο ϑροίσϑοη, δῃὰ τυδὲ ἴῃ Εἰ τ᾿ ορίηΐου 6 ὁ βο:8 οὗ εἰατνοά δΌροϑιδηθο) ἔ.ὁ 'Ῥοῖϊ -νὰ δηὰ οραϊοηὶ τ288 ; 
τιδᾶὰρ ἰο δοηΐοττῃ ἴο ΒΟΌΪΠηδΟΙ 5 Ἰοοδίίοη οἵ ΕἾ Ησεῖμ. ΟΙ. 

Οδκο Βἰ εν, 1}. 4θ. να ἀδ Το] 6᾽6 τοῶδρ ρίδοοα ΕἸ-οὶυ 
' οὗ, ΙΔ ορίνριμς; ΒοΏοο, ἴθ τῦδὴ οὐὗἤἁἨ οσοθο! υεηοο." 
ἰ οο ραῖο ποίο 8 πηᾶαν “ Ἰοχίιδὶ δηὰ Οτασευχδιῖοα!." -- ΤἈ.} 

Βυὶ 



ΟΗΑΡΤΕΗΝ 11. 12-80. {Π 

᾿ΠΟΤΟΌΡὮΙΥ νδησυϊβηῃοά, δπὰ Ἰαγδοὶ δὰ τοδὶ (Ὃν 
ΕἸΡΌΤΥ γοδγβ. 
ΤῊ ἐχρ οἷς οὗ Επαα ἀου θ61688 ΒΌΓΡΑ5868 8]] δἰ πι- 

"τ ἀδοὰβ οὗ βῃοίοπι ΠΙΒΙΟΤΥ ἴῃ 1ἢ6 ῬΌΣΙΥ οὐ ᾿ϊδ 
πιοῦνο, 88 »06]}} 88 ἴῃ [06 ΘΠΟΓΡῪ δηά ὈΟΪάΠ 688 οὗἉ ἴδ! 
ἐχεευοη. Ηδιπτηοάϊαβ δὰ Ατίβιορίϊομ, ΠΟΎΥΟΥΟΣ 
οοἰεγαιθα ὈΥ̓ 16 Αἰμοηΐδηα, ποτα τηονοὰ τὸ Κι] 
ΗἸρρδιθῆυϑ ΒΥ ῥτγίνδιο ἱπίθγοβϑ (εἴ. Τπιυογά, νἱ. 
56). ΒΙ᾿πά νναγτίοσ- αγγ ἢ}}8 Μαςίυθ θυ δ, ἃ8 
αἷἰδὸ Τποοάοίαδ (ῬΡο]ΥὈ. ν. 81), τα που ]ά-Ὁθ ταῦτ- 
ἀετοῦ οἵ Ῥιοϊοπιβδβ, δπαὰ ΠΟΥ ἔα!!! οὐἨ δϑαοοο58, 
ἘΠυὰ νῶβ δαυ8}}ν ὈοΪὰ δπὰ ρῆσγο. Ηδο τίβκοὰ ἢΪ8 
1 ἴοσ πὸ ἰπίογεϑὶ οὗ ἢἷβ8 οὐγῃ, θὰϊ [ὉΓ 8. ΡΘΟρΙΘ. 
Απά ποῖ ΙΠΡΓΤΟΪΥ ἴῸΓ 16 Θχῖίσγ ] ἔγοοάοιμ οὗ δἰ8 
πίίου, Ὀὰϊ ἴογ τῇς τοδὶ δποθ δΠα΄ ΠΟΠΟΥ ΟΥ̓ 18 
αἰνίηδ γο]ρίοη, ν᾽ Ἐ]οἾ νν8 5 ἸὨΒΟΡΑΓΘΔΌΪ ἢπκοὰ πῖτἢ 
ἔτοθάομπθ. [Ὁ »λ8 δρδίηδί 106 πηογία! ΘΠΉΘΙΥ οὗ [5- 
ΓᾺΡ] --- ἀρραϊηβί ὁπὸ ᾿γίηρσ ἀπάοῦ 1π6 ὈδΔη, δηὰ ἐμαϊ 
οὖ ἔοι ἴ[δ6 Ἴσοῃστορσαίίοη οὗ [5γϑε] ---- τὺ ἢδ 
πῆρ υΡ ἢ15 βϑυοτά. {6 Ἔἀχροθβϑά Ὠϊπη86] [0 ἃ ἴδαγ- 
ἔὰ] ρεγ!, πὶ ογάοσ, 1 βιιοσθϑαῖμ!, ἴῸ ρῖνο τΠΟΓΟ ἢ ἃ 
ϑἰρτιαὶ οὗἨ οοῦγαρο δηα ςοτηΐοτί ἴο 8 ῬΡΘΟρΪθ. Τὸ 
ΒῈ βπτο, ᾿ἶ ἢς αἰὰά ποῖ δποοεσοά, 1Π6 Παῖτοα ἀπά ορ- 
τοβείοῃ οὐὗἩ {86 ἘΠΟΙΥ νοῦ ἃ ̓ποσεαβο ἴῃ ΥἹΟ]ΘΏςΘ. 
πὶ (ῸΓ [Πδῖ γΟΥῪ ΓΟΆΒΟῚ ΠΊΘἢ ΒΔῪ [Π6 ΠΙΟΙῸ ΟἸΘΘΙ͂Υ 

{πα οα δὰ ταϊϑοά Ηἷπὶ Ρ 10 ὕ6 ἃ ἀ6] νοσοσ. 
Ἀπά νοεῖ, ποτ ἴῃ Ι5ΓΆ6] 81 ἴΠ086 ὈΓΑΐκΟΒ οὐ Εμυα, 
νι οἢ 'π ΑἸΠΘΠ8 τοβουηοα [ῸΣΥ σοπίατῖοΒ ἰπ ΒΟΠΟΥ͂ 
οὗἩ Ἡκμιπηοάϊαβ 1 ϑοςουοὶδ᾿ β ἀ064 1 15 οὐ γαῖρα 8 
ὁη6 οὗἩ [80 ΠΑΙΟΙ ̓5 ποσοῖς ρεγίοττηδποθα. Ὑ}6 Ὠ18- 

Δ}ν τρδᾶς οὗ οΟἵποῦ πάρε, 18 Ποτο ψδητίην : ἰὑ 18 
ποῖ 6] τπδὺ “16 ϑριηι ΟΥ̓ Φοπονυδὴ νγ88 ΠΡΟΣ 
υὐπι. Νοτ ἷ8 τ βαϊά, 88 οὗ ΟΥ̓ πο], [ΠδὉ Π6 “ ἡπάρεά 
13.80}. ΝΟΙΠΟΓ ἃτὸ νὸ ἰοία παι τΠ6 τοδί δηά 
μεβοὲ οὗ 13.268] το σοπηροίοα πἁ 1 ἢἰβ Ὁ πὰ 
ἀοαῖῆ. αι θοηπθπὶ οχοροβῖβ οα]]οὰ πΐπὶ ἴῃ6 ΟἹ, 
πατῇ ἡ Πἰςἢ ΒΟΠ)] πη 15 οοτηρατοὰ (Μ|ηΕανγαδὴ, ον. 
Μαῤῥα, ς8Ρ. 89, Ρ. 87 4). Α.5 τ)6 “ΟΕ ΤΠτοννΒ ἢϊπι- 
ΞΘ] οα δΐβ ῬΓΟΥ, 380 δὰ ΕΠαὰ τΠτόννῃ ἢ π186]7 οἡ 
Ἐρίοη. ὙΠΟ βαὺ ἰπ ΕΒ ἀοοά [Π6 δεῖ οἵ ἃ 
ἘΠΕΡΙΥ ΤΏΔΠπ, ἱπβυσηορὰ ὃν Ζοα] ἴον ἀοὰ; δι ἐλ6 
“δριίσιί ὁ Ζεμουαὴὶ ᾿ ἐπδηῖτεα ποι δδτ βφυοὶ αν 76 ποῦ 
δμελ πιμγάετ. ὅὃ0. το Ῥῖ 6 1688. σου] τῃ6 δοῖ οὗ 
ἘΠω54, ΠονγονοΣ ὈΠ||8Π0 ἩΠΟΥ τῃ6 ΟἰγΟυ ΠπιβίΔ Π 68, 
Ὀ6 τηδᾶς ἴο ὀχοῦ ρα 81 Π}1]8 Ὁ ἀθοάβ. 8.0 τηθοῇ [6 
1688 σομπ]ά {πὸ ΟΥ̓ πι68 {πὶ ἀφο ῇϊο [Πῃ6 μαρθ8 οὗ (ἢ γ8- 
Ἐδη ΠΙΞΙΊΟΥΥ, 5Ππ0} 48 ἴΠπ086 Θοτητηϊῖοὰ ἀραἰηϑὶ 
Ἠξδητν 11]. δὰ ΗρητΥ Ν΄., π86 1ἴ 88 ἃ (ΟΥΟΥ [ῸΓ 
τβοτηϑοῖνο5.2 ΑΠΒουρ Ερίοη τα ἃ Ὠρβδίδοη, ἃ 
ΓογείκποΓ, 8 ἹΥταπῖ, Δἢ ΘΠΟΙΩΥ͂ ΘΟΌΔΙΥ οηραροα ἴῃ 

1 Τὸ ῬΙυΪΑΤΟΒ Ὲ ῥβαγαϊεῖὶς οΓ τέο απὰ Ποιπαπ Ηϊξίονν 

(ἢ. 2), (πὸ δδίβὸ ἈΪδίΟΥΥ ἰδ αἰγὶ οὗὔ α Θτϑοῖς, Νϑοςὶθθ, πῦο 
ταδὴο δῇ διἰειιρί δρδίηδι Χοῦχοα ᾿ἶἰκο (δὲ οἵ βοιβευοίδ δρδ πδὶ 
ῬΟΓΣΒΕΏΏΔΒ. 

2 Ἐκοοι δὶ Το δτα δῖθ ἰουῃὰ η ἔδο πογῖ οἵ Ηυμοὸ ατο- 
εἶπκ, Ὁ. ωσε Βομὲ οἱ Ῥαεὶς, ἸΌ. ᾿ σδρ. ἷν. (εὰ. Τταὶ, 1778), Ρ. 
113. Βδετασί9 ἀσο! π68 ἴο τγοαὶ (6 δι υὐθοῖ, πάθν ἰ8}6 6909 
Ρτεΐεχὲ οὔ Ἰδεὶ οἵ τίμα, Ρ. 92. (σοπιρᾶτο Βαυῖο, δι εεϊοη- 
μπαῖγε. 6.υ. Μασίαπα, 1ἰ. 206], 6.) 

8 {ὈΠΟΒΡΘΉΟΒΤΗ: ἐὋβοιηθ δυο ταΐδοὰ οὨήθοιϊΐοηδ ἰὸ ἐδ [8 
δεῖ οἵ Ἐπιυά, 5.8 σΟΠΒΌΣΔΌΪΟ ΟἹ ΤΟΥΔῚ ΩΤΟΌΠΘΑ; δη [ὮΘΥ 

πενο ἀεβεοσί οα Ὠΐπιὶ ΒΑ 8 ᾿ΟΥΔΙΥ 1δ6γϑο ἴα, [ΔΙ ἢ ὉΠΙΔΙΡ 
δἀνδηίαο Οὐο ΔῊ τι Υἱο᾽ ἂν σογρυΐοηῦ ἈοδβΌΪο ; ΟΥ̓ ΠΟΥΒ ὮΔΥΟ 

ΒοϑΠ 165, τ86 Βοτρτιτο Βροαῖκα οἵ ΕἸ ΟἿ]Υ 858 ἃ 
ἀο]νογοσ, θὰ πον ῦ οὗ Πὶβ ἀθοα 88 βργιης ἤτῸπὶ {116 
δρίπι οὗ ἀοά. Ηον πὰς ΠλοΤῈ αἰδρτθοο!} ΔΓΘ 
ΤΠΣΟΘΥ δηἀ (ΥΓΘΒΒΟῊ ἰηδὺ ΟἿΘ᾽Β ΟὟ ΚΙης, 
φὐπῃτΥΤΏςη, δηὰ ἔθ ον σμηθηαπο! {τ νγᾶϑ δῇ ἰη- 
ΒῈΠ [ὁ ΟΠ ΔΗΪΥ, ἃ βίῃ δραΐηβϑὺ (ἢ6 ΗοΟΙν αΠοβῖ, 
ΠΟΙ ἰπ ΔΉΒΎΤΟΣ ἴ0 (ἸΟΙΏΘἢ 8 αποβίίοη, Ἡ ΠΟΙΠΟΣ ἃ 
Ὀγίθδὺ τσὶ Κι} ἃ γταηῖ, ἰῦ γγὰ8 ἀοίοττηϊποὰ ἴΠδῖ 
“ἀξ γ88 ΠΟΙ ἃ ΤηΟΓίΔ] βῖπ, Ὀὰΐ ΟΠ]Υ δὴ ἱττορ τ ᾿ 
Ἐδηκο, δὺ αν. (σεϑοῖ., ἱ. 4178) ; οΥὙἩὁΝ ΠΘῃ Ἔορὸ Ῥαϑαὶ 

. ΘΧοΪαἰπιοά, σι Γοίδυοηοθ ἴ0 1η6 σῃυγσάοῦ οὗ 
Ηδητγ ΙΥ. Ὁγ Εδνα! ας : “ δειϑ ἔπι 7εοὶξ ἦοο, 
γσμΐα ἀαίμδ ἴῃ τορτοόδωπι βεηδια.᾽" ΟΥΒΘ [δὴ [86 
ἀδρσρογῦ ἰ8 ϑ06 ἢ} ἀοοιτης.8 

ΒΟΜΙΚΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Εμπυά, [πὸ Φυᾶρο τῖτῃ τπ6 ἐπνο-άροα βινοτζά, -- 
Ι. ἴβτϑθ] τνγὰ8 ἄραῖὶη ἴῃ Ὀοπάδρο οἡ δεοοομηὶ οἵ βίη. 
Απά 16 σοπιρηϑδίοη οὗ αοά τνβ ηοΐ οχἢῃδιιβίρα, 
ΑἸΤΒουρἢ ΠῸ ἀοἸ νόσου ολτηα ουαἱ οὗ πάλῃ. [Ι͂π τὴ6 
κίηράοπι οὗ (οά, [86 ρστοδὶ απὰ στο ἢ τᾶν ἱπάσοὰ 
ὈδοοπΘ ᾿πδί ΓΘ 8 οὗ αοὐ᾿ ΒΒ ν1}}; ὈὰΓ 18 Ρονγοῦ 
ἷ8 ποῦ ςοηῆποά ἴο {Ποτὰ. 1 ΠῸ ὁΠ6 ΑΥ͂868 ἴῃ πᾳ 88, 
ΒΟΤΊΘ Οη6 ἴῃ Βροη͵δηηίη ἄοθβ. [11 "6 “ποῖ ΟἸΒη16], 
ΟΑ] 68 πορῆθῦν, Ὁ 8 ΒοΙη6 ΠΠΚΠΟΥ͂ΠΙ ῬΟΥΒΟῚ ὙΠῸ 
ΟΟΙΏ68Β ἴο ΙΌΒΟΠΟ 8. ροορίθ. ΝΟΙΤΠΟΥ [Π6 ΠΑΆΠΊΟ, 
ΠΟΥ τ6 ΡΗΥ βία, 18 της]. ΠΟΙ Υ̓ΘΓΆΠΟΘ ΤῊΔΥῪ ὃθ 
θοσυῃ ἢ τΠ6 Ἰοῖς μαηά. 

2. ΕἸιαὰ ΚΙΠ18 ἘρΊοη, [Π6 ἔγταηῦ οὗ ΒΓΔΕ] ; γοῖ 
[6 18 ποῖ ὈΤΟΡΟΙΥ ἃ πιιγάοσοσ, θα ΟἾΪΥ͂ ἃ ὙΓΑΙΤΊΟΥ. 
Ηονονοῦ, 1 18 ὈΘΙΓΟΓ ἴὁ ΦΟΠΠΠΘΥ 868 ΟἸΠηἾἷ6] δηὰ 
αἰἸάοου οοπαημοτοᾶ. Ηδ ἀϊά ἴτ, ποῖ [ὉΓ φῥγίναϊο σὸ- 
ΥΘηρο, ΠΟΥ ἔγοτῃ ἔβα τ οίβτῃ, θὰ ον (ἢ6 7188 ἐγοράοπι 
οὗ [βγδ6] δηὰ 118 το ἱρίοη. Ηδῤ ἀϊὰ ἐν ἀραϊπβὶ ΜοδΡ, 
δΔηἀ ποῖ δρδίπϑί ὁΠ6 ὙΠῸ βῃδγοαὰ ἢΐ8 οὐ ΓΑ δηὰ 
σουηῖτγ. ἀΟοά ταϊβοα δῖπι ἀρ; δυΐ γοῖ [6 ἡοτά 
οὗ αοάα ἄοοβ ποῖ Δρρύουθ μἷ8 ἀθροά. Ηδ νγὰ8 8 ἀθ- 
Ἰνογοῦ οὐὗὁ βγϑρὶ , Ὀπὶ {[Π6ΓῸ ἤδηρθ 8. Βηδάου πουοῦ- 
{Π6 1688 ΟΥ̓́Υ ἷβ οΟἸΠοἾ4] δειινὶγ. ὙΠογοίοτο, πὸ 
ΤΑΌΓΔΘΓΟΙΒ. ΡΒ Β8100) ΘΔ ΔΡΡΘδὶ ἴο ἢἷπι. ΒΥ Ὠΐη ΠῸ 
Ἐγτϑηῦ ΓΟ ΟΥ, Ὧ0 ΡΟ] τ Α] ἀ888ββ᾽ δ ἤοη, 18 οχοῦ]- 
ρΡϑϊρᾷ. Απά {μϊ8 ποῖ βἰ ΠΡ Υ̓ ὑθαϑιιβο ἰὴ ΟἸ ΒΔ η 
βῖαίοϑ δηὰ ΟΠΌΓΟΙοΒ (ΠοτῸ ολη 6 πῸ ΕΙΟΠ8. ΟΥ̓ 
Μορῦδ. -- ΚΤΆΞΚΚΕ : “ΤΠ Φοδιῖς ῥα ποῖρ]6 τπ δῖ ἢ 
18 τρις το ρὰῦ ἀπ ΠοΓΟΙ 4] ρτίπος οἷ οὗἩἨ 16 ΨΥ, 
Ὑ11 ΠΟμοΥ Ὀ6 γα] πη1}} ἃ ῬΟΓΒΟῚ σλη Ὀ6 ΘΟΓΙΔῚΠ 
οὗ μανΐπρ Βπ0}} ἃ ολ]]}[ὦἔἜορ͵ρυ ΠῸΠπι Οοά ἴο ἰΐ, 185. ἘΠυά 
απηἀοιδίοαϊγ Πιαά.᾽ --- Ηθ σδῦδ6 τνὰ8. ματα; ὙΠ ἢ 
σΔηποῖ θῸ βαϊὰ οὐ δὴγ οἵῇοσ δϑβαββί 8 1100 ἴῃ ἢ8- 
ἸΟΤΥ͂, --- ΟΠ βιδη ΠΙΒΙΌΤΥ ποῖ θχοερῖθα, --- ον 10 
16 τυ γάοῦ οὗὨ ἴπ6 Νουτ Απιογίοδη Ῥγοβίάοης 1,1- 
ὁοΪη : ποῖ αὐὔοῃ οὗ ἴποβα ᾿πϑίθησοϑ τυ ΠΟ ἢ ΤΟΙ ΪΠ ἃ τ18 
(648 Μα]οῖ, Α{ἰ{ε8 ἀπαὰ Νίοιιεβ, ἢ. 92, 580 ὈΘδαΙΔΙ]Υ 
ἀἰὰ νὰ ιἢ τοΐίδγαποα τὸ ἃ. ϑαπά, [6 ΙΔΌΓΟΘΓΟΥ οὗ 
Ἐοιζορηο) οὗ ἴΠ6 πογάβ οὗ 186 Ἰωοσὰ : “Ἑδιῆοῦ, 
ἴογρῖνο {πὸπὶ} ἴογ [πον ΚΠΟῪ ποῖ ψηδί πον ἀο.᾽ 

ΘΕΒΙΆΟΗ: γε δὲ ἠοΐ ἴο ὑμῖηκ δαὶ τ ἀοεοα 

εἰν  !παξϊου ᾽ σοπηρατοὰ πὶ πῆδέ ἐΠΟΥ ἰδστλ ἐδο  ὈΔΣΌΔΙΟυΣ 
ἴθιροῦ οἵ ὑΐοδ6 {ἰπιε8.,] Βυΐ ΒΌΓΟΙΥ ὑΠ6860 δΔῖΘ ἸΟῪ δηὰ υἢ- 
πΟΡΓΠΥ τηοιΐγοθ." Ηθ ἴθθη αὐοῦδδ τὶ δρργουδ ἢ ἴγομι 
Βρ. δαῃιάογδβοη δηὰ Ὁγ. Ἰαιογδηά, πὸ κχίδὶ οὗὨ ῬΏ086 σϑιδυῖα 
(Βα: ἀΟΥΒΟΏ Ὁ ὨΟΊΤΟΥΟΥ Ὀσίης τδὰθ πὶ ἱπιτηοάδίο το ΓΟ ΏσΘ 

ἰο ἴμο δεὺ οὗ Ῥμίπομα, Νυαι. ΧΧΥ.) 15, ἰ(μδί ἐποὸ οτὰ γδἰκοὰ 
ὮΡ ἀρ  ΣΥ̓ΟΓΟΥΒ [Ὁ 1518], δηὰ Αἰ 6} πασγδηϊρα ΤΠ οἷν δοίη, 
νι Ὠἰοἢ δοίἰοηβ, ΒΟΎΘΨΟΓ, ΤΟΥ ὯῸ Ῥτοσούρηϊδ [0 [ἤ086 ὙΠΟ 
μδγθ τοὶ δἰ πη δὺ ἀἰνίηο δίπουν. Βαὶ ἕἰὲ 15 ΒΈΓΟΙΥ οὶ ΔῺ 
ἔπι ρΡΓΟΡΟΙ ἡποδιίϊοη ἴἰο δαῖς, Ὑβοῖθου, τ θη αοὰ Ταΐϊδθα ΠΡ δ 
ὮδτοΟ, δηδονοα Ὠἷπὶ πὶ (ἢ Δ δηὰ σᾶ], τὶ βίσοηχη δηὼ 

ΘΏΘΥΚΥ, ἴο ΒΕΟΏΣΟ ἐοσίαίη ΓΤΟΘΆΒΪ 5, ἮΘ 4160, ΔΙ ΤΥ δηᾶ 
ὨΘΟΘΒΘΆΣΙΪΝΥ, δι οδίθα οΥ οὐδ δρργουθὰ ἐπ πιο ποὰδ δἀοριοὰ 

προϊοαίσοά ἴος '{, ὁ ἴδ6 ρμίοδ ὑπδὶ ἰξ 18 ποὺ ἴο ὯΘ τηοδαυγϑα ᾿ ποΐ ΟὨΪῪ 88 ἃ τ 01]6 Ὀπί ουθῃ ἐπ ἀοἰαὶ!]. -- ΤῈ.) 
γ πῆδιὶ ὑῃῸγ ς8}} (Βα αἰπηάδανὰ οἵ ΟὟΥ ᾿ΘὨΠ  ὨςοηΘὰ πιοάετῃ 



᾿ 8 

οἵ Εμαυά, ἴῃ τ[πΠ6 Πηδπηοῦ οὗὨ ἴδ Δοσοι 8 πιοηϊ, ἰδ 
δεῖ ὈΟΙΌΓΟ τ.18 88 δῇ ΘΧΘΙΏρΡΪ6; θα πὸ πηυδὶ 830 
ὈΘΟΎΤΑΓΟ Ἰοδῖ, Ὀδοδαδ6 1}}6 ΤΏΒΠΠΕΣ ἰ8 ΠΟ ἸΟΏΖΈΓΙ Δ] 0 ν- 
ΔΌΪΟ, νγὸ Ὀ6 Ἰοά ἴο ἀσῃγ ἴπ6 ορογϑῦοη οὗ τῇ ΗΟ]Υ 
Ομοδβὲὶ ὉῪ ποσὶ [Π18 ἀοἸ γ γον οὗὨ ᾿ἷβ ρθορὶθ γγ88 
πη ρ6}]6ά. 

8. Βοεδῦβο ἘΠυά᾽ 5 σϑῦ86 γγδβ ρΈΓΟ, ἷ8 ἀδοά νγ88 
[Ο]]ονγοὰ ὈΥ Ρεδοὸ δηὰ ἰγοοάοῃῃ. Τ]ωῖ ἐδη ὃς βαϊὰ 
οὗ ἢο ΟἾΠΟΓ 8.11} 8Γ ἀοοὰ. Ης ἤγδι ϑεδιομοα ουΐ ἴ[μ6 
ΘΠΘΠΙΥ͂ πῃ [ιΐ8 ΠΙἀϊηρ-Ῥ]Δοθ, δηὰ πο ἐΠυπρῃοὰ 
οΥοΥ πἶτη ἰῃ ἴπ6 Ὀδι]οῆο . Ηδ βῆοννβ ἰπιθο] ἢ, --- ἢ, 
8 ἴτ6 ΒΓΔΟΙ 6 ὉῚ Λιϊλ; 2, 8 ὕπτιθ βοῇ οὔ ΤΣ 
χαΐη, ὙδῸ 88 οοπιρατοὰ σι 106 πο]ζ, ὉΥ δὶ 

ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ σύ  ῸΕ8. 

δίγεησίλ. Ἠς ἀτγον ἷβ βιυχογά, ποὶ ἴ0γ [6 βακο οὔ 
ὙΔΙ, ὕὑυῖϊ οὗ ρμοδος. Ὑβογείογο, ἰδγϑοὶ "δὰ ρόδο 
ΓὨγουχὰ Ηἷπι ἀπ] πο ἀϊοα. 
ἘΒυα τδῪ ποῖ ἐπ ρτοροῦυ Ὀ6 οοπείἀογοὰ 8 1νΥὦ 

ἴῃ δρίτϊ οἵ ἢἰπὶ ψγΠῸ 1ἰκονν ἰβθ ΒΡ ἔτοπι Β6π)8- 
ΤηΪῃ -- οὗὐἱ 581} σῖο ἤγθι γτατοηρᾶ ᾿ἶκὸ ἃ σοὶ, θὲ 
Ὀδοδπ6 ραῦδης δηᾶὰ ἰγυβῖπι} Ἰἶΐ6 8. Ἰαταῦ ; οὗ 1ὴ6 
ΑΡοβέ]ο σγῆο οδ]]οὰ 16 ογὰ οὗ ἀοὰ 8 τπο-οὐρο 
δυονὰ δαὶ ρῬίογοοθ τῃσουρὴ τἢ6 οοπβοίθηςθ; οἱ 
Ῥδ], ττβοβϑο βυπθο0] ἴῃ {16 σατο ἷ5 ἴη6 «ποτὰ 
τον ν ψΓ ἢ Οἢ 88 ΠιΑΥΐγτ ἢς ἰοδὲ ᾿ἷβ οὐσὰ 116, δἴος 
ἢθ δανϑὰ [10 ᾿ἴνοϑ οὗ ἐπουδδη δ Ὁ ἴ6 5ποτὰ 
οὔ ()ο δρίτι. 

ϑλαπισαν εηκίΐος εἰς λυπάγεα Ῥλιϊέείέπος εσἱἐλ αἡ οα-σοαά. 

ΟΕΑΡΤΕΕ 

81 

Ι5γβ6]. 

ἘΧΘΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, 

ΑΥΟΣ Βίω. ΑἴοΣ δΐ8δ δχδῖηρῖθ. ἘΕὉΪ ον 
ἙἘΠυὰ᾿ 8 ὀχδπιρὶθ, Θ΄ πιραγ δπιοὶθ [ἢ ῬἘΠ18(1Π66. 
ὙΠδῖ τ[6 ἜΧργοδβίοη ἷβ ποῖ ἴο Ὀ6 ἴβκϑῃ οὗ πιο, 88 
ἱδ οὐ πὸ ἀσδι οὗ Επυὰ Κ'δαραν πδὰ βυςζοροάθα 
πὶ, ἱ8 οὐἱάθπὶ ἔγοπι οἷ. ἰν. 1. Μογοουοῦσ, 1 ἴπδι 
ὙΟΓΘ ἴὴ6 ΙηδδΔηΐΪηρ, 8 βἰδίοπιθηὶ οὗ [6 γϑαῦβ οὗ 
ϑθδασ ΑΓ Ου]ὰ ποῖ Ὀ6 αυδοηῖ, Ὑπὸ Ὠγροίοδὶβ οὗ 
Φοβδρθαβ, (δὶ πὸ ρονογπθὰ Οὴ6 γὙϑϑγ, 8 ὑπ θηδ- 
016. Αοοογάϊηρ!γ, [ῃ6 οἴ οΥ 967 ]16}} ΘχροδίοΥΒ πανθ 
ῬΙΌΡΟΣΙΥ δϑϑίστιϑὰ 106 Ἔχρὶοὶϊ οὗ ὅ'δΒαιηραζ ἴοὸ 16 
ὕμηο οὗ Επαά, ἰ. 6. τ τῃ6 ρεγοά οὗ εἰν Γ γΟΔΙΒ. 

ΒΒδσχαν,,: [86 δοὰ οὕ Αὐδίβ. 770 ψῇδὲ ὔὐδο 
80 ὈοΪοηροά, 18 ποῖ εἰδβαά. [{ 1ξ Ὀ6 οογτγϑοῖ ἴο οου- 

ποοὶ ΤΣ πὰ ΤΊ Σ, Απαίδοῖι (οἴ. Καρίδη, 
τε Κεαμπιΐπι, ἴϊ. 142), ἴὲ νι} ον ἦι Εἰ 
ἘΠυὰ πα νγὰϑ οὗ Βοη)αῃηίη, δηὰ ἀοίδηἀοά (6 τογτὶ- 
ἸΟΤῪ οἵ (δὲ ὑτἶδο ἰῃ ἴπὺ νοοῖ δραίΐηβι, [6 ῬὨ1186- 
ποδ, ἃ8 ΕΠ ἀἰὰ ἴῃ 1.6 οα8ὲ αραῖπϑὲ (6 ΜοδΌϊοΒ. 
ΗἱΪΐδ τ οἷα ἢ 3ΌΟΥΥ, 88 ποσὰ ρίνϑῃ, σο  εἰβίδ οὗ δ βἰη- 
Εἷο ποσοὶς ὀχριοῖϊζ, ἰῇ πο ἢ 6 τορυϊδοὰ δὴ δἰίδοκ 
οὗ 186 ῬὨΠ] ἐδ. 68 Ὑγ τ ΟΧΊΓΔΟΤΑΪ ΠΑΓῪ δίσοησΊη. ὃ 
συ δὴ οχ-οδᾶ, Τὸ ϑδορίπαρίηϊ ρμἶνοβ 

ἀροτροπούς, ὉΥ ὙΙΟῺ ἴἰ ον ἀΘΠ ΕΥ̓ τ 68 Π8 [ἢ 6 Ρ]ΟΌΡὮ- 

1 [Βαοδβαδοη οὔδεγταα ἰμδὲ 18 δηᾶ οἰπιΐϊον ἰηἰοτρτοίδ- 
([οῃ8 οὗ ἐμ 8 οχρτεβδεοη, το ἰδ δρδϊηδὶ ἐδ6 ΔΙΔΊΟΑΚΥ οὗὨ οἷ. 

Σ. 1, 8; χἰ!. 8, 11, 18, ᾿ῃ: 8}} πον Ραδδαρθα ὙἼΓΊΝΝ τοίοσα 
ἴο 86 ἀυταίίοη οὗὨ ἐδε οδλοίδ!] οὐ πδέασαὶ "ἢ οὐ ἐμ ῥτο- 
ΥἱἹΟΌΔΙΥ πιο οηϑὰ ρμεγβοῦ. Αρροδιίομ ἰο οἰ. τ. 6, πῦοτο 
9 “ἀδγ5 οἵ δδιιασ ὅ στὸ ἀοοοτί θὰ ἰῃ δυο 8 ἨΔΥ 884 ἴο 
ὁχοϊυὰο ἔπ6 βαρροοίοα ἔπδὶ ἔπογ Ὀοϊοηροᾶ ἴἰο ἰδο ρμοτίοά οἵ 
τ γοοῖὶ "" οὐίαϊποά ὮΥ ηυά, Ὧ6 τρδίκοβ ἰἤδει δυο ΠΓΟΠΟΌδ 
ὙΠ δόπθ ρμαχὶ οὗ ἴ6 Οδηοδδηϊο ορρυοδδίοη ὉΠΟΣ Ψεδθίη. 
ὙΓΏ16 ἐλδθ Οδυδδηϊ δε κυ χαῦδαὰ (π6 πογίθοσῃ ρμασγὶ οὔ ἐδθ 
Ἰδηά, ἰδ ΡΒ δ 68 αἰϊοταριθά ἰο οχίθη ἰποῖν ῬΟνΟΣ ἴῃ (86 
δουῖι, προ οοοδδίοηδαἃ ἴδ οορδίοίξ οἵ Ξμοιοσαν πίῃ 
ἴλό:. -- Τκ.} 

᾿4 ΩΝ), ὙΤοο δοοίσηίε ἐσασδίδιοὰ 'ὲ: Νογιεθ Αά- 
φεόνπαι, Ἢ ΝΘΩΟ οὗ 8 εἰσαυζοῖ." Ἐηυᾶ νῶδ ἰδ: θοῦ ὁΐ 8 061- 

τα ΚΔ. Ῥοτῶδρο ϑμδσοραΣ δἷδὸ 16 δοιιοῦον τοϊδίϑαὰ ἴο 

δὲ πδχηθ. 

ΠΙ. 81. 

Απά αἴοτν μῖπὶ νγὰ8 Θ᾽ ΒΑΤΊΡΓ ἴΠ6 δοὴ οὗ Απδίβ, νυ οι [δηὰ 6] 5᾽ονν [βιηοί67 οὗὅὨ 
τῆ0 ῬἘΠΠΒ(λη68 βῖχ πυπάγοα πάθη τὶ δὴ οχ-οδά ; διὰ ᾿Θ αδἷβὸ ἴοο,] ἀοϊϊ νογοά 

μδηά]ο, δίΐνα, {παῖ ψὶο ἢ τῆ6 Ρ]ΟΙΡ τη 
Βο] 48 ἴῃ ἷ8 Ἀδηά, δῃὰ νυ τίς μα ρυϊάεβ τὴς 
Ιου." Μοτο οοἴτοοῖ, πονονοσ, ἰβ ἴἢ6 τοπάοε- 

Ἰηρ “οχ-ροδὰ " (εἶ. Βοοδαγί, Πεγοζοίοοη, ἱ. 385) : 

ΝΠ ᾿ 5, 88 ἴ:6 ΤΑΥστπι μδ8 ἰξ. [ἱ το ἴθ 6 
ἐρτῖοκ" δρδιηβῖ ψῃϊο τη6 Ὄχοη “ Κίοίκοά," ἢ θὰ 
ΒΙΓΌΟΚ Ὑὑ7ἱ 1. ὍΤῆθ Οτθοκβ οδ]οὰ ἷἱε βουπλῆςξ. 
ὙΙ δυσὶ δῇ ἱπδίτυμιοηῖ, Κἰηρ Πγούγριιθ ἰβ δαδαὰ 
ἴο δᾶγνο δίιίδοκοὰ [6 ναπάοπῖηρ Βδοοῖυβ δηὰ ἢΐ5 
[Ὁ]}οὐγοῖβ δ (7,. νἱ. 1835)... ὙΒοτα ἰ8 6 ἐγδαϊοη ἴῃ 
Ηοϊ]ϑιοΐῃ τπαὲὶ ἰῃ τΠ6 ϑ'νοϊδηῃ πιο ἃ ροδδδῖ 
διτηϑὰ τῖτἢ ἃ Ρ0]6 ρῃᾷϊ ὦ Πΐϊσης 8 τπιυ]τας οὗὨ 
ϑνοὰθδ 80 Π86 οηϊεγοὰ ἢἷ8 ἤουδο δηὰ τπγοδιθηθα 
ἴο θυγῃ ἰξ (ΜΠ ΘΠ ΒοΙ͂, ϑάασεη, οἰς., Ρ. 81). 
Ηὸ ἀοϊίνογθαὰ Ταγϑοὶ. “Ὧο τοσυγοιὶ Υἱοίογυ ἴὼὺσ 

ἴδθῖι, δη ἃ δδβδϑἰβθα {ἢ 61 ΟΥ̓ Υ 6 ἀβῆρου οὗ ργϑϑοιξ 
δια 068] βιιδ) υσαῦοη. πη τῸ “ ἀοἰϊνον ᾽ ἰβ ποῖ ἴο 
“Ἰυᾶργο." ΟΥ 6 1ΠΟῸῚῸ ΔΗΥ͂ πιοητῖου οὗ τ 6 
“Βρίηι οὗ 180 1ζοτὰ ᾿ ἴῃ οοπποοοη στὰ Πἰπ. 

ΜΟΜΙΠΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

, Βδηραν [86 ἀ οἰ νότον ἢ τῆ6 οχ-σοοὰ. Οουτγτα- 
θουβ ΘΧΘΙῚΡ]68 πὰ νόυίῃΥ [Ὁ] ΟΕ. δ᾽ δῶν 

8 [ΒΑΟΗΧΑΝΝ : ὸ δῖο υπὰἀοπθέραϊν ἰο ἐκ ότα οἴα, 
ΤΩΆΓΩ Ὀδηὰ κοὸ ἐῆοδο ὑτουκὸς ἰο νίον ἴω .1 ὅ2πι. χσσ. 
1 Λ΄. δυὰ Ψ“οῦ ἰ. 1δ, δκαίΐηεξς πθοπι βΒηδεοκασ, οἰἷδος δοκοῦ 
δὲ ἔδο τηοσιοηῦ ἴἢ ΡΙουκύ!ηβ, ΟΣ 680 δοίσίπιρ ἰπο ἅγεὶ τόδ ροει 
ἐ(μδὲ οδίῶο ἴο δηά, ρὑεοοοοάδὰ Ἡῖϊι δὴ οχ- οδὰ. νἰτὰ δυεὰ 
οἴἶοοίϊ δα ἰο δίσκο ἀόνο εἱχσ πηάτοὰ οἵ ἰδοευ." --- ΤΑὰ.} 

4 ΤὨΪδ ἰηἰοτρχγοιδου οὗ ἐδ ΟΧΧ, δδο ποιϊπίης 10 ἀο (68 

Βατέμοδα (Μ|ηΚ8) τί αι τοράϊος ἼΩΞΙΓΤ ἼΖ᾽ Ὁ, 
ἴουπὰ ὮΥ Αὐχκυδίϊηο. ᾿ 

ὃ Τ16 ἰοροινὰ ἰ6 οορίουδιγ ἰτοαϊοὰ ὮγΥ Νοοπδι οὐ ἴδο 
ὑεῖς οὗ Ηοκλοτ τογείου οἵ ἰδ. [{ ἰ6 τοιιαυκδαϊο δὲ αἱ- 
ἰθουσἢ ἐδ δοϑῆο [8 ἰδἰὰ ἰὼ τ“ Αγϑ ΐΆ.,.,.") ΝΟΩΏΌΔ πονοσίῃο. 
θα ἰσγαηδίοσα ἰὴ0 πρϑογοπαη οηφθὰ ονγοῶὶ διυνὰ (μ6 εἶεν οὗ 
γουτρῦδ ἴο Οκστοὶ δηὰ ἰμο Ἐσγίδσδη 830. [1ὲ ἰ6 ἀοοῦνε- 
ἰοδὲ ἔσυρ, δὲ Κδιι)οε οὔδεγνεθ ( δίοε δ ίοηῳείαζα τοΝ Νίονιιδες 
τΟῊὐ Ραποροίϊ, ΗΑ], 1868, ὑρ. 78, 77), δὲ Ὁ βονπαλϑὲ 
ΝΟΠΏΌΒ ΔΡΡΘΔΙΒ (0 αν πηδογίοοὰ δὲ ἀαχε. ΤΏ Βοεδ 
Ροεὶκ δἷδο χίγο δῇ ἃχο (0 γουγχυ. 



ΟΗΑΡΤΕᾺ ΡΥ. 1-}1. 

τοῦδ ἰπ ἘΠαΔ᾽ 5 ἰροἰδίορβ. Οπὸ ἐπυτηρῆδ πὶ 8 
Ἐποτα, 1π6 ΟΥΝΟΥ ὙΠῸ δὴ ἱπηρ]οξηοπὶ οὗ Ῥόδος 
Ἠξεῆοθ τὸ ΤΊΑΥῪΥ ἰπίεγ, δ γ8 Οὐροῃ, ἰδὲ ἃ ἡπάρο οὗ 
ἰδὲ οαυσ ἢ πορὰ ποὶ ΔΙ ΎΑΥΒ ΟΔΥΤῪ ἃ ΒΤ, δηα ἢ 
ἢ0}} οὗ βουοσῖῖν δηὰ δαιποηϊ 0η8 ἴο γοροηίδςο, δι 
διου]ά 4150. Ὀς ἴκὸ 6 δυδυβηάτηδη, ““ψἢο, σταά- 
ΠΑ} ἡ φόρος, 16 ΦΑΣΙ 1} 5 Ῥιουρᾷ, ῬΓΟΡΆΓΟΒ 
ἴ ἰὸν ἔα τοοορου οὗ ἐρο βοοῦ. 
ὅΤΑΕΚΕ: ῬΒοη ὙΥ 568 ἴ0 [ΟΥΤΠΥ (ἢ 6 

ΘΠΕΙΩΥ͂, Ηδ Ὠροὰβ ποῖ ΠΙΔΗΥ͂ ΤΏΘΏ, ΠΟΙ δῖΓΟΠρ, 46. 
ἔξῃϑο δ ἃ ΡΣοραγδῦοῃ (ὉΤ [πὸ ρύτροδο. ---- ΟἙΈΙΑΟΘΗ: 
κἰρεμν 8. ἀοοὰ ἴβ Ῥγο Δ Ό]Υ ἴὸ Ὀδ Υἱουγοα ΟΠ]Υ͂ ἃ8 
[5 οὗ ἃ ευἀδάορηῃ ουζῦτοδκ οὗ ΠΟΙΥ͂ οη Π Βἴδβηι, 
πηάεν 1Π6 ἰπβποποο οὗ τ Βῖο ἢ δ [πὸ ἄγει Ὀοϑὲ 
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ὙΘΆΡΟΩ, δηὰ ρῥαΐ ἴο βρης τ. 6 ΘΠΘΙΏΥ ὙΌΣ ΒΟΙΏΘ 
[ΟΙΤΟΥ ἤοπὶ αἀοὰ δὰ βεαγρά. 

[ΗΠΕΝΕΥ: 1. ἀοά εδῃὴ πηδκὸ ἴΠπο86 οἱ ΠΘη]) 
ΒΟΓν 680 ]6 ἴο Ἠΐδ ΕἸΟΤ Δηά [Π6 οὔ ατο 8. σοοά, 
ἡ ο866 οχίγβοίοη, δἀυσδύοη, αη ἃ ΘΠ Ρ]ΟΥΤΏΘΏΪ ΔΓῸ 
ΥΟΥΥ Οὔδουγο. ἢδ ἴπδὺ 88 (Π6 τοδίάπθ οὗ [86 
δρίτγίτ, σου] ἁ, ἤθη Β6 ππππμεὶ ΤΆ Κὸ ῥ]ου πιο 
ἡλάρεβ δπὰ ρϑῆογα β, δα ἤββοστήθη δροβί!εβ. 2. 1 
18. ΠΟ ΠΊΔ ΙΓ Μ᾿ δὶ [Π6 ΘΔΡΟΏ ἰἷβ, ἢ αοἀ ἀϊτοςῖ δηἀἃ 
δίτοηρίποπ ἴἢ6 δ. Απ οχ-ιροβδὰ, βοὴ (ἀὐοὰ 
ῬΙΘδ868, 808}} ἀο τηοσθ ἴδῃ Οο]} 81} 8 βϑυογά. Απὰ 
ΒΟΙΠΟἴἾπη68 Ηδ σἤοοθοθ ἴο ψοτὶς ΟΥ̓ ΒΟ ὉΠ|ΪΚΟΙῪ 
Τη6Δη8, [παὶ (16 ΘΧΟΘΙΊΘΠΟΥ οὗὨ [Π6 ΡΟΥΘ ΠΊΔΥ ΒΡ» 
Ρθδὺ Ὦ ὃ6 οὗ ΟΘοά. -- Ϊ 

ΤΗΙΕῸ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΠΕ ΒΕΒΥΙΤΌΣΙΒ ΤῸ ΑΒΙΝ, ΚΙΝῸ ΟΒ ΟΑΝΆΑΑΝ. ὈΞΒΟΒΑΗ͂, ΤῊ ἘΕΜΑΙΒ σοι! ΟΡ ΒΊΈΒΥ ΒΡΙΕΒΙ͂Τ, 

ΑΝ ΒΑΒΛΑΚ, ΤῊΞ ΜΙΣΙΤΔΒΕΥ ἩΞΒΟ. 

λιιά δεΐησ ἀδαά, ]εγααΐ {αὶ δαοῖ ἱπίο ευἱϊ-ἀοἵπσ, απά ἐδ σίυδὴ Ὁ ο (δε ἰγγαπὴν οἵ 
εαδίη, ξίπς οΥΓ Οαπααπ. Ζοεδοταῖ, ἰδα γορλείεε5, ξμπιπιοτς Βατγαΐ ἰο ὠπάοτγίαζε (ἦς 

ισογΐξ ΟΥΓ ἀδἰϊυογαποε. 

ΟΒΑΡΤΕΕ ΙΥ̓́. 1-]11. 

1. Αμπᾶ [δ6 οἰ]άγοη [8008] οὗὨ [βγϑθὶ] ἀραὶπ ἀἰὰ [οοπίϊπυθᾶ ὑο 407 6ν}} ἴῃ {π6 βἰρῆῃὶ 
2 οὔ τὲ Τοτὰ [7] 6δονδῖὶ ;}] τ θπ [8η4]} Ἐπυὰ νγὰ8 ἀβδᾶ. Απά {16 [,ογὰ [96 ῃονα}} 

5014 {π6πὶ [ξανὸ ὕμετα ἃΡ} ἰηΐο ἴπΠ6 παηά οὗ ϑαδίη Κίηρ οὗὐὁἨἠ Οὐμπδδὴ (μαΐ τοϊσπθά ἴῃ 
Ἠδζου, ἴπ6 σδρίδίη οὗἨ τῆοβθ μοβί τσας ϑδίβογα, σῇ οὶ ἀνγθὶς ἰὴ Ηδγοβῆϑίῃ οὗ {π6 αθη- 

8 6168 [ΗΠ ατοβῃθ- Ηδρο)]. Απά 1μ6 οἰ ]άγθη [80}8] οὗὨ [δγϑ6] ογίϑά ὑπίο {Π6 1,οσὰ 
[96πόον δ}; [Ὁ 6 παά ηΐπθ πυπάγρα ἌἽπαγίοίβ οὗὨ ἰγοῃ ; δπά ὑνυθηΐν γϑαγν ἢ6 τα σἢ }γ 

4 Ἦὀρργϑϑϑϑα τὴ οἰ] ἄγη [80Π8] οὗ ἴβγβθὶ. Απά θδρογδῇ, ἃ ὑγορμοίεββ, {πε νυν οἵ 
ὅ ἸΑρι ἀοι},} 586 )υάροά Ιδγδοὶ αἱ ἐμδὺ {{π|θ. Απά 8}6 ἀν οἷ [8] 37] Ὁπάθν [Π6 ρα]τ-ἰγθθ 

οἵ Θϑεθογϑι, Ὀεύννθθη Βαιηδῆ δηὰ Β6ι}-6] ἴῃ πουπῦ ΕΗ Γαΐπι : ἀπά [86 ΘΠ] άγθη [80}8] 
θ οὗ [5γδθ] οδπὶθ ὉΡ ἴο Ποῖ ἔοσ ἡυάρτηθηῖ. Απά 816 βϑθηΐ δηὶ δα] θὰ Βαγαὶκ [Π6 βοὴ οἵ 
Αδίηοϑιῃ ουἱἷ οὗ Εο68}- Πρ ἰΑ]}, δηὰ βαϊ ππίο Ὠΐπι, ΗΠ δἰ ποί 186 οσὰ [96 πονδὴ 
{Π6] αοά οὗἁὨ [δγϑϑὶ οοπηπιδηᾷοά [{Π|66], δαγέπσ. 60. ἀπά ἄγανν ἰονγαγὰ τηουπῦ ΤΌοτὅ 
πὶ ἴδκὸ τσὶ [66 ἴδπ ἱμουβαπὰ ταθη οὗἩ [ῃ6 ομ !άτθη [8018] οὗ Ναρβία]!, ἀπά οὗ [6 

7 οἰ] άγθη [8008] οὗ Ζεραυϊιηῦ Απά 1 νΜ}}}} ἀγανν ἀπίο {Π66, ἰο {π6 τῖνϑν. [Ὁτγοοῖ ] 
Κίβμοη, ϑίϑϑια ἴΠ6 οαρίβϊη οὐ 96 1 η Β δγυ, νυἱτἢ 4 Π18 οπαγίοίθ δὰ ἢ18᾽ τη] 66 ; 

8 Δη4 1 νν}}} ἀ6 ἢν γ Ὠΐπὰ ἰηΐο ὑΐη6 απ Απὰ Βαασα βαϊ]4 ιπῖο μδγ, 1 ἴποὰ 1] ρὸ 
9 τ τὴο, [πδη 1 ψ}}} ρὸ : Ὀυϊ "ἢ ἴποὰ δ ποὶ ρὸ τὴ πιθ, ἐΐλόπ 1 Μ0}1}} πού ρο. Αμά 

806 βΒαϊά, 1 ν0}}} ΒΌΓΟΙΥ ρὸ τ} ἴΠ66: ποῦν δία παϊηρ [Ὀὰ0] (Π 6 )ΟΌΓΠΘΥ παὶ [ποὺ 
ἰαἰζεϑὲ [π6 Θχρϑάϊμοι οὐ ψ ΐοῖ του ροθβί] βιι8}} ποὺ Ὀθ ἴον [ἴθ ποπουγ ; ἴωσ {Π6 
1,οτὰ [Φομονδῇ ] 8}4}] 86}] [εἴνο αρ] ϑίβδγα ᾿πηΐο [Π6 ιαπά οὗ ἃ οδηῃ. ᾿ἀπὰ Ὀερογαὴ 

10 ἄγοβθ, δπὰ νγεπὶ τὴ Βαγὰκ ἴο θάθροῃ. Απᾶ Βήγδκ οδ θὰ Ζθθυϊαη δηθὰ Ναρδα]} 
ἰο Κοάδβῃ ; δηὰ "6 τσοηΐ ἂρ τ ἢ θη ἰπουβαηά πιοη δὖ [8 ἔθοί : δ δηὰ Θθθογαῖ ννθηΐ 

11 ᾧρ νυνὶ δῖ. Νονν Ηθρογ (Π6 Καοηΐίοθ, τσλέολ τσας οἵ [πὸ ΟΠ] άγθη [βοπ] οὗ ΠοραὉ 
ἴμ6 ἔδίμον- [Ὀγοίμογ- 7 ἰη-ἰανν οὐὗὁἨ Μοβϑβϑ, μδὰ βενθγθά ἢ] π}56}} ἴτοπι (ἢ6 Ἐηϊθβ, δπά 
ΡΟἰϊομοὰ ἷ8 ἰδηΐ ἀηΐο [μ6 ρῥἱαΐῃ οὗ Ζαδμπαῖπι [πθὰγρ Ε]ομ-Ζαδηδηπίπι]ὕ, νυν οὶ ὧθ Ὁ ἢ 
Κοάοβϑῃ," 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[Δ Υαε:. 4 -- ἰδιανν, Ν: Ὅκ. Θαδϑοὶ, ἰακίης τ8ο φϑοσοηὰ οὗὨ ἰο90 ποτάδ 88 δ δρροϊδνο, γου σε, -- εἰπ ̓ εϊῦ 
νον Ἐεωενγεῖει, ἃ πποτοθσι οἵ ΔΟΙῪ δρίσι:, οἵ. ἰδ χοσιδικο Ὀοΐον. Το ροδϑὶ ὉΠ ΠΕ οἵ 8186 τϑὴ ἰοσίπα σβῃηοί ὃὉ8 ἀδηϊοὰ ; Ὀπὲ 



80 ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ Ὁ 06Ε3. 

{εἰ δὲ Ἰοαδὶ 4 ΌΔ}}} ργουδῦϊο ἐπὶ ἐμὸ Ἵσάϊῃδσυ Υἱονν τ εΐο τορασὰ [δρίθοιμ δϑ αὶ ὑτοροσ ποῦῃ ἰδ εοεσοοσί. Βδοδβιπδῦι 
Ῥοϊπίς οὔὖἱ ἴμδι (6 Βυςοοδείου οἵ δἰβίοιπθηίδ ἴῃ ἴἰ}8 ΡαδδδρῸ 15 ἀχβοὶΥ ἴδ πϑπιο 48 ἰη “ Μ|νίδοι ἰὴ ργορβιοίδαμ, ἐΐ εἰδσθοσ οὗ 
Δδσγοῦ,, ἢ υἱάδηι [6 ῥγορῃοῦοδα, [6 τὶΐζο οὗ β8.Δ}} πὰ. “ ΑἸΏδ. 6 ρχορδοίοδε, 5.6 ἀδυμκῃίος οὗ Ρῃδηυοὶ,," σο. Ἰθαϑο 
ἰηδίδωοβ οσοδῖθ ἃ ργοδιιη ρου ἔμδὲ ἰη ἐλιΐ8 6886 ἴοο ἐμθ δοοοῃᾷ βίδίδιιθδῃς δον ἰὴ ἤδῆνο π!Π΄λ΄πθοὸ οδο οὗἩ ἔπι! τοϊοϊέοιι- 
ΒὮΪΡ, πιο ἐπ [Π6 δθσεηοο οὗ ροϑι ἄν ὑγοού 6 τρϑγο βγασιτοδίοδὶ ῬοδδίΠΠὲν οὗὁἨ ΔΙ οίοΣ Υἱὸν ἀοδθα ποὶ βαδῆῖοο ἴο οουππίεσ- 
γ81}1. πο Τεταϊπίηοθ οπὐδίηρς οὗ Γδρίἀοιἢ ογαδίδδ δα "16 αἰ Πο. ἢ Ὑ δ 1 ἀοθα ἰὰ ΝΘΌοῦι, δὰ οὐδοῦ ᾿πδίλησοῦ οὔ 9 δΆσωθ 
βοτὶ. Οὐ ΙΪδρἰάοιὰὰ τὸ δύο πὸ πον] οὰρο ππδίονοσ. ΤῈ6 τϑηϊοῦ Ὠο͵Ὸ ταδάθ οὗ δΪ]πὶ ἀοοδ ποῖ ὩΘΟΘΑΒΆΣΙΪ ΟΡ} ἰδδὲ πὸ 
ἯἮΔ8 8(1}} νη. Οὗ, Βαίὴ ἱν, 10; 1 βδσῃ. χχυΐ!. 8 ; οο. -- ΤᾺ.} 

(ἃ Υοσς. δ. --- ΧΡ : ΒδοΒιυδηῃ 8160 ἐσδηβιαίοα “ δδὲ" (5α94), διἐπουφὶι Πο πίατρτοίς "' ἀπτοὶε ; " οἵ, οἰ. χ. 1 : δοδῖι. 

4. 16; 2 Κκε. χχί!. 14. “ΑΔ δοοουάϊηρ ἴο ἐμο ἰδλδὲ οὔ ἔδιοθο ραδδβαβοδ ἴῃ ὑζορδοίοαα ΗΠ] άδ μδὰ μα ἀπο κ (ΟΣ Ὶ 

ΓΛΒΕΣῪ) τὰ ἔμλο ροοουάὰ ἀϊειτίος οἵ δοτιαδαῖσαι, 80 ἔμ,ο ῥτορδοίοια Ὀϑδοσαὰ μβά μας ἁπι μας (ΓΞ ΝΝΝΤΤῚ) ὑανθοε 
ἴλο Ρα]αι οὗ Βοθογβῃ." -- ἴα.) 

[8 γοτ. 6. -- “ὩΣ ΓῚ ΠΤ ἈΞΦΘΝ: Ὅτ. δββοὶ, -- Ζίελε σα ἀεπ Βετᾷς Ταῦον, ὑτοοοοὰ ἴο Μουηὶ Ταῦοσ. 80 

ΔΣΩΥ οἴδοιδ. ἘῸΣ 2) νι ἢ ἃ υεσὺ οἵ τιοϊου, οὗ. Ρε. χχίνυ. 8. Βυὲ ᾿παδυγυοῖ 88 ἹΦΖῸ ΤΘΟῦΣΒ ἰπτουοδἴο!γ ἰπ τοΣ. 7, 

δοὰ [6 ἔλογα ἰγδηβιἶνο, Βα πιδμ ὈΓΌΡΟΘΟΘ ἴο (ΔΚ ἰξ δὺ Π6ῖῸ: 0, ΓΑ 2ε. δΒῺ ΔΙΊΏΥ, ἴο ἐπι γβο]Γ οὐ ἰοροΐποῖ, οὐ Μουπξ 

Ταῦοτ. ΟΥὨ ἴδο γυϊραῖο. --- ΤᾺὰ.] 
[4 ον. 7. --- Ξ9 ΥΝῚ : Ρτορουυ, “᾿ δΔοὰ (πο, τσ͵1λ} Βῖ8 οδασοῖδ,᾽"" οἷο. διπουρ 8889] δἰδὸ μι)85 πιίί. δὲ [6 (9 

εἶκε οἵ ἰῃοὁ δοουδδίνο, οὲ (88 Ῥτοροδί οι, 8Ὁ δρροδῖθ ζοτὰ ἰδ διοῖ ἐμδὲ 1Σ δα ἔθ οορυϊδ “ δηὰ " Ὀοΐοτο 1{. -- Τκ.] 

[δ Υον. 10. --- Ἐν ΒΡ: : ΜΙ τ΄8ὁ δυδήοοῖ οὗ ὈΥΘῚ ΒῈ Βατακ, δ ἴμο Ε. Υ. δοὰ Ὅτ. Οδββαὶ ἴακὸ 6, ἽΝ 22) σδὰ 
ΒΑΣΆΙΥ ποδὶ δον ἑδίηςξ οἷ96 ἔμδη “οα ἴοοί,᾽)) δ Ὦσ. ὑδδδοὶ σοηιίοτα ἰξ: οἵ, τοῦ. 156. Βαϊ ἐδο ἐγυθ οοπδίσυοσξου -- ἐσθ, 86ὁ- 

οδῦδο τοριιϊδν δά Ἰοδυίηξς ποϊμίηβ ἴο 6 δαρρ!!οά --- ἰδ (πδί ψὨ]Οἢ} Ἠο Ἰγοιϊίο δἀορίδ: “δυά ἐμοῖο ποῶὶ ὑρ, ἐν; ΣἽΞ, 

ἔθη ἰπουδαῃὰ τηθη." [ἢ Ἰμῖ6 οοπδίτυςοοη, ΜἈ]οὮ Βδστοοηῖσοα ρογίϑοι!] Υ πὶ τὰ ἐδο σοπίοχί, ὙΌΣ ΟΥ̓ ἀΘΟΌΥ τοδηδ τ δὲ 
αἷα ἔθει," ἱ. 6. 86 ἢθ Ῥ οἴϊο σϑηάοσε, “ᾧἄδοσ Επ|.᾽ -- ΤΒ) 

[6 γον. 1]. - χ. Ονδθ6}᾽8 [γδηβἰβύοη δάπογθδ δίτίσεν ἴο ἔθ ογάδσ οὗ ἴῃ οτἰχίηδὶ : "“ Αηά Ηδῦοσ, ἐλο Κοηϊέο, δά εογοσοά 
ὈΙπηβο ΙΓ ἴγουι Κδίη, [9 βοὴ οὐ Ἠοῦδῦ, ἰδ Ὀτοϊποτ-ϊ η-ἰδν οὐ Μοδεα, δοὰ πμδὰ ρμἱϊοιδὰ ἷα ἰδηξ ἤϑθᾶς Ἐϊοη-ζδδπδπηΐπι, ὈΥ 
Κοάοδιι. Οοη ἴδ σοῃάουίηᾷ “Ὀτοίποτ- [ἢ -ἰδνν," ἱπαιοδὰ οὐ "ἴ διϊμογεί-Ἰαν,"" οἵ, 61}, οὐ Ἐς. 11. 18; Βυμε᾽5 Βιδί. δέει. 6. ν. 
Ηοῦϑδῦ. -- Τ.] 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ͂,. 

γογ. 1. Αμπά Βυὰ ν88 ἀϑδᾶ: ἱ. εὲ. ον Επυὰ 
ΔΒ ΠΟ ΤΠΟΤΌ. Τῆδὺ {6 οἱρἢΥ ὙῸΔΙΒ ΟΥ̓ Γοδὺ ΓΟ ΓΘ 
8150 ἴΠ6 γολτβ οὗ ΕΠ 8 σονογππηθηὶ ἰ8 ποῖ ἱπαάδοα 
ΘΧΡΥΘΑΒΙΥ βίδτοα, Ὀαὶ Β66Ππὶ8 Που ἢ 6088 (0 Ὀ6 ἱπάϊ- 
σϑῖοα ἴῃ τηἷ8 νοσβθ. ΕῸΣ “Γαδ 18. ΔΙ γα Υ8 οοἰηςὶ- 
ἄφης ἢ “ οδοάϊοπορ τονγαγάβ Οοὰ ;᾽᾽ δηὰ οδνοαὶ- 
6Πο6 15 τηαἰπίαὶ ποὰ ἰῃ βγϑθὶ] Του ἢ [Π6 ΡΘΥβΟΠα] 
ἰπηήποηος οὗἩ τὰς Φυάρο. ὙΠοη Πα ἀΪ68, τ6 ψΘΑΚ- 
688 ΟὗἩ [ἢ 6 ΡΟΟΡΪΘ ΤΙ 6818 1156] ἀπο, Ηδηορ, 
τῇ θη νγὰ τοδα πᾶῦ [6 ῬΕΟΡΙΘ “φοπμηποα [0 ἀ0 
601}, δηὰ πὰ ννὰ8 ἀοδα,᾽" 19 Ἰαηρσιδρο πηβὶ Ὁ 
ὉΠάογοῖοοῦ ἴὸ σοηπροῖ 186 σΟΑΒ8 ΠΟ. οὗ χοϑὺ τῖτἢ 186 
ἄσαι οἵ Επαὰά. ΞΘΒΒΙΏΡἊΓ --τ πὸ τηθητίοπ Ὀοΐηρ 
τηδάδ οἵ “εἶτα ΠΟΓῸ --- παῖ ἤλυθ Ῥογίογιηοα ἢΐδ ἐχ- 
Ρἰοἷῦ βοπιὸ εἰπη6 ἀυτίηρ ἴῃ οἰ γοδῦβ. ΤῈ 

βίδπαΐπρ ἐχρτγεβϑίοη 9. Ὁ, “δηὰά {ποῦ οοη- 
πυρα,᾽" 18 10 Ὀ6 τοραγὰθα δ8 ποΐπηρ [6 οοπεη- 
ὕδηςο οὗ [πἰ ἤοκΊ]ο 688. Ἡγ Β] ἢ) ΟὈἰδἰἢη 5 διλοηρ [6 
ῬΘΟΡΙῈ θη ποῦ ᾿ο ΟΥ̓͂ ἃ ροτβοη οὗ ἀἰνίηθ Θῃ ἢιι5ὶ- 
83Πη).. ΤΠΘΟΥ͂ ΔἸΔΥΒβ ΠΟΥ δίγτοβἢ ἢ ΘΟΌΓΒΟΒ ἩΨΏΟΒ0 
ἱπου 4 0]6 ἰ5θ1ι68 ΠΟῪ τη ζ Ἰοπρ' βίποα ἤδλγο ἰοδγπθά 
ἴ Κῆονγ. ΓΠ6 ΠΟῪ ροπογα θη ᾿ΘΒΓΠ8. ποίπίηρ 
ἔτοπι [Π6 ΠΙΒΊΟΥΥ οὗ ἴπ6 ραβί. “ὙΠῸΥ σοπηποα," 
8, {Πποτοίοτο, ΤΌΘ θαυ ϊναϊθηῦ ἴο “ΠΟΥ Ὀδμδη 
δηον.᾿» 

γοῦβ. 2,3. Απᾶ Φοβονυδῆ ρανο ἔβόσῃ ὉΡ ἰπΐο 
189 Βαηᾶ οὗ δροίῃ, κίης οὗ Οδηδϑῃ, εἴς. Φοβῃυα 
ΔΙγεδ αν δ Ὀσθη ΟὈ] ρα ἴ0 βαβίδὶπ ἃ Υἱοϊθηῖ οοη- 
το ΨΠῺ 8 δεδίη, Κῖπρ οὗ Ηαζοσῦυ. Ηδ οοτητηδηδοά 
ἃ σοηϊοθδογαίοῃπ οὗὨ ἐγ θοθ, ποθ ΠΌΠΟΙ τοδοῃρά 
Ὁ ΤᾺΣ δου ἢ ἃ8 ΠὸΣ (Τ απτᾶγα) οἡ (πὰ σοκβῖ, απ 
{πῸ Ρ] αἰηβ θοίονν 1π6 ὅ68 οὗ ΓΙ ρετῖα8. ΤῈ ὈΑτῚ]6 
οὗ ὌΝ ὙΠ οβῆαδ ὍΟΚ ρῥ]δοο δὴ ἴΠ6 γϑίουβ οὗ 
Μέεομ (Κα 0108}; δηᾶ ἔἤομι παῖ ἴδοῦ δοης 
δοβορμι8 ἰηΐοττοα τῆδὶ “ἩλΖοῦ ἰὰγ ἀῦονο (ὑπερ- 
κεῖται) τι 18 868.᾽ Βαϊ 18 ροβίτίοη νγαβ8 ὉΚ ὯῸ Τ6Δἢ8 

1 ΓΒδοβιηδπο ἰάἀοη βοδ “ δσοσ υἱτ Ἡἄσχῃν οὐ Ἠασίτθῃ, 
ἴπο Ὠουγ Ἶ. οἵ ΒΙην “9 6Ὁ6}1, ἰὰ ἐθ6 Ὠαιτὶ οὗ Νογίμογῃ 6Δ1}- 
166, Οὐ Δ δ  γ } πίῖῃ οχίδηδίνο στ ]8 δηᾶ 8 ΘΘΡΌΪΟὮ ΓΑΙ 

80 οἶοϑα (0 [Π6 ]ΑΚο 88 Βοδίηβοη ({ διδί. 68., 1]. 865) 
Ὑ 568. 10 Ἰοσδίο τ, γν ἰ ἢ 8 ΔΙΙΟκοΙ μοσ ἰπῃρο55106. 
ΤῊΘ σου Γ86 ΟΥἨ Φο8Βῆι8 ΤΩΔΚΟ6Β 1 οἸοαγ τΠδῖ 1ἴ ἸΔΥ͂ ΟἹ 
[πΠ6ὸ τοδὰ ἔγοπι 1δκὸ Μογοῖη ἴο Ζίάοη. ΕῸΣ ἰη 
ΟΥΘΓ ἴὸ ὀαρῦιτο Ηδζοσ, Φοβϑῆυδ (πγηοὰ Ὀ8οῖκ 

(Ὡ 51, Ζόβῃ. χὶ. 10) ΔΌπι ἴμο ρατβαῖς. [ αρρδασβ Ὑτι 
ἔτοιῃ ΟἿ ραϑϑδσο, δῃὰ 880 ἴγοπχ Φοβῇ. χὶχ. 87, 
ἴπλὺ ἴδ τηπδὴ Πανὸ Ὀθθη βἰταδίοα ἢοΐ ΥΟΥΥ ὮΓ ἴγομι 
ἸΚοά65ἢ, θυ ἴῃ βΌΟἢ ἃ ἀϊγοοϊίοι πὶ ἔτοπι ἰἴ τῆ 6 
ΤΠΟΥ̓ΘΠ]Θἢ18 οὗὁἨ [5186] τονγαγὰ Τ ΌΟΤ, οἡ {Π6 ᾿ἰη6 οὗἁ 
ΝΑΡὮΑΙΪ ἀπὰ Ζοθυϊοη, οουἹὰ ποῖ δ6 τοϑαὶ]γ οὔ- 
ΒοΕγν α ογ πἰπάογοὰ : [παΐὶ 18 ἴὸ Β8ύ, ἴὸ ἴπὸ νοϑῖ οὗ 
ζβάβϑ. Τμαῖ [185 ροβίοῃ οδπποῦ ὕὉδ ἀειοττηϊποα 
ΟΥ̓ [16 τα ]υῖὙ οὗὨ τηοάογη ΠΔΠΊ6Β Δ]Οη6, ἰδ διιονντι 
ὈΥ 116 ἐτρε τ επες οὗ Κονίπϑοη, ὑπ ]Ὸὸ βυιοοοβεί οΙ Υ 
τοε]θοϊρα ἃ Ηδ:ίσθη, α ΤῸὸὺὴῖ}] Ηαζῦγ, ἀπ Ἂ]-Ἠδλζῶᾶσγυν 
(ἴῸν ἢ ΒΙτῖον Πδά ἀοοϊἀθα). Εοτῦ ἃ οδρί!4] οὗ 
Βιι ἢ Λδν παύρουρη 88 ΗδΖΟΥ ΠΟΙ δπαὰ δἰξονῆογο δρ- 
ῬΘΔΙΒ ἴο ὃθ, 8Δῃ οἸοναῖθα βϊυπὔοῃ, οοιηπιδηάϊην [πὸ 

Ἰον απ β ΠΡ 99. ΠΦ), ταδὶ ὕ6 Δββαπιοά. Πἰταὰϑὲ 
δύο Ὀθδθη ἃ [ὈΓΙΓΟΒ8 Βα ρρογίδα ὈῪ Υἱςἢ δηᾶά ᾿σΈ]α 
ἢς148. ΤΊ 686 σοηα ΠἸΟἢΒ ΒΓ τηοὶ ΟΥ̓ ΤΙ πῖη, 8.5 15 
ονυϊάθηῦ ομπῃ ΒΟὈΪ Π80η᾽8 Ἔχιοπαάρα ἀοβοτρηοη οὗ Σὲ 
(11. 451 ΕΣ. 1]. 57 1). ὙΠ βι πα ΔΓ οὗὨἍ δηλ 1: 
ποῦ δηϊίηρ; ἴογ τπ0 ΟΥ̓ βδάοΥΒ τηυϑῖ πᾶν δὰ 
ΒΟΠῚΘ ΓΟ Β80 [ΟἹ ΟΔΙ]ηρ' ἰ; Τοτοητη. ῬΓΠΠΠἶᾶπὶ οὗἁ 
Τγτὸ (ΠΠ[δἰ. 110. χὶ. 5; ἴῃ Οτεεία 4λεὶ ἔταποογαπε, Ὁ. 
798) ἀσβοῦ ρα τῆ ρ]δοθ 88 δάοσζηθά ὑ1} υἱποΥα 
8η4 (Γ668, ἴΠ6 απα ἔδτι1]6 δηὰ δαἀδρρα ἴ0γ ουϊεῖτ- 
ἤοῃ. [Ὁ 1168 τη ΑΥ̓͂ θεῖο ΤΎτο ἀπά Ῥδπϑαβ, 
Δηά 15 οΥ̓Ὄ ᾿Ἰπηοηβα ἐππροτίδηος [ὉΓ ἰμ6 σοηῖγο] οὗἁ 
16 σουηῖτγ. ΕΟ ΐπ8οη Β88 ᾿π5}} Ὁ τοπιαγκεα, τῆδὲ 
ἃ [ογῖσοββ τη αβῦ πάνθ Ὀθθη οἡ {Ππ|8 ἐροῦ Ἰυπρ θαξοσΘ 
ἴπ6 τἰπλς οὗ 16 ΟΥ̓ 6Υ5: ΠΟΥ 068 1 ΓΒΙΒ6 8} 
στολαὶ αἸβΊοα] ιν τπαὺ ὙΥ̓ΠΠ]Πΐαπὶ οὗ Τγτγα τος κοηθα τὲ 
ἴο τῆ ἐτῖῦὲ οὗ Α5Ποῦ, οὐ ῆοϑο Ὀογήουβ, δὲ 4]] 
ΟΥ̓ΘΏϊΒ, 1 1Δγ.] -- ΤΏ πη, Κρ οὗἁὨ ΗλΖοΥ, οὗ οἂςσ 

τοδὶ (ον ΤΊ δηΐη ποι ηβ δροαῖκβ ὁχοορὶ 18 ἱπρογίδῃσα ἴτοιῃ ἃ ̓ 
τα} ΑΣῪ Ροϊηξ οἵ τίον, πμίοι οὐ [δε] 7 8 ποῖ δυβῆοίοπε ονὲ- 
ἄδποο. ΟἼΏΟ δἰ δι οἵ [6 πιοΐδο ταὶ πδηῖο Τογοξισαι 

γδῦϊε οὗ κτοαΐὶ δβηθδαῦυν,," εὖ. Βοῦ. "ἰ. 62. Ηο τοϑιιασκϑ, (τ πδσον 3) [5 ὙΠΟ ἢΠΠΌΒΟΓΥ." -- ΤΒ.} 
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ῥαῖθαρε, ον  ἀθητὴν Ἑἰοτίβμοὰ τς ἀοείμη οἵ τοραίῃ-  ἱηρ-Ροΐπι οἵ ἴ.6 ἰδίου (1411|66 (οἴ, Τἰρμιίοοῖ, Ορεέτγα, 
ξ, ἴῃ βοῖῆθ ἔβνογδῦ]α Βοὺγ οἵἨ Ιβγδοὶ "15 δυιμίπο- ἢ]. 216, οἷς.) ; δ 88 1π6 ΟΥ̓ οὗὁὨ ἰγοη οἰαγίοιδ ; 1[8 

Ὧδ88, 86 [ΟΙΤΊΙΟΥΓΥ ἴδκοη ἔτοπι ἢ18 δησοβίουβ Ὀγ 
Φουα. ὙΜΈῈ εἰν8 οὈὐοοῖ ἴῃ νίοιν, μΪ8 σϑηθσγα]-ἰη- 
ομεῖ, δίβοσα, κορὶ ἴ6 ἰδηρυ πιηρ ΔΈΟΙ ὈΠᾺΟΓ 
ἀφο ῖρ]Ϊπ6 δὲ δπόοῖμοῦ ροΐηῖ. ὙΤΠὲ ἤδῦλα οὗ δίβογδ 5 
τοβίάεποθ γὰ8 Ηδτόϑηοῖι Ηδρο)η. [Ὁ Ππιδὺ Ροῖ- 
δαρδ ὃ6 1016 ἴο Νχ 18 ΒΠΠΟΓΟ ΠΟΙ πη- 
Κηοσσῃ Ὁ Αἰ5ο. ΤῊΣ ρον ῸΓ οὗ [Π6 ῥσθϑοηῖ ψαθίη 
τηῦδῖ πατὰο οχίθηοα 48 ὅτ δὸ τ δὺ οὗ [Π6 ΘΑ Υ]ΟΓ ΟἿ 6 
(ἃ. ὁ. 'ἴο Ταπτῦγα ἀπά τΠ6 τυρίοπ βοῦτ οὗὨ 16 ὅ68 
οἵ ΤΊΒΟΓΙΔ45) ; δίιμιοο οἰ πογν δα τῆ6 Ὀδῖι]6 ὙΠ Βάγαὶς 
που]ὰ ποῖ πᾶνε ὕδεη ἴουρὮϊ αἱ ἸῈ Κίββοη. Μοτὸ- 
ΟΤΟΙ, Ναρβιαὶὶ, Ζεῦθυ]απ, δπὰ ββϑοθδὺ ΌΓΟ 41]} ἰῃ- 
ἰογοϑῖθα 1π [6 ΔΓ δρϑίηβυ Πίπι (ςἢ. ν. 15). ΤῊ 8 
θαΐῃρ᾽ 18:6 6856, τ 18. ΘΟΥΔΙΠΪΎ ργόῦϑῦ]ο [Πᾶῖ Θ΄ξογα'Β 
ΤΕδ ἀθης 6 ΜῸἉἅ5 ἴῃ [Π18 δου τ ποσι ρδτὶ οὗἨ Φαθη᾽5 ἀο- 
ταϊηΐομ8. ϑίβογα γὙὯ8 ΟΟΙΠΠΙΔΠΔΟΣ ΟΥ̓ δὴ ΒΙΤΩΥ͂ 
ἀτοδάρα Ἂμ ἰοθυ ἔον 19 πῖπο πιιπαάτοὰ ἰγοη σΠδγοῖβ. 
Βαι τοβο ὙὍΓῸ ΟΥ̓ σΘΟΠΒΟΠΠΘΏΟΘ ΟΠΙΥ͂ ΟΠ ΙοΥοΪ 
στοῦπά. ὉὙηδὶ ἰδ [06 τοϑβοῃ ΜὮΥ, ΨΦό8}}. χυ]ὶ. 16, 
δ ἢ ΡΤΟΠλΪΠΘΏηςΘ 8 σίνθη ἴὸ {πὸ ἤκοῖ τἢδὶ δὲ [Π086 
(δηδδηΐῖοθ ὙΠῸ ἰ᾿ἱνοά ἴῃ τΠ6 Ρ] αἷμ οὗ Β61}-δῃσδῃ 
ἸΠπρληὶ δὰ «Ψ6Ζγο6], ἐβπτουρ ΠΟ ἢ ̓ δίῖοσ [6 
ὑῃοη ἥονοά, μδὰ ἴσο Ομαγοῖβ. ΤΏδ πδῖηθ ἴἴ- 

56} {οὗὁἨἁ Ηδιοόθθοῖ Ηδρο] πὶ δ] 068 ἴὸ βυσροϑὶ ἰ 
ΓΟΠΏΘΟΏΟΙ 1 Ἰσοη οπατγίοίβ. Ηδγόβῆοῖῃ (Ηοῦ. 
Οβαγοελειλ) ἷβ τ1ῃ6 ΡΙδεθ σῃοσο ἰσορ νᾶθ πογκεὰ 
(ελαγαελ, τ 5:}1}}. [ἐ 18 ΟὨΪΥ πδίασαὶ ἴο Ἰοοῖκς 
[ογ ἐξ ἰπ [6 ῥ]αίη5 πεῖ παιηοὰ. Βαϊ 106 τοδί ἀθποθ 
οὗἉ Βίβοσα 18 οδ] οὰ Βδγοββοῖῃ “Παφο)ῖπι, ἴΠ6 Ηδτο- 
δ᾽ θεἢ οὗἩ ἴΠ6 Οογπι. ΒῪ (ὐο)ὲπι να τηυβὲ ὑπάογβιδηά 
8 Γδο ΑἸ ΈΓοΩς ποῖ ΟΠΪΥ ἔτοιῃ [5Γ86], θα ϊ 8190 (ΤΌΤΩ 
ἴ6 Οδπδδηϊΐϊίο, Ασδ, Εάοιῃ, Μοδὺ, οἷο. πὸ 
Ταγγαχα ἰγβ; 5] δῖοβ Ηδγοββοῖῃ Ἡδρο) τ ὉΥ ΤΟΓΙΓΘ88 

ΟΥ οἷ οὗ τπ6 Οο᾽ίνι (ΟΘΘῸ 3), δπὰ (πὰ το- 
Ἀτθ τ το (οί ἐαρο τι (188. νἱ!!. 25 [Ε Υ'. ἰχ.1]}, 
νθἰς ἢ 15 Ἰταποϊαῖρα ἴῃ 106 δαπιὸ τὰ} (ἾΦ 12 βίδηβ 

οἴεῃ ἣν ὙΨ, οἷν). ὙΠ6 ρσόρδιοι ῃ τὰς ρϑββαρὸ 
τείεττοα ἴο, Ἰοσαῖθθ (8 (εἰ οὗἩ τΠ6 (Οὐο)ΐπι οα τ}18 
κἰὰς οὗἩ τὴ. Φοτάδη, ἰπ [6 πο θοτῃοοὰ οἵ τῃ68 
ἴδε οὔ Τιθογθ, [ἰ 8 ΟἸΘΑΤΙΥ ΘΥτόπθοιβ ἴ0 τηδῖκὸ 
6 σαΐζα (Οεμίαπε οουοῦ το ἡ Βο]ο ἀϊδιτίει οὗ 
Οδ1116ὲ ; ἴ0γ ἴπδὺ ᾿πεϊυάδοά ΖΕθυ] απ, ΝΡ δὶ, πὰ 
186 δοτθ οἵ [8Κὸ Τί θογίαϑ, τ μἰ ἢ. τἢ6 ργορποῖ 
τἰξῳ σρρόν ἜΓΕΓΕΙΟΙΥ οὶ "πῇ ̓ " ἸἈΣ μδὴ ἴο ἱπιοΥΡργοῖ 

ῬΑ 558σὉ 9Ὸ ἱ , ΘΟ] Παρο)ίιη ταδὶ 
116 ϑοῦ ἢ οὗ γπκε ΤΙ νοιίμα, Ὑ μεῖο εὐ θρόοι ΠΣ ΒῊ} 6Δ]- 
ἴϊοα θόσϑπ. ΦΔοβῆπδ πἰτηβο] ἢ 4150 ςοπηπογοὰ ἃ Κἰπρ 

οἵ ιμ6 Θο)ΐπι ἱπ “ 23 78. ̓ἴδοθῃ. χί!, 23). Ἑτοπὶ 
δὲ ροβίτου ρίνοη ἴο {Π|8 Κίηρ' ἰπ τῇς οδτδίορθ, ΠΟ 
ξοουτΑρ 41 ἰηογθηοο ὁδη ἄσγανγῃ, δίηος ἴῃ6 
δὨυΙΠοτατΟἢ 18 τηϑὰθ ἩΠΊΒοῖς Δ Τοραγὰ [0 εἰϊ6 
διπδιϊοη οὗ Ἰος Δ] 108. ΤὨΘ ραϑβαρα ὈΘΟΟΙΏ6Β ΟἸοαΥ 

ΟΩΪΥ πη 23.20Ὰ ἴ8 [Δ ΚΘῚ 88 ἣν, τα κίηρ; 
ὅορμηδ υἱσίοτίουβ οὐὸῦ (0 Κίηρ οὗ 16 Οο͵ἶπι ἴῃ 
661}. Νον, ἴτ σδπηοῖ δβοβρὸ ποῖοα ἴδί διποηρ 
1π6 Κῖηρβ σοπαιογρὰ ὉΥ “Ψ9οβἤπδ, πὸ Κίηρ οὗ Βοιῇῃ- 
δθαπ ἴβ Του πᾶ, ΔΙ πουρῖ ἴῃ ΨΦοθῃ. χυὶϊ. 16 1}}]18 

ΔΡ 80 ἱπιρογίδηϊ, πὰ ἰϊ8 ΤΟΥΤΊΤΟΥΥ τουδὶ 
γο ΘΟ ΘΟ ΠΕΙῸ, δηὰ δἰ πουρὴ [6 οὐτ68 ἴῃ [86 

Ρἰδίη οὗ υρεὶ ΔΤ Ὡδπιοά, 6 ΓΟΠ)ΘΟΙΌΓΟ, {Π|6ΓτῸ- 
ἴοτο, 15 Ῥ]δυβῖ0]6 τηδῖ ΒΘ  -δἤρδη 18 γοργεβοηῖρα ὈγῪ 
[πο Κίηρ οὗ [πο ἀο)ία. 61} -5μοδη ν᾽ 88 [86 δίδει 

1. [Π0 οὖν δυϑδλοτ᾽β δ δοδεέίοη οἵὁἨ Πατοδοῖδ Ὧ4- Θὰ 
ν'ὴίῦλ Βοι ἢ -ποδσι, Βδοπτυδηη οὐὐοεῖκ ἰμαὶ [η6 ᾿ΔοΥ (ἐγ ἰδ 
Κρησί ὉΥ͂ ἰἐδ 1610.4] Ὠδῆιο ἰὸ ἔδο πτὶϊεν οὔ ϑυῆχοα; οἷ. οἰ. 1. 
Ὡ. ἢ ἰ'ὰ “Πρ δ ἰο δάοριὶ ἴπΠὸ υἱὸν οὔ ΤΠ οπιδοη, Τὴ 
[κακά ἀπά τΓ146 Βοοῖ, εἰι. χχῖχ., το πὰς Ηκτοκῃοῖ ἰη ἢδν- 
οἰδίοι, 4 ὉΪ] οΥ πιουῃὰ δὲ {6 δουϊϑδδίθση σογποῦ οὗ ἰδ6 

θ6 

Ρυϊδοη νγαὰϑ δἰννγᾶγβ οἵ ἃ πιϊχοα οπδυϑοῖογ 
ἐξα πἰτεῦ, Οο)ῖπι, φονγϑ, Φυὰρ, ἴ, 27; Ολωίη, 
ὃ Ὁ). τοι ἴδε ἀδῖο οὗ {Π6 ἤγβι σοῖς ποιοοθ οὗ 
ἰς (ἴπ τ1π6 δεριίποσίπῖ, Φοβορῆυ9, οἴς.; εὖ, ΕΣτοΓ, 
χν. 432 [δρο᾽ 8 ΓΓΙη8]. 11. 835), Ὁ ΔΡΡΘΟΔΙΒ ὉΠ6ΘΓ 
[᾿6 πϑπηθ ΘΟΥ ΓΠΟΡΟ]18, ΟΥ̓ οὗὁἨ [6 δογεδη8. Οἡ 
186 ᾳυοδίοπ πον ὉΠ||8 πη οΟΥἱρίπαϊοά, 6 ἈΓῸ ἢοΣ 
ἴο ΘΏΪΟΥ ἤογο. ΤΉ πη ς ἢ 18 οαγιαΐη, (81 ἰΐ 18 ηοΐ 
ὈΠΒ.ΣΔΌ]Ο ἢ ἴδκο [116 ἴθσπὶ ΓΔ Π8 88 οαυΐνδ- 
Ἰεμῖ τὸ οἸΐτὰ ; ἐδροοία!!ν τ μοη νν6 σοτραγε ὕ6ῃ. 
χίν. 1, σι θοτο Τίαδὶ, ἰηρ οὗἨ τπ6 ()ο)ΐπὶ, 18 παιποὰ 
ἴῃ Τοηποοῦοη ὙΠὴ Εἰαμῃ, ΠΥ, δηαὰ 121] 88 γ. 
ΑἸ ου ἢ οὖν Πἰβίουοα] ΔΆ ἀγὸ ποὶ δι Πείοηῖ ἴοὸ 
ΤΆΪΒ6 1Π686 ΡΓΟΌΘΟΪ 168 ἴ0 ΘΟΥΓΑΪ 08, ΒΟΥΟΓΆ] σΟῃ- 
ΒΔ γα οηδ δυρροδίοα ὈΥ̓ [πὸ παγγϑινα ἃτὸ οὗἁὨ ΒΟΠῚΘ 
σοῖσι. 1 Ἠδτόϑδιῖ Ηδρο)πι 15 ἴὸ "οκ Ἰοοκοά 
ἴον ἴῇ τΠ6 Υἱο πη! Υ οὗἩἨ ΒΘ. Π-δἤόδη, ἴῃ6 Ὑν]10]68 σθὸσ- 
ΓΑΡῊΥ οὗ ἴΠ6 ὙΥΓ ὈοσΟΙη68 αυ110 μ͵αῖη. «401η 
δΔη4 ϑἴβογα {Π60 ΟΟΟΌΡΥ [16 ἀροϊοεῖνο νοΐπίϑ δἵ τΠ6 
Ἔχ ΓΟ [168 οὗὨ 116 Κἰηχάοτη. 116 ΒΟ. ΠΟΥ ΔΙΊΠΥ 
οὗ ϑίβογα ἰβ 16 τηοϑὲ ὀρργοβδῖνα (0 15γϑς], δὰ ἐϊ8 
ἀἸβ]οἀχοιηοηὶ ἐβ [6 τηδὶη οὔοοι. ΒΑγαὶ ἰκα ποὶ ἴὸ 
διΐδοῖκ Ηδζου, ἴον {πΠδ1 18 βιιστουπάοα δηὰ κρροτγῖοα 
Ὀγ Βοβῖι]6 ρορυϊδίοηϑ, Μ᾿ ΠἸΟἢ ἦν 18. πη ρτας 0] ἃ 
γοῖ ἴο ἀγίνο οἵδ 1).θοτα 5 ΡΙΔῺ 18 10 ἀπ} 10 
1116 ΤΥΤΘΠΠΪ(4] ρον Υ, Ἐν ΠΟΓΟ ἢ 868 Θϑ᾽ δ 1 ῃοα πες 
ἴῃ [06 Ὠοαγὶ οὗ [Ἔγϑοὶ. ΤΆΌΟΥ 18 {πὸ σοητγα! γοΐητ, 
τ Ὦογο ΝΑΡἢΑ]ΐ δὰ Ζουυ] απ σδὴ ΟΠ ΥΘΠΙΘΠΕΥ δδ- 
86 Π}0]6. Α δβίγαίρσἢν Πἷπ6 ἴγοτῃ ζοάθηἢ ἴὸ τπὰἴ πηυπ τ, 
ἴθ Π5 τῃγοῦ ἢ {Π6 ΓοΣτ ΙΓ ΟΥοϑ οὐὁἨ θΟΪ. δΙΊΡΟσᾺ πιεῖ 
ἤσῃξ ΟΥ δ] ον Ὠἰπηβ6 1 το Ὀ6 οὐ ΟΥ̓ 1112 ὀνου γον 
ἰδ [αγϑ0}᾽ 8 Γγθοοάοπη, ΗΪ8 ΔΙΤΠΥ 18  αὈΐπ᾿ κου ν πο] 
οὔ ἴποξϑ γορίοπα Ηδοποο, δποτα 5 Πίμἢτ το το 
Κίβμοη 8 ποιζητναγ, ἴῃ ΟΥ̓ἕΔΟΥ ἴο γὲδο]) ΕΠ χογ. 
ὁἱ τ6 αν, ποῖ ᾺΓ [το οἰ ΠῈΥ ἢ] 6ΖΟΓ ΟΥ ζο 5}ι, 
[8 ἴατο ουὐθσίακοβ Ἀπ. 

Μεγ. 4. Αὐν ὉΘΌΟΥΘΒ 8 το; οίϊσ ὙΌΣΏΔΣ,, 

τ 39 ΤΟΝ, Αοοογάϊηρς το Ναπι. χὶ. 25, (δ 
Ῥγορμοίίς σᾶ ᾽48 1.8 δϑοιτοῦ ἴῃ [16 ““ Θρί τς οὐ ὅοῃο- 
γᾺ}}.᾽᾽ [Ὁ ΟΠΟΘ ΔΠΒΎΟΓΒ ἴ0 115 ΟΥ̓ΡΊΩ : ̓ξ ῬτΥΌΟΆΟ ἢ ο5 
Οοά δπά βρϑβῖκβ [νὴ ργαΐδοβ. Οὐδιιδβα δηὰ εῇθοι ἴθ8- 
ΠΥ οὗ δδο} οἴμεσ. ΕΟΥΥ οπ6, ΠΟΙ͂ΟΙ τηλῃ ΟΥ 
ῬΟΙΏΒΠ, ΙΠΔΥ͂ ῬΓΟΡΠΘΟΥ, οἡ ὙΠοπὶ ἴῃς “ ϑδρὶπι οὗ 
Φεμονδὴ ᾿᾿ σοιηθ8. Τῇ ΡΙΌΡΠΟΙς εἴδίθ ἰβ ἃ αἰνῖ πο 
οἼϑίαϑυ, 8 εἰσ Ῥοοῖίς πηι μ αδίαϑπιὶ (ἐνθουσιάζειν, 
ἔγροπι θεός), ἀπάον τ6 ᾿ηβυοηῃοο οὗ ὙΠ ἰςἢ [ἢ 6 ρΓΑΙθο8 
οὗ ἀοά ἀγὲ βροκθῆ. ()π 118 δοσοπηῖ, [26 ργορλιοὶ 
ΤοΒοσ  Ὁ]6α δἵ τἰπι|68 ἴῃ ατοοκ μάντις (ἢ μαίνομαι) ; 

ΘΟΠΊΡΑΓΟ ΘΒρΟΟΐΠγ ὅογ, χχῖχ. 26 (ΠΞΣ ΘᾺ ἘΣ 6) . 

ὩΌΠ,, οοπποοιοά τῖτὰ παδί, ἰπ 1π6 Βαπιθ ββρίοσγ, 
γΟΥ. 8, β Δοί8}}}Υ το ἀογοά μάντις ὃγ [πὸ 1ΧΧ.), 
Ιη ἰδοῦ, μόννονοσ, θΟΤἢ 88 ἴο ἀογίνδτοη δηὰ τηοδη- 
ἴηρ, παῦα, πῖδα, 18 ἴο Ὀ6 σοι ρᾶγοα ἢ ἔπειν. ΤῊΘ 
τορ δὶ πἰῖοΥβ τὸ ἔπος, πὰ μΐοὶ [πὸ ΘΡΙτϊ οὗἨ 96- 

ἰονβῃ "ηΔηϊκῖ5 ΞΟ; δ6 ἀροΊαγοΒ τῃ6 ρτϑδίποϑϑ 
Δα ρου οἵ ἀοά. Ηο ͵ἰ8 ἃ δβροκοβιηβῃ οἵ ἀοἀ ἀπὲ 
(ον Ηἶω. Ἠδοποο Αδίοη οοιϊὰ ὑῸ οα]]οὰ 186 παῤὲ 
οὔ Μοβοβ (ἔχ. νὶϊ. 1). Ἐξ ν8 [πὸ Τοῦ ὁ οὔ 
(86 βρέ ν ίςἢ τοϑιάθὰ ἴῃ Μοβοβ. 1)ουθΕ 688, Ἰη 
τ6 Ὠἰρηοβὲ βοηβο, Μοβοβ τναβ ἢἰ 80] τῃ6 πηαδὲ. 
πὴ πε, Οοα Βράκα ποι τὸ ποι}, ποῖ ἦη ν8- 
Ἰοη8 δηὰ ἀγολίπιϑ ἀπ ἃ ΘΠ ΡΤ Ὰ5 (ΝΠ. χιὶ, 6-8) ; ποῖ, 
{πὲ 18, 88 ς δηῃοιπορὰ Ὠϊπι8.}7 ἴὸ Αδγοὴ δηά 

Ῥιοίη οὔ Ακκδ, οἱοα δοιὰ [ἢ 6 ἈΓΠῚ5 ἐμαὶ ἀϊγίάο {Πἰδ ῥἰαίη 

ἤοτα ἰδδὲ οἵ σξτεοὶ, οὐ ἔμ Ὠοσὶἢ δἰὰθ οἵ ἔμο Κίθποῦ, γοῖ μὸ 

ὭδδΥ ἴδο ἔοοὶ οὗ (δτηη9] 88 ΟὨΪΥ͂ ἴο ΙΦ8 76 ἃ Ῥαϑδαδ βίο ἴον [Ὠ0 

χγορ. ΤῊ Ϊδ πυουπὰ ἰ5 οογνοτοά πὶῖῃ δι6 ταπηδίη85 οὗ οΪὰ σι» 

Ρασ δὰ Ὀυ μη 5." --.͵Τ͵Ὰ,} 



δι.ὃΘὃΘὃΘὃὁΘὃΘὃΘὃὉὁΘὅὃὅΞῬΞἝῬἔΠἉ . ΤῊΕΡ ΒΟΟΚῸ 

Μίδα. Μιίπλ Ὑγ88 χἰπίοει Μιήλια, καὶ 9 ἤϊε ρεοριδίδδε σμο ἢ ἤτοι Ῥγορμεῦθθϑ ὙΠῸ 
Γαϊβοά Οοά ἰῃ φοξίαύς βίΓα Π8 οὗἩ ροεῖσυ, ] 1 πὰ- 
ὑπ δηἃ ἀδηῆςο8, θαίοτο 8} τ1π6 ῬΘΟρ]6 (Εχ. χν. 30} 
10 [88 Ὀθθὴ δεκοὰ (εἴ. τὶν ἰγθατίβο ἔγεύον 
ἐμηδη ὑπ Ζαυδεγίηπεη ὑπ Ἠγείμιαγ, «“αλγδιις 
]λιυμδεῖλο ϑργαολε, νο]. ἴν.}), ποὺν ἰτ σοπγοβ δρουῦϊ 
Ῥτορ ιοτς ννοσλθῃ οοηβεϊταϊο ἃ “΄ δἰ πί ἤσδηῖ ἰλιάτο Ὁ 

. οὗἩἍ τΠ6 οἱά (ἀδγπηαπ Ὠοαι ΒΟ ἰὴ ΟἾΪΥ, ὙΠ ΠΟΓΟΒ8 {607 
ἰδ δῃηὰ Ογβιϊδῃ υἱονν8. ἀβεϊμπθά τπὸ εν οὗ ργορἢ- 
ΕΟΥ͂ ζ πθῆ. 116 ΘΟΠΙΓΑΒΙ ΘΟΥΙΔΙΠΪΥ ὀχ δῖβ; 11 ΓοβῖΣ 
ἴπ [86 τιδὶπ ἀρο 1Π|Ὸ ΚἜΠΟΓΑΙ Αἰ τοΠοΘ Ῥοένθθῃ 
16 Ποδῖβοη δηὰ (μ6 ϑογίριιγαὶ υἱονν οὗ 186 τη ]- 
γοῦβθ. Τῃὸ βυδ͵ἠοοῦνα Ὠδίαγα Οὗ ΌΤΉΔῚ 18. ΤΠΊΟΓΟ 
αἰκίη τ ἴδ βιιδ] δον σΠγβοῖοΥ οὐἉ ΠΟΔΊ ΠΟΠ5π|. 80 
τ Π0 ἢ} τἴμ6 Εἰ ΠΟΥ τηιδὺ Π)οΡοΟΓ ἢ} Ὀ6 ρμ]δοοά. 856 
Ὑ8. Ὠοΐ, πκο᾿ Μιτγίδπι, ἴμ6 β βίου οὗ βςἢἢ ΣΟῚ 88 
Μοβεοβ ἀπά Ἀδζοῦ. ΤὮ6 οὔ)όςσῖῖνο βρίὶτῖῦ οὗ Βοῦ Οοά 
ΔΙοπα οἰογαῖοθ ἢοῦ δῦονο ΠΟΙ Ῥοορίθ, αῦονα ΠοΓΌΘΒ 
Ὀοίοτο πὰ δου μοσ. «Νοῦ ΟἿΪΥ τὴθ δοβίλϑυ οὗ θῃ- 
τῆ υδίαϑτη, δι 186 641πὶ νυ] τὰ Χν τἴδι δρίτι ψ ΒΟ ἢ 
ἰηίοτταβ {6 Ἰαυῦ. ἀν} }}5 ἴῃ μοτ. ΟΥ̓́ Φυάρα ἀπῇ] 
ϑδπιθεὶ 8 ὅλ ἜΧΡΡΕΒΘΙΥ βαϊὰ τπαὶ ἢ6 ν88 ἃ “ ΡῈ 
οἴ." ΟΥ̓́ ποης πη] πἷπὶ σλη ἰτ Ὅς Βαϊ 4, ἴπαῇ δ 
Ὑγ88 ροββοββθα οὗ [Π6 ρΟΡΌΪΑΓ ΔΌΣΠΟΤΙΓΥ πΕΘάΓᾺ] ἔον 
{πο οἴἕοο οὔ Φαάρο, ὀνθὴ Ὀεΐωγο τῃς ἀροίβιγο ἀδϑὰ οὗἉ 
ἢἷ5 16. Το ροβίποῃ οὗ Ποθούδὰ ἴῃ Βγδο] 18 [Π6τὸ- 
ἴοτο ἃ ὕυνοίοϊ ἃ ὑοϑάπιοαγ. Τῇ 1088 ΘΟΙΩΙΠΟΠΙΥ͂ 
ἩΟΙΏΊΘη Ὑ6ΓῸ ΟΑ]]0ἃ τὸ {[Π6 οὔτε βῆς ὀχϑγοίβαα, τῃ6 
πιοτὸ πιβηἑῆοας 18 116 ΨΘΆΚΠΟΙΒ οὗ [ποβ0 ὙΠῸ 5μοιϊά 
ἢανα Ὀοθη [Π6 Οὐδἢ8 οὐ αΐνιηο ἱπηρι1}150656. ΓΓΠδῖ 
806, ἃ οΟΙΏΔη, Ὀοσαῖηθ (Ππ6 σοηῖτε οὗ ἴπὸ ΡΘΟΡΪΟ, 
Ρύονοβ [86 τοὶ αχδίοηῃ ΟΥ̓ Βρί γίτ4] πὰ τΔΏ]Υ επ- 
ογρυ. Βυῖτοπ τΠ6 ΟΥ̓ΠΟΥ μδηᾷ, [Π6 πη γίπο τηϊρ Ὡς 
οὗ αἰνίπο ἔτ, ἃ8. ἀε! νογρὰ ὈΥ͂ δίοϑβοβ, σοῖο 8 ὈΓΠῚ1}}- 
ἸΔΠΠΥ ἴο νον. ΗἸΒΙΟΤΥ Βῃον 8 ΠΙΆ ΠΥ ἰπβίβῃΟΕΒ, 
ὙΓΠΟΓΘ ἧπ {{π|68 οὗἨ ἀϊδίγεβϑ, Ὑγῆθη πιὸπ ἀεβραίγεα, 
ψΟΙΊΘΠ διουβοα δηᾶ βανθὰ τποῖνγ παιίοη ; δι ἴῃ 4]} 
διι ἢ ΟΑΒ0Β ΓΠΟΓΘ πηιϑί Ὀ6. δὴ ἀποχτηρτβηοὰ βρδυὶκ 
οὗ (ἰἰ6Ὸ οἱὰ ἢτο ἴῃ τ0 ῬθΟρ]6 {ποιηβοϊνο8. [δβγδο], 
ΤΟΥΤΩΟΓΙΥ Ἔποουγαρσοά ὈΥ 1Π6 στοϑῖ Ἔχρ οἷς οὗ ἃ Ἰοῦε: 
Βαπάοα τηϑη, 18 ΠΟῪ αυϊοκοηθα ὈΥ ἴὴ6 ρ]ονίην 
ποτὰ οἵ αὶ ποῦ]6 Ψοτηδῇ. 

ΤὨδ πᾶπιο ᾿)6ΌΟΓΆ}} ἀ068 ποῖ Οσσῦῦ ΠΟΙ (Ὁ (δ 6 
ἤγϑι τἰπιθ. [τ 88 αἰδὸ Ὀόσηο ὈΥ̓͂ {Π6 πιιγ86 οὗἨ Ἐδ- 
Ῥοσοα, ὙΠῸ νγ88 Ὀυτίοα ποᾶῦ Βοῖπε] (εη. χχχΥ. 8). 
Μὴν ἤπά 186 παπιθ Ροσι ΑΥΙν ἀρρτορτίδίθ [Ὁ [ἢ 6 

οἴοϑϑ, 118 ῬΙΓΌΡΟΥ ὙΦ ΊαΙπΝ 18, “Ὅσο; δηά 
μ᾿ 6]]Θηΐο’ ΟΥΒΟ]68. αἶδὸ Ὀθο8 Ὀ]ΑΥ͂ Δῃ ἱπιρογίαπι 

ατί (οἴ, Ῥαιι8. 1χ. 40, οἴς.). 15 Ὠοποῦ ΠΟΥ 6η- 
γογοί, Βονονοῦ, ΟὨΪΥ ἴῃ ΠΟ Ββθατης8 ΟΥ̓ ([Π6 ΘΥΤΟ6- 
ὐβ ἀογνατίοη οὐἨ ἴϊΘ Ὠβπιδ μιθίέα ἔγοπι πιείος, ἃ 

ξοησ. [π |ἴκὸ τρᾶπποσ, Πουογαμ (ΓΞ Τ), τῃ6 

Ῥεα, 18 ἦοί σοηποορά τῖτπ ἀαύαγ (ἼΞΤ), τὸ Βρθακ ; 
ὯΟΓ ἀ068 ἔξ ργΟρΓ] ὃ πιϑδη [6 “' ΠΊΔΤΟΙ Οὗ 1π6 5668» 
((ἀθβοηΐι8) ; πείθμογ 18 τ “Ὀαζχίησ" (ΕΓΒ) ; Ὀπῖ, 
δὲ κιεζί(α ἴτοτῃ πηείϊ, ΒΟΠΟΥ͂, 80 [οθογαὴ ἰ8 τὸ Β6 

ἀοήνοα ἔτοτα αεδαεὴ (57), ΒΟΉ δ͵8ο ΤΘΆΠΒ 
ΠΟΠΘΥ͂, ἴδο ἰῃίοτομδηρο οὗ Τὶ πὰ 9 οὶ σ᾽ ΥΟΓΥ͂ σΟπι-! 
ΣΏΟΠ (λομογ, ἦἄοποβ, εἴς.). Τεθοσαῃ 8 ἃ [οππα]6] 
πδπιῈ πκίη ἰὰ πιϑληΐϊηρ ἴο ἴΠ6 (ἀογιηλη ΕλΙηᾺ,] --- 
δηά (0.8 ποῖ ΠΟΟΟΒΒΑΓΙΪν ἱΠΊΡΙῪ ΔΏΥ ΤοΙογοποῦ τὸ [ῃ6 
Ῥτορμοῖς οϑῆοθ ἴῃ (6 σαϑθ οὗ οὐγ 1)οθοΓα ἢ ΔηῪ 
ΤΆΟΤΟ [μη ἦν [πδὺ οὗὨ Ποοοσλ᾽ 5 ΠΌΓΒΕ. 

Α ποσωδη οὗ αὶ βοῖγ δρίσιι, ΓΠ ΤῊ9 Γαΐ. 
ΤῊΘ ΤΔΊΟΥΙΥ οΟὗὁὨἨ ὀΧροβίϊογβ, δποίθηῦ 88 ψο}} 88 
ἑμούσογη, Τρ ΓΩ Τωαριάοτι 8485 ἴη6 πδηηα οὗ ΠοΡο- 
ΤΆἢ 6 Ὠυδυδηδ, ΥὙΕἴ 1 ταϑ [6}1 ὈΥ̓ πιλὴν τπλῖ {ΠΟΤῸ 
ἽΝ 88 δοιηοῖ δηρ ρΘΟΌΪ ΑΓ ἴπ τη τοτά5. ΕΠ Ώ6 οτάϊ- 

ΤῊΕ ΒΟΟΚ 

ΙΗ [βτοιι ἴμὸ διῶ τοοί νἰτῖι ἐγιεὶχ, ἰπδυδλιτίουα, δηὰ 
ἀνηιείΣο, οτατηοὶ, δῖ -- πε} 

4 [ἜΏδὺ ἴεν Δρρ δυο. ἰγθ ἜΠΘΥΖΥ Ῥγοσοδὰβ ἔγουι ἃ ᾿Ἰσο ΟΝ, 

4. 

᾿Ναελλοικ. ΤΑδφοίοσίο, ἢ 

ΟΕ 0 6Ε3. 

ΠΔΓΥ͂ Ἰη᾿ΟΓρτγοϊδοη ννότο ἴπ6 ἴτὰθ ΟΠ6, ἴἰ που]ὰ ὃς 
ὨΔΙΙΓΑΙ ὕ0 Ι00Ε 4180 [Ὁ ἃ βιαϊοπιθηὶ οὐ τπ6 τῖθὲ τὸ 
ὙΓΒΙΟΙ 1Π6 μαδβρδηαὰ Ὀο]οηροά. [πη δεοογάδποο σὴ 
186 Βἴν]6 οὗἁὨ [Π|0Ὶ δῃοϊαπίβ, [Π6 ἀρδίπαύοη που 
ἤδγο ὕθθη δῇ Ἰολϑὺ Οἤ 6 τοροαῖρα (αι οἢ. ν. 1). Τὸ 

Ἶ τὰ8 Κα ἰῦ Β6ο απΐῦ πδῦιγαὶ ἴογ ΠΘΌΟΓΆΪ Αἰνγδγϑ τὸ 
ἜΡΡΘΑΓ σπἰτποῦὶ Ποὺ ὨπΒὈβηά, 11 86 τὸ 6 δϑβυπιηοά 

ι Ὧδ6 τ85 του ἀοδ. Το ανοϊὰ τῇ 8, βοπιθ οἱά 
δ ννῖβ Ἔχ ροβίζοῦβ αϑϑὸῦς ἴηι ΒΆΓΑΚ νγὰϑ ΠΡ ἢπ5- 
Ὀδηά, --- Βαγακ δηὰ Γαρρἰά δοῖπος οἵ Κὐηἀτοᾷ βἰηϊῆ- 
οϑτίοπ, Πα οΪν, “πη " δπὰ “ ἤδπο." Βαϊ 
ἷπ 1} μῖ8 Ὧ0 Αἰτοπίοπ ἰ8 Ῥδιὰ ἴὸ τῃὴ6 Ὀποοπιπιοη- 
Π688 Οὗ 116 Ῥῃθῃοιλθηοπι ργοβοῃ δα ἴῃ 186 ρεγέοι οὗ 
ἃ ΜΌΠΙΔΩ 800} 8 )ΘὈογϑῃ. Υαῦ ἃ δυχπιΐη 
βρί γῖς τη5ἷ ΠΟΓΒ ἢδνο Ὀδοπ, ἴυ ᾿ᾶνα δἰιδιησδᾶ τὸ βαοῆ 
ἀϊβεποῦοη ἴῃ ΙϑγΆ61} 10 ν᾽αϑ ἴῃ ρογίοος Κοορίης 
νγ τ [Π6 ῬΟΘΙΟΔ] οαδὶ οἵ 1[π6 ἰδηρᾳΑρο οἵ [6 δρῈ, 
τὃδιή 116 ΡΘΟΡ]6 βῃοι]ὰ ϑθοὶς ἴο ἱπαϊοδῖθ ἴμ6 σμᾶγδο- 
ἰογιϑεὶς τ ἰοῦ σᾶνθ ΠΟΥ ΠΟΘΙ ΡΟΥΤΟΙ ΟΥ̓ΡΥ [861], ὈΥ͂ 

68} ηρ ΒΟΥ ΥΒ5 ΓΝ. ΤΠ ἃ Ἐδρδῦϊα πόπιδῃ 

νγαβ οδ]]οὰ ΓΙ ΓΩΝΝ, ἔτοτι 2, βιτεησίὰ (Ρυον. 
χχχί. 10), --- δῃὰ 8 οοπίοπτίοθβ νοπιδη, ΓΝ 

ὈΛΣΥΤΘ (Ρτον. χχί. 19); δυᾶτγίη ΓΙῸΣ γιὰ 
[ΟΠ 188 νόοπιδη, ῬΤΟΥ. ἷχ. 18), ν6 ἃγὰ ποῖ τὸ τερσατὰ 

ἐἰμλ 88 8 ῬΕΓ ΠδΙηΘ, ἴζ Ἰηυϑὲ 8]50 δ δἰϊονθὶ 

[δαὶ ΓΥΤΕΟΙ ΓΦᾺ ἸΩΔΥ Ὁ6 τοπᾶεγεὰ “ πόπιδῃ 
οὗ τῃ9 τοτο δι ρίονν, " ΟΒρΘΟΙΑ ΠΣ ὙΥΠΟΠ ὙΓΘ ΟΟΠΒΙΔΕΓ 
ὙΠδὺ ἃ ἔσθ. υοαγίηρ, 11{6- ΚΠ] ησ Ῥογεοηδσα 580 
88. [Ὁ 18. ἃ ἔλοῦ, πιογθονεγ, {π8ὲ ἐαρρὲα (ἴοτο) 
ΘΟΟΌΓΒ ΑἸπιοβὲ 88 οἴῃ ἴῃ βρατγατῖνθ 83 ἴῃ ᾿ἰτογαὶ 
ἴλη . Ὑ7Ά8ΠῸ βαϊνδθοῃ οἵ «ογιιβαίθα δῖ 
“κα ἃ τοσοῦ (δα. Ἰχ}). 1). “κα οὗ διἰ3 του] 
ἴοτΟΒ685 ρῸ ἔστι" (200 Χ]Ϊ. 11 (19)). ἐρινη τὶ μὸν 
8Ππ00 οὗ [Π6 ΠοΓΟΘΒ οὐὗὁἨ ἁ βγποὶ 18. “{|Κ ἴὸ 
(Να. 1᾿. δ (4)). ΤΒὸ δῆμεὶ σῆὸ ἃ ̓ λρανδεῖ 
Πδηΐοὶ δὰ ““δγϑβ 11Κ6 ἸΟτΟ 68 οὗ ἤγο" (1)απ. χ. 
6). “Τ|1 τὴ οὗ ΕἸ145,᾿" ΒΑΥ8 ϑίγδεμ (Χ]Ύ. 1), 
“Βυγτοά [|Κ6 4 ἴοσοὶ. (ζοποογηΐην ῬὨϊποἶιΆ5, 
{16 ῥγίοϑι, [ῃ6 ΜΙάγαβὴ δαυβ, ἴμδὲ “ ππτὴ (6 ΗοΙΥ 
αμοβὲ δ]1οὰ μἷτπη, ἷ8 ἐοππίοπδηςο ρίονοὰ [ἴκ6 
ἰοτο ἢ!68 ̓ (υἱαίξω, ὕζωυάσες, αὶ 40). 

ΤἼδ βρὶ ϊ οὗ Π ΡΟΣ τγὰ8 |1Κ6 ἃ τοτοὴ ἴον [βγϑεΐ, 
Κἰπά πρ (Πποῖγ Ἰδηρυϊὰ Ποαγῖ8. [1 τγῶβ [Π6 βόνεῦ 
οἵ ΒΕΓ Ῥτορμοῦς Ὀγθϑῖλ νυ μἰοι (6}} οα τι6 Ῥθορίε. 
ΤῊϊς ἰ8. ([Π|0 βοογοὶ οὗ ποῦ ἰηῆἤμποποο δηά ΥἹΟΙΟΥΥ͂. 
ΤῊ ΤΠΟΓᾺ] ἘΠΟΥΡῪ ὙΓΒΙΟὮ νγᾺ8 δῇ οῦκ 19 σϑοεὰ [0 
ἴϊι8 ΒΟΌΓΟΘ ΟΥ̓́Θ ἴῃ (᾽6 σταιητηδῦοδ) ἔοττα οὗ {διὸ 

ποτὰ ψ ποι ἀδϑοτίιοβ ἰϊ --- ΠΥ ΤΟΞ.,, ποι ὈΣΤ 52 

ΑἸ οὶ μι ἐμο ἕοσπιοτ, {6 ΤΡ Ὁ ὀοοῦγα δαϊ οποδ, 
8589 ἡυἀᾳοᾶ Ιεγ86]. . [ΠΑ ϑπλι ἢ 88 ἰὴ {116 ἹΕ οἵ 

ΡΓΟΡ ΘΕΟΥ͂ 816 δὰ τ6 ϑρίτι: οὐ Οοά, 5ῃ}6 νγββ δ ὶὲ 
ἴο )υάσε. Νοιντβιληαίηρ ΠΕΡ ταρὶ δπὰ βαπιῖπν 
βρὶ τ, 886 τ)χᾶϑ πὸ ἔλπδῖς. ὅΠο ἡπάμοα τὴς τπγοην- 
ἰηρ' ῬΘΟρΙΘ δοοογάϊηρ ἴο τῃ6 ῥγίπεοῖ ρ]68 οὗἩἨ 186 αν. 
Το ]ἰδάοσῃ οὗἁὨ τ 8. “ νι ῖ58 'τσοτηδῃ "ἢ ψ͵53 ἴδ6 ν]-- 
[ ἄοτῃ τονοα]οα ὈγῚ αοᾶ ἴῃ Ὠΐ8 Ιατσ. 8:6 ἀ6415 ἴῃ πὸ 

πιγβίογίοιι8 αηὰ αὐνῆι] ἤθττοσβ. Τμὸ ὈΘΙΦῸ ()πἀν- 
τηθηϊ), ἰοῦ τυ ϑίοἢ ἴϑγ86] οϑηθ ἴο ΠΟ οΟΥΒ᾿, νγυ88 οἶδα 
- ἀἰὰ ῃοῖ σοηπίβι ἰῃ ἀδγκ βανίηρβ, Κὸ ᾿ἴδ6 τογϑὸϑ 
οὔ τδ6 Ῥγιμία, τποῦ ἢ [688 αἶϑο τ γὸ ς8]]οὰ θέμισ- 

τες, θέμιτες (βϑιαία:ο5, ΘΌΞΩΣ! ̓ οἵ. Ναρεϊευδοδ, 
Ρ. 188). ΤῊ ςΟΙρΑτΊ90ῃ 

τ τη6 Βρηίηχ, ἰηϑβε τοὶ Ὀγ Βοοδαγὶ (ῬΛαίες, γι. 
171}, νγὰβ ποῖ ἴογιυπδῖο ; ποῖ ουϑῆ δοοογϊηρς ἴὸ [16 
ποίΐοπβ οὗ ἴπ6 γτδιηπιατμ ϑδοοζγαῖθθ, ὙΠῸ ΓΟΡΓΟ- 

Δηὰ ἐποτοίοστθ ἔπ τοῦ προ ἄρυτδί νοεῖ οἰ ογαοῦατίσε ἰξ 
δα, ὈΥ 8 κογὶ οἵ αδἰἰϊγαοιϊίζοη, δ ἰδαϊηίυθ, ὑοξ ταιδουϊϊπό 
ῬίυΓγδὶ εἶγοϑιι 1. --- Τκ.} 

Ὧ . 



ΟΗΑΡΤΈῈΗ ΙΥ͂. 1-11. 88 

ἐρηϊοὰ ἐμο ΘΡΕΪΩΧ 88 8 Ὡδονα δοοί βαΥ ον, ὙΠῸ οΟ-, 
ολτοποά της Πδτὰ 
ππαογβ πα ΒΕΓ δίιδία 8 (οὗ. ὅδορ, 2ὲι6 σγιδολιδεΐε 
δράδισ, Ὁ. 15). 

γεῖ. 56. 886 δπδὲ υπᾶδνρ [86 Ραϊτο-ἴσϑο οὗ })6Ὁ- 
οσδθ, ἴζηάονῦ [86 ρδ]πὶ 51}}} Κποννη ἴο 16 παυταῖου 
88 1ἴῃδῖ οὗἩἨ)ΟΡοΟΓΔῊ (οἴ, “μα γ᾿ Β οὐ Κ,᾿" ἰὴ Τῆδτη- 
εἶδ). [τ 15 ἱπιροϑβϑίῦ! ἴο δοὸ ἢν Ο. Βυτίςθοῦ 
(ἰὐεἰαν ἀδπ ᾿βανυμιία8 ἀον Ποίΐοπθη, Ρ. 523) 5ῃου]ά 
δΡΘΑΚ οὗἉ “ 1) ΡΟΥΔΕ-Ρα] π|8. 856 Βα τη ἀ6Γ ἃ ΔΥῸ 
ῬνϑΪπι, ρα] ς ἀπὰ ἔγοθ, δοσθβδί θ τὸ 411; ποι Κα 
τὸ σοσπδῃ Κ᾽ εἸ]οάα, πο, δοοογάϊΐης τὸ Τβοΐτι, 
δά ἴῃ 8 ἵν ΤΟΓ, δπα ἴὸ τ ἤοπι ὯῸ οἠο ναϑ δαταηϊτοα, 
πὶ ΟΥΟΓ ἴὸ ἱπούθαβο [Π6 νϑηοσζαϊίοη ἴῃ ΜὩΣΟΝ 8806 
γ88 [6] Δ, ὙΤΊχθ ΡΔ]πὶ ννὰ59. 1ῃ ΠΟΠΊΠΊΟΙ ΒΥΤΏΡΟΙ οὗ 
811 Οδῆδδη : [ἴ διἱοστιοὰ 16 οἱπβ οἵ ὕοζῃ τ Πα» 
ἸἩἰςίδη8 (Μίονε τϑ, 11. 1,.7) ἀπά τη6 2.8.1: ἘΤΟΙὰ 
τπεϑα. φοἶτιβ, σατυϊοὰ [ΔΓ πὰ υνἱὰα Ὁν β6ῖ]0ΥῈ -- δηὰ 
ποῖ, 35 18. ΡΌΠΟΓΔΙΥ ἀϑδΌ ΠηΘα, ἔγοτη [6 ἈΡΡΘΔΓΔΠΟΘ 
οἵ [86 οοακῖ θη Δρργολο πο ΠῸΠι, 8068, τ ὶς ἢ 
διοτποὰ τη πΥ ΟΙΠΟΥ τῆΐῃ 8 ὈΘα 468. ρα] τη- ἴΓ068, -- 
ἈΙΌΣΘ (πὸ σι δῖοτ ΟΥ̓ οΑἸ ἴἰπρ τηο86 το ὈτουρὩϊ 
ἴδεῖη ΒΟ ἰοἶμη8 (φοῖνιξ, ([πλ6 Ρᾳ1π|). ΤῊ βυτη}ο]- 
ἱκπὶ οὐ τῆς. μαΐτα, ψ ΠΙΟΝ τμ6 ἀποίομ!8 δαἀπηιγοὰ ἴῃ 
Ἱκ]οβ, τε ὕδβξοι οἡ ἰάδι5 τ] ἢ τνοσο ἀπ Κηονῃ ἴο 
Ἷετβοὶ. [τ τοϊοστοά ἴὸ (86 υἱγῖ οὕ Αρο]]ο, ποῖ ἴο 
ἀιν] δ Ποη. 
Βοῖοι Β6- ἘΑΤΩΔΗ αηᾶ Βοίἢ-61, οὐ Μουΐὶ 

ἘρμταῖσαΣ ΒεΓ}-6] ἸΑΥ͂ ὁπ ἴπ6 Ὀογάδγ Ὀδίνγθοη 
ἔλοίφαι δὴ ᾿βοπ͵δπ; 80 κου θα Αἰδτοῖῃ 
(ϑοξἢ. χνυὶ, 9). Ἡοβήηπβοη (ἰἰβοονογοὰ δὴ Αἰᾶγα ἰπ 
πεῖ τοσίοη ( δι δέ. ένα. ἱ, 515). Νοῖ ἔὰσ ἕτοπι ἴζ, π6 
(ἈΠΠ6 ἴ0 8. γυΪδοο, ΠΔ|10 ογ- ἢ πὶ, ᾿γίηρ ὁπ ἃ Ὠΐρῇ 
ἈΠ}, τρίοῖι μ6 τοραγάθα απ {πὸ Ἐδπιδῃ ἴῃ Βοπ᾿δσηΐῃ 
“πάρ. χῖχ. 13), Ψ8ΠῸ Ἐϊογ (χνὶ, 587, 538 
σαροβ ΤΎΔΠ5]. ἱν. 230]7}, ἰἀοπεῆοθ ἴὸ τ τη6 
ἈΠΠΔ Οὗ ΟἿΓ Ῥδϑδασο. οἵἷῆ σοι ]οοῖα 68. Ἀγ ἴ6η- 

ΔὉ]6, αἰῆσθ ΠΟΙΠΟΥ ἱπιογίογοθ υυῖτ τὴ6 βιδίαπηθης 
{δας ΠεθΟγΔ ἢ δαῖ μοῦινοθη Β61}-Ὁ] δπὰ Βδηηδῃ, οἡ 
δίουπε ΕΡΏτγαΐτα, τ-τοὴ ἔΠὸ ὑογάογ, οὐἁὨ ὀουχβο, ΚΘ 

ΒοΙλΕ] 1156} (ο(. ἼΣΞ, Ζοβ. χυὶ. 1). 
οιβ. 6, 7. Απῃὰὰ 8586 δοηὺ διῃὰ οδ]Ἱϑᾶὰ Βδσαῖκ 

ουΐ οὗἁἨ ἸΘΘΒἢ-ὨΠΔΡΒΔη. Τ]δὺ ὙΠ ΠΙΘἢ ΘΒΡΘΟΙΔῪ 
ΠΌΠΙΟΒ ἴὸ νον ΠΟΓΟ, 8. {16 ΠΟΤᾺ] ὉΠΙΤΥ ἴῃ νι ἰςἢ Π60 
{Π|065 56] ςοητίπποὰ το δ6 θουπὰ τοροῖποσ. Π6Ρο- 
ΤΑΝ, [πο ας ἢ τοὶ οηΐ ἰπ (6 βου ἢ οὐ ΕΡὨγαΐπι, Ἀδὰ 
ΒΟΥ ογ65 ἤἄχοά ὁ [Π|Ὸ {Ὑτάπην ὙΠ ἢ ῬΓοββοα 68 
ΟἴλΠν οἡ τῆ τῆρο8 οὗ τπ6 ποιῇ. ἢ116 οὗἉ τῃ6 
Ρτυδῖβ αἱ ΘΉΠΟΝ ποθ ΒΡΟΔΚ, 8.16 που υἢ 6 1688 ο8ῃ- 
ὨΟΐ Γρβῖ Μ᾿ ΉΠ6 5Γ86] 18 ἴῃ θοπάμρψο. Βυιῖ 586 [ΓΠ8 
ἴο τῆς ττῖρδο5 πηοϑῦ ἱπητη θα αἴθ] Υ σοποοτηρᾶ, Εἰ ράθβἢ, 
ἴο τῆς πογ νοβῖ οὐ [Κα ΗΠ ]6 ἢ, 88 θθθη ἰἀοπεβοα 
ἴῃ πιοάοτη {ἰπλ08, 8111} ὈρΑΥπρ 115 οΟ]Ϊὰ πᾶπιθ. [ἐ ἰ8 
δἰτπαῖοὰ ΠΡῸΝ 8. ΤΑΙΠΟΥ Πρ τίᾶρο, ἰῃ ἃ βρίοπάϊὰ 
τοσίοη (Ποῦ. 11}, 866 4. ἴπετο, ἱπ ΝΑΡΒΙΔΙΙ, ᾿νοὰ 
ΒΑΡᾺΚ (“ΠΡ τ ηρ,᾽ ΠΚὸ Βδγοδβ), τἴῃ6 τηδπη ἢχοά 
οη Ὀγ ΠΟ ογδὶὰ ἴὸ ὈΘοοτη ἴη6 1 θογαῖοτ οὐ ἢΐβ ρθο- 
Ῥίο. ΤΏ ΠπΑπΊΘΒ οὗἉ ἢΐβ ΓἈΤΠΟΥ δηὰ ὩΔΕνΘ Ρ]ΔοΘ 8ΓΘ 
ΟἈΤΕΙΥ ρίνοη, μοτο, απ δσαΐη δ οἢ. νυ. 1. ΤΠ6 
ων οὐὗἩἨ ὨοΡΟΥΔ ἢ 8 ἱπῆποποθ βῆονγβ (8617 ἴῃ τῃ6 

ττμδι Βαγαῖος, (που σῇ Ἰἰνίπρ' 80 ΤᾺΣ Ποτίῃ, τοϑα 
ΔΙΒΎΓΟΓΒ ΠΟΥ ΒΠΠΠΠΊΟΠΒ (0 ἴη0 ὈΟΓΩῸΓ οὗ Βοη͵δηΐῃ. 
Αἵ τῃς 9841|6 πιο, ΒΑΓ Κ᾿ 8 οροαΐοηςο ἴοὸ ἴΠ6 .8]] οὗ 
τπ6 ῥῬγορῃοίοαβ, 8 ἴπ [1361 σοοὰ ενΐάεποο, {πὶ Π6 
ἴδ τῆς ἕδ! ]οα ἀο!ἑνογον οὐ [δγϑθ]. Βιιῖ 86 ποῖ ΟΠΪΥ͂ 
(8}}5 τη, ποῦ ΟἾ]Υ ἱποϊίαβ Ηἷπὶ ἴο τ 6 ςοηβίεϊ ; δἰι6 

Ἰ (ΒΕΑΣΙΥ (“ειοϊαὴ Ολϑιγελ, Ἰ. 352): “0α ἴπο οοἴηδ οὗ ἴδ 
Βοιηδη Βοιρίτο. “υάπα ἰ5 τοργοεσηίϊοα 88 ἃ ποιηδῃ δβοδίθα 
Ὁπάον 84 ρα]ε-ἴτεθ. σδρενο δηὰ ποορίηρ. [ΙἋἐ ἰδ ἐΐο σοπίγαϑ 
οἵ ἰδαὶ ὄστιτο ποῦ ΜΠῚΠ θϑδέ ρἷδοθ Ὀθίογο 5 ἴμ) σμπαγδοίδσ 
δ:ιμὶ οδὶὶ οἵ Ὡθῦοσαῃ. [Ιἱ ἰδ ἐῆθ δλτοθ Τυἀξοαη μα] ὉΠ ΟΣ 
πηορο βου ἀἤο δία, Ὀθ ηοὶ πίί ἀονγησδεῖ ονοδ, δηὰ 
τοιάοὰ μαικῖδ, πὰ οχε ἡρστισμοά Ὠοροδ; πΠῚ 81} ἴδ ὅτο οἵὗ 

4180 ρίνοβ ἷπη [16 Ῥ]δῃ οὐ ὃδδῖι]6 νος μ6 τηπβὲ 
Ὀόοδῦβο ἴ86 ΤὨρῦδηβ ἀἰϊὰᾷ ἠοῖ  ἔ]]ονν. 

ὅο, απ στοά δ γ ἄσαν ἰοτναγὰ Μουΐὺ ΤΆΡΟΣ, 
νὰ ἴδῃ που δαηᾷ στὰ οὗὁἨ ΝΗ ΑΙ δηα Ζοῦι- 

ἴαιι ΟΥΩΡ ΠΙΓΊΠ}2) ΣΙ ΤΙΣ ΠΙΡΟΘλ ὙΠ). 
Το ποτὰ ὙΠῸ ΑἸντταγ8 σοπνογβ {πὸ ἰάοα οἵ ἄτανν- 
ἴηρ, Ὑ ΒΟΙΠΟΣ τηΔὶ τ Ι ἢ 8 ἄγαν Ὅ6 (ἢ6 δον, {Π6 
ἕαττονν, οὐ Π6 ργοϊοῃρβά ξοῦπα8 οὔ ἃ πιιδβίοα! ἰπεῖττι. 
τιθηΐ ; {τορίσα!ν, ἰΐ 19. 4150 τιϑοὰ οὗ {ἰἸὸ Ἰοπς ᾿ἦπὸ οἱ 
δΔῃ ἍΠΗῚ, δἰ νδηοὶπρ' ΔΙοπρ' [6 ρ]αίη. [18 τηδαηΐηρ 
ἤστο, ΠΟΓῸ ἴπ6 ΟὈ)οοὶ τὶς Βαγακ ἰ8 ἴὸ ἀταὰν ἰμ 

Ραϊ ἐπ δποίμου οἰδυβο, “ΠῚ ΤῸΝ ΓΙ Ὁ), 
18 τλδθ ρ]αίη ὈΥ ἴΠ6 ΒηΔΙΟ ΌΙ8 ράββᾶρο, Εἰχ. χὶδ, 

21. ὙΠοτΟ Μοβ65 βαγβ, ἸῈΞ ὩΦ2 ὙΓΙΩ͂Σ ἼΦΙΘ 
ὈΣΠΒῸΣ; Δηὰ {πὸ Β6Π86 8 οΥἀΘ ΠΥ ταὶ 
(16 δια "168 ΔΥῸ ἴο Βδογίβοθ ἴΠ6 ῬΆΒΒΟΥΘΥ ΟΠ6 ΔΘΓ 

δποίμες (35), βϑοὰ ἱπ ἐϊ8 τστη ΚΠΠΐηρ, 118. ονσῃ 
ἰαπὶῦ. ὙΤ]Ὲ βαῖὴθ ϑιιοσοβεῖνο τοῖο 18 ΠΟΓΘ 6ῃ- 
)οἰποά Ὀγ Ποῦοσαῆ. ΒΆΓΑΚ 8 ἴὸ ὕΔΊΠΟΥ ἴαὲπ ἴΠου- 
ΒΆΠᾳΑ τησῃ ἰονγαγά τηουηῦ ΓΆΌΟΥ, 0Π6 ΔΡΟΥ Δηοῖ 6, 
ἴπ 8η18}} βαιιαἀ8, ΤῊΪδ8 ἱπιογργείδιοη οὐὗὁὨ 1Π6 ποσὰ 
8 διγθημτ Ποποά ὈΥ [86 ΟὈΥΙΟΙ8 ΠΟΟΘΒΕΙῪ ΟΥ̓ [6 
(886. ΤΠα ἱγγαηῖϊ τηϊιδῦ ἤραγ ποίπίηρ οΟΥὗὨἉ ἴπὸ τἱείηρ, 
ἘΠῚ {πὴ9 Ποβῖβ ἃγΓῸ δϑβοι ]οά , θυ ΠΟῪ οδη ΤΠΘῚΓ 
τιον 68 Ὀ6 ΠΟΠΟΘΑΙοα, π1Π1658 ἴΠῸν ΤΟΥ 6 ἴῃ 8118] 
ΠΟΙΡΑΠΙο8}. ΕῸΣΓ [Π6 Β8Π|6 ΓΟΆΒΟΠ [ΠΟΥ 816 ἴο 
ἈΒΒΟΘΙΏΡ]6, ποῦ δἱ Κοάσβαῃ, δι δἵ ἃ σϑηῖγαὶ ροϊηῖ, 
ΤΟΘΟΠΥ ΔΟοςοβΒ 0]6 ἴὸ {Π|Ὸ0 βΒανθγαὶ {ῦοβ. Μουπὲ 
ΤΟΥ (υ)εὑεἰ 7 γ), βου ἤνγοβο οὐ ἴπῸ6 ὅφα οὔ Τίῦο- 
τδϑ, ἰ8 πὸ τηοβί ἰβοϊδιοά ροίηϊ οὗἩ ἀδ11|66, τί βίης ἴῃ 
16 ἔοττῃ οὗ ἃ οσοπὸ αὔονα [Π|6 ΠΠ|0, δηα νἱ3}0]6 αἱ ἃ 
στοαὶ αἰβίδηοο, τπουρἢ 18. ΠοΙρμῦ 18. ΟἿ] 1755 
(δοοοτάϊηρ το Βομαυροτι, 1748) ὕϑγ. ἴοι. ὃ Βαγακ, 
ΒΟΥΟΥΘΓ, 18 ποῖ ἴο σοιηδίῃ ἴπ ἢἰ8 ροβίποη ὁπ 1ῃ6 
τιουπίαίη, 10 Θ΄5ο γα 8 ΕΥ̓ΤΆΠΏΥ δ [0 Ὀ6 ὈΤΌΚΘΟΗ, 18 
ἴοτοοβ τηπβί Ὀ6 ἀοίοαϊοα 1η ἴΠπῸ Ρ]αΐπ : ἴογ ἴ[Ππότγὰ τῃ6 
ἴσο σδαγίοίϑ οὗ ἴπ6 ΘΠΟΙΩΥ͂ ἤᾶνα 1Ποὶγ Πο]4 οὗἉ βοιίοῃ. 
Ηρηοο, οθοσϑὴ δἀάβ πὶ ϑΊ5ΟΥΆ νν1}}} οΟ]]}οος ἶ8 
ΔΙΤΩΥ δἱ {πὸ Ὀτοοῖς Κα Ἰβῆοη, ἱπ (Π6 μ]αΐη οὐἹὨ ΨοΖτοθοὶ. 
“Απᾶ 1᾽ - 5.16 ΒροδκΒ ἱπ [86 “δρις οὗἨ Ζ6}ο- 
γΔ}}  --- “ν}} ἀγα Ὠἰπὶ πηΐο ποῦ, απα ἀο] ἑνοῦ 
Ὠΐπι ἰπηῖο {πἷπὸ Παπά." 

ψεσ. 8. Απᾶ Βδχὰκ βαϊᾶ, Βδσὴκ Π85 πὸ ἀουδι 
88 ἴο ἴΠ6 ππιτἢ οὗὨ ἸἸΟΓ ΟΤΒ, ΠΟΙ ἀοθ8 ἢ6 ἴδε (6 
ΘΠΘΙΏΥ͂ ; Ὀυ1 γεῖ μὲ Ψ11 ρὸ οἡἱγ 1 Θοθογαῖι κὸ πὶ τἢ 
μἶπι, ποῦ ψιποῦῖ μ6Γ. ΗδΥ Ῥγοβοησο Ἰορἐἰπηα ΐχο8 
106 πηάονιακῖηρ 88. ἀϊνίηθ, 10 βῇονβ ἴ6 1Π 0.08 ἢθ 
ΒΌΙΩΙΩΟΏΒ, ἐπὶ 6 δοΟ Κ8 0 ἰηϊοτοβὶ οὗ ἢ18 ον ἢ -- 
(δι 1 16 8ὴ6 ὙΠῸ Βι1:Π|Π0Π8 ἴποη. Ηδ τ ῖϑ πο 5 ἴο 
βίη (ΓΝ 88 [Π6 ΘΧΟΟΌΪΟΥ ΣΏΘΓΟΙΥ ΟΥ̓́ΤΠ6 οσομμτηδηά 
τ Οἢ ΘοΙηθ8 ΓΠΥΟῸΡ ΠΟΥ, Τῆς διοπιρῖ ἴ0 ἄγαν 
8 ῬΆΓΑ]]Ο] θούνοθη Ποῦογαῖ δῆ Φοδηπο ἀἾΑτΟ, 
ΤΠοῸρ ἢ ἰδ ΓΟΒΟΙΥ δα ρι 518 1186], 11} ΟὨΪΥῪ τοις τ 
ἴο ΟδΕ[π|αῖδ {Π6 ΤΏΟΤΟ ΟἸΘΑΥΥ [86 ῬΟΟΙ ΔΥ ΟΠ ΑΥ̓ΔΟΙΟΥ 
οὗ 86 Φον 5} ργορῃοίοβθ. ὍΤΠ6 ᾿δίτοῦ ἄοο5 ποΐ ΠοΥ- 
861 ἄταν {6 βιυγογά, ὉΥ 1Ώ6η δ6 'νου]Ἱὰ ποῖ ἤδνὸ 
ποοάρά Βαγαῖ. Δοδη, ἱκ Ὠθθογαῖ, Βροῖκα ῥγὸρ- 
πδπὶ ΟΓᾺΒ οὗ {τπ{ἢ, 848 6, ὁπ Ἰοΐηρ το] 4 τη δὲ 
“ (οἂ οοὐ]ά ἀμος τὰς αἱ ουϊ 50] ἀἴογα,᾿ 810 βίῃ] 
τορ] οα, “(6 Βο] ἀἴοτβ ν}}} ἤσῃῖϊ, δῃὰ τποη αοἂ ν}}} 
Εἷνο Υἱοίογυ ;᾿" Ὀπΐ 86 [ΟΡ ΟἹ] δραΐηϑι τῃ6 
ΘΠΘΙΏΪ68 οὗ ΠΟΥ ΘΟΙΠΙΓΥ, ποῖ [ἢ6 ΘΠΟΠ 168 οὗ ΠΟΥ 
(ἈΠῸ δηᾶ δρί γί [πιαὶ 116. [Ὁ γγᾶ8 ἃ σοτηδηῖς [αἰ τ Ἰῃ 

διὰ δ ΘΏΘΓΩΥ, οδρῸν ΓΤ ἴδ Ὀαδξξϊο, οομδάδηϊ οὗ ἐδ9 νἱο- 
ἐογ5.᾽ -- ΤᾺ.] - 

2 ΤΏ6 τοηδοηίηρ οἵ ἰδὁ ΤΆΓΣΧΙΙΠΙ Ὧ6ΤΘ 6 αὐἰδο το! δε καῦΪϊο : 
τ Αηὰ δῆ δὲ ἴῃ πο εἶεν, ἰὼ Αἰδγοίῃ θΘΌΟΓΔΏ.᾽" 

8 ΟἿ ΒΙείοΣ, χτυ. 898 [πρ59᾽5 Ττδιβὶ. 11. 811 ; αἰδὸ Ἐοῦ. ἱ!. 
881 6] 



84 ΤΗΕ ΒΟΟᾺΚ ΟΕ 7Ὁ006Ε8. 

ἔδο τίσ! δηὰ {τι ἢ οὗὁὨ Δ ΘΑΓΗΪΥ ἈΝ τὰν ἴον σι ἢ 
1:16 ΡΟΟΥ Ἰπδι θη {8]]: [86 νοῖος ν Ἀ] ἢ ςΔ]]οὰ 1)6ῦο- 
Τὴ 0 ΥἹΟΙΟΥΥ͂ νγδϑ ἴΠ6 νοΐοθ οὔ τπ6 {Ππΐνογβδὶ ϑουθ- 
τοῖσχῃ. Νὸ ἴἔγβοθ οὗ βοῃἰπιςηιἈ]} 8πι|, 16 (δδὲ οὔ 
Πθυποῖθ, οδὴ ὃ6 ἀϊθεοονοτοὰ 'ἱπ Βαύακ: πουοσῖῃο- 
1688, ἢ6 γΟΪΌΠΙΔΓΙΠΥ το ῦγοβ Ὀδἰηὰ 1806 δι ΠΟΥ ΤΥ 
Ἢ 8 ΟΠΊΔη, Ὀοοδυδθ (οα δηϊπιαῖοϑ δηὰ ἰῃβρίγοβ 

Γ. 
γογβ. 9, 710. 886 δπεδίᾶ: ὑδ6 οχρϑάϊδουι οἱ 

ὙΪΟῈ μου ζοθδῖ, 6)8}1 ποῖ ὍὈ6 10. ἐδΐτ6 ὨοΣ- 
ΟΡ; ΓὉΣ ΦοΒονδὴ Ὑ0Π1 αἷνὸ ϑ'΄βοσα ἰηΐο [89 
Ἀ8η4 οὗἩ 8 τοϊθδῃ. Τῇ ΥἹΟΙΟΤΥ Ὑ01}1} Ὀ6 ϑογιοά, 
ποῖ ἴὸ Βαγαῖ, Ὀὰῖ ἴο οῦογαίι. [1 ὙΠ2Ι δ 8βδἰὰ, 
“8. οΙήΔη ΓςοΟηηϊπογοὰ ὅϑ΄ϑογα. ΤῊ ἰ8. 180 ἢγδι 
8:.ἃὰ οὈνίουϑ πιορβπίηρ οὗ ἴΠ6 νογὰϑ; ' Ὀγ ἐπ6 ἀερὰ 
οΟἵἨ Φαεὶ τπὸν σόσγ (Ὁ 8}1οὦ ἴῃ γοΐ Δηοῖ ΠΟΓ Β6Ώ86. 
ΤῊ Ποποῦ οὗ μονίηρ ἀονῃ δίϑογα αἰά ποῖ (Ἀ]] 
ἴο Βατακ. Νουογῖῃθ]ο0 55, Βατγακ ᾿π51818. οἡ ἢϊ8 οοη- 
ἀϊοη. Ηδ ν;}}} πανὸ 06 σοηδίςϊ βδηςι θὰ ὈΥ ΒΟΥ 
Ῥτοϑοῆοθ. δϑοιηοῖῃὶπηρ ΒΙ ΠΑ ΔΡρΟΑΥΒ ἰῃ Οὐτθοὶς 
τρϑαϊώοι : νἱτἢ τοίογοηοο [0 ἃ θαζεῖα ἴῃ 1Π6 Μ6886- [ἢ 
πίδη Ὑ8Γ ἰΐ 8 βαῖ4 (δι. ἰν. 16), (δὲ “16 δο] ἀϊθγβ 
ἴοαρλν Ὀγάνοὶν, Ὀροδα56 ΤΠ οῖγ θοῦ γ6γῸ ργοβοη 
Απᾶ ὭΘΡΟΣΔΕ δΙοδο, δὰ στοὰ τ ΒΑγακ 

ἴο Ἐοάδδῃ. ΕῸΓ 1Π6 βδίκα οὗ [86 γστϑδῖῦ πϑίοηδὶ) 
ἐβ08., 816 Ιοανο8 ΠΟΥ Ῥοδοθί! ΡαΪτὰ; δπὰ ὉΥ Πογ 
ΤΟ Π088 ἴ0 ΒΗΔΓΘ ἴῃ ΘΟΥΟΥΥ ἀδηρογ, ον ἀθησοβ (Π6 
γα ΟΥ̓́ ΠΟΙ δηπουπορηθηῖδ. οάδϑῃ, Βασα Κ᾿ Β 
ΒοπιΘ, 8 [86 406 ἔγοιι ὙΓΠϊ ἢ αἰ γος 0 0}8 ἀγὸ ἴὸ Ὀὲ 
Σἰϑιιοὰ ἴ0 τὴ6 δα]δοοηΐ τῖῦο8. ΤΑ ΠΟΣ 806 δοοοηι- 
Ῥϑηΐθϑ ἶπι; δηἃ [ΠΘηθ ἣθ βοηὰβ οὐδ 8 68]1 ἴο 
ἈΓΙΏ8. ΟΙΏΘ ΔΌΪΠΟΥΓΙΥ [ὉΓ 18 ρασροΟϑο, ἢ6 τιπδῖὶ 
Βδνὸ δὰ Ἰοῃρ Ὀοΐοτο : ἰδ ἰδ ΠΟῪ δβιιρροτίοα ὈΥ͂ [᾿ς 
δ ΠΟ ΠΟ οὗ ἴΠ6 Ὀγορμεῖεθθ. θη 11 8 βαἰά, Σὲ 
ἢδ “σΔ]]οα Ζοθυΐαη δηὰ ΝαΡὨΙΑΙΪὶ τὸ δάοδβι,᾽᾽ 1 18 
ονάθης {πᾶὶ ΟὨΪΥ ἴΠ6 Ἰοδάθσβ ἂγὸ ἱπιοηαθᾶ, [ἐ 
σλπποῖ ὕδ διιρροβοά {μδϊ [86 ἸτΌΟΡΒ8, ἴῃ Π0]6 οὐ ἴῃ 
ξφν ὝΟΙΓΟ ἤγθι τηδιοποὰ ΡῸῸ οάθβῃ, δὰ ἤθη 
οἷς αραίη, βουνά, ἰὸ ΓΑΌΟΓ. ἴῃ Κοάρβῃ, ἢ6 
Πα ρΑγίϑ {πὸ μίδη ἢ ἴπ6 μο849 οὗἉ ΓΆπι}|168. Ια Ὀγ 
τἰι686, [η6 (ΤΌΟΡΒ8. ΟΟἰΪθοῖ, ἀοβεοἶπρ ΟἿ Δ}} δἰ 5 
ΠῸπι (Ποῖγ τοι Ά1η8, ἴκα τπ6 δνν 85 δρδίηδι Αυ8- 
ὁ, δηὰ γῥτοἌοορὰ τοναγὶβ ΤΆΡΟΥ -- “ἢ ἴοοῖ ᾿" 

Οὐ), ἴον 1Π6Υ μᾶνθ ποίτποῦ Οπδυίοῖδ ΠῸΓ σϑγ- 
. ΤΆ ΘΓ Πα ΌΟΓΒ ΠΟΙ ΒΙΔΠΕΥ δαρτησῃῖ, Ε1}} ΤΠ6Ὺ 

ΔΙΤΊΥΟ Οἡ ΤΆΒΡΟΥ, --- Βαγαὶς ἀπὰ Ὠόθογαῖὶ δἰ γ8 
αὖ 1Ποῖν ποδα. : 

γεν. 1]. Αμὰἃ ἘδΡρον, (δ ἘΓοϑυΐΐο, δὰ βονυ- 
ογϑὰ ἰγμοῖ ἔγοτι Καίη, (8 βοῇδ οὗὕὗ Ἡοῦδρ, 
[86 Ὁτούδοιοϊ ἰδ οὗὁἨ Μοδοα. Ἶεο τοδὰ αὔουϑ 
πὶ [6 {06 οὗἩὨ {πὸ Κοηΐίο, τπ6 ΤΠ τ.  η-ἸΔῈῪ οὗ 
Μοβεβ, ἀδοεδιιροᾶ ἤῸμπι “6τίοο νυ τ6 ἰγὶθ οὗ 
Ψυάα!ι (ςἈ. ἱ. 16), δηὰ, τ} 116 [πὸ ἸΔίΟΣ σΑγτὶθὰ οἡ 
τ16 τὰν οὗἩ οοπαπαβῖ, βοιιἰοα ἴῃ Αὐγδα. Ἑτοπι {ποτὰ 
6 ἔδυ! οὗ ΗΘΌΘΙ 88 βοραγαῖθα ἰδ. ὙΥ 116 
Οῃ6 οὗἩ 16 {ῦ6 88 βοιρῆϊ ἃ πον ΠΟΙῚ6 ἴοτ 
9. Ὀοίον, ἰη τ06 οχίσοπιο βουτῇ οὗ Φυαάδῃ, {6 
ΟἾΒΟΓ ΘΠ ΔΙ Ρ8 δῷ ὍΡ, ἴῃ [Π6 ΤΟΥΓΙΟΤΥ οὗ δίρυτ 
1411. [15 8258 17 τ86 ἰουσῃῖηρ διυιδοπιηθηὶ οὔ τὶ 8 
ῬΘΟρΪΘ ἴ0 Ιβγϑ8] 8011} Κορὲ τπὸπὶ Ἰοοϑῦθά δὲ (ἢ6 
Εχῦγοτ [168 οὗὨ ΤΠ 6 ἰϑγϑϑὶ 18}1 ΘΠ ΔΙ ρτηθηξ, ἰῃ ογάθσ, 

1 (ΤῊ ἐς ἔπο ἤγεὲ δηὰ οὐνίουδ πιοδηΐηρ οὔ ἴμ9 πογάβ, 
διὰ 10 ἰδ ΤΟΥῪ δἰγβῆρο ἰδὲ Βδοϊπηδηη δηου ἃ ΡὈγοθουο9 
[ἷδ Ἰηἰοτρτοίδιίου, ἔοι τ Ὠοἢ ὉὈσθὶ ἴον 9601) ἢ. οὔο νου]ὰ 
οὐοῦ παυὸ ἀτγοδμοὰ οἵ ἀδρδαγεης, ἰ ΡΟΘΘΙ ὈΪ6. --- Υκ.] 

4 Τὴ κἰνίηρ Φοῖῃ το θαγθα Ὠδεη 68. ποτ]! δοαὶ δρρ οδίίοιθ 
ὍΘΙ ΓΟ] οποά. Τ6, ΠΟΌΘΔΌ ὙΔῸ5 ἰδκοη δῷ ἃ βυγηδιιο οὗ 
Φεῖΐδγο, “ ὈρΟΔαδΟ Ὧδ6 ἨῺΔ ὦθοὉ (0 οὐ." (αϊκμέ, ὑμάρεξ, 
ἢ. 88.) ἢ 

8 Τὸ νἱἱοἢ οΟὨΘ᾽ ἰοὶξ ἋἪἪ}1}Ω ἐδο Υἱοὶ ᾽ οὗἩ ὃ μἷδοο, ἴδ 

Φχρτοθοοὰ Ὁ ὝΝ : 80 619, τὴν, 80 θεἢ. χχχΥΪ !!. 1, 

ΡΣ ΘῈΣ. 

83 οὗ ο]ὰ, ἰο ΒΥ ἱμοτὰ ἔπ γᾶγ. Αβονο, οἷ. ἱ. 16, 
[ΠΟΥ͂ δΓὸ 6816 “'80Π8 οὗ {86 τά τα 186 (Δι πογ-ἰἢ- 
ἰανν οὗ Μοϑ68"; Βογθ, “ Καὶ (οἷ Νιυαι. χχὶν. 22), 
186 80η8 οὗ Ηοδδῦ, ἴμ6 Ὀτοιποτ-η-ἰανν οὐ δίοβοβ." 
Αμποίδηξ Θχροβι ἤθη 2 αν ὕθθὴ ἴδ οοσοαβίοῃ οὗ 
ὩΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ΠΟΏ [ΙΒίοἢ Δ8 ἴ0 Ψ6(Πγο δ προ. ἹΣΊΓΙ 
ἸΏΘΒΩΒ [0 οοηῃΐγδοί ΔΙΪΠΣΥ ὈΥ Τηρττίασο; δηὰ, [υκὲ 
ἃ8 ἴῃ (δγτήδη δολιοᾶλεγ (80 }6γ-1-14»}} ἀπὰ ϑεΐισα- 
σεν (Ὀτοιδογ-ὶ π-ἰ αν) ΔΓῸ δὲ Ὀοϊίοιῃ ΟἿ, 80 ἴη6 Η6- 

ὑγονν ἸΣῚΙ ΤΩΔΥ͂ Βίδηα Τ0Γ ΒΟΙδ {Δ ῃοτ-ἰ Π-ἰδτν δηὰ 
Ὀτοίδοσ-π-Ἰατ. ΤὩὙμΠὸ (ΔἸπογ.ἰ η-Ἰδὺν οἵ Μοϑοβ τδϑ 

ϑοῖδτο; 88 ῥυγίοβέ, μὸ τγαϑ οδ]οὰ Ηθαεὶ (ὈΩ͂Θ Ἢ). 
Ης ἀϊὰά ποῖ δοοοπιρϑην [βγϑδὶ, Ὀαὶ δἴλον 8 υἱβῖε ἴο 
Μοβοβ, σγϑηῖ θδοὶς τὸ [ἷ8 ονγπ ἰδαπά (Εχ. χυδ. 27). 
Η9 βοὴ Ηοδαῦ, δονγονοῦ (Ναπι.. χ. 29), πδὰ τὸ- 
τη Πθ τὶ τἢ [6ΓΔ6] ; πὰ ἤθη Β6 8180 υγου]ά σευ Γ 
Βοπιθ, Μοβοβ δπιτοδιθὰ εἶπὶ ἴὸ δϑϊάθ υῖτὰ ἔθθαα, 
πὲ 6 πιὶσδ Ὁ6 ἔῸΓ ΕΥ̓ β [0 τοι οἡ 106 ὙΔΥ, δηὰ 
τΟπ ἶβθ ᾿ἰπὶ ἃ βίιδγε ἰῃ ἩΠδίδυοσ ροοα τηϊσἢὶ δὸ 

ἸῺ βίογθ ῸΓ [δγϑϑ]. ὙΠῸ Ῥγοροβδὶ νγδβ δοοορίοα, 
δηὰ {Π6 ΡΤΟΙ 86 τῦ88 Καρῖ, ἴπ [μα ποτὶ δηὰ βου τὰ 
οὗ Οδῆβδη, {ἴθ Κοηΐϊιοβ δὰ τῃεὶγ βοαῖδι “Γἢδ 
ΔΙῸ ὨσΓΟ ἀοβιρηδῖθα “ 80ηὴ8 οὗ Ηοῦδν,᾽ θοσδαβο ἢξ 
ὙγᾺ8 ἔζτοτιη Βῖιη, 1η6 δησοίθης συϊάθ οὗὨ Ιβγϑὲ], ἴπαὶ 
μον ἀογίνοα ἐμοὶγ Ῥοβίτίοπ 'π ἴπ6 ]Ἰαηά. Ηευεσ᾽ 8 
ἰεηῖ ὙΔΒ πῃ [86 ΥἹΟΙΠΙ ΤΥ οὗἁ Κοάοβῃ, ποᾶσ ΕἸοῃ 
ΖΑΔΏΔΠΠΐπΠ|.3 τηοπτὶοποα 4180 δἱ Φόβῃ. χῖχ. 38, δ ἃ 
ἰδοὺ ου ἴῃ Ὀογάοσ οὐ ΝΑρμια], ὙῈΘ πδπγδ ταν 
γ6 ΟΥ̓ΡΊΠ δἰοα ἔγομῃ [86 βοὐοῦτη οὗ {86 Καπίϊοῦ ; 8 

ΒΌΡΡΟϑἰΠοη Ὑ ΐσἢ ὈΘΟΟΠΙΘΘ ὨΘΟΘΒΒΘΤΥ, 1 τ δὴ 
ογ6 ἴο ἴδ. χχχῆδ. 20," ἐξ 6 Ἰπτογργοῦοά ἴο πιθδῃ 

8 ““οδἷς οὗ [0 νδηάογίηρ ἰθπι.᾽ 

ΒΟΜΠΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Οὐοπιραζο [86 τοβοοΐοηβ δὲ [πῸ ὁπὰ οὗ [86 ποχὲὶ 
βοοίίοη. 

[ΒΙΒΗῸΡ Ηλι: [1 ἰβ πὸ ψόπᾶοσ ἱγ [Π6γ, τῆ, 
ΟΥΘ ΤΟΌΓΘΟΟΤΘ ἀδγβ δ 1π0 ἰδὺν ἀοἰνοτοὰ, [811 Ὁ 
ἰ(ΟἸΔΊΓΥ δΙΟμ6 ; ποῦν, ΔΙ͂ΟΣ ὈυΓ ΒΟΟΓΟ γ6ῚΒ δῖῃοθ 
1ὴ6 αν τοβιογεα, (6}} τὸ ἰάο]α δος [86 (ὁ- 
ὨδδηΪ 58. Ῥόδβορ σουἹὰ ἴῃ ἃ ΒΠΟΓΙΟΓ το τγουκ 
Ἰοοϑθη 688 ἴῃ ΔΗΥ͂ ΡΕΟρΙθ. Απὰ ἱΓ [ΟΓΓ γολγβ δέϊοσ 
Οὐδ 1618 ἀρ] νόγϑηοο (ΠΟΥ ταϊαρϑοα, ἄπ μα τδῦνε] 
ἴθ ἴι, τῃδὲ ἴῃ {υγίςθ ΓΟΤΙΥ͂ γϑδῖβ δῖοσ Ἐμπυὰ μὸν 
1 π8. τη ϑοδΥχὶοα ἰ --- ΓῊΒ ΒΑΜΕῈΕ: θοαὶ Πα] 
ὈΘΘΏ ΠΟ Ριορ ιοῖοϑε, ἱΥ 816 ἀαγδὶ ἤᾶνο βοΐ ἰπ ἢοῦ 
ΟΥ̓́Τ) ὨΒΠῚΘ : ΠΕΡ Πὶ 8 ὕόοτῃ Ηἰπὶ ταὶ ϑδῆξ Ποι- 
861} 1. “ΗδλΙ ποῖ 186 1ογὰ Οὐυὰ οἵ βτβοὶ] Ὄςοιη- 
ταδηάοὰ 1 ΒΑγΑΚ᾿Β ΒΏΒΓΟΣ 8. (αἰ Π ζω], τουκὶὶϊ 
ςοηαϊοῃδὶ ; απὰ ἀοίῃ ποῖ δὸ τυοἢ ἰπίθπὰ 8. τὸ- 
ἔἴμ84] ἴο ρὸ συἱτποῦῦ ΠΟΙ, 88 ἃ πο ΌβθΆ ΤΥ Ὀοηά οὗὨ ΠΕΣ 
Ῥτόδθησθ ψἱ ἢ Ἰἶπι. ἯΤΟ σἂπ Ὀ]8πι6 Ἠΐπι, [δι Βθ 
ψΟυ]α αν ἃ ργΟρΡθἴθβ8 ἰὰ 1113 ΟΠ ραΣν ὃ [{ 186 
ἴδῃ δα ποῖ Ὀύδὴ 88 ΠΟΪΥ 88 νδ] απῦ, μ6 τυτουἹὰ ποῖ 
᾽ᾶνθ τ]θηθα ϑυςο ἢ δοσίοιγ. -- ΤῊΝ Βα: ΤῸ 
Ὀγοβοτσῖθα {παὺ ἴο ΟἸΠΘΓΒ, νυ 6 γὸ ἄταν θ8οΚ σοῖς 
αἀοἱηρ ΟΌΓΒΟΙΥΘΒ, 18 Δ ΔΓραπιοηϊ οὗ ΠΟΙ] ον θα5 δὰ 
[αἸδῖῖγ. Βδγακ 8881} δβοὸ ἴμδὲ ΠθΌοσγδἢ ἀοὶὰ πος 

4 [ὙἜοτο, δοοογάϊης ἰο ὃ Ἰιϊο' β ἐγδυιδιδέϊοη, σοσιαδαϊοεα 
8 δροκϑῃ οὗ δϑ8 "{ Ζείί ας πίολε ἐοαπαετῖ ἢ --- ἃ ὧδέ ἔδδὲ 
ἀοδβ οὐ ὙδηοΥ. -- ἘΚ.} 

ὅ Τὴθ τϑδάϊπς δρνὸς πλεονεκτούντων, αμάὰ ἰπι δοξῶθ 

ασϑοὶς τοσείουβ, ἀσρουπὰδ ὈΞΩΣΞ 86 1{ 1ὲ οδωθ ἴτουσι 

ΨῈΞ; ὙΔΠ19 ἰἢ9 ἀναπανομένων οἵ οἴδιεν γεχείοτιδ κἴναν ἐξ 

ὅδιο φοῃθο οἵ ἢ)  ἴΣ᾽, τ ΕΟ 19 οὸ τουάεεοά, οτ. ΧΙ . 11. 



ΟΒΑΡΤΈΕῈΒ ΙΝΡ΄-. 12-24. 8ὅ 

οὔεν Ἀἷπὶ ἰπαὶ σὰ ὙΒΟΤΟοΥ͂ 816 ἀλγοδ ποῖ ἴη: 
αἸτδοαϊ οΟὗἩἨ ΘΓ Β6Χ, 8.10 ΣΤ ΔΙῸ 68 Ὑχἢ πὶ 
ιὸ Μουηΐ ΤΆΡοΟΥ, δηὰ τοϊοΐοθβ τὸ ὃὈ6 βάρ οὔ ἴπὸ ἴῃ 
τουσβαπὰ οὗ [βγβδοὶ. --- ΠΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ ((σἐπιῖπο- 
πές οΓ (δε επιαίεμοὶ, ἰϊ. 101): Τὸ σταηϊ ΒΌΓΟΟΥ 
Κὐσουσῇ ἃ ΤΤΟΤΏΔΠ ὙὙ48 ΟΔ]ου]αιοα ἴο0 Γαΐβ9 Βοανθῃ- 
παιὶβ [Π6 Του [8 ΟὗἁὨ πιοῃ, Ὑγὶο ἢ ἀἴῸ 80 ῬΓῸΠΘ ἴο 
εἰεδνε ἴο 1π6ὸ βασῖῃ. [{1Π6 ΠΟΠΟΥ͂ νγαβ ἀμ6 ἴο (ἀοὰ 

Ἰαν Ὁγ τ ἰσ ΑἸ άθοη γγὰ8 οποόβοη τὸ Ὀ6 1116 ἀ6]1γν- 
ΘΓ οὗὨ ἴδγβϑοὶ ἔγοιῃ τ1ῃ6 Μ|ιάϊδηϊίο8, (πΠοπρἢ ἢΪ5 ἴδιη- 
ἰἰγ τγα8 186 τηθϑησβῖ ἴῃ Μδῃαβ80}}, δὰ ΒΪ 86} τῃ0 
γουηροβῖ ἐπ ἢἷ8 [ΔΙ ΠΟΥἾΒ πουβο ; [παῖ ἰὰνν ὈΥ̓ ν᾿ ἰοὴ 
Οἱάδοῃ γγὰ8 αἰνίποὶ ἀϊγοοῖθά ἴὸ ἴᾷκα ΟἾΥ [ἢ γθ6 
Βυπάγοα πιοη ἔγοπὰ ἴΠ6 ὙΠ0]6 858 Ὁ] ἢοεῖ: [Π6 
νολθη Ποθογδἢ δηᾶ 966] βίδῃα ἴῃ [Π6 βᾶπι6 οϑδίο- 

ΜΠῈ ἴη6 ΟΧ-ρΟδα οὗ Κϑ'μαμπιραγ. [π᾿ 4]} 
ΑΙοΏ6, ἐμέ ποῦ]ὰ 6 τροτὰ ἀἰπροθοα ἴὸ βιιον τΠοὶσ ἷβ Ρἰεαβοὰ ἴο Ἵσῆοοβθ ἴοῦ 18 βοσυΐοθ (06 1η- 
εταῖϊταὰθ ἀμύνης σοπγογϑίοθ. Τμιδὶ ΒΑΓΑΚ τγ88 ] ΤΟΠΒί ΘΓ }}6 δῃὰ [μ0 ἀθδρίβοά. --- ΤῈ.] 
οὐ! οὶ ἴο ου Βοθογ ἢ, ἀοροηάδα οἡ ἴδ Βᾶπ|6 

Τῆς Βαξιῖα ὁ ἐδε Κὐδδοη. δίβογα, ἀεξεαίεα, εφεῖε δλοίαγ ἐπ ἐδ6 ἑεπὲ 9.7 «]αοἷ, ιοἵἴε οΓ 
Μοδον ἰλα ᾿Κοπίίο, απὰ ἐα εἰαΐπ ὃν λον. 

ΟΗΠΑΡΤΕΕΒ ΙΥ. 12--94. 

12. Απάιτπου βμονοὰ β΄βογα (πδΐ Βαγαὶς [86 βοὴ οὗ ΑὈΐποδῆι 88 ρΌΠ6Θ ὕρ ἴο Μοιπὶ 
18 Ταῦοσ.0 ΑἈπά ϑίβογα σαίμογθά [041164] ἑορθίμδγ 411} ἢΐ8 σμβασίοίβ [18 ὑυβοΐθ ομαγίοί- 

ἴτο6], σός πὶπθ Βαηαγθδα οἤαγὶοίβ οὗ ἴσο, δηὰ 4]1] (86 ρθορὶθ {παῖ ἐσϑγα “τὶ 0 ἢ} Ὠΐτι, ἔτοτα 
Ηδγοβμθίῃ οὔ 1π6 (ἀθη61165 [δ γοόββθῖῃ Ηδρο) αι] πἀηΐο (δ6 τῖνον [Ὀγοοκῇ] οἵ Κίβῃοη. 

14 Απὰ εῦογδα ϑαϊὰ ὑπο Βαρακ, Ὁ ; ἴοσ [818 ἐξ [ῃ6 ἀδν ἰῃ ποῖ, (ῃ6 Τοτὰ [Φομονδ] 
βαιἢ οἰ! νογοὰ [ἀθ] νου} ὅϑίβογα ἰηΐο {πΐπθ πδηά : 15 [ἀ4008} ποί (Π6 [,οτὰ [66- 
Βονδ} σόῃθ [60] ουΐ Ὀϑαίογο {μ60 ὃ 80 Βαγὰὰκ θοῦ ἄοννῃ ἔγοιῃ Μουπίὶ ΤΆθΟΓ, δπὰ 

16 ἴθ ᾿ποιιβαπά τοθῇ δὲῇϊοσ ἢΐπι. Απά {π6 Τογὰ [Ψ96 μονα} ἀϊδοοιιβιεα [οοπέουπάρα 
ϑΊβαγα, απ 4}} λὲδ [(86] ομαγιοίθ, δηὰ 4}} δὲς [186] Βοϑβὲ, ἢ 186 ἐἄσο οὗἩ 1[ῃ6 βιυτογά 
θεΐογο Βᾶγαῖκ ; 8ο [Πὺ [84] ϑ,ἴβϑοσα ᾿ἰρ θὰ ἀονη οὐ λὲς οπαγὶοιὶ, δὰ β6α δσαῦ ὁ 

16 μὶδ ἔδει. Βυΐ [Α4πᾺὰ] ἰβαγαὶς ρυγευθαὰ αἴον (Π6 οδμασγίοίβ, απὰ αἰϊονγ {Π6 Βοβί, ὑπίο 
Ηδτυβῃθί οὗ ἴ[μ6 (ὐθηί 68 [Ηδγοβιθίῃ Ηρ) ηλ} : ἀπά 41} [ῃ6 ποβί οὐ ϑδίβογα [8}} 

17 ἀροῦ [Ὀγ7 (86 οἄρα οὗ [6 βινοτὰ ; απά {ΠθΓ6Ὲ γγὰ8. ποῦ ἃ πηδῃ ἰοῆ, Ηονδοὶΐ, ϑ΄βοσα 
Βοὰ 5 ΑινσΥ οὐ ἢἷ8 ἔδαϊ ἴο 186 ἰθηΐ οὗἉ 786] [86 νυιϑ οὗ Ηθῦϑγ ἴπΠ6 Κοηϊί : ἔον ἐῤογα τσαβ 

18 ραβεθ Ὀδίνγθη δθὶη [16 Κίηρ οὗ ΗδΖοῦ δηὰ (6 βουβὸ οὗ Ηδροῦ (86 Κϑηϊϊθ. πὰ 
ὅ861 ττϑηΐ ουἵ ἴο πηθοὺ ϑ1ϑογα, δπὰ βαι ἃ ππίο ἢϊπ, ΓΌτγη ἴῃ, ΠΥ ἰοτά, τη ἴῃ ὕο τῺ6 ; 88 Ὁ 
πο Απά ψίθη π6 ἢδά ἐαγηρὰ [Απά ᾿ι6 ἰυτηθ4] ἴῃ ἀπίο Π6Ρ ἰηἴο {Π6 ἰδηΐ, [4Πη4} 886 

19 οονογοά Ἀϊπὶ τυὶτἢ ἃ πηδ 116. ΑΠά ἢ6 Βαϊ4 απίο ἢν, αἷνθ τηθ, ἷ ΡΓΑΥ͂ ἴΠ66, ἃ 1100}6 ναῖον 
ἰο ἀτίμᾷ : ἴου 1 δὴ {ΠΙγβίγ, Απὰ α|16 ορβϑηβα ἃ Βοίυ]6 οὗ τὰκ [186 τὰ] Κ-8Κιη 7, πὰ ραν 

20 δἷτῃη ἀγίηξκ, δηᾶ οονογθα ἢἷΐπ. Ασαίη [Απα] ἢ6 βαίά ππίο μδσ, δίαηάα ἴῃ {{|0 ἄοοῦ οἵ 
ἴῃ6 ἰδηΐ, ἀπά ἰζ 88}8}} 06, γν ἤθη ΔΗΥ͂ πη ἀοίῇ ΟΟΙΠΘ δπα ἱπαιίγα οὗ [Π66., Δηἀ ΒαΥ, [8 

21 ἰοῦ ΠΥ πλῃ ἢθγΘ ἢ ὑδαῦ ὑμοι βιαϊῦ βαῪ, Νο. ὙΒδη [Απ47 516] Ηαρθοτ᾿β νι ῖΐα το Κ 
8 ἨΔ1} οὗἉ τΤ6 τουῖ [{Π|᾿0 ἑρηῦ-Ὀἰη7, δα ἰοοῖὶς ὧὴ [16] δαπηπηθῦ ἴῃ ΠΘΡ παπᾶ, ἀπά τνϑπΐ 
ΒΟΠῚΥ υπΐο ᾿ἷπλ, δηα βπλοίθ [ἄγον θ] 886 πδὶ] κν ἰηΐο [ιἰθ ὑθῃρ]68, δηα [ιϑίθηθα τ 
[ἃ 10 ργβββθά {πγοιρἢ] ἱπίο {10 στουηά : [ΟΓ 16 νγὰ8 ἰἈδί δβῖθδθρ, αμβὰ σγθασγ. 800 

22 μο Διο. Απᾶ ὑ6μοὶά, 88 [ογαῖῦ : 48] Βαγαῖς ριιγβιϑά ϑδίβογη, [δῃ4] 5861 Ἵσᾶπιθ ουΐ 
[πϑρῖ7 ἴο τηϑϑὺ ᾿ἶπὶ, ἀπά βαι!ὰ ππίο ἢΐπι, (ὐὐπιθ, πὰ 1 νν}}} βίον {Π66 1Π6 τηϑῃ ὙΠ ΠΟΤᾺ 
ἰδοὺ βϑροκοϑι πὰ ψῇθ 6 οδπηθ ἱπίο δῦ ἑσηξ. Ὀ6[ο]4, δίβθτα ἰδὰὺ ἀθϑά, ἀπά ἴΠ6 

28 τδὶ] [ρῖ.] τσα8 'ἰῃ ἢἰ8. ἰθιῆρ]θ8. ὅ0 Οοἂ βυδάπμθά οἡ ὑμὰὺ ἀδγῪ Ψαδίη ἴΠ6 Κίπρ οὗ 
21 Οδπδβδὴ Ὀαίογο {πΠ6 οἰ ]άγθη [80η8] οὗὁἩ βγαθὶ. Απά (6 μεπά οὗ {16 οἰ] άγθη [80}8] 

οὗ Ιβγ8 6] ρσοβρεσϑά, δηά ρῥγϑνδὶ] {τον ΘΟΠ ΠΌΔΙ Βοαν 6 Γ] ἀρδϊηϑὺ 4 Ὀη [86 Κίηρ, 
οὗ Οδμδϑη, ὑπ] {Π6Ὺ μὰ ἀθβιγογοά «“60ϊη κἰηρ' οὗ (ἰδηδϑῃ. 

ΤΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 γας. 15. -- ΓΤ ΛΘ Ὁ. Βιδοάϊης ἴπ οοαποσίοι τὶ ὩΣ ΤλῚ, (θο80 ποτὰ δἵὸ οἵ δοιιονιδὲ ἀἱ ἤσαϊς Ἰη οΥρτοῖα- 

ὅσα. ἢν. ὑδδϑθοῖ" τοὐδεϊξου οὗ ἑδοτο π|}} ποῖ οοπιπδηὰ {δο] ἴο τασδὺ οσίεῖοβ ; ον [8 ἐῃ9 Ῥτζου!δίουδὶ ἰσβηνίδιίου ἢ αἰτοθ 
οἵ ὕγδτι, "ἰὰ τ οομῆϊοι,᾽" ΘΧΒΟΙΥ εἶοατ. ὙΠῸ Ὀθαΐ γἱ ον ἰ8 ργΟΌΔΌΥ (δαῦ οὗὔἩ Βισοιπδηη, [ΣΧλὲ ἐμΠ6 Θχργοδλείοη ἀθηοῦθδ ἐδ Φ 
[πεὰς ορεσειγο οδῦθο Ὁ ψἱοι Φολονδῖι οου μου σι [9 Θηθιγ. 20 γα κ᾽ δ τηθῃ, Γαδαϊοβ ἀοντῃ ἥἴτοτπι ἔπ6 τοππίαίη, δε 



86 ΤῊΞΒ ΒΟΟΚ ΟΕ 0 088. 

4ΔΠἰρὺς δυάάφηγ οὐ ἔδο Ποεῖδ οὔ ϑίδοτβ, ευϊξης ἀονῃ ἩϊΐῸῸ τουλοσϑοὶοδα δοιὰ δι} ἐμδὲ εἰοοὰ ἰπ (πον ἨΔΥ, ἔπΤΟῪ (86 ΘΏΘΕΣΥ 
ἰοῖο υἱόν οοπΐαδίου ; δαὶ ἐδῃφ οἴδεος [4 ΤΏ δροσί ὑϑὰ το Φϑοναι, ὕγουλ τ βοϑοὸ ϑρέγί: Ὀοΐὰ 89 παρυμο δηὰ ἴδ δισουξιὰ ἕο 

φχοουίο Ὀγουύθοάςεά. --- ΤΚ.} | 
[2 ον. 17. -- Ὁγ. Οδ886] ἰγϑηϑδῦθθ ΌὉΥ ἴ6 ρίαροτίδοι : “Λαά δοᾶ," ε΄. Βοΐονσ. αὶ ἰξ δοοΐωδ Ὀοξίαν ἰο τοϊδίη ἐδο ἱπἀαᾶ- 

Ὠἰΐο νοτίοο. Ὑπὸ ἡδιγαιίγο ἰοΐς ϑ ϑοζὰ ἴος ἃ τποπιϑηϊ, ἰπ οὔάορ ἴῃ τόρ. 16 Ὀγ ΘΗ ἴο ἰμάϊοδῖο ἐμ ἔβιο οὗ ἐδ) δστῶυ, Ὀὰϊ πον 
τυϊυττιϑ ἴο ἢ). Οἵ 1 χε. χχ. 80, διὰ πιβγ δἰοιλιαν ἰμδίδλῃοοδ. --- Τὰ.) 

[8 Υεν. 18. - ΤΊ ῸΦ. ΤῊΪο ποσὰ τρθδὴδ δ “"οονοσίπς; ̓" Ὀσὲ ΟΣΔΟΙΥ πδδὲ βοζί οὔ οογοσίης [8 υποεείδῖῃ. Ὧν. Οδεθαὶ 

(τοσδιδῦθθ 66 ὉΥ Μερεκίμελ, τδῖοϊοίῃ, ρογῆδρο ἴο ἐηἀϊοδὶθ 12 οοδο, ἱπηροτντίουδ ὑχίατο. Ὧσ. Βδοδιαδηη ἰδἰηϊκο δ πδ 
ἘΡΓΟΌΔΟΙΪ 8 σῶϊποΣ ἰδσροὸ σογογίης οὐ πιδὶ οὗ [ϊοκ, δοῦ τρδίοντίδὶ (ροσδρα δἰ ΟΣ Κο δ ̓5- }]ν}, οὐ Ὑϊοἢ 8 ρβεσϑοῦ ἰδῪ ἀσπα 
διὰ ἰὰ σψῃΐϊσ ἢ ἢφΦ δὲ (86 δδσὴθ ἐἶπη Ἡταρροὰ ἰμ)δοὶ Ὁ}, --- ἃ δοζὲ οὔ τοδιίγαδα διιὰ οουεσοὲ ἰῃ οὔθ. 812}}8Ὺ διεϊο. 61}}} 

ἕοστο Ραγὶ οὔ ἐδο Τασωϊέαγο οὔ ἐδ Βφϑάοαϊα᾽ 8 ἰδηξ διά ἐδο Βδ δ ̓8 ἀνοι!ος." Ηο ἀοτένοι (δ ποσὰ ὕγοιῦ ἘΣ -- 

9, ἴῃ 9 8604] δοηδο ἴ0 δυρροτζί. ἰὁο ἸοΔΏ, Φρδοί ὅσα! ἰ0 τϑοϊηο δ ἰλὉ]6. Ασοουϊ Ε͵ ν ἰδ ΡῬΥΌΡΟΥ ταοδπίης οὗ ὥδϊο 

ποτὰ νουϊὰ ὕ9 “΄ κυρρογέης ; " ἴδῃ. οοπογοίδιυ, ἰδὲ ΒΙῸΣ δΌΡΡΟΓὮΣ ΟΥ δέσταοα ἴο τϑο] 9 ὈροΏ. --- ΤΕ.] 
[4 ον. 21. -α τ. δδδοὶ: “ δυὰ ἢ --- ΙὉΣ ψοϑιίηοαδ 9 δι δι: 16 ὅιδὶ δδίθδρ --- ἀἰϊο. Κεὶ! : ΓΝον Π6 πὸ ἤ]ΠΠθα ἰοἴο 

8 ἀδὸν δίθορ, δῃὰ πδϑ νοδγίοὰ (ἑ. 6. ἴγοῦι ποδσίροδα "6 δὰ ἀμ! θη ὅλδὶ δδὶθθρ); δὶ δ8ὸ δ6 αἰοιὶ.; ΒΞ τ Υ Βοσαδοῦ. 

Το οἰδυδο δ ΝΠ ΤῚ --Ὁ- ἩΨΝῈ 8 τωδοίϊϑδι!υ ἀοαϊκ θὰ ἰο δεὶ ὥστε (λ6 εἰτοστλδέδηοοα ππ ἢ Θηδοϊοά 986] ἰο Δρργοδοῦ ϑἴβεοσο 

Ὀοροτγοοίγοά  οοΟυ βρη ὈΘΏΓν, ἴμ9 “ον " οὗ (86 ΒουρΊ δ νοσείου ἰδ ροσίθοι γ ρσοροῦ, δηιὰ ΦΌΣΤΩΔΙΥ τοὶ ἰ6ε6 οοττοςῖ ἴῃ πα Ὀτ. 
(8490}᾽8 Οοτιθδλη, ΜὨΐσοἢ ἫΔ8 ΟὨΪΥ ἀεδίχηοά ἰο οοξγοοῖ [9 Γ᾽ 5 τογείο : ὃ 0 ὨοποΥοΥ; [9]}] δδθερ, δποοῦδά ανὑϑυ, δοιὶ 
αἰφά." 
ΒΑΊΘΟΡ.᾽ 
ἰηϊογρεοιδύου. -- ἴπ.} 

ἘΧΕΟΘΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΟΟΤΆΙΝΑΙ, 

Τπίο 56} ΥἱνἹὰ ῥἱοιαγοβ, διὰ οὐ τπ6ὸ δίρμοδὲ ἢΪ8- 
ἰοτγίοδὶ οἰ ΘΆ8, Β8ΙῸ ἀγα ἴῃ ἴπο86 β᾽ }}}]6 δ56ῃ- 
ἴθποθβ. ΤῈ τόδ οσ ἰ8 σοπάιιοῖοά, ἰὴ ἱτημασιηδίίοη, 
ἰηῖο ἴα τὰαπλυ]ὶ οὗἩἨὨ [πο Ὀδί]6, ἀπά βϑίδηὰβ ΒΟΙΤΟΙ- 
εἰτοκοη ἴῃ {πὸ ἴοπὶ οἵ 686]. 

Ψογν. 12. Αμᾶ [δὸγ ἰο]ὰ δίβδοσα. “ανὶη νσὰϑ 
πῃ ΗλχοΥ, δἴβοσα πῃ Ηδυόβδοῖ Ηδρο τη. δδίηοθ 
6 τίη πο ΤΆΡΟΥ σΟΙΠλ6 ἴ0 ὅβογα, [6 πιαϑῖ 
ἢδνο "θθῃ ΠΟΥ ἴΠ6 Βοοῃθ οὗ δείίοηῃ : Ὑ 151 «9840 ]1η 
ΔΡΡΟΆΓΒ ἴο ὃ6 δἱ ἃ ἀϊδίδῃοο ἸΌΤΩ 4}] [Π6 ἐν ἴ8 ΠδΙ- 
ταιρά. 

γε. 13,14. Απὸᾶ Βο οδιἹϑὰ ἑοχοῖμος, 9) 7»). 
ὭΝῚ πποδηβ ῬΓΟΡΟΙΣΙΥ, ἴο ΟΓΥ ; ΒΕΓΘ, 88 ἴῃ νοῦ. 10, 
ἴο 45861}0]6 ΕΥ̓͂ ΟΥΥἱηρ,, κηρύττειν : Πα τηοῦ 268 τῃ6 
ἴΡΟΟΡβ απδτίογοα του δρουϊ. ΕνΟΥΥ ΓΒ γον ἶνο8 
δῦϑουϊ ᾿πδϑὸς ἢδ᾽ 18 186 ρῥγομηΐπθηΐ, σοί το ΐηρ 
ῬΟΓΒΟΠΑΙΘ ; ΘΟΙΒΙΒΠΟΟΓ, ὈΓΟΌΔΟΪΥ, οὗὨ [Π6 τηοτοσηδ- 
ΤΊΟβ, ΠΟ ο δοοουῃηΐ οὗ τμποὶτγ τιϊχοα 1 ἙΠΑγβοῖογ, 
ὙΟΙΓΟ 480 ῬΟΙΔΡΒ 6Δ1|164 Οο)πι. ὉΠ σῃαγοῖβ, 
ὙΠ] ἢ Θ΄βοῦα ΟΥ̓ΟΓΒ ἴο ὃ6 Βοηϊ ἴο ἴπ6 ὕτοοῖκ Κα Ξῆοη, 
τουδὶ ΔΙγοδὰν ἤδνο ὈΘΘῺ π ἴῃ6 ραΐη, δίῃηοο οἵ πο Υ- 
ὙΥ]86 ΤΠΟΥ οου]ά ηοὶ ἢᾶύα Ὀδοη ἐγαπβροτίοά. ὙΠΟΙΓ 
Βοαα- ἀπ γί οΒ οδη ποῖ ἤν ὈΘΟῚ ΔΏνΎὮΟΓΟ 6186 [Δ 
αἱ Βείβδη, ἩΠΟΤΟ δῇ [Π6 8816 ἔἴπι|6 {ΠΟῪ σοπιηδηδοὰ 
μο Ὀδδὲ ομδυίοῦ ΔΠα ΘΑ ΑΙΣΥ τοϑὰβ ἴὸ [86 ΤΟΒΗΗῚ 
Ὀογοπά πὸ Φογάδῃ. Τὰ ρ]δίη οὗ δοζγθοὶ ἴο τυῆὶς 
86 οοπάποϊθ ἴμοτῃ, 18 στουπᾶὰ οὐ ὙΠΟ ἨΪ8 ΔΥΤΩΥ͂ 
σδἢ ῬΓΟΡΟΓΤΙΥ͂ πη] ἰϊβο] 1. Ηδ Ἰεβδὰβ {πὸπὶ ἴοὸ 1ὴ6 
δουϊπννοϑὲ δά οὐ Τάῦοῦ, ψοτο (πὸ Ιοππης; 
ΒΏΟΥΒ 1[8 στοδίοϑὶ ἀορτοβϑῖίοα. [{ τησϑὶ ἤδγο ὈθΘὴ 
8 ᾿πτοη Ποῃ, ἰῃ ο486 Βαγακ αἰὰ ποὶ δίίδοκ, ἴοὸ βὺ- 
τουπά Ὠΐπὰ οὔ ἴΠ πιοιιηίαἷη, δηα 118 σοπιροὶ Ὠΐπὰ 
ἴο ἀοβοοηά ἰηἴο ἴῃ8 γδ]ϊον. Βαῖζ Ὀοίογο {πὸ ΤΟΥΤῚ Ὁ] 6 
οδατίου ἴογοο 88 γΉ0}} δὐταπροὰ 1066], τη6 [8Γβ6]- 
118} -ΔΥτηΥ, ἤγοὰ τ αἀἰνίπθ οπτμυδίαϑιι ὃγ Ποὺ- 
ΟΥ̓Δ, δπὰ Ἰεὰ ΟΥ̓ Βαγαῖ, σμαῦροθ ἀοσῃ οἡ [ἢ6 
βΒδηκΚΒ οὐἨ 16 ΘΠΟΙΏΥ, δὰ ὈγΘΔΚ8. ἀρ τποὶγ Ὀδῖεὶς 
ΤΏΚΒ. ΕΟΓΥΓΒΙΠΡ 18 Τῆσονῃ ἱπίο σΟΠΝΙβίοη --- 
Δὶς [ΟΥΤΟΥΒ ΘΏϑ8ι116, --- ΟΥ̓ΕΥΥΤΪρ ΤΌΤΠΒ ἴὸ Βϊρῆϊ. 
8 στοδὺ οδρίδίπ [88 Ἰοδὲ ἷἰ8 Ἠδϑὰ ; οὗ 411] ἢ19 

1 Αοοονάϊηρᾳ ἰο Ἰποῖκίοὶ (οἷ. χχυῇ!. 10), Ῥασαδ, 1,υἁ, δοὰ 
Ῥῃησϊ, πόσο ἴἢ ἰδ ΔΣΊΩΥ οἵ ἐλ Κίπα οἵ ΤΎΤΟ, 36 πποοθηδΊίθα. 
ΤΌΘ δδιὴθ Ῥσορδοε (οἰ. χχχυἝ ! δ), Δι ἀγοδβαείης Οορ, ἐπηρ θα 
[δὲ 6 δὰ Ῥδγδδ, Οὐδῆ, δηὰ Ῥῃαθε, ἴῃ ἷ8 δογγίοθ. [Ιἐ ἰδ 
Θεογ δ} ΠΟΘ ΣΘΘΒΟΏΔΌΪΟ ἰο [ϊηὶς οὔ ἔθ Αδαυσίδη ΟἾΘῊ 
(οββϑθδῃβ) 88 οοπῃϑοίδα τ} [Π6 Θεία οὗ Θορ, ἴδῃ οὗ  ἐδ6 
Αἰΐοβῃ. ἴῃ γίαοο οὔ Θοᾷ δὰ Μαζοβ, δ δηείθηῦν ἰὨΟΥΡτο- 
ἰδοῃ δισοδὰν Ῥῃ!8 Οἰπιτιοτίδηϑ δὰ βογιμίδησδ. 1η [ἰκ9 

Ὁτ. ϑογάσποσί (Ρ. 99) σοηδίο(Β ἰδ ἃ τηϊδίδκο ᾽ἣο δΌρροδο ἰμμδὶ «60] “᾿ διιοίο ἃ Δ} ἑηίο Ξ᾿ἰθετδ᾿ δ Ποδάὰ ν 10 6 δ 
Ηδθ που]ὰ τϑπάοσ : “!Γδοὰ 9 [61 ἀοντῃ δείουπάοί, δὰ δι δὰ ΔΥΑΥ, δοὰ ἀϊοὶ." Τῃ6 μωδδαξο ἰδ αὶ συ σίοδ τ ἴῃ 

δῖγαιρὶς 0818 ποίμϊηρ' τοπιδὶπ; ΟὨΪΥ Ῥγόϑοπος οὗ 
τηϊηὰ ὁπουρῇ ἰδ Ἰοῖ Ὠϊπλ ἴο δοὸκ δα! γδοη ἔγομι 
ἀοϑιγιςσίίοη ὈΥ ποὺ Βοοίηρ ἰῃ ἷ8 σβδγίοῖ, ποῦ υτῖτὰ 
τΠ6 ΟἾΠΟΓΙΒ. 

γεῖβ. 15-24. Απὰ Φόβον οοἠέουηαοα ΒΘ Σὰ 
Πδθοσδὰ ἢδα Ργοπ βοὰ ἴπαι ἀοἂ πνου]ὰ ρῸ Ὀαίοτο 
{Π6Π| --- 8ἃ3 Ης νγοηΐ Ὀοΐοτο Φοβῆυλ, ποὶ νυἱδ Ὁ] 88 
δι δηρεὶ (48 ἴη6 Τὰ [88 11), Ὀὰῖ ἴῃ 1ὴ6 πιρὴϊ 
οὗ 8 ϑρί τίς, νΐςοἢ Ἠθ Ῥαϊ8 ρου 13 μεγοθβ. [ζ 
8. ὉΥ τμδῖ αυ!οκΚοηΐϊπρ ϑρισῖς τδαϊ, ἴῃ τΠοῖγ ἘΒΆτρα 
ἔγοπι ἴη6 Πεῖσῃηϊ, Βασδξκ Ὀοοοιηθδ Πρ ηΐπρ, δηὰ 
Βεθοσδὴ 8 ὕότο, ΟΥ̓ ἩΒΙΟΒ [86 ΘΠΘΙΩΥ͂ [8 Θομϑυχηοά. 

ὩΣ, “ἢ οοπίοαῃἀοᾶ ἴδ οπὶ,᾽ 88 Ηθ οοπίοπηἀοὰ 
[86 Ποβὶ οὗ ἴ)0 Εργρὕδῃβ (ἔχ. χὶν. 34). ὙΥ̓Βεη 
σΟὨ δ βίου ΘΩΓΟΓΒ [6 ΓΒ Κ9 οὗ [Π6 ομδγίοίβ, 4}} 18 
ἰΙοϑ. ὙΤΠοΥ ἅτ [6 ΟΓΒΟ ἴδῃ πδοῖθβ8. σοαὰ ἀϊὰ 
ε15, τπδὲ ΙΒγδ6] τσ ΘΟμαΌοΥ. 

ΤᾺ ἐδ οοτιϑιοι. 3 ΓΤ, Τίς ἰ8 [Ὡ6 ΟὨ]Υ 
ταθϑηΐηρ ἩᾺΙΟΝ [Π686 ΤΟΓΩΒ οΔη ἢδγο, 1 ΤΏΘΥ ῥτὸρ- 
ΘΥΥ ὈΕΙοῺρς ΒογΘ. [1 [Πδὺ 6886, Βονουοσ, [86 Ρῃγαϑο- 

οἷοργ ΦΤΤΘ. . ὨΓΤΡῚ 15. ρϑοα]ατ, 
διὰ δά πη} 8 ΟὨ]Υ οὗὨ δη δγιϊἤοΐϊα] ἐχρ]δηδοη. Βοτ- 
(ρα 8 ἰάοα, τηεὲ οὐ 18 τοργόθδοθηϊοα 45 86 οἤδση- 
Ρΐου ΒοΙῸ 1} ἢΐ8 βινογά, 18 αἰτοροῖδον ἱπδὰπἷβδὶ Ὁ]6. 

Τὸ τι ἰξ δβροῖὴδ ᾿ἰκοὶγ τμδὲ "ΡῈ κ0.}) ἀϊὰ ποι 
ΟΥ̓ ΊΠΑΙΠΥ βίδπα Π6ΓΘ δὲ 41}, θπὶ δ᾽ ἱρρεά ἴῃ τόσ συογ. 
16, 8 ΟἸΤῸΓ ΘΑΒΙΪΥ δοοουηϊθα ΤῸ ΟΥ̓ 16 ἄιςῖ τηδὶ 

[16 ποχὶ ποσὰ, Ὁ, Βοχίηβ πῖτὰ τἴλ6 δαπης Ἰοζίοσα. 
Διὰ δίδονα σμίοα ον ΟΝ Ἀἷ5 ομβασίοι. Ὦὸ- 

8180 ΟΥ [πὶ ΒΘ νγ88 ᾿ΙΚΟΙΥῪ ἴο Ὀ6 Γοςορπχοά. ΤΠ6 
ὈΠῚΚ οὗἉὨ [86 ΔΥΤΩΥ͂, ο δοοουηῖ οὗἁὨ [πὸ οἰαγίοῖβ, σδῃ 
ΟἾΪΥ θθ δἱοηρ ἴμο μὶαίπ, Ὁδοκ ἴὸ Ηδγοβποῖῃ, 
ὙὙΏΘΠΟΘ (ΠΟΥ δάνβποοά. δδίβογα [868 ἴὸ [8 ἴθοῖ, 
ἷπ ογὰοῦ ἴο δβϑοᾶρθ ὈΥ ΟἿΟΣ τοαάβ. ΗἊς ἴοσο:- 
8068 (παὸ ΒΓΑ νΥ1}} ρπσδιθ [6 ΔΓ, δηὰ Ἰοοῖς 
ἴῸΥ πἰπὶ ἴπογο. ἸὙΠογοῖοσο ἢ6 βϑογοῖγ ρος ἴῃ 
ἃ ἨΟΓΓ ΠΟΤ αἰτοοοηῃ ᾿ονγαιὰβ Ηδζοῦ; δηὰ γνδίηϑ 
ἘΠΟΓΟΌΥ δὲ 81} ονϑηΐϑ᾽ 1η6 δαυδηΐαρθ τὲ Βαγαὶκ 
Β66 ΚΒ Ὠΐπι ἰπ τς ΟἸΒΟΥ ἀϊγοςου, ᾿οναγὰβ Ηδτοβῆ- 

ἸΠΆΠΏΘΙ, Κγτησιδολ δ οχρίδίηδ ἐμο κίηρ οὗἩ Εἰδ, νῦο ἴῃ- 
υδάοὰ Ῥαϊοδιίηο. ἴοὸ Ὀ6 ἐΠ6 Κίης οἵ ἴ)9 βεγιπίδπα. Τδο Ὠὲ6- 
τοσῖςδ) ὅδος ἰδὲ ροορίο οὔ βογίδίδη τπδηῦοτὸ δοστυϑὰ ἴῃ (Ὧ9 
διτη 68 οὔ ἔη6 ῬΠοθη οίδη δ, ΠΥ δοῦν ἴο σϑυοῦ ἔδο αὐ ἰσύδοοθ 
οἵδ βογίῃίδη ΘΟΟΩΥ δὲ Βοίδϑῃι πιοῦὸ Ῥγοῦδθιὶο δὶ ἰοαδὲ, [88 
ἷξε ἰδ οὐ ἐπο Ὀπδίβ οὔ ἐμ ἐγαάϊείοῃῃα Ἵεσπιεισοϊοδῖοα ὉΥ ΡΙΩΥ 
δὰ οἴποτδ, προ ϊο ἢ ΔΙῸ ΟἿΪΥ {πὸ εαἰτῖδν δὐοτγίοδ σΌττους δὲ 
ΑὨεοος δηὰ δ᾽ οὮοτο. 
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οἵ. Ὀυτίη 
ὶς δῃδῖιοσοα ἿΣ 1π6 Βοτοὶς ἀθθάβ οἵ [βγβϑδὶ, πὸ ἢ 89 
βυςςεοαοά ἴῃ ρειηρ Μ16}} οἡ τονγαγὰβ ἢἷ5 ἀοΒβΕηδ- 
τἴοπ, δηὰ {πη 8 ἈΪπΊ561 ἴτ9ὸ Βανο συ πὰ ἃ βδΐο δἰ ἀ- 
ἵηρ-Ρδοο τῆ 4 ἔποπα. ΤὍΤΠθ ἰδηρυδρθ 18 ἀθ- 
ἰρη ν σἤοθοθη ἴὸ ἱπαϊεαῖο 118 ΟΥΟΓ οὗἁὨ δυθῃῖβ : 
ἔἰγεῖ, γοῦ. 15, δηὰ 8΄ϑογα Βοὰ , το, υοσ, 16, Βδγαὶ 
Ῥιιγβυρα; παν, νοῦ. 17, δίϑοτα λααὶ 86ά. --- Βο- 
ἴννθοη ΗθθοΥ πὸ ρηϊ6 δηὰ ΨΔαδίη {ΠΕΓΘ νγ88 ΡΘδῸΘ ; 
τῆα Κδηϊτο {Ππογοίοτο ῃδὰ ποῖ βῃδγοα ἴῃ ὀρρσζοββϑίοῃ 
ἀπᾶον τς ἢ [5γἈ6] βυοσοά, (ΟΟμβοα] ΘΟ ΠΥ, δίϑογα 
οου]ὰ Βορο ἴο ἤῃά ἴῃ Ὠἷδ ὕδηΐ ἃ [ἢ {||6 τοδὶ ἴτοσῃ [86 
ἰατίσαθ οὗ ἢἰ5 Ἰοπρ- ΟΠ παθα δ ΘΧΟΓΠΟΠ8. ΘΟ ΌΓΟΓ 
511}} γγχὰβ [Π6 δ ] τοῦ ΟΥ̓ [Π6 γοπλλπ᾿ Β ἴθ. 1η τΠδῖ 
οὗ Ηδφῦθογ, 6 πὶ μανο δαγοὰ 186 νἱοίθποο οὗ 
Βαγαῖ : ἴῃς ἴθπὶ οἵδ ἩΌΤΏΔη ΠῸ ΟΠ6 ΘὨΪΟΥΒ ὙΓῈ 
Βοϑ.}16 Ῥύτγθες: Ηδ βϑοπηβ ἤγδι ἴὸ ἤδύο τπηϑᾶο ἰῃ- 
ααυϊγῖε5. 86 τηθοῖβ Ὠΐπὶ πὴ 1} ἐγ ἢ] τηΐθῃ, ἱην [68 
ΠΐπῈ ὈΓΡΌΠΙΕΪΥ, δηὰ ααίεῖβ ἢΪδ αὐρἀυρμαρος : κ 068 Γ 
ποῖ," βῆ β8γ8; δὴὴ6 ὈΓΟΡΑΓῸΘ ἢ] ἃ ΠΟΠΟἢ ἴπαὺ 6 
ΤΩΔΥ͂ Τοβὶ Ὠἰτη5Β6]ζ, Πα ΠΟΥΕΓΒ ἷπλ ΘΑΓΘΙΙΪΥ ἱ ἃ 

εἶοθα φογοτίηρ. Ὑ6 οὐγοτίηρ ἰ8 οαΠοὰ ΓΦ, 
8 ποτὰ νυ οἢ ΟΟΟαΓΒ ΟἾῪ Βοτο. Ὑμ6 ἀοΥ ΔΕ ἢ 8 
ἴνθῃ ἰπ Βοοδαγὶ (λαίεσ, 148) δῃὰ ἰπ ἴΠ6 τοορπῖ 
χίοοηβ (δδβοηΐιβ, Εὔσβι), τἄτονγ 0 Ἰσϊ οἡ ἰδ. 

ΓΣ ἘΪΦ ἴα (μο 5γτγίας δπὰ σβδιάοο δ ΘΙΌΣὉ μἰάο, 
δἰζῖη, Ἰοδίποσ ; Ατδαθὶς, ἼῸ (οὖ. Ἐτογίαρ, 21. 
Αἰναδ., ἵν., διιδ νοςε), οἰϊοίιηπ, δάσο. ΤΑ 18 ἤΠ 4] 
ἱπαϊςαῖθα ὈῪ ἴμο86 ασεοὶς τουϑίοηβ {{Ὁ]]ονγθα 8180 
ὈΥ Αὐριτιδῖιπα; δηῃά οἵ. Ηδτγάβπι, Ρ. 83) ὙΒΙοἢ 
ΓΑΙ 5]8ἴο 1 ἀμ θυ ΤΟΥ (ἢδὺ ΤΏΘ8Π5 ποῖ ΟἿ]Ὺ “14 ς,᾽ 
Ὀθαϊ 8150 “Ἰοδίθογη σουθτῖηρ,᾿" δΔηα ἃ ἴδ 8]6 γΑγ- 
τηδηΐ, δοοογάϊηρ τὸ ἴ6 διψνιοί. Ζωσηιυπ, ἬΞΘΤΟ 6 
τοδὰ οἵ 8 γυνὴ μέλαιναν δέῤῥιν ἠμφιεσμένη. ΤΠ 
αἷβο ἴῃς ἀϊτος[οη οἵ σοτίδίη ΒδΌδΙπϑ {πῶὶ 0Π18 νγογὰ 

ἰδ ὸ 6 ἱπίογρτοίθα 85 ΩΡ (πἰγασια), 6Χ- 
Ρἰδῖπβ ἰἴ861 ὙΠῸ Ταγρυση 6180 Ἄρτοοβ ἢ 1818; 

ἴοσ ᾿ξ ἢδ88 ΝΣ, καυνάκη, ἃ οὐγνογίπρ τουρ οἡ 

οη6 δἰάθ. ΝΙῸΣ δ δηγιμίης 6196 τηοδηΐ Ὁ [16 ποτὰ 

ἌΡΤΡΧΟ (1π Ταύραπι οὗ ὅοη., θουϊ. χχὶν. 18). 
1 πιιβὲ Ὅ8 ἃ εἴοβο σονοτίηρ, βιοὰ το σοηοθαὶ τὴ6 
ΒΟ] ἸΟΣ ττῆο 1165 πηάογ 1. 

Θίβογα ἰ8 ποῖ ἱποβυτίοιβ. Ηθ ῥγοοθθᾶβ ἴο δεὶκ 
(οΥ ἀγίπὶς, ρΙοδαϊπρ τῆϊγβί. 586 ρΊνοβ. Ὠἷπὶ οὗὨἨ Β6Γ 
ΤῊ]. [{ 5 δῇ δηςίοηϊ, οΥΘ 181 ργδοῖῖοθ, ΠΟΤ 
ἴο 81] Βοάοιι ΐπβ, Αὐαὺβ, δηὰ [6 ἱπδμαθἐ δηῖθ οΥἩἨ ἀ68- 
ΟΓΙΒ ἰῃ ρΌΠΟΙΘΙ, {πΠ8ἴ ὙΠΟΘΥΟΣ ἢδ85 δδίδι ΟΥὁΥ̓ ἀγαηὶς 
ΔΏγτης ἰπ [6 ἰοηΐ, ἰ8 τοοοϊνοα ἱπίο [Π6 Ρ6δοθ οὗἁ 
186 οῦδθ. ΤῊ ΑΥ̓ΔΡ᾿ 8 ΠΟΤ] ΘΏΘΙΩΥ͂ Β᾽ ΕΠ ὈΘΥΒ 
ΒΟΟΌΓΟΙΥ ἴῃ (6 θη οὗ 18 ΔΑΥΟΓΒΑΓΥ, [ἢ ἢ6. Πανθ 
ἀγαπὶς τ ἢ πη. Ηρηοο, ϑαϊδάϊη γοίυβοβ ἴὸ σίνο 
ἀπηκ ἴοὸ 16 ὈοϊΪὰ Εγδηκ Κηΐσηί, Βοπα]ὰ οὗ 
Ομ δ !]οη, θοσκῦδο πὸ τ θ68 ἴὸ Κἰ}}] πἰπὶ (Ματίη, 
Ἦϊαι. 9 ϑαίααϊη, ᾿ὶ. 19). δίβοτα {πη Κ8 τπαῦ δ6 
[ΊΔΥ ΠΟῪ Β6 [6]Υ γἱο]ὰ ἴὸ δίθθρ. ΟἾΪΥ [6 [8618 {Πδὶ 
ἴ6 οὐσῶν ἄγοι ἴο ἰπϑίτιοι 9806] ΠΟῪ ἴ0 ΘηδννοΥ ΠΥ 
ΡΌΓΒΌΟΓΒ [Πδὺ ΤΔῪΥ οΟΙη6. ΗΟῊῪ αἷά πα ἀθορῖνο 

1. (Βτπιξτ: [ΙΕ τοῦδέ ἤλυθ ὈΘΘΏ ἔπ γθθ ἀδγὰ δῖος ἐδ 
Ὀαϊεο ἐμαὶ Ὠ6 τοδοῃοὰ ἃ δροῖ. πα ΐς ἢ δδοῖδ ὕο δίπουν ἰηἴο 
Ἰιροιῦ, δδ ἰῃ ἰμο ἰδδὶ δοθῆο οἵ. δὴ ΘΥΘΏΓΙΙΙ ἀγϑγηδ, 411 [89 
εἰβλσαοίδιβ οὔ ἴὯθ Ῥγονίου δοὺ.᾽" --- ἴκ.] 

2 [ὃχ. ὕοτγάεποτιι, ἰτοδιίηκ (ἢ6 αποαίίουη, “ ἯἾ Δὲ 16 ἐῃ9 
ὅττὸ οπδγοοίον οὔ .06861.58 δοῦ 7) δρβυδθ ἐῃδί 88 ἰ νγα8 ΘΟ" 
τοιδοὰ ὈΥ̓ ἴὯ0 βοηρ οἵ Ὠοῦδογλῖι. δηὰ δ ἐμαὶ ϑβοηρ [5 τῸ- 
εἰιοά ὉΥ πο Ηοῖγ ΟἸοκὶ δι ἰὴ υἱξογδῆοο οὔ οὔθ ΤὯΟ βραῖκο 
Ὁγ ἣϊ4 οσὰ ἰηδρίτδιίου, "11 (οἸϊονσα ἔμιδὶ "' 9546] τηυδὲ ΠαΥΘ 
ταρείγειϊ ἃ βρϑεΐδὶ σοιητο βδίοη ἥγοπι ΘΟοά [ο δἰϊθιη ρὲ δηῃὰ μοὸσ- 
ἴοττο (6 δεὶ."" Μυσῆὴ ἴῃ ἐπ Ὀἰδύοσυ, 89 86 Υ8, "" ΘΟΠΩ͂ΣΠΙΒ 
τ ῖα οοηςσϊαδίου." ἈΥΒΑΣ δὲ δάδυοοδ, ΠΟΎΤΟΥΟΥ, ἰα ποῖ τ ΟΣ 
τεροαϊέος, Ὧν. Βδοβιηδῃ δηΐοτβ ἰὨο0 ἐδ ἀἰϑοδδίο ἢ ὙΘΡΥ͂ 

186 ταπιι}ῖ ἴῃ Ὡς ἢ ἢΪ8 ργου ἃ ΔΥΤΩΥ͂ | ὨΠΏΒ6ΙΓ! 
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ϑίβαγα 8 τηϑὰθ [0 ΚΠΟῪ (ῃ6 ἀοΙηοη Κο 
Υἱο θη ς6 [0 πον ἐπ ἀειοαὶι)] οὗ ἃ ποιηδη᾿ 8 βοὶ ; 
ΜΠ, ἤθη ἰδ ὈΥΘΔΚΒ ἰοοβῖο, ΚΏΟΒ πὸ Ὀοιη68. 
Ττας, δ ΐη ͵8. αὖ ρεᾶοθ στὰ Ηρροσ, Ἐπὶ 946]᾽8 
ΤΑΟΘ δηὰ ἰ{8 ΠΙΒΙΟΓΥ πᾶν ἔγοπιλ ΠΠπὶ6 ἱπΠ)ΠΊ ἸΏ ΤΊ] 
ἱπιογχύονη 1} τῆολο οὗἩ 15γ86]1, [18γ86}᾽8 [γϑοάοχμ 
ἷ8 ΠῈΙ θοάοπι ; [Βγ860}᾽8 ψ]ΟΥΥ, ΠῈΓ ρίοῦγ. Ηον 
ΤΆΔΩΥ ὙΟΙΏΘΠ παγὸ Ὀσοη αἰδῃοπογοὰ δηα οαττὶοα 
ΔΎΓΑΥ 88 ὈΟΟΙΥ ὉΥ Αίϑογα (οἢ. ν. 80)} ὅ54]} 886 
Ὀ6 ἰά16, βοὴ ἴΠ6 ΕΥ̓ΓΔΏΪ σΊν68 ὨΪΠΊΒ6 1 ἀρ ἸηΟ ΠΘΥ 
Ὠδη481 ὙΝΔῖ, ἹΓ 8116 βανὸβ ἴα 1 Ὁ ποῦ ἢ 
ἰΥΘΆΒ0ὴ ΟἿ ὮΘΣ Ψ δραΐηβι {π6 δησίοπὶ σονοηδηΐῖ 
γνἸἢ [6Υ86]1 111 6 ποῖ, ὈΥ͂ νἱγίπο οὗ ἢ18 υἱρὸγ 
δπα 5}}}}, οο] ]όοὲ ἔτ οϑἢ ττοορδ, δπὰ τπγοδίοη [8Γ86] 
ΔΏΟΘΝΕ 54}} ἰδ ὈῸ βαίά, δεῖ βανθὰ {π6 ΘΠΟΙΟΥ͂ 
οὗἨ [Π6 ῬΘΟρ]Ὸ διποηρ ΠΟΤῚ 806 ᾿ἰνοά 88 διπο 
Ὁτοίμοσβ, ἴἢὸ τποὶν ἀοβιοοη Σ ὍΤΠα οοπῆϊοις ἴῃ 
ὙΒΙΟΣ 86 δηάβ ΒοΙβοὶ ἰβ ρτοδῖ; δπὰ ποῦ Ῥαϊ 
ἃ ζιοδῖ δπὰ ρονϑγῆι! δοὰ] ςΤουἹὰ οηὰ 1ὲ ἃ8 886 
ἀοθβϑ. ὅὅ6 νι ]}] ποῖ δον Ὠἷπὶ ἴο δἜβοδρθ --- ἃ8. ἢ6 
Ψ}}} ἀο, ᾿ἴ 806 γοΐιβθ ἴο ΒαυΌΟΥ Ὠΐπὰ; βηὰ γεῖ, 5[16 
οδῃ ΒΑΓΌΟΥ ᾿ἰπὶ ΟἾΪΥ ἴο ἀδΒΙΤΟΥ, -- δηὰ πδ΄ ποῖ 
τ τμουῖ ἀοίΐηρ᾽ νἱοϊο ποῦ ἴο ἀποίοπί ρορυ ΑΓ ουβίοτη- 
5.16 Τ Κ68 ΠῈΥ ἀοοϊδίοπ. 8.6 ΒΟΟΓΠΒ ἴπ6 γονγαγὰ 
ΠΟ ΙΒΟΓα 8 8800 (Υ ταῦ ρογ Δ Ρ8 ἤδνο Ὀτουρῖ 
ΠΟΥ. 816 ἴδκοβ ἴπ0 ποδίεν οὐ᾽θοῦ ἱπίο οοῃβί οτἃ» 
οη --- [06 τράοιῃ οὗ ἃ Κἰπάγοα πδι]οΉ, --- ἀαηὰ 1Π6 
οἷάον τῆρδὺ Ῥγοροπάσγαίοβ. Αἱ τυ 6588 ὙΨΔΥΤΙΟΣ 
βίδη 49 ὈΘΙΌΤΟ ΠΟΥ, ἴΠ6 Υἱο] ἴον οὗἨἩ δ ᾿βουδβηά ἰδνν8 
οὗ τίμν, δηὰ 411} μοί δύο υδηΐβηοθ. δὴ 88 ΠῸ 
βυογαὰ νυν νηΐ ἢ τὸ πον [6 ΟΡ ΓΘΒΒΟΥ ἀονῃ, πὰ 
86 1268 ἴΠ6 ἰοΙΤ10]6 ΘΘΡΟῚ ΟΥ̓ ἩΥΟΠΊΘΉΪΥ Οἰπηΐηρ, 
Ὀοίοτο ψὩΐο ἢ πὸ ἰδ οδη βίδηα. Βοβίάοβ, ἰδ 85 
Ὀδοη ποιϊςοοα, ον ἴῃ πιοάοσῃ πηθδ8, ὑπαὶ ἴῃ σοη- 
ΟΥ̓ τπ6 ΟΠ οὗἨ [ἢοβ6 Γορ]Οἢ8 στο 1668 δροιιϊΐ 
1Π6 τίσ! οὗὨ Βοβρὶ ἐδ! γ τπ8π 106 τη. Βυγκῆδτγάι 
πῃ Πἷ8 γαπάογίπρβ δὰ ΡΟΓΒΟΠἢΙ] ΘΧΡΟΓΟΠΟΘ οὗ {μὲ8 
(Βίον, χῖν. 179). 
461, [Ὠγοῦρ ΒΟΥ τουτῖ]6 ἀοοᾶ, ΔΓ ΒΌΓΡΑΒΒΟΒ 

Β᾽ΤΉΙ ΔΓ ἰδιηαὶο σδαγδοίουβ οὗ οἴπου πιο δηΐ Ππᾶ- 
ὕοῃβ. Οομηοογπίπρ ἴμ0 ατοοκ Ατοίορῃῖ]α, οὗ Ογ- 
Το, Ρ]αἴδτο (ΟΝ ἰδς Ὑ ιτίωοβ 977 Ἡ ονιθη, ἢ. 19) 
ΘΧΟΙαἴτηβ: “ ΗδΓ ρ]οτίοπβ ἀοοᾶ γαΐβοβ ΠΟῚ 1ἴὸ (86 
ΓΔΏΚ οὗὨἩ [Π6 πιοϑὲ ἀποῖοηῦ πογοΐηοβ!" Ὑμδὶ γγὰ8 
ΠῈΓ ἀροάϊ ΒΥ ροΐίβδοῃ, [|ἴ08, ἃπᾶὰ ῬοΓ ΤΥ, 5816 
βΏΔΙΥ βδαςοοράρα ἰπῃ Τονοῦι γον πρ [Π6 ἴγγδηῦ 80 
Ἰονοᾶ δοῦ, {πὸ Ὠιιβθαπὰ τγἢο ττυδῖρα μοῦ! Βυϊῖ 8}6 
ΜΟΙ] ἃ ΠΘΥΟΥ ανὸ Τίβοη ἴ0 85ΠπῸ}} δὴ ππαοτγιδκίηρ, 
δὰ μα ποῖ βἰαὶπ Ποὺ ἦσθ Βυβθδπᾶ. 8111} ΤΟΣ 
Βοττίυ] ἰ8 [πὸ ΟΠ ΘΙ ἃ οὗ [π6 αοταδη Νιδοίμη- 
φεπ. 86 ἰηνὶῦοϑ {Πο86 Ὑ ΠΟπ 8Β[16 τυ ἰδ 68 ἴ0 πημγ- 
ἀογ, οτὰ ἃ ρζγοδῖ αἰβίδῃοο; 856 ποῦ ΟὨΪΥ ΥἹΟΪ ἴθϑ 
116 τρηῖβ. οἵ Ποβρί δ! ἐν, θὰ Ποὺ Υἱοιπλβ ΔΥῸ ΠΟΓ 
ΟὟ Το] αἰΐνοβ, ΠΟ ΓΥτηΘη, δΔπ4 ἔΠοπάβδ. 0086] Π88 
ΠῸ Ὀγ-οπᾶβ, ΠῸ ΡΘΥΒΟΏΔΙ ἩΤΟΏΡ ἴ0 ἄνδρα; [Π6 
ἰγταηΐ 18 ἃ ΒΙΓΒΗΡΟΓΙ ἴ0 ΘΙ, ΔΠΑ ποῖ ῬΓΟΡΟΤΙΥ͂ ΠΟΥ 
ΘΠΟΙΩΥ͂. Βα Π6 18 [6 ΟΡ Γθδβου οὗ [86 ἤτοράοσῃ οὗ 
(Π|6 ῬΘΟΡΙΘ οὗ Θοά, τὶ μοβα 18 ΠΟΙ οὐ δπὰ 
{πδὺ οὗἩἨΠΟΥ ΓασΘ αν Ὀδοοιηθ ἰἀοπβοα. ὅἢ)6 ἀ068 
8 ἀοιοη]κο ἀσοά, -- δι ἀο68 ἰΐ 8010 }]ν δΔῃ ἃ ΡΌΓΕΥ 
ἴῃ [86 βοσυοθ οὗ ζϑῆθγαὶ ἰάθ88.2 

ΓἸΪγ. Το δα] ϊθηὶ ροϊπὶδ οὐ ὮΪΞ ΟΑΡΔῪ ΓΠΔΥ, ΠΟΈΘΥΘΥ, ὉΘ 
εἰδιοὰ ἴῃ ἴτε ποθ. Ηο ἐδ|ηκ8 ἰδ υπαυσδιίοπδΌϊο [Πδὲὶ [)6 
ἰδηχύαρο οὐ ῬοθογΈ, οἷι. ἰγ. 9, ““οὨονδ 8}}8}} 801} βίδοσω 
ἰπίο 186 Ὠδυά οἵ ἃ ποπηϑῃ,᾽" ἴπ αὶ ὑγοάϊοεΐϊου οὗὨ ἴδ οἰ 6 ΛΑ ἢ 5 
ἀροεϊτιοιίου Ὁ 9846]ὕ.. ΤηΪα υἱΐδγδησο οὗ ἴμ0 ὑτγορθοίδαβ σδἢ- 
Ὠοὶ Ὦδγο ὈΘοὴ ὑηκηόπῃ ἰὼ 9860. Ἦδησο, ποθ ἴδιο ἰδὶῖον 
8668 Β΄ βοτῶ ΔΡΡΥΟΔΟὮ ΠῸΡ ὑθὴϊ ΤῸΓ δῃ) 61 6ΓὉ, Βὴ6 δὲ ΟὯ69 ΟὈΐΔΙ ΠΕ 
ἐδ οἶθαν δηὰ οοτίκίη οοηγνίοϊϊου ἐμαὶ [ς [8 ὈῪῚ Π6Ρ Ὠδηᾷδ [αἱ 
Ὠοὶδ ἰοὸ ὅΝ)}1. 56 ἱποροίοτθ δοΐδ ὑπο ῦ ἃ αἰνΐπθ σοτηπ)ἱαπίομ. 
Ηον ἰηνίἐαἰίοη ἰο ϑίλογα, ὯδΡ ῥτοζηΐβο οἵ ργοίθείίοη, δηὰ ΠῸΥ 
ΒοποιδΌϊο ομτοριαἰητηθηΐ οὐὁἨ δ ἶπ|, ΔτῸ ποὺ ἴο Ὀ0 ἀοίθυἀοά. Βυϊῖ 
τ ΔΙ ΠΟ χἢ 66 ὑγδηδοθηἀθὰ ἐπ Ῥγοροῦ Ἰπτη} 18. ἴῃ ΕΘ ΤΩΘΆΠη 
δ8)6 οι ρὶογοί, Ὁ 16 ποῖ ἐο Ὀθ ἀρηϊοὰ ἰδὲ [86 οροταιίοη ὁ 



88 ᾿ ἸῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ σύγε. 

τ μια ποῖ ΟΠ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [ῸΓ ΒΕΓ ἴ0 Κὶ]] Ὠΐτη. [18 ἃ νδιίδῃηϊ ἤθγο, Ὀπὶ ἃ ΟΙΏΔη ταυϑῖ (8}} Ὠἰπι. 
ΘΟΆΓΟΟΙΥ νὰ 8 ΠΟΙ ἀθρα Δοσοιρ  153Π04, θείοτο Βαγακ, ΗἾΒ παπὶθ ἰ8 “ΓἰρΒίηϊην,," δηὰ δὶ ἀθοὰβ δῖδ 
Β 85. Πρ τπησ Ομ ἐπ Ὀδί]6 πὰ ἱπ ραγβιῖῦ, ἰ μι σῃτγ ; δας [6 Πρ 18. Κἰπα]οα ὈΥ 186 ὅτο- 
δρροατοά. ΒΒ, εἰπος ἰδ 83 ἀοηθ, ἐδ βεγυϑα [ὁ πογὰ" οὔ [6 ργορ]οτοϑα. ἈΔ8. Μοθϑθβ βἷπρβ δῆδσ ἴ80 
τηδηϊοβο (Π6 ἤαϊτ Γι} π 688 οὐἨ ἴμ6 ζοηΐτο, δηὰ ἴὸ ἰη- ᾿ὁχοάα:, “6 [ογὰ 15 ἃ πιδὴ οὗἨ ννᾶσ, ἴπ6 1,οτὰ ἰ: 
ογοδ86 ἴΠ6 αἴβσταοῦ οὗ Δα πη. ΒΑΓΆΚ Βδὰ ναἰηοά  ᾿κϊ5. Πδι6,᾽ 80 1) ΟΣ Β νογὰ δα βοπρ ἰοβι 
ποίη ΕΥ̓͂ ΡΟΙ ΒΟ ΔΙ Υ 5 δνὶπς τμ6 Δ γΙης [106 ; ΟὨ]Υ [τιϑῖ σοὦ δοθῆ οδῇ βᾶνθ. 1Ὸ τῶϑκα [13 (τὶ 
16 ποποῦ οὗ ἴῃ ποϑῖϊο οἰ δῖα δά Ὀθδὴ 58-} βοοη δηὰ δου] ον ρα ΟΥ̓ 4}1, Ης Ἰοπ 8. 113 νἹ ΟΥΥ ἴὸ 8 
βογνοά, 1 ὸ δὰ [8]]|6ὁπ ὈΥ [Π6 βυοτγὰ οὗ 186 Πεγο.  τννοηδη. Τμιι8 τῃ6 ΥΘΏΣΥ οὗἉ πησὴ γον 68}8 ἰτϑ6 1 ἢ, τ 8ο 
ἘΠ στ δϑιοη δ πιθηΐ, ΒαΓΑΪς ποτ [Π6 τοηΐ οὔ [ ἀλοτῖῦα ἴοὸ {ποτ ϑοῖνοβ τῆδι ν ΐο ἢ Ὀεοηρ5 τὸ αοὰ. 
86] ---- ἃ ΠΒΟΡ]6 δ  ἡνοῖ ἕοτ [ῃς ῥα ἰ πίθγ᾽ 5 ῬΌ ΠΟΙ] [1 -- ΟΜΗΠΆΤΥ τοδαΐποδβ ἰδ οὔ πὸ να}, ἡ βοὴ ταδαϊπιὸς9 
δπαὰ Ὀοίοτο Ὠΐπὶ ᾿16 9 [06 λῖ ΡΏ ΤΥ ϑδίϑουα, 8 ἀθ86 τη 8, | οὗἁὨ βρίγιῖ 5 ποῖ σπου. Νοΐξ Ἰομίοηϑ, θὰῖ ργορὶι- 
πδϊθὰ τὸ [Π6 ΘΑΓ ὉΥ͂ 8 Οπιᾶη ἢ Α Υἱοΐουνυ {Πι|8] οἴβ, χυδγὰ 116 κἰηράοτῃ οὗἩ ἀοἄ. ΟΑοά ΟΠῚΥ οδὰ 

υἢ,, σου] ά ποῖ θὰϊ οπὰ τηδοτ βοοπηγ. Οοπη- οοπαιοσ, δπὰ Ηθ βιιογβ ποῖ τηθ ἴἢ0 Ὀγϑβοσίθθ {116 
8 }}Υ7 τηοτγο [6] στοῦ ἐπ6 ὑἱονγθ [πὶ [6}] οἱ δ᾽ ΥΓαπλ6η [5 οὗ οΘοπαποδῖ. 
δ Ὁ π᾿ Β Πιοϑά, ΠῚ} 8 ῬΟνΟΓ 88 δηηἰἰἰαιθά. [ ΒΑΓΔΚ γγἃ8 ἃ νδιδηῦ Βοτο, [Ὁγ 6 88 οὐοάϊεπί. 
Νο οἴδιογ Φανίη τεϊστιοα πῃ Ηκδσοσ. Ηἴθ8 ἤᾶδπι ἷ8) Ηθ ([Ὀ]]ονθὰ, θὰὶ ἀϊά ποῖ Ὀορίπ. Ηδηοο, α]50, 
(Ὠγίσο τοροδῖθά ἴῃ υθῦθοδ 38 δηὰ 24, ἴῃ ογάθσ ἴο [που ρΡ ἢ ἢδ χαϊποα [ἢ νἱστοῦυ ἴπ ἐπα Π6]ἃ, 6 Ὡδνοῦ- 
ΘΙ ιΔ5ῖΖ 118 ἱπιρογίδηςθ. 18.01688 ἀἸὰ ποῖ σοἸμρ]οία ἰς. Ηο τοοὸῖκ μὲβ ἱπιρα]εθ 

ΓΕ υὐένυ πὶ Πᾶς πὶ ΤΠ Όοτγδῃ, Ὀὰὺ ποῖ ψποῦὶ 
ΟΥ, 6 νγὰ8 ΨΠΠῚΡΣ ἴὸ ὙΠ6ΓΟ ἢ ποης ; 8 νὸ- 

ἘΘΡΗΤΕΣΤΟΣΕ ἜΝΟ ΕΒΛΟΤΙΘΑΙ, τλδη ᾿ἰκονγδο δηϊηοα ΕΔ πιδες ψΠΘὴ 986] δον 
Ῥεθοτϑι, ἴμ6 ἔδπιδῖθ Φπάρθ, ἢ1}} οἵ Άγθ, δηὰ [86 ἰδδάθσ οὗ [π6 θθοαγ. Ηθδ ναί ὑθὰ ἴον 16 δρὶ τῆς 

Βατακ τῃ6 ΠΟ. [8:80] 8 δὶπ τοιηδὶπβ νοῦ ἴῃ) ψὨϊοῖ Ποῦοτγδ Ὀτοδιμοὰ ἰηΐο Πΐτα; ποῖ βὸ ἀϊὰ 
ὁδῖπο. ἸΒοη πεῖν ἤοτὸ ἀἶδβ, σβθη 186 6] ἀογβ γιὸ [986] νγαὶς [Ὁ Ὠἷβ βυγοτὰ ἴὸ ἰὰὺ ϑἴϑετα ον. Ηθῃοε, 
αν δϑὸ ἴπ6 ὍΟτΚΒ οὗ αοα αἴθ 20 τῆοτο, ἴδ | 8 ῬΟΠΙΆΠ᾽8 ΠΔΠΊΘ Ὀδολπιθ οοηποοίρα Ομ ὙΠ 188 
ΤΟΠΠΡῸΣ μοηογδίοη δροβίβιζεβ. 80 6γβα δηά] Ὀδρὶπηΐῃρ δηὰ τπ6 ὁπὰ οὗ τῆ6 μτοδὶ δοιθυθιμοπῖ. 
ΘΟΟΎΆΓΑΙΥ ἰ8 τπ6 Ὠυδη δοατῖ ; δηὰ Ὁ1ὴ68 ἀο ποῖ] ΤὯμπ8 (ἀοά ρσΥδηΐβ τοβ [5 ΔΟΟΟΓΑΪΏ ς᾽ ἴῸ [86 ΤηΘΒδΏΓΟ 
ομδηρο, ΠΟΥ͂ ΘΧΡΟΥσποο ΤοϑΟΐ ἰἴ. --α ΒΤΆΒΚΕ : Ροδοα' οἵ σουταρο. ἊΑΔ8 Ἧ6 δθα]ΐονο, 80 ψγὲ νο. 10 Βαγαῖ 
δηὰ ἴοο ῥγοβροιοιιβ ἀδΥβ δῖῸ ποῖ Ἰοηρ ροοὰ ἴοσ) δὰ δοϊονοᾶ 1κ6 Ποθοταἢ, ἢ6 σου] ἤδγα Ὀθθη 848 
ΤΏΟΗ. ὭΘΔΓ ἴ0 Οὐά 88 880 νγὰ9. Βαϊ ἴῃ δρίὶπε οὗἩ ἀοὰ 

Βυετῖο ἄδηρον οὗἩ {Π6 Ἰυᾶάρτηρην ὈΘΟΟΠ 68 ΟΥ̓ΟΓ. Π6Θ 8 ΠΟ 80] ἀ16γ5 ἴο Θοῃηϊογ. Ηδ ρ]οσθϑ, [σοῦ κα 
[ΟΓ, [Π6 ΤΥΤΔΏΠΥ ΟΥ̓ [πη ΟΥΟΓ ΒΙΤΟΠΡῸΓ δηἃ ΠΟΑΓΟΥ. . 18 νογὰ, [η6 ἀδδρίβοα την 8 οὗ ἴ[Π6 νου]. «Φ6ϑι8 

[6 Κίηρ οὗὁἩὁ Ασδῖῃ, ποπὶ ΟἸΠπἰ6] βιηοῖο, νγαβ ἀΐ8- δβο]θοῖοα 88 ἀἰξεὶρ]68, ποῖ δι ]οῖοϑ, θαῖ οἰ] άγοη οὗ 
ἰδηῖ ; 1756 Κίηρ οὗ Μοδὺ, Ὀογοπά ἴμ6 Φοτάδη ; δαῖ; Οοα νρο βοιρὶς ἐμοὶ ΕΔ μοσ. Ριιζ ἂρ τῃγ βποσὰ, 
τὴ6 κίηρ οἵ Ηκδζογ ἰ5 ἴῃ ἐλ τηϊάκὶ οὗὨἩὨ τπ6 Ἰαηὰ, ͵ Ηδ βαϊά ἴο Ῥοῖοσ. Πθη σίϑοη ἔγοπι ἴπ6 ἀοδα, ἰΐ 
ΡΟΒΒοββϑά οὗ πηργοοοαρηοα ρόνγοσ. Ἡονονογ, [Π6]} 8 ἴο ἃ ψοτηδη {πῶῖ Ης ἤγβι δρρϑαγοά. 
σταεδῖοῦ [Π6 μοῦνον οὗ [πὸ ΘΠΟΙΩΥ͂, ἴ[π6 τπότὰ ταϑηΐϊοθιΪ Β5ΤΆΒΚΕ: ΗΟΪΥ τῆθη Ἰονθ ΠΟΙ ΓΟΙΏΡΔΩΥ, [0 Γ 
Ὀδοοπιθ ἴπ6 πψοπάοτα οὗ ἀοά᾿ Β σοπιρβϑϑίοῃυ. ΤΠ] [πογοΐη {ΠῸῪ ἤπαὰ ἃ στεδὶ Ὀ]οβδίηρ. --- ΤῊΒ ΒΑΧΕ: 
ἀοἸνοσοσ ταϊβοὰ ἂρ ἀραϊπεὶ Μοδῦ, τβοῦυρῃ Ἰοῖ] 6 ψ τη οὐγν αἰδίγαβε οἴθη οἷοϑο ἀοα᾽ 6 Βαπάϑ, δ0 
ϑηάοά, 8 ἃ τἸηδῃ ; δῖ ἀραίηβί [Π6 πιδδῖοσ οὗ πίῃς] [δὲ Ὀπὶ [ὉΓ Οὐγ οὐσῃ δοίοηβ, Η νου] ρσῖνα 8 ἴτ᾽ 
Βυηάγοά ἰτοη Ἐπατίοίβ, {πΠ6 ὈΔΠΠ]6 15 σαροὰ τπγουρἢ ἰποτο τη Ηδ ἀοαβ; ἰοῦ αοἂ 18 τηογε ἱπο! προ τὸ 
ἃ ἨοΔΏ. ΤδαυΒ, 1. ἴῃ6 ΠορΙΠΘη Ἰθαττι τμδϊ νἱοΐοτν  ρῖνο, {πΠ8π πα ἴ0 ΓΘοοῖνα. -- ΤῊΞ ΒΑΜΕ: 80 δ8ΓῸ 
οΟπι68 ποῖ ΕΥ̓͂ ΠΟΥΒ6Β οὐ Πογεθιηθι, Ὀπὶ ΟΥ̓ [Π6 ποτὰ | πιο π᾿ Β Πδδσίβ ἱπ {πὸ πδηᾷβ οὔ 6οά, [Πδι οπΐ οὗὨ ἴΠ6 
οἵ σοά; δηά, 2. Ιβγϑ}ὶ 18. μαπιθ]οά, ποῖ οἠἱ]ν Ὁγ] πιὰ ΗΘ ολπῃ πηδκα ΠοΓΌΘΒ, δῃά ουὖϊ οὗ ΒΕΓΟΘΒ, οον- 
6 Ἰπαστηοηΐ, Ὀπὶ 8150 ὈΥ͂ {Π6 ΤΉΘΤΟΥ, οὗ σοὰ. δΓ(5. -α ΟΕ ΠΆΘΗ : ΤΠ ΠΟΙΥ ΤΑ τῆδὲ ΘΗΪτηδῖοϑ 
Το τγδ8 ΠῸ τϑηΐ οὗ ὑγαῦῖκο πθη ἴῃ ϑγδδὶ : [τ ἀσορα οἔὗὨ 686], 8 οὗ ϊν1 πο οτὶρῇῃ ; 1Π|ὸ νυ γ8 δῃηὰ 

δυΐ ἸΆΠΟΟ8 Ὀγρακ ΠΚ τυ θἢ 68, θη 1Π6 Ὠραγί ἰ8 ποῖ  τηοῖποάθ, ποινονογ, οὗἨ τὰὰθ πὰ βαναῦθ ὕτ68 ΠΟη- 
οουγαρθοιβ. [5086], ψ ἢ 411 118. ΒΙΓΟΠρ᾽ ΠΊ6 ΠΗ, 15 ἱπι- ἰ ἤπαο ἴῃ ρᾶτῖ ἀπ} τΠπ6 τἰπηθ μ6 πὶ 4}} [86 Ῥτοχαῖβοβ 
Ῥοϊοῃῖ 80 Ἰοῃρ᾽ 88 ἰδ 186 8 ἔμ: τ ἴῃ 5 Οσοά. Βαγακ οὐ ἀοά ἰῃ ΟἸιγῖδῦ 8841} 06 ἔμ 6]1οά. 

ἴδ ϑρίτι οἵὐὁἨὨ αοά ἰηδυθηεοῦ δον ἀοοὰ, ὯῸΓ (δαὶ δθο δοὐϑὰ  ἀδοὰ."" ὐὑὐπλραγο [ἢ τοιπδεῖσο οὔ θη βληιου, ἔξ. 7 ιμὰ 
ἥτοζα. ἴ8 6 ̓λρα}80 οὗ ἐδ οὐδάϊθηοο οὗ ζαϊ ἢ. [1 ἰδ. πιογϑονον, ] “εισίλλ ΟἌμτγελ, ἰ. 866-870. --- ΤῈ.] 
ΟὨΥ ἴτοιῃ [ἰκ ροϊπῦ οὗ νἱοὸτ (ἢδὲ νὸ οὈίδίἢ δὴ οχρίδηδίίου 1 1 ἰ5 ροπογίυ υ ἰγοδίϑα ἰὰ 1.9 Βέδεὶ ἐπ Βιάεγα, Ρυ"- 
οἴ ἴῃ δεῖ τπδὲ ὈοΌΟΣΔἢ ἰῇ ΟΡ ἠυἀσιηθηῦ (οι. γ. 324 ΠΠ.) δο ] ̓ἰἰδῃϑαὰ ΌΥ̓ ΒΟΒΏΟΣΣ. 
ΦησοΙΥ ογογϊοοκοὰ (Π 6 δὴ ἩΘΘΙΚΏΘ68 ἰδὲ οἰθης ἴο 986] 
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ΟΠΑΡΤΕΕ Υ. 1-81]. 

ΤῊΣ ΒΟΡΕΝΒΟΖΔΚΙΡΤΙΟΝ. 

ὝΈεΒΟ 1. 

1 ΤΠοη ΒΔῃρ ῬοθοΥδᾺ δᾶ Βαγακ ἴΠ6 βοὴ οὗ Αδἱποδῦ οὐ {μαὐ ἀδΔΥ, βαγίηρ, 

ΕΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, Υἱοίοτγ (οἴ. Ηοτκο], ἴῃ 2δεν Οϑολ. ἀδν ̓ειδολθη Κοτ- 
ζεϊί, '. 257). [Ιη 186 σαβα οὗἉἨ 15γδοὶ, νυ ἴ086 Υἱοίογίθθ 

ΤΠ δροςεΐδὶ κῖρστι οὐ [6 ρσορμοῖς βρὶ γὶϊ, ἰ8 [ἢ6 πὸ | 3ὙΘ 110 βίοερϑ ἴῃ 1ΐϊ8 πίομαι ποτ, δηά τμὸ ουΐ- 
οἵ Ιγτῖςβὶ οχρτοββίοη. Ὅλα ργαΐβο οἱ αοὰ, δῃά ἢ ἀἄθποοδ οὗἉ 118 το] ]ρίουβ ἐτιτμ, [86 ᾿πιογοβὶ οὗ ΒΌΆΓὮ 8 

Ῥγοςατωδεΐοη οὐ Ηἷδ ταῖρ ἢ ἀοοάβ, δαγβὲ ἕτοτα 186 Βοπρ [8 [π6 ρτοδίον, θδσαιιβε {Π6τῈ ἐγ! οι τιοπ] θὰ 
τορἤιοίβ ἐπ τὴς ταρίῃτο οἵ ροειίο νἱβίομβ. Ὑμεῖς 1π0 οφοπδοίοῃοθ οὗἉ 1μ6 ψοηογαίίοηβ, δηὰ βαθΙΥ ἴῸ 
ἴοι 8 ρον ίηρ απὰ ρονγουίη], 116 ἃ τογοῖ ἴῃ: 118 Αγ οδὲ ἢ ΒΌΟΤΥ ἕοτταθα {π6 οοη αἰ ομβ οἵὗἠἨ [80 

16 ἀπὸ ΤῊ Ἰοῇ νΐονν οὗ 186 παίιγο οὗ ροςῖγυ ; ΠΒ[ΙΟΠΑ] ΠΑ] Πρ’, ῥτοδίῃ 688, ἀπὰ ρΊΟΥΥ. 
ΒοΥ5. ἰϊ86}} δυουγνίθοσθ, Ροεοῖβ, δαὺβ βοογαῖδ,; ΤᾺῈΘ ἕοττα οὗ τ). ϑοῃμ, 88 οἵ ἴμο οἱά Ἡξθγενν 
δρεδκ ἴκ τηθῃ αἰνίπο]γ ἱπβρίτγοά, {6 τμοϑα ψνμο | ΡΟΘΙΓΥ͂ σΘΠΟΓΑΙ]Υ, 8 {αι οὗἉ ἔγθο σβγίμα. ΤῸ δοηςς 
ἀε! γε σ οτβοὶθθ. Ατηοπρ' ἴπ6 Ἐοπιδηβ, Ἰοροπάδτυ ἰδ 8 ΡΟΘΈΘΑΙ βίτθαπῃ : ΘΥΟΓΥΥΓΉΘΤΟ ΡΟΘΙΪΟΔ], πὰ γοῖ 
ττδάϊτλου (1ν. 1. 7) εοἱὰ οὗ δῇ απεοίοπε ρτορμοιῖς 1 1Πιτϑμιτλο] θα ὈΥ ΔῈ Υ Αττίθτς ΑἸ ΥΊΒΊΟΩ ἱπῖο ΒΙΌΡΒ6Β. 
ὨντΡὮ,, Οἰἀγιποηΐα (το (ἀγππεπ). ΟΥ̓ πὸ ϑυᾶρθο ϑυ ἢ 8 αἰν βίοῃ, ἴς 15 ἴσια, 18 ποὶ ΔἰοροῖθοΓ δηῖ- 

ἰᾳ ἴξ ΘΣΡΓΟΒΕΙΥ βαίά ταῦ ἢ 88 ἃ ῥσορ]ιῖ : τμΐ8 18 ἴδ Ὀαῖ ἰδ 18 πονοΥ πηϑάθ ἃ τι|]6. (ΟὈΠΒΘΑΠΘΠΙΪΥ, 
δίτπιθὰ οἵ οὈογαἢ ἀ]οηο ; ἀπά "νὰ δίοπο διποηρ  οἴοτγίβ 10 ἴογοο ἱΐ τ ῥἠρ ἀὐτοιϑεμοα ὁπ ἴ86 Ροδπι, Ὑν 8116 
τποπι φαπῷ, --- δῃὰ τἢϑῖ, ποῖ τη γον 88 Μίγίδμ, Ὑ80  ΟΠΥ τΓ8068 οὗἉὨ ἰξ ἐἶονν ἐμοταβαίνεβθ, αγὸ 41] ἱπ ΥὙδὶπ. 
αἰῖῃ ΒοΣ ποιηθεὴ ἰοτιηθὰ [Π6 τοβροπεῖνθ οἱοῖγ ἴὸ ὙΠΟΓΘ ἰδ πο νγαηῖ οὔ δηΐβῃ ; ἱπιτοἀ ποῖοι δμα σοη- 

Μοεοβ᾽ βοηρ, διιῖ δ Μοβοξ, τῃ6 νἱοίον, Ὠὐπιβο]ῇ, οἰπβίοῃ δῦ γι 6}} ἀεῆποα ; Ὀπὶ| ἴπ6 ρΡδιδ6β βῃθοτγαϊ- 
Ὠδῖο ὑποιηβοῖνοβ ἴο τἰο ἐποιρἢδ, δηα τῃ686 πηΐο]ὰ 

886 δαῃς, "Ὦ ΓΔ. δλὲ νιλβ {86 ογοδίου οὔ 186 ἢ οτηβοῖνθβ ἤγθο 88 1ῃθ παν, ΤὨΟ ροου ἴδῦ ομαγ- 
βοῆς. (υΐτθ ῥ6γΆ}10) 8 [Π6 Ἔχ ργεββίοπ, Εἶχ. χυ. ἢ :} βοῖδγ οὐ τα βοπρ οοπβίβτβ ἱπ [ῃ6 ΒΟΙάπεδ8 οὗ 118 
“ἸΠ6ἢ δδὴρ ΜΟβεβ δηὰ ἴΠ6 Β0η8 ΟὗὨἉΙΒΓ86] (ΩΝ), ᾿ΠΠΔΡΌΓΥ δηὰ [ἢ ἼΡΝΝ Οὗ 8 ἀπ πβι8] ἰαηριαρο. 10 

ποῖ “ΠΟΥ͂ δ8ηρ΄.᾽ Μοβ68, αἰν!ηοῖγ ἰηϑρίγεά, σοτὰ- ΒΡΡΓΙΟΡΓΔΙΘΑ, ἱπ ἃ ΠΑΓΌΓΔΙ ΤΩΒΠΏΘΓ, 811 [Π086 [ὉΓΠῚβ 
Ῥοββὰ {πὸ βοῃβ, ἀπὰ τπ6 ρέορ]θ βαὴρ ἰ-. ΤῊΘ 6886 ΨΥ ΒΙΟἢ σοπαΐηα ροοίγυ ἀοοβ ποῖ βοὲῖκ θυΐ ρχοάυοθ; 

Ὑ83 Β,τα δ ν ὙΠ} Ποθοσαῖ. Το ἐδηιϊηΐπο οὗ [Ὡς πὶ 1 Δρρτοργίδιοβ {πϑτὴ 41} ὙΠ ἃ ἐγοοάοτη ]οἢ 
᾿ ἢ ΘΠ ἀπ ΓΟ8. ΠΟῊΘ 88 8 τιι]ο, γεῖ πίδουῖ, Κὸ 186 παῖς 

νογὺ, τυ [86 ΦΟ]Π]Ονης οοπποοῖίνο, Ἷ, ΘΧΡΥΈΒΒ6Β 
το ἱπάοροπάρηϊ ογοδίίοη δπὰ [86 Ἰοϊῃ τ -οχοσυτοη 

ὩΓᾺΑΪ βίτοδῃι, υἱοϊ απ Βασαν. ΤῈ δοηρ, [μ6ῃ, 
ἢ88 βίτορίιοβ, Ὀπὶ (ΠΟΥ͂ ΔΓ ποῖ οὗ Θαυ8] πηθαβιτο ; 

οὗ τῆο ϑοπρ; [ῸΣ αἰγοδάῦ ἴῃ ἴπ6 ἰουτ ἢ ΟΠΔΡΙΘΓ, 
Βαγαὶς βίδπαϑ [ῸΓ ἴῃς πιοϑῖ ραγὶ ΓῸΥ [Π6 ῬΘΟΡΙΟ ΑὐΜει 

ἷξ τηονο8 δοπρ' ἴῃ ρ8Γ8116} 18ῃ18, Ὀὺὲ ἢ γα Δ ΟΠ8 
οοττοϑροηάΐηρ ἴο τῆ τηονειηθηΐϊ οὗὨἨ τπ6 τπουρῦ. 

βοῖνεοα. ΤΉπ8, ΒΑΓΑΚ 85 ϑοῃ6 ὉρΡ ἴο Μουῃῦ ΓΔ ΌοΥ, 
εἰ, ἶν. 12; ΒΙΒΟΓΔ 8 ΒΙΤΩΥ͂ 15 ΤΟΙ ἰηἴο ΘΟΠ ιΒίοη 

ὙΠῸ τηοβῦ ἰηϊοτοβίίησ ἰθδίσγο ἴο Ὀ6. ποιϊςοά, 15 1Π6 
Δ] τογατίοη, τ ἢ ἢ ἀρροδγβ ἴῃ [Π6 σοὶ ἀθνο]0 

Ὀοΐοτο ΒΆΓΆΚ, νου. 15. 1λάγαὶς ῬυγβαΘδ, γου. 16 ; οἷς. 
Ηετα δἷδο, τπογοίογο, Βαγαὶς ἴα κο ἴΠ6 ρίασε ὙΠ] ἢ 

τηθπῦ δηα ἀο]ἸσΔΟΥ͂, ἃΒ. ΘἸΕΟΥ ΠΟΓΟ ΟἿΪΥ ἴῃ [86 οἷά 
Νόογδο ροθπιθ, Ὀὰϊ 4180 τυ ἱτὰ οοπεί ἀγα]. ἔγθθάοτω 

ἴῃ τς βοὴν οὗ Μοβεβ τῆς “ ΟΠ] ἄτοη οὐἨ [5γ86] " οὐ-] ἴγοπι γοδίσαϊπί. [Ὁ ἰ8. πηροτίδηξ ἴο ποῖσε {Ππ|8, 
σαρν. Ης δπὰ μιἴ8 πηθῃ γαΐβα Ἰλοθοσδ μ᾿ 8 ΠΥΠΊΠ 88 ὈΟΟΔι186 ἰΐ (68.18.88, πλΟΓΘ ἴΒὰΠπ ΔΗΥ͂ ἀϊνϊ βίοι ἵπίο 
{πεῖν βοηρ οὗ {ΠΡ ; δηά {πιι5 ἰδ ὈΟσοΙΏ68. 8 η8- ΒΤΟΡΠΘΒ {Ππᾶ0 πᾶν Οχὶβῦ, ἴο [Π6 παίπτο οὔ ἴπΠ6 ρορι- 
ὕομα] ἢγτηη. ϑοηρ 8 (π6 πΟΌΪαβὲ οσῃμαπιοηῖ ΜὨϊοῆ 
16 πΔ[ΟΠ8 οΟὗὨ ΔηςαΌ Ὑ οδη ἀονὶβο ΓῸΓ ΥἹΟΊΟΥΥ. 

ΙΑ βοηρ' δπὰ [18 ᾿γτγίοϑὶ τιδὸό. ὙΠῈ αἰν᾽βίομβ ΠΟ Ὦ 
{Π6 ΡΟΘπὶ ΠσΟΥΙΔΙΉΪΥ ΒΠΟἾΒ, Τα ἀοίογτηϊ θὰ ΟὨΪῪ ὈΥ͂ 

ΤΟΥ ῥγέδοσυε ἐΐδ πἰογαηοοθ ΤΟΠΔΟΙΟΙΒ᾽ν, ὈΟΙῚ 88 
ἐνμθησοβ οὗ {ποὶν ρτσοῦνοββ, πὰ 88 ἱποθητῖνοβ ἴὸ 

ἰῷ οὐγῇ οουγβα οὗ του ρηῖ. ὙΠΘΥ ΔΙῸ : [06 ὈΓΒΪ86 

δοῖίου ἴῃ {ἰπι08 οὗἉ ἀἰϑῃοηογ. [Ἃ{ὑ [Π6 ἀδγβ οὗ Ρδι- 
οὗ ἀοά, 88 ἱπιγοἀποιίοη (Υ6Γ8. 2--5); 1806 ἀε]ηθὰ- 

ΒΆΠΙΔ5 (ἴῃ (Π6 δεοοηὰ ὉθηζυΓΥ δου ΟἾγσῖβί), δπὰ 
ἄοπ οὗ ἴπ6 ΟΙΔΟΓΡΌΠΟΥ (γογδ. 6-8) (πὸ 641} ἴο 
Γαΐβὸ τδὶ Τἢ6 601] ΠῸ δόξει Οχἑδίδ νοι. 9-11); 

ἰβοτείογο δϑοις 800 γοδαῖβ δῇοσ [πὸ δνυοηῖ, τπ6] ἀο]ποβιΐοη οἵ [μ6 νἱοίοσυ δηά ἴΠ6 Υἱοῖοτβ (ν 6 ΓΒ. 12-- 
Μοκβου δ πδ 5811}} βατρ ἃ {ΠΡ ΠΑ] βοης οὗ τὸ {π|6} 233); 186 ἴδῖ6 ΟΥ̓ ΤΠ6 ΘΠΟΤῚΥ (γεῦβ. 234-8}}. ΤῈΘ 
οἵ ΑὐἹβίοπιεμθε (Ῥδι8. ἱν. 16). ῬδμΑΡ5 ἴπ6 τποιῖ  γοηἀογίπρθ ΜΓ ΐοΒ ἀἰδρτιϊβ [86 10]] ΟΡ ΤΓΒπΒ- 
ἰπυετοθίίηρ τοπηηδπὶ οὐὗἨ (ογτηδη τϑοο ]δοτοη8 ΟΥ̓ Ἰαϊΐοπ ΔΌτη ἴδ6 οἹάογ γασβίομβ οχίβῃϊ, 11} Ὀ6. )08- 
Αππηϊηΐυ8, ἰ8 ἴ8ο ὟΥ ἐδ ρ μα! δὴ ΡΟΡΌΪΑΥ βοῆς, 8{1}}} εἰβοᾷ ππάοσγ 1ῃ86 βϑύθσϑὶ ὑεῖθθβ ἴῃ ὙΠΟΝ ἸΠΕΥ 
δαηρ ἴῃ {Π0 τορίοη οὗ ὙΠδῖ τγαϑ οηςο ἴπ6 δ6]ὰ οἵ 

1 [186 δυιποιβ υϑγαΐοῃ οὗ ἴπ6 βοηξ ἴὑυτη8 Δ δδροῦ 1] 

οὐοσυγ.ἶ 

ΤΩΔῪ Ὁθ υϑοῖα] ἰο δου τοδδυβ ἰ0ὸ ὍὈῸ τοίοστεὰ ἰο ἐδθ [Ὁ]]1ον- 

Ροσί οἵ ἢἷσ ὀχροαοϊοῃ, δι πὸ ἐπογοίοσο δβυρδε οἱθ ἃ ἰχβη δ]. 
ὕου οἔὨ ἱξ, κα δοτίης 86 οἰ ΌΒΟΙῪ 88 ργδοϊοδὉἷο ἴο ἷἰΦ Θοστηδῃ. 

ἴω τοδἱν δοοϑαδ Ὁ19 ἘῸκ δἢ τοτβίουδ οὗ ἴμο Βοπᾷ : ΒΟ ΪΏ» 

ον ἴ!ὁ οτάξηθεν Ἐηρ δὴ ἰοχί. ΕῸΡ Ὧν. μ8θε} 8 στοηδοχίης οὗ 
ΒΟ 5, ἩΠῚ δὴ οχίδϑῃ δὰ ςοιηπιθηίατ, ἰῃ Βιδί. Κεροβίίοτῳ, 

1881, Ρ. 668; " Βονίον οἵ ΠΟΙ ππδηη ἐϑὸη ἐδο βοῦς οὗἨἁ ῬουοΣΔΏ." 

ἢ ἘΝ Οὐ. ϑδρεοίαῖον (ον Βαυϑη), ἰ(. ; Βοῦθϊπα, “ὙἼο δοὺς 
ΓΌΣΤΝ, εὐ π Τοχίσδὶ δηὰ Θταπιτηβεςαὶ,"" ποὺ 1, Ρ. 28. ἴὼ οἵ ὈοδοταΝ,} ΒΝ οιλεοα οἱ ΟἸβόδ, ν. 697; ΜΗΝιδυ 

δευοταὶ, 1ὲ πὴ} ὍΘ ϑοδὼ ἐπὶ 86 ἀοθδ ποῦ δΏΧΙΟΙΔΙΥ δἰπὶ δὺο αχρίου, ἴῃ με Ὁ 1λ6 ὕειον, 1. 29Α; ΒικΙΙΟΥ 8, 'π υὑεισίϑὴ 
λδταλυοθθ. ΤΏο Ὀϊλο- βορά Ἰοῖοτδ δῖθ ἀοοίκϑα ἰο ἱπιϊυαὗο, ᾿ Ἷ Ἡ πρὸ Υ ν 
ΤαΏοΣ ἴδασι τοργοάοο, 6 Δ ςδγρείο ὙΠ οὮ ἢ ΟἿΣ διυιιοτ᾿ 
τον ἴθετϑ ἃ τωλσκοὰ ἔρδίσο οὔ [8 Ῥόθσ (806 αΌοτο). 1ἰ 

Οἰκμχολ, 1. 810. ΤΏδ πποῖὶο δρϑοὶδὶ Ἰἰογαῖυτο οἵ ἔμ9 δυθἦθεῖ 
[6 κἴνοα ὉΥ Βδοβιῦδηῃ, ἱ. 298 ἢ. -- Ὑ Κ.] 
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γα. 2--ὅ. 

2 Τμαῖ ἴῃ ἰβγαθὶ ϑυ] ἱγ νγαν θα {116 Παὶν 
Ιῃ τΠ6 ρθορ θ᾽ Β 86) ἀθνοζίοῃ, --- Ῥχγαΐδο αοὰ ! 

8 Ηθραγ, Ο γο Κίησϑθ, σῖνθ ϑαῦ, Ο γ8 Ὀγΐη ΒΒ : 
Ι (ον ἀοά, υπίο Ηἰπι ν]}} 1 βίηρ, 
Ινν}}} βέγικα {ἰ6 ταν ἐν δῦ τυ (οά, {μΠ6 Ι,οτὰ οὗὨ [βγϑ6] 1 

4 Ο Οοά, εὖ [ΠΥ τρδγο ἢ τὰ ὅ36:Γ, 
Αὐ τ γ ρσοΐηρ ἔτ} ἔγτοπι ΕΠ]οπλΒ 4164, 
ΗΘ ϑαγμ ἰγοι]6 4, δπὰ ἴΠ6 ἢδανοηβ ἀτορροά, 
Υ̓ϑδ, {Π6 οἰοιιὰβ ἀγορρϑὰ ἀονῃ ν δίϑθσ. 

ὅ Τῇ πλοιμπιίαϊ 8 γ γ6 ἀἰβημαγοά Ὀοίογο Οοά, 
᾿ Ενϑῃ 8183 ϑιηδὶ, θοΐοσο (οά, 6 1 ον οὗ ἴδϑγδοὶ. 

ΤΕΧΤΟΌΑᾺΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[Δ Υαν. 8. --- τ. δδδοὶ : ΖΔ “ὦν Οοἷὲ; ὉὈαπὶ ἐδμο δοοϑηΐδ βοραζαῖθ 5 ἴτοια πα υν δηὰ ἐδιοῖο ΔΡΡΘΑΣΒ 0 ξοοὰ 

ΣΟΘΒΟῺ ἴον ἀϊδιερανάϊης ἰθθαι. Ἐπὸ ῬΡοαϊεΐοῃ δηὰ σορο [90 οὗ ἔῃ δι )οοὶ Σὰ ΒΟΥΥΘΟ ἰὸ Ὀτίηρ ἰὴ Ροσβοῦ οὐ ἔδο Βίηξον 

Ῥτοαθον ἰηΐο νίον, δοὰ ἐμδὲ ποῖ ἸῺ ΠΟΥ ΟΠΔΥΔΟΙΔΡ 85 ποζηδῃ, Ὀπὲ 85 ῥτορμοῦθαξ, ΔΙΙοὰ πίιξὰ (6 Ξρὶτίξ οὗ Θοά, δειὰ ἴδογο- 
ἴοτο οὐ οά ἰο οὨΔΙ]σησο πο διϊἰδηου οὗ Κίηρσο δου ρεΐῃοϑ. 

[3 Υενῦ. δ. --- Ὁ ΤΤῚ: ΜΠ ογδιῖς, “6816 ΒΙηα!." 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝΌ ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ,. 

γεν. 2. ΤΠ δθονο ἰγϑηϑ)δίίοη οἵ νοῦ, 31 αἰ βοσϑ 
ἔγοτα 811 δδυ! ον στο πάογίημθ, νἰς ἢ ΠΟΎΤΟν ΟΣ 8150 
ἀἰθδν πιογὸ οὐ 1688 ἔτοπὶ οδοῖ οἵμοῦ. ΤΠ τηοβῦ ἰη- 
τοΥ βι ρ᾽ Δηοὴρ ἢ πὶ ἰ8 τπαὶ οὗ ἴ[Πο86 ατοοκ υοῖ- 
ΒΙΟἢ8 Ὁν ὨΙΟἢ τη ογ “ ἐν τῷ ἄρξασθαι ἀρχηγόυς." Τὶ 
[8 Ὀδοῃ [Ὁ] ονγεὰ ὈΥ ἃ πχυϊτιάς οὗ οβἰθοιηθαὰ 6χ- 
Ῥοβίϊοτα (ΟΒπαγτοσ, Ἐοβθητῃ ἅ]16γ, Ἐπ], Βοῖ- 
ἴμοδι, Βοιίρογ, Κααληκ); δηὰ γοῖ ἰῦ ὈΘΙΓΑΥΒ 1ἴ8 

ἙἘργρύδη οτίρίη, βίποθ ἰπ οοπποοου σπῖτι Ὁ 532 

ΓΞ ἰε τπουρης ΟΗ]Υ οὗ ΉΒ6 Ἐργρᾶδη Ῥδδ- 
ΤΟΝ ΟΥ Κῖπρ, δπὰ Ἴχροππάρα δοσογαϊηρ]γ. Α βἰπιὶ- 
1δγ, τῆογθ μοι ]θεῖοα] ἰπ οσργοίδιίοη ργοοθθαθϑ ἔγοσα 
1π6 Τάγραπι. Τ 8 τγὰ8 ΠΟΤ Ποία ΓΑΙ τοι ἀοα οὗ 

ΓΡΩΣ ΙΒ, ὠμο, υἱπάϊοία ; τἴμ6 Μίάταβμ, ὈΥ Βρθδξ- 
ἴηρ᾽ οὗ τ86 σεϑβαίοη οὗἉ (6 88 γπρβ, ὙΠ Ο96. ῥΓο- 
ΥἹΟΌΒ Εχἰβίθηοθ 18 ἐπ ρ] 16 ἰπ [Π6 ΠΘΟΟΞΒΙΓΥ ΤῸΓ Ὑθῃ- 
θδηςς, ΒΠΟΝΒ [πὲ ἰξ δἀορίβ [Π6 βᾶπις ἱπίογργοῖδ- 
ἴἴοη. ΤΌΠΟΥ α͵5ο, ρογῆδρϑ Ἀποοπϑεοίοιβὶγ, αττνϑα 
δ΄ [ΠῸ βδη)0 δχρ᾽ δηδίίοθ. ΤῈ ἱπιογργοιδιίοη οὗ 

ΒΑβοΝὶ, γμὸ τα κο Ὁ δ οαυίναϊθης ἰο Κ᾽ 3), δϑὰ 

οὗ ἴοβθ ψῆο βπρροβθ ἴξ οαυἱνα]θηΐῖ το Ὁ Ἴξ᾽, ΤηδῪ, 
1κὸ νδυοῦβ οἴἤογβ, Ὀ6 Ῥᾳ8864 ΟΥ̓ΘΣ ἴῃ βίἰθῆοθ. ΤΠ 
ὨδίαΓΑ] Θχροβιτίοπ, ᾿ς ἢ 8 ΑἸ 8 δ΄ ἴΠ6 88Πὶ6 
ταθ [Π6 Ῥοθίοα], μ85 οἡ. 8}} βἰ468 Ὀθθὴ ουϑι]οοϊοά, 

ΝΞ 16. πηδουθίθα!γ (88 ἴῃ Αὐβδθὶο) τμ6 Παὶγ οὗ 
[89 μεδά, δῃὰ τροσα ραυτ α] τὶν [86 ἸΟηρ,, γΑΥ πη ρ 
[ιαῖτ, [16 οὐπια,2 88 Δρρϑαῖβ ἤοπὶ ΕΖεὶς. χ]ῖν, 20. 

ΓΒ 16 118 ΡΙ ταὶ ἕοστα, ἀπά ἰβ πϑοὰ ἴῃ. Ῥθαΐ. 

ι Ὀρεϑα Τὴν Ὁ Ὁ ἼΣΞ 

ἘΤΤΣ ΘῚ. ὉΣ ΞΠΣΣΤΕ, 
4 Τηδὶ πὸ τοῦτ ΚῸ Ὦδοκ ἰο 1): δ0Ώδ6 οὗἩὨ ἐϊπὶ8 ποτὰ, 14 δ͵σὸ 

ἀπο Ὁ Καὶ! ; Ὀὰὺ δ6 δἰίδοθθα ἃ στωδϑδηΐηρ ἰο ἰὲ νι ϊο 

ἐν ποτοῦ ᾿|88. [Ἐππ|: ΓῚΡῚΒ ὮΟΓΘ ΠΙΘΘῺΒ ΡῬΓΌΡΟΣΙΥ 

80 Βαοβιηδηῃ. --- ΤΒ.} 

τ Βίηαι ἰ9 ὑυγτοδοὴς ἴο ἐδ9 Ῥοϑέϊο 6γ6 οἵ θοδόσδα " (Ἱοσάξποχγι). 

Ὧν. Ομθθοὶ ἐγβηβιδῦθη ὉΥ το ἀρδη 9 δείίοϊο, ἀεῦ δίμαί. -- Τ.] 

ΧΧΧΙΪ. 42, τοῖο Ὀ]οοὰ 8 ΒΡΟΚοη οὗἩἨ 88 βονίηρ 

ἄονσι ἴτοτι [μι μαΐτγ μεδᾶ (ὩΝ ΓΞ δε 2). 
Ἡδηοο ἴμ6 γοτῦ 5, (εὖ, κομᾷν, τὸ ουἹγαιθ [86 
Ὠαΐγ), βίρη:ῆθβ “"ἴὸ τζδκα ]οουβο,᾽ ἴἢ0 Δ'ΙΟὟ ἴὸ ““δ6- 
οοπιο Ὑὴϊὰ,᾽ ἃ9 θη [ῃ6 Παὶν 165 ψ]|]ὰ δηα Ἰοο56 
δῦουξ [ἢ6 προῖς ; ὙΠογοίοσο ἰδ 8 βϑιϊὰ οὔ ἄδγουῦ 
(Εχ. χχχὶϊ, 235) ἴδ πὸ ἢδὰ οδυβοὰ [Π6 Ῥϑορὶὸ 

ΤΡ, “10 ΤΟΥ Ὑ11,᾽᾿ ὅπ οὗἩ [86 ῬΘΟΡ]Ὸ δδὲ 

ΠῈῪ “μδὰ σίοτη πιὰ (9.3), Ὑπὸ οἰτειιπι- 
δίδῃσοβ πη άοῦ ΥΒὶ ἢ [Π6 Παὶγ 1858 Δ] οσσεὰ ἴο στον, 
δῖ6 νγὸ}]] κῆπον. Τ]ιὸ Π ΠΟ πλϑῖκοβ 8 ΥΟῪ, 
γΠῸ του]Ἱὰ 6 ΒΟΙΥ πηῖο Οοά, 8 ἀϊγοοῖρα (Ναπι. 

νἱ. 5) ἴο Ἰοῖ Ηἷ8 Ββαὶῖτ στὸν (58 Ὁ 53). ὙΤΒὸ ἴη- 
βίδηςο οὗ ϑδδιβοῃ, ἢ το ἼΘ᾽ 8841} οοτὴθ ἢογο- 
δίνογ, ἱ8 ἔδιναν. ΤῊΘ Ῥγοβὸμπὶ Τσσββίοῃ [Ὁ [Π15 

ΟὈΒΟσνΆΏΟΘ ΔΙοθ6 ὩΣ ΦἼ9 ΓΞ, δ τ με [86 Ῥεὸ- 
16 σοπϑοογαίοα {Ποιηβοϊγοβ, ἀοτοίοάὰ μοι ϑοῖνοβ 
Ῥ αευουϊ), ἴο αοά, --- τ ῬΟΟΡΙΘ, Ὡδιηοὶν, ἘΠ σάτὸ 
᾿ιορὰ ἴο ἴῃ νοΐοο οὗ ϑοῦθογδῃ, δηὰ Ρ] το ϑο  γοδ 
ἴῃ 116 Ροβιοῃ οὗὁἨ ὁπ6 ὙΠῸ 6811. [ππηβοι! ΠΟΥ υηΐὸ 
αοά. [β8γ86], [Ὡγουρἢ ἀϊϑονδοάϊοηςο, δὰ [116 1πῖὸ 
βοσυϊθ. ΤΠοδο ὙΠῸ (Ο]]ονοα Βαγαῖκ, δὰ δ ἢ 
ἷπ ἀοᾶ ; ἀροη ἴΠ6 δῖ Γθηρὶῃ οὗἉἨ 118 [81}} [ΠΟΥ }ιῶσ- 
δάσο τη οῖγ ᾿νο9. ὍΠΟΥ ἀονοιοα τΠοτάϑοῖγοδ τ ΒΟΙ]Υ͂ 
ΔΒ ἃ 58011ἔρο ἴο Οοἄ. ὙΠ νοσβὸ [πογοΐοτο Ἔχ Ὠ1 ὲϊ8 
ἃ Ῥιοίουπα τ τὸν ΨΑΝᾺ οὗ 116 Θββθηαὶ ἡδίτιτο οὗ 
[6 πδίϊοπαδ) 186. 1ὲ δοῖθ ἔΌΓ} 186 ρτουπὰ οὗὨ [6 
ΥΟΓΥ͂ ῬΟΞΒΙΌΙΙΣΥ οὗὨ [6 ϑοηρ, δπα (πογοίοτο βίδῃ 8 
αἴ 5 οδ. Ι8γΓ86] οοιἹὰ ὃθ νἱοϊογοιβ ΟὨ]Υ͂ ὈΥ̓͂ 
ΤΟΡΘ πλοῦ δ πα χεῖατη ἴο οὐοάϊθηςο. ΤΠ ΡΓΟΡῈἢ- 
οὔθβ8 ἀθ᾽ δ δῖθϑ, ροθ ΠΟ }ν δηὰ τ ἢ ἕογο Ὁ]Ὲ Ὀοδαῖν, 
οογιαίῖ, ἈΔΊΥΥ Ῥαιθοῦδ, ᾿. 4. [Ὡοδ0 ἮΏΟ δῖ ϑυδοποῖ πνἱϊ 
διτοησίῃ. Ὑὴο σὨδηρίσηδ ἴῃ Ὀαὶι]6 ἃ τπιεδηῖ, ἮδΟ ὉΥ͂ 
τδοῖν ῬΓΟΎΤΘΔΒ δῇ ἃ ΥὙΔΙῸΣ ὑσεοοάθαά ἴῃ 9 Ῥοορὶδ." -- ΤᾺ. 

8 Τπὸ γοσῦ 53 ΟΟΟΏΣΒ ΟΌΪΥ ἴα Εχοάυ5, στα, ΟἸσου- 

[ο͵θα, δηὰἃ Ὦθγο. 
4 ΤῊο Ταγσυπι, ἰπουρ ΤΠΟΓΟΙ͂Υ Ραταρ τας, ἰὼ ἐϊ5 δρὶτὶς 

δέτοϑοδ ΘΏ ΕἾΥΘῚῪ πι(ἢ [ἢ16 Ἰϊοτργοίδίοο. 
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[16 ῬΕΟΡΙΪ Θ᾿ Β στεδῖ δοῖ οὗ βεϊ ΓἿΓαἀουοίομ, γῇ θη ἩΓΠΟΪ6 
ἐσθ 8 ψινο {ΠΟ βοῖν 8 ἴο αοά, ---- [μον ΔΓ 8 ΓΟ Ιη- 
ἱπρ, Τοῦ οαγίϑ το]οϊοϊηρ, -- δῆ μἶδοθ {ποὶγ 
δίΤΘΡΊ ἢ δηὰ ἰταβῖ ἰη Ηΐ. ΤΠΘΥ γοτθ [06 κάρη- 
κομόωντες. οὗ ἃ ἀἰνίπο ἔτοθάοση. 118. ἴῃ ΓοΥργοῖδ- 

ἴοι 8180 Ὀτίηρβ [Π6 ΡΑΓΘ] 6] ἰεπὶ οὐ οἸοατγ; 9 9 
δια πβ ἰῃ ὈΟΙΩ οαυ.88] πὰ δρροβι το Α] οοττοϊαἰΐοη 

πὰ ΞΊΣΓΙΞ. ὙὙὨδ ργεροπίοη 33) ροΐπι8 ουἱ 
τῃς σοπἀϊτίοη οὗ τπ6 ῥθορ]6 ἴῃ τὶς ὙΠῸ Υ σοπαπογοὰ 
δπὰ βαρ. Τῇδ ϑοης [8 116 ῬΘΟΡ]Θ᾽ 8 ΟΠ ΒΘΟΥΔΉΟΙ 
Ἀγτη, δηἃ ᾿Γ41865 (σα [ὉΓ [Πὸ ῬΓΟΒΡΘΓΟΙΒ ἀπα 880- 
ΘΟββίῺ} ἰβδὰθ ὙΠῈᾺ πολ Ηδ ἢδ8 Ἄστουποα {Π6 ΙΓ 
γον 8. “ῬΙ͵ΆΙΒῈ γοὸ Οοά;,᾽" ἱΐ δχοϊαῖπιβ, “ ἴογ 16 
Ἰομς ΙοςΚ8," -- ἰ. 6. ,2ογ δῃά ἐπ 106 Ρθορ]θ᾿ Β σΟὨδ6- 
σσϑοη. ὍΤὴδ ΓαβΪῦ ΟΥ̓́ΘΥΘΓΥ ΒΌΘΝ ΘΟΠΒΟΟΓΆΓΟΝ 88 
Αοὰἃ ὈΪοάδβοβ, 15 ἢΪ8 ργαίϑο. ἀπά ΠΟΥ, ἴ6 Ὡδ[1ΟῊ8 
τηυδὶ ΠοαΥ ἴτ! 6 οὐὔ͵οοῦ οὗ βγϑθὶ᾿ βὶ Ὡδί]0 14) 
ΡῥΓίάο, 15 6 αοά. Ηδρηρο, 18Γ860}᾽ 8 Βοηρ οὗ {ΠῚ ΡῈ 
15 ἃ 08}} προ ϑυττοιηἀίηρ Κἰησϑ ἴο ΠρᾺΓ δὶ αοα 
τὰ ἴοτ ΗΪ18 ῬΟΟρ]Θ ὙΒθὴ 1ΠΘῪ χανο ΤΠΘΙ δον 8 ἊΡ ἴο 

ἰπη 
Ψεν. 3. Ἐϑασ, Ο γὸ κίησε δ) ἃ υχίμοοθ. Βοίἢ 

ΔΥῸ ΘΧΡΙΟΒΒΙΟῺΒ [ὉΓ [86 “ΤΡ ΉΥ ΟἿ6Β᾿ δΔιβοηρ ἴΠ6 

πϑδίουβ, οὗ. Ῥβ. 1ϊ. 2. ὩΝΣΤῚ τὲ τμ6 ρτοδῖ, [}6 
βἴσοῃσ. ἤἄοβθη τηβη δ] δηδυνογβ [0 [86 ϑδηβκυῖ 
υγίπα (Βουίον, 1. 8382), ΟἹά Ηἰρα (ἀοττήδῃ γίδο, 
δἰδηϊ. --- ΤΕ ὈΟΥΔΕ ΡΓΟΡΟΒΘ6 ποῖ ΣΠΘΙΕΪΥ ἴο δἷπρ, Ὀαὶ 

διΔἀ8,1 Ὑ}}1 ρίαν (ἸΡΤΟ). ΑΚ ἴῃ (6 Ῥβαϊπιθ, βίῃρ- 
ἱῃρ δῃὰ Ὀ]δυΐηρ 8. Ἰοἰποά τοροῦθοῦ, Οη6 ΤΟΡΓΟ- 
Βοπιΐην Του ρ ἢ, [16 ΟἿΠΟΥ δοαμῃά. 'Ψ(Γ1ὰ δοῦοῃ οχ- 

Ῥτεβϑβοὰ Ὁγ Ἰ, 15. ρογίοττηοα οἡ υδγίοιιϑ ἱπβίτυ- 
ΤηΘῊ [8 (ες, ῬΒ. οχ]ῖν. 9, “ ΛΓοη-ϑἰτίηροά Ἰπίο "), οοῆγ 
Οὐ [16 οἰ ΠΟΓη, ἃ βροεΐοβ οὗ ἢ ΟΥ ἵγτὸ (8. χουἹ. 
5, εἴς.), Βαϊ αἷδὸ 1 ΠΩ γοὶ8. δηὰ οἰΠ Γ8 (ἘΒ. 
οχ]ϊχ. 8, οὖ. Ῥβ. Ιχχχὶ. 8). Μίπδ δ͵]80 δοοοιὴ- 
ΔηΪοα ΠΟΥ ΔΏΓΡΠΟΠΑ] δοπρ ἵν τἢ Ππιῦ το 8 (ἐγηιραηΐδ, 
Χ. χν. 20), ΦορΒ.ΠΆ}} 5 ἀδ ΠΟΥ ϑοἃ {Π6 ΠῚ 88 886 

ΟΑΠ16 ἴ0 τηδοῖ ΠΟΓ (ΔΈΠῸῚ (δ υαρ. χὶ. 84). ΝοΥ σδῃ 
ΠΟΥ Πᾶνο ἴδ 116 ἃ Δ8 Δ δοσοιῃ ρδηϊηοηΐ ἴὸ τπ6 ΘΟΠρ' 
οὗἩ οὔγ Ῥτορμοίοββϑ. 7Ζυπιμαπα (ἰορὴ, τπηθτε]8) ἀρ- 
ῬΟΆΓ ἴπ ΒΏΠΑΌΪΥ 85 [πὸ δροοΐβὶ ἰπβιγαπιθηΐ οὗ ἱτ- 
μΡδβϑίουοα ποιηθὴ (Ογθυζεῦ, ϑυηιδοίίς, ἰϊ. 489). 

ΤῊΟ ἀοτγ νδείοη οὐ [ῃ6 ποτὰ “ΩΣ ἰβ ποῦ οἷοαγ. 1)6- 
Ἰ ΖΘ ἢ 18 ἀου θ01685 τρῶς ἰη ἀοοίαϊηρ ( δαίίεν, ἱ.19) 
δὶ 10 μΔ8. ποίπίηρ τὸ ἀο 10} τὴ6 δαμπαγ Ὑΐςἢ 
δἰρτι ο8 10 “Ῥγιηθ 86 νἱῃς.᾽ ὙὩὙδδῖ δαπιαῦ τὸ- 
τοὶ 48. ὁη6 οὗ ἴπ6 Υτθοκ σμίλη, ἃ Ο1485Ρ δη4 ὀΔτγνϊηρ- 
Κη. δίπιπιθσ, ἴὸ ῬΙΑΥ (8ς}}. τηΐδηιοῦ, ψαλμός), (18- 
εἴη στ 5065 {150} 88 8π Οποιμδίοροοις ψογὰ. Τὴθ 
ῬΠτιΐτῖνο Οὐεοῖκ βἰηροσ, πο80 οοπῃίοϑί ΜΠῊ [16 
Ιη0868 ἴῃ ΣΕ ΔΟΤΟ ῬΙΔΤΗΙΕ ἩΟΙΔΘΓ ΔΙΓΟΔαΥ τσο]δίθϑ, 
Ὅ85 παπηοὰ 7λαμιγτγὶδ ({{. 11. 594). 
Ψοεῖβ. 4, 56. Ο ἀοὰἂ 8ὖ ᾿ῺΥ ΤΩΒΤῸΒ ἔΌΤΩ 5οῖσ. 

Δπ 1βγαοὶ 8. Βοὴρ Ο8Π ῥγαΐϑο (ἀοὰ ΟἾΪΥῪ ὈΥ ΓῸ- 

1 [ΠΊοηρ-Ὠδἰτοά,") οὗ, [6 Ηοπιοτίο καρηκομόωντας Αχαι- 
οὺς, " -λίγοὰ Οτϑοκ,) 2]. 11. 11, οἴο. Αἰπποης πο ἰαίδν 
Θιθοῖβ, ἸσοΩς πδὶνγ δ ἰῆο Ὀπάκο οὗὨ ἔζοϑάουι, δὰ Ὠθηοθ ΜῺδ 
δοὶ δΔ)ονοά ἴο αἰδσοξ. 896 βυ δ ιεί. Απεημέιε8, 8. Υ. 
τ ουδ.7 -- Τκ.] 

1 [ῦχ. Βδομιπιβηῃ δδορὼ ἔμο νἱονν οἵ τοῦ. 2 κίνοῃ ὉΥ ἔδθ 
, ΙΧ. δοεοτάϊηρ ἴο 180 ΑἸοχδῃηίωθ Οοὰοχ: ἐν τῷ ἄρξασθαι 

μιοασβίηρ' [86 ἩΙΒΙΟΥΥ͂ οὗἨ Ιδγβοῖ, Εοτ [π6 δεῖ [δαὶ 
αοά ἰδ ἰπ 1ϊ8 Ἡἰβίουγυ σοῃβη πι68 [η6 βοῖο ἴοππᾶδ- 
ὕοῃ οὗ 18Γ86}᾽8 Ὠδί δ] οχίβίοηςο δηᾶ στὶρἢβ ΟΥ̓ΘΡ 
δραϊηβὲ ΟἿΟΣ Ὡδίίοηβ. Βαϊ 1{||8 ἱπητηληθποθ Οὗ 
Οοά ἱπ τμ6 Βἰϑίουυ οὐ [86 ροορῖὶθ, πηδῃλίοδιθ 056] 
τηοϑὺ ποηάογα!ν ἴῃ [086 ον ΤΠΤΟῸρἢ ὙἘ]Θἢ, 
8 ὈΥ͂ δίορθ, [5Γ86] Ὀδοδῖηθ 8. πδίίομῃ. ΕῸΓ ποῖ ἴῃ 
Ἐργρῖ, τνοτο 18Γ86] νγ88 ἃ Βοιυδηῖ, 788 (86 ΠΔΌΟΙ 
θοῦ, ποῦ του ἢ [86 ὁχοάπβ δἷοπθ; ἴ6 πδίοη- 
ΔΙδν οὐἨ Ιβγαϑὶ 18 110 οὨ ἃ οΥ̓͂ [π6 ἀοδοτί. ὙΠΟτΓΟ, 
τΠτου ἢ 1.6 Β6 Εγενυοϊδίοη οὔ αοα, πγαθ] ὈΘΕΔΠ)6 
ἃ ἴτοα βῬϑορὶθ. Τῇἢα ᾿ΟΌΤΠΘΥ ΤΠτοῦΡῊ [86 ἀοΒΟΓῚ ---- 
οἵἩ νοῦ Βίπαὶ τγὰθ 6. ΘΘΠΓΑΙ ροίηϊ, -- ὈΥ 1Π6 
σἰνίπρ οὗ ἴπ6 ἴδ δηὰ τὸ ἱπιρατίδθοη οἵ ἀοοίτηο, 
Ὁγ 186 ποπάογίαϊ ργουϊβίοῃ οἵ ἰοοά διὰ [πὸ ρἱ οὗἁ 
ΥἹΟΙΟΤΥ, δηὰ ὈΥ [86 ἱπβίοοη οὗἩἨ αὐνγῆι] Ἰααστηθηίβ, 
Ὀοσδιηθ. Ομ Τοηίϊηθποιβ δβοῖ οὗὨ ἀϊνίπο στον  ] 0}. 
ΤΠα8, [8γ80] οδηη6 ἔστι ἤόοτω ἴῃ ἀσεοτῖ ἃ ροτγίοοϊοα 
παΐουθ. Τῇ ρῬγορμοιίς ἱπδβίρῃς οὔ τῃ6 ΗΒΌγενν 
Ροοῖδ, δὲ ομδ οἴθαγ μίδηςο, ἴτῆςθβ [η6 ἀοβουύ Ὁ ΓΤἢ 
ΟΥ̓́Τῃ παου Ὀαοκ τὸ 186 τηδη δῦ πολτηδαβ οὗ 04 
88. ἰζ8 οα806 ΑΙ] {παὶ μαρροηθά ἴο {86- ἐτοῖν 
οδηα ἤοπὶ αοὦ. “ΤΊ Τοτὰ οδῖηθ ἔγοιῃ 51Π8],᾿" 
ΒΆΥ8 ἴ:6 ϑδοης οὗ Δίοβοβ (Πθαϊ. ΧΧΧὶ. 2). ““δπὰ 
ΤΟΒΘ ἘΡ ἤτοιη δεῖν ; Ηο βῃϊποὰ ἰοσῖῃ ἤοπὶ Μοιυηῖ 
Ῥατϑῃ." Το 114} υ881πὶ (νεῦ. 2) σοργοΌβθῃ 18 [6 
δχοᾶπ8 ἔτοπι Εσυρί ἃ5 180 Ὀορίπηΐηρ οὗἨ 1β8γ80}} 8 
ὨΔΙΪΟΠΑΙΙΥ : “ ὙΠοη Φυάδἢ ὈΘΟΆΠΙΘ 1.18 ΒΒΠΟΙΌΑΤΥΥ.᾿ 
ὈοΡογδὴ ἴα κοβ δον δηὰ Εἄοσω, ν ἤθησο βγδοὶ δη- 
τοτοὰ ἩἰΒΊΟΥΥ 88 ἃ παίίοη, 88 Τοργεβθη {1768 ΟΥ̓ [ΠΟ 
ὙΠ0]6 ἀοδογί ; Ἡ ΠΟΘ τοπ ΒΟΥ ῬΟΒΙΠΟΠ Ῥγ38, 6 Θὴ 
ΠοορταρΒίο δ], αυΐῖο πδίαταὶ. ὙΠῸ ὅδ Ῥεδίπι, 
Ῥοστονίηρ ποτα 118 ραββαρα, δ 1[ῃ6 ΒΆΠη0 {1πῚ6 6Χ- 
Ἰαΐπδ ἰξ ὉΥ βυ δε ἶπρ ΠΟΤ ΚΟΠΘΓΑΙ ΤΟΓΤΩΒ [ὉΓ 

δεῖν δηὰ Ἐάοτῃ : 8 ““ Πεπ του πτοπίοδι ἔογἢ ὕο- 
ἴοτο τὴν Ῥϑορῖο, βοα ἴθου ἀἰάβὲ τηᾶτοῖ ΤΠγουρΡἢ 
16 ὙΠῸ ΔΟτη 88.) ΤῊΘ συ] ἀοΓ 688 88 (ἢ 6 1ΠοαῖγΘ 
οὔ τὴ6 τονοϊδοη οἵ ασοά. ΤΒοτο Ηθ δρροϑγοὰ τὸ 
[18 ΡΙ6. ὙΒοτο 18 {Π6γῸ δποίμοῦ παίοη ἴῸ 
ἡ Ποῖα {Π|8 οσουττοῦ Σ “Ηδαγ, γο Κίηρθ,᾽ οΥθ8 [ἢ6 
ῬτΟΡΒοῦθθθ, δῖ ΠΘΙΟΏ 88 ΟΥΟΓ ΓΤαϊβοα ἘΡ, Ἐϊ- 
ὙΠΓΠΙ, διῃὰ Ἰοὰ, Ὀγ ἴῃ τηδη ἑοῦ Ῥγθβθῦο6 Οὗ Βα ἢ 
ἃ ἀοα 1 . 
ΤΏ ϑασίμ ἰζοιηθ]οᾶ. ὙΠ ΒΌΡΟΥΙΟΣ ρΥΘΠ ΘῈ 

οἵ ϑδογίρίαγαι ονοτ 6 ποῦ ]οεῖ ΗΟ] πἰς ΘΟΠΟΘΡἤΘΉ8, 
8. ΒΟΛΤΟΘΙΥ͂ ΔΉ ΎΠΟΓΟ ΠΙΟΤῸ ΟἸΘΑΓΥ͂ ΒΡραγεηῖ. Το 
Θγμαυακο, ἢ Ηοδοὰ απ οἰ οΥΒ, 18 ΒΥτη 0} }6 οὗ 
σοηδίος Ὀοϊπθοη [Π6 ΡΟΥΘ ΓΒ αὔονυο ἀπ ἴμο86 ον, 
Ῥοΐνοοη Ζουβ δηὰ ΤΎΡΒΟΗ : -- 

τὸ στοαὶ ΟἹΚΥ ΣΙ ΡΌΒ ἐσοτη Ὀ]εὰ Ὀθηθαὶῃ ἐπ6 ᾿πιοΥ Δ] ἴϑος 
ΟΥ̓ ι)6 Βιιον τἰδίης ὉΡ. απ δοίϊον κτοδηθὰ ἰῃ6 δασγίῃ. 

Τρ δὐτίμ τοδουπἀοᾶ, διὰ ἰδ ΒΟΔΥΘῺΒ διουηᾶ, δηὰᾶ [ἢ 0 
βοοάξ οὗ οοϑδῃ." ἐ 

Τὸ 1τῃ6 ῥτγορποῖίο βρὶ τὶ οὗ οθουϑ, α]8ο, ἀπά οὗ 
186 ῬΒδίτηβ, ἴ86 δδυίμαθακο ὈΘΟΟΙη68. 8. ῬΟΥΓΟΓΪῺΙ 
ΒΎΤΉΒΟΙ ; θαὺ ἰδ 8 [16 Βγτῦ0}] οὗ 1μ6 ογθδίι θ᾿ Β 

πὸ} Ὀ6 ἀουθίδὰ τδοίθοΥ ἐ86 ΟΧΡΤΟΒδίου ἰδ ίθη ἔπ {Π|18 Β0Ὼ 80 
που ονοὸνρ ἤλυθ Ὀθθῃ ἰηἰο! Πχί ]6. ποὐν  δίδηἰηρ [ἢ6 8]- 
Ἰοχέά οχρΙ ΟΣ Υ Δρροδι ἔοῃ οἵὨ 1:6 δοοοῃἃ σρθιη 0 οἵ ἴδ:9 

ΥΟΤΕΘ ; δὲ 811 ουϑηίδ, ἰῃ (89 ἰϑηχτιαο οὗ ἐμ ἰδ Ὁ“ 

ἀοῃοῖρα, ποὲ δῷ δοῖ, Ὀπὲξ 8 οοπαϊίοη ([Π9 σοῃδοαυθηςο οὗ ἴδ) 

Ἔν Ὁ ἜΨΡὨΏ, Νύπι. Υ]. δ), δυοὰ 88 δὲ {πο δερίππέηζ 
ἀρχηγοὺς ἐν Ἰσραήλ, διὰ ἐσαῃοίαῦοα, “ τπδὺ (Π6 Ἰολάθγβ 1οϑὰ,᾽ ὁ οΓ τυ ζα] ΔΊ ταθαξ οἵ ἃ γον οὗ οοηδοογϑέο -- δὰ ἰὸ δ θερίη- 
εἰς. Ὑπὸ ἸΙάοα οὐ “ Ἰοδά!ις " ΟΥ “ ροίπᾳ ὈΘϑίοτθ," πι6 ΒΑΥδ, πῇς [6 τοίθγθηοθ ποιὰ αν ἴο Ὀ0 ὨΘΙΘ, --- ΘΟ] ὮΔΥΘ ὨῸ 
ἸΩΔῪ ὍῸ τορ αἱ γ ἀογί γοᾶ ἔγοπλ [89 σά ϊοϑὶ τωοδηίης οὐ Ὁ, 

τ ρ Ὁγοαῖς τί, ᾽) «ες. πο ὑζοπιϊηθηςσο (ἀλεγεογόνγεελθη). ΗἨΪϊα 
οὐ εἰοΐδτα οὐ οὖν δΌΓΠοτ᾽ Ε ἸΣΘδἰδθοη 16 85 ΤΟ] ΪΟΥΤ : [ΤῸ δΆ Ὺ 

βοιδίης οἵ πο ὕμοὶ ἐμαὶ ἐδο ρασέειτο (}) ἰκ  Β..2.. ὀχοίἰοα 

Βατγρτῖβο, βἰδηϊηβ δα 0 ἀ068 'π ῬαΤΘ]16]16πὶ τι τΒ Ὧν, ἴξ ἸΘῪ 

οχἰδι ϑηςθ. - ΤἈ.] 

δ ἕο. ὝΡῸ ἩΠΝΣΞ, Ρε. Ιχνϊῃ. σαυοθξαίοα 

ΞΡ 35), μὰ αρ ΕΥΤΗ ΓΡΙΡῸ ΤΊΡΕΞ 
ἰὸ μα6 ἩἸΘΌΩ ἩΙΨΈΞ. 

4 Ηεεϊοὰ, Τάδοροπ., γ᾿ 640, θίο. 
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᾿π Δ1]}7 ἀπ ἀννὸ Οἡ δοοοιηῖ οὔ [Π6 βδογοὰ ἤθϑι- 
"055 οὗ αοά. ΕΓ [5ὉΓπ0}᾿5 βακο, ἀοά ἀῤβοοημάθα 
ἴυὰ οα δἰ σῇ ; ἴμὸ οὐυδίατο Κη [15 Ιοτά, βηὰ 
τοι ο8. πὸ σαν το 65,1 αηὰ “ τῃ6 ραν πὴ 
Ρουγ. (1 τιιὸ ἀύϑοτὶ ρθη 5118 οὐὗὁὨ 51)81 16 18ἴ- 
ἴ6Υ ἷ8β ἃ ψοπάογ. ἔἔνθοῃ δῇ τη ἀδγ, [πΠ6 Βοάουΐῃϑ 
σΠΒἢ τμ6 δυρογϑπτίοι παν ΔίοΞο39. δὰ ἴῃ ηἷβ 
Ῥοϑεβοϑδίοη (πὸ ὈθῸΚ ν Ἰυς ἢ ἀυτογταῖηθ8 86 ζ.}} οὗἉ 
ταὶ.) 10 ποανύηθ ἰοβα ΤΠ ο]Γ ὈΓΆΖΟΏ 8 ΠΑΪν ; 
παύονοῦ ἰδ ατὰ δηὰ ὑπυ]ο  ἀἰης, ἥσγιμ 85. τὸς 
δηά εἴοπο, Ὀθοοιη68 βοῆς δπὰ Ἰἰᾳυϊὰ : ὁ τῃ6 τππηουῃ- 
ἰαἰπβ Βδίδσγοῦ, [ῃ6 ΤΟΟΚβ θοὸν ἀον κΚ ὙΥΘΙΟΓ 

(.}}.. ΤΠδ οδυΠαπδίκο. 61} ἐδαὶ ρίγά]65. {πὸ 
ΜΙ οαἰοττϑῆθδη Αβογ θα ΠΌΤΊΘΓΟΙΒ ᾿ΠΒίΔ (68 οὗ δ 0 ἢ 
ΡΒΟΏΟΒΑ: Ττοιοηουβ τηϑ 8868 Οὗ ΓΟΟΚ ἢδνὸ 
Ὁ ἢ δῆδκοη ἄον οι Μουηῖ δίπαὶ ὃὈν δϑτὶ- 

ΔΆ Κ68 (τοῦ χὶν. 601, οἴς.). Ἐν [δΐ86 Βἰπαὶί. 
ἱιαῖ 18, δίπδὶ Ἵβροςίβ! !γ, δἰπαὶ με ΐογα 411 οὐμοῦβ 18 

τπ6 τηοπηίαϊῃ ταῦ δῆοοκ το ἀοα ἀεβοσπαθρά, 
ϑοςογάϊηρ ἴο [16 δια οπιθηῖ, ἔχ. χίχ. 18; “ δηὰ 
(Π6 ψΒΟΪὸ πιουηΐ αἰακοὰ σγοϑῖγ." ὙΤΒυπάογϑ 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ σύ θ ασξϑ. 

ιἸαπιῦ5 3. Δ5..9 ἴπ6 Ῥβδ)ιηϊδῖ, ΡΒ. οχὶν. 6: “" Βοίοσθ 
ἴ6 [τὰ τδ6 ὀαγ ἐγοι Ὁ], Ὀείοτο ἰῃς ἀοὰ οὗ 
Ψδοοῦ.᾽ 

ΤΠοϑο ἰη ΓοάιοίοΓΥ δου ρ 008 οὗ ὑταὶβο ἴὸ αοά, 
ἤδνὸ πὸ Ὀΐογοηοο ἴὸ τ6 ὑὕδι]6 δὶ ἴμ6 Εἰβῆοι. 
ΤΉΘΥ πιλχη 180 ΡΟ δῃ ἃ ΤΑ] ΒΤ οὗἨἁ [ΓΒΕ 8 
ἀοὰ, 43 πιδηϊίοβιοα 1η [Π0 πδιοΠ Β ΘΑΥΙ ΘΓ ἨΙΒΙΟΤΥ. 
δι ἢ 5 τῃ6 ἀἀοα οὗ Ιδγδοὶ, τὰ πδΏοΠ 5 δῖὸ το]. 
ἐσ ἢ ἰδ {16 0 Βὰ8 σοθθη 5Γ86] [ῸΓ 19 Ρθορὶθ. 
[τ ννγὰϑ {πότ ἴῃ [6 ἀοδβογὶ [μὲ ΠΟΥ͂ ὈΘΟΘπι6 ἈΪδΒ ; 
Δη( [ὉΓ {πδῖ ΤΌΔ5ΒΟΠ [Π6 ροεῖὶ βοϊοοῖϑ [6 Β.6ῃ68 οὗν 
[6 ἀσδβετὶ 88 [Π0 πηδίοσιαὶ οὗ ΠΟΓ ᾿ ὐρπρῆ 586 
ΒΡΟΔΚΒ 1 στοδῖ ὈΓΟΥΥ : τ86 681} 5811 διρ}- 
68. ῸΓ ΠΟΠΟοΡΙΟη8, ΨΌΓΥ πηϊοτιαηδίθ 18 186 
σοπ͵θοίαγο (Βττρογ) [μ8ὺ ὈΥ δηδὶ ΤΆΒΟΥ 18 τπηθϑηξ. 
[τ 158 αἰτοχοῖμοῦ δ ναδησο υυἱτἢ [6 δρίσῖς οὗ 1.6 
οἷά εονομδηῖ, ὙὙ]ιῖσ ἢ ΘΟυ]ὰ πον ῦ σοπδοηΐ ἴ0 τηδῖζο 
δἰηαδὶ [Π6 γοργοβοηϊδανο οὗὁἨ ΔΏΥ 1688 βδεγθὰ το - 
ἰαἰῃ. Μογοονοῦ, τα ὈδΔἴ]|6 88 ποῖ οἡ Τδῦου, ας 

Εἶπ {π6 ῥ᾽ απ, ποδγ {πὸ Κίϑῃοη. ΜΠ} νογ. 5. οοβθθ 
᾿δαῦ ρᾶγὶ οὗ τ0 ϑοὴρ Ὁγ π οι τ86 “ Κίπρβ δηὰ 
ῬγΐηοδΒ " ἀγα ἱπίογιηθα τἢδὲ τῃ6 αοά σπἤοπὶ {86 
Θἰαθη8 ἔδασ, α88 Ὀδοοῖηθ 0 [ογὰ οἵ [8.86]. 
Ὑν τῶ νοῦ. 6 τῃ6 ρμορίϑδϑββ ἔγϑὶ δῃ τοῦθ ὁπ [16 ΐ 5 .ΟΥ͂ 
οὗἉ τἰιὸ βίδα οὗ δϊαϊγϑ ῃ] ἢ οχίσιοα ἴῃ 5γδ6ὶ ὑγθ- 
Υἱοῦ ἴο ΠΟΥ τοδὶ ἀδοϑά. 

2 “ἼΒΟ πιουπηίδίηδ τη6]} |Πκὸ πᾶσ," οὗ. Ρὲε. χου]ῇ. ὅ. 

το] θὰ δηὰ ἰιοανν εἰουβ Ἀππρ ἃροὴ 118 βιιπηηῖῖ 
ἔχ. χὶχ. 16). “6 τῃοπηῖδιη8 δα [Π|66,᾽) ΒΆΥ5 
ΔΡΑΚΚιῖς (εἰ. 11}... 10), “δηἀ {Π6γ τοι ὑ]οά ; ἐδ 

ονεγβονίης οὗἨὨ ἴΠ6 ιτδαύθσβ ραβδὶ ὃγ." “δῖ 
αἰ] γοῦ, γὺ πιουῃίδίηϑ, ὧι γο ἰγοπ]οά ᾿ἰκὸ 

1 ΟἿ δος. χ. 10; 906) ἐν. (1.) 16, οἱο. 
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ὝοΣθ. 6-8. 

Αἢονῖ τπ6 ἐδγ8 οὗ ΒΒδιησαγ, βοὴ οὗ Αμδί]ι, 
Αἴδν [Π6 Η ρου (86}᾽}5) ἀδγ8, 
ΤΩ ἢ. ρ νναγ8 γογο ἀδβογίβα, 
ΤΊΙΘ ἔσαν ! εν τοι ἴῃ νυ πάϊηρ ὙΓΑΥΒ. 
Ἰλ)οβογίθα τοῦ [βγαϑὶ 8 ῃδιη οίβ,; ἀθβογίθα, 
ΨΙΠῚ ϑθογαῇ γοβθ ὩΡ ---- ΤΌ86 ἋΡ ἃ μι ΠΡ ᾿ῃ 1βγαοὶ. - 
Νὸν ποὰβ ἰδ ΓΠ6Υ ποῦ {{π6πὶ ὃ --- (Πογοίῦτο (886 μρύθ88 οὔ ὍΣ δρργοδομβϑὰ (θὲ 

σαῖθ8 : : 

Ατηρ ΤΌΣ ἐπουβαπά 1 Ι5ΓΔ6] τν88 ἴΠ6γ ἔουηά ὅ οὐ 8Βῃ16]ἃ οὐ ΒΡΘΑΓ ὃ 

“.1 

ΤΈΧΤΟΛΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

.1 ον. 6.--- ΟἹ [ἢ|8 ἐσδηῃδί δου οὗ Ὥ, οοΐρασο (Ὧ8 ΔΕ οτ᾽  τορδτῖκα Ὀαϊον. Τθο υδεδοκίίοη [ΒΕΥ δἰϊοπιρί, ἰδ, πονονον, 

ἴοο ἴοτοοά πηὰ δεξί δοὶδὶ ὑο Ὀθ δαε(πβοιοτυ. ΤῊΘ Ῥαδδαχδα οἰϊοιὶ ἰὼ ἴ:8 δυρροτί, ατὸ τβίμος δχαίησί ᾿Ε. Βὸσ ἐπ Νυαι. χὶν. 11. 
ἦν [9 ἰμὸ γοῦν ἔδει ἰπμδὲὶ 16γδθ} 6 ὉΠ ΌΟΙ οὗ οχίδίϑ σοπϊοσηρογαηθουδῖυ, ἰπ (δ ργϑδϑῦοθ δ ἰξ σότο, οὔ στοϊκιῖν ποηόοτα, ἴδ ς 
ἴδιος ἰζ δο ουραῦϊθ. Απά δὸ ἴῃ ἴμ6 ρηδεαροδ οἰϊϑὰ ἔγοτι [δδΐλῃ (ςὮ. γ΄ 26: ἰχ. 11 (12) ; χ. 4), 16 15 ἐδιο οοηυδηςο οὗ 96- 
ΒΟΥ ΔΏροῦ ΜΠ116 δυττουηάσά, δο ἴο δροδῖκ, ὉΥ [9 ὑδετί Ὁ]6 ουἰάσησοα οὔ ὑσουϊουδ μυππίνο ἰμπϊοομδ, ἰμδὶ μῖνοι 1Ὲ 1:8 

1} ἀτοδά γα! θδε. 1Ὲ δοδπιδ ὨθοθεδΆσΥ, ἐπ γοίοτθ, ἰο ὑδκο Ξὰ Ποτο [ἢ (80 ΘεΏδο οὗἉ “ἴ 1η.,) “ἀυτίης." [Ιὲ ἰδ ἸΘοδεδασυ. ὑπγίδιοτ, 

ἴο Ρίλοο δηὴδπικαῦ ἠοΐ ἰη, Ὀαὲ δον, [89 οἰχ ἐν γοαγδ' γος Ῥτοουτοά Ὁγ Βμπυμ. οὖ. οὐ οἢ. 11]. 81 : [Ὁ0Σ νἢ}6 ἐπ “" Ιδυὰ τοοὺρα, 7} 
θυ οἢ α βίδίϑ οἵ δ [λ᾽γ5 δ ϑοθοσδη ογο ἀσδογίδοα ὁδπηοί ἤδνο οχίεθὶ. Ηο Ὀοϊοηρε ἴο ἰδ6 ρμοτοὰ οὗἨ ἴδο Οπμδδοΐο Οορρεοδ- 

κου ἴῃ ἴπ6 Ὠοτίϊι, δηὰ χες αροϊηδὶ (6 ῬὨΠΠΙδιΐ δα το τοϑὸ ὑρ ἴὰ ἔδο δου ἢ (8ὺ Βδοδιδηπ δηὰ οἱμθτ). Α εδἰηξο ὁΧ- 
Ῥἱοῖο ἰδ ἴ014 οἵ εἴτ ; δῃά ἴπ σου ρα γον ἰηΐπτίος ροδί ἰοα δϑεϊχηδὰ Ὠΐπὶ ἰπ΄ ἢ6 Βοοῖς οὗ ϑυάκοι, δβεϑι}δ 9 ππαύτβηῖς ἐδ 
οοπαοϊαδϑίου (δῦ ἰδ γὙ88 (Ὧ6 ΟἿΪῪ τοιηδυκδῦ!ο ἀεοὰ 6 ἀϊάΔ, Τηδὲὶ ἀοοὶ. οτονοΣ, τ οὔθ Ἡδϊοῖ που] ππδῖκο πΐπὶ ὉΠ ΤΡ ΙῪ 
Κυόνῃ δά ποὶὰ Ὁρ 85 ἃ ατοδὺ βοῖο. Ῥοῦοσβὶ δοῖσζοα οὐ ἰδ ἴδ μΡοραϊδν φεϊπλδίο οὗ θησαν, ἢ ομάος ὈΥ͂ οοπίζαδὶ ἴο Βοϊχη θα 
ἴδο ΚἸΟΥΥ οὔἴα ἀϊνίυθ ἀθ!!Π γόσδῶσοο ᾿υδὲ δομίογοά. ϑδαοὶ νῶϑ γοῦν οοπάϊ οι πὮΘΩ γοῸΓ Ατοδὲ Ποιὸ ᾿ἰνο, δὴ δᾶγε : Ὀπὲ 

ον, ὈοΒοϊά, δὲ ἢδίῃ Θοἀ στουρδξ! --- ΤῊ πογάϑ ἼΣ ΝΞ, “ἴὰ ἔδο ἄδγο οἵ .86],᾽" οοπίαἰη δυοίμας ἀμΒου γ. 1ὲ 
τοῦδ δἰ γί κθ ΘΥΟΥΥ͂ ΟὯ0 85 ἱὨΔρρτορτγίδίο ἐπδὶ οὔθ ἨΏΟ. 80 ΠΣ δ5 ἯῸ ΚΠΟΥ, δὰ ΟἿΪΥ ὩΟῊῪ Ὀδοοθ δισπιοῦδ, δηὰ (δὲ ὮΥ ὦ 

ἀοοά οἵ ἀο! γόγβῶοθ, δι ον, ὁδοὶ, ὑδ6 οἰαγοσ οἵ ϑβίμοτβ, δου! ἃ Ὀ6 οοῃῃοοίοα πὶϊὰ 016 μωδὲ σωΐϑοσυ. τσ. Οδδδοὶ Β συξκοο- 

ἴου δι ΚΣ Ὰ 8 ἴο Ὀθ9 ἀικθὴ 88 ἃ δΌΓΠΔΠΘ ΟΥ ρορυ]δὺ ἀοδί κηδίίοι οὗ δοῖθ ὮΘΤῸ (866 ὕ610.), Ὀσοοιαδ ἰπαταΐοτο ὁχοθοὰ- 

ὨΚῪ δείσαοιίνο. Βαξ δοοογάϊης ἰο οἂὗν νἱοὸν οἵ 3), 9 Ὠαζὸ ἰλυδ ἀοείκτιδίοα οδοποῖ Ὁ6 ἘΠπυὰ, Ὀπὲ πιτδὲ Ὀ0 βμδσορον 
“-Τὰῇὰ.Ὶ] ἦ 

[2 αν. 1-- Ὑνπη9. ἀοδβοηῖδ δηὰ Εὔτσεϊ ἀσδηο ἐπ τοζὰ δ ῬΧΟΡΕΣΙΥ τυοδηϊης, “' ΣΌΪο, ἀοεηϊηΐου ; ̓" δοῖα, οοθοσοῦδ δὺγ 
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τ ραΐοξα, ἸοδαΣ8.) 80 δἷσὸ Βοιίδοδυ, Ὀο Ῥοιϊία, Βυηδοι, δηὰ δἰπιδυῖν ΔΩ ΡΤΟΥΪΟῸδ Θχροδί ον δὰ γοσζείουδ: ΧΧ΄, Οοά. 
Ταὶς. δννατοί, 8]. οοὐιὶ. οἱ κρατοῦντες (Οοά. Α1. εἰ] ἰγδηδῆδσο [)Φ νοσά, διὰ υτὶ θα φράζων); [Ὁ γοτα. Ῥοίεπίε;, Ὁ]. ζονέε. 

Τὰν υπδοσοιοα!γ γίοδὰδ ἃ κοοὰ ϑοῆϑο ; Ὀπὲ, 86 Βδοιθδηη ρμοΐηίδ ουϊ, ἰξ τοδὶ οὔ ἃ πιραυΐης οὗ ἴδ τοοὲ ΤΏ, πΪΟΣ δ]- 

τοουκχὸ Ὀοϊουκχίηπα ἰο [ὲ ἰπ Ατδῦίο, ᾿ξ ἀοδϑδ ποῖ Ῥυδο σα! ν Ὦδγνο ἴ Ἠοῦτον. Μογϑογυοσ, ἴδ δρροδιδ ἴο Ὀ0 8 αφδαγιουδ ὑσο- 

ουϑάϊηκ ἐ0 δερασαῖο ἸῚΠ9 δα ΤΡ ἴω εἰξαϊδοαιίοι, Η΄ ποῖ (Δ8 Υὐτοὶ ἀο66) 1 τοοὐ τοϊδιϊοπια, Αφοογάϊαρῖγ, Βδοὰ- 

τοϑῦτι διμὲ οὶ], |ἴκο οἷς δυίπον διὰ οἔμοσς, οχρίδίη ἩΤ9 ὈΥ͂ ΣΤΕΞ, διὰ τοδίχο ἰὲ τηθϑ ἐδὸ "ΟΡΘῺ ΘΟΌΒΕΣΥ,᾽" ΟΣ “ἴ ἐῃ 90 

πον] οἰτίοθ οΣ τ] ασοα οἵὐἨ ἰδθ Ορϑῶ ΘΟ." 10 (6 ἐΠΦΥ ΟὨΥ ἴοϊ]ον (29 Τασγρυμι, Ροδε το, τιοδὲ οὗ ἴ8ο Βδορίηδ, 
δυὰ ἸΔῺΥ ΘΟΥΙΟΣ δηὰ ἰδὶες ὀχροείϊογαθ. Τδς ἴοστῃ οὗ 6 ποζὰ δῆονο (δὶ ἰξ 16 ῬΣοροΥΪῪ δὴ δ-ϑοίσαοι, εἴ. 666. Ον. 88,2; 
8ι, 1δ᾽; Ἐπα]ὰ, 163. Ὁ, ἃ, Καοὶ! δι! ἃ Οδδρδοὶ πιακο ἰδ δρρὶν [Ὁ ἴ8ὸ οομοτοίθ ἴο ἔθ οἰτ[68, τὲ ]οροα, οὐ ἰδιη]οῖδ, Βδοδιθδυι ἴο 
1» νορα!δεοι, οἵ [πο Ορϑθῃ ΘΟΘΠΙΣΥ (ζαπαάυοίκ). ἴδ σοπηρδοιίου οὐὁἨ [Π6 μαδόδχο. 86 ἐλ ΚΘ, συ υἴτοα ἃ ροζϑοῦ δ), Ὡοὶ ἰοςδΙ, 
εἰκτιϊβοοιίου ; [ὉΣ 5 γετ. 8 α ποἰτοδροηδ ἴ0 (ΟΣ σαίῃεσ αἷνεβ ἴ80 ζτοιυμὰ οἵ) Τοῦ. θα ἀ, βο τος. 7 δ (ἐι6 οοδαβιίήοῃ οἵ 

Υγ5) τοῦσί δοττοδρουὰ [0 γεν. 8 ὁ (ἔθ δΌδϑθηοο οἵ β.ι)60] ἃ διὰ βξρϑαῦγ). ΕΗ ἤασίδμον διχῦο (μδὶ ὧδ ἰη υογ. 2, 7 ὁ, δυὰ 

8 ὁ, ὨΑΤΘΝΙ τοοτε τὸ ἐμο Ῥορίε οἵ Ἰϑταοὶ, ἐξ πνασὲ αἶϑο σοΐοσ ἴο ἐμβετὰ ἴω τασ. Τα ; κῃ, ἤῃδι}γ, ἐπδὲ (δ αἰφωϊδοδτίου 
τ ζαγαιὶ ρορυϊδιίου, " ἐδ πιοτὸ δυϊξαῦϊο ἰπ τοῦ. 11. ΤῺ υἱοί πιδῖσ τοδαϊὲ [6 ἴῃ9 δδῖῦθ ἩΠοῖοΣ οὴΦ οὐ ἰῃ6 οἴδον ἰαἰοτρσοίδ δου 
86 δἀορίο ; γεὶ, 2 Βδοπιπδβηῃ  ΔΙΚΌΣΘΏ δ ἀΟ ποῦ ΔΡΡΟΔΣ ἴ0 Π6ΥΘ πὴ 0ἢ ἸΌτΟΘ. δὰ δὲ [Π0 ἱπιπιοάϊαίοῖ υ Ῥσοοθάλοςς Ὠγοη- 
του οὗ Βιζὰπαγα ἰεδι δ ἐμ6 πιϊηὰ ἴο ἰλἰπκ οἵ ἰοο4] οϑιίγοα οὗ ρΡορυϊδιίου ταί ον ἔα οὗὨ ἴ06 Ρορῃϊδιίου ἰἰδοϊί, πὸ ὑσοίοσ ἴο 
ἰπθδσρτοῦ υὙἱδρσθα ΟΥ Ὠδιρϊοθί. --- ΤῈ. ὴ 

[8 Υονς. 8. --- ὥσ. Οδευθαὶ 5 ἐσϑηκὶδ 0) ΘΟΏΪΟΣΙΙΒ ΠΟΤ ΟἸΟΘΟΙΥ ἔο ἐδ οτἱκίηδὶ : Οεισαλξ Λαΐίεν, εἰς πε Οὕτίεν, ---.ἕ “ΠΟΥ 
δὰ ΘΙ. ΟΘΘΏ ὨΘῊ χοδ᾽᾽" Τῃ0 δῦογο Βηρ ἰδ σοηάδογίης νν828 δἀορίϑα 'Ὦ ογιοῦ ἰὸ σορτοάυποο [89 δ᾽  ογδου οὐὨ 9 ἀθγιιδῃ. 
-- τὰ} 

[4 Ὑετ. 8. -- ἰοἰνλς»" 7.) ὉΠ ἮΝ: Ἰλδοσγαγ, “ἐπΦα ΜΩΣ (ν͵δ8 δὲ (0) χαύβα."" ὈΓῚΡ ἰδ Ὀοσδὲ χριδίποὰ δ ἃ υοσῦδὶ 

ΒΟΌΒ ἔχοι υἱοὶ, [6 γοναὶ οὗ ἔθ ὅ:8] δ. 8019 οἵ ἰδ δοροϊαὶθ ὈΠῚῸ Ὀοΐος διοτίδηφα Ὀσδοδῦδο οὗ [ἢ 6 οἷοδο ςοθηῃοοιϊοῦ 

ΒΓ ἰδο [0] ονἝὴσ ποιὰ, διὰ ἴδ) τοϊσδοζίοῃ. οὗ πὸ ἰοῃθ Ὀαΐηρ οὐδ οὐ δοοοῦυπὶ οΥἤὨ [9 ἰομοῖθϑα 1η{{|8] 6. Δ0]6 οἴ 

σῷ (Βεγίίιοατι, 6}, Βδοδιιδθ:} συ Ψ ΤΏΔΥ ὃὍ6 βοηπίεϊτο (ἢ τ ΘῈ σα 890 ὈΓῚ τουδὶ Ὅ6 ἴῃ [00 οορείσχοοξ 

εἰδῖο) οσ δοουδδίτο οὗ ρ]δοο. ἩΠ|ΙΟὮ 16 τηόσὺ δἰσα ρ]6. --- ΤᾺ.} 

[δ γεν. 8. -- τ. ὮΝ, Αρσοογάϊης ἰο Κὶ] δυὰ οἴμοτα ΝΣ ἰπιγοάσοοθβ Δ Ὡοββῖτο ἰμϊαττομαίοσυ. Βυΐ δ ἵν 

πίι εἰμυρίο, ἀϊτοοὶ αὐοδεουδ [5 σατο, εὖ. 666. Ογν. 168. 2, ΒαοΒβπιδηῃ Ἀτοθσ (0 τορδεὰ ἰὲ δ ίίβο Ὡ οἵ οὐϊεοίδοη : “1 

δὐιϊοϊὰ οΥ δδΩΣ ΤΟΙΘ ΘΘΘΏ ' ἢ ἰ. Φ. [Ὡ67 ψοσθ ποῖ δοοῦ. 80 δϑὸ Βογίμοδσα, θοδοηϊια, Εθτοὶ (1 ἐμοῖς ᾿ϑχίθοῃθ), διὰ ταδη 
οἰαΣ5. --- ΤῊΣ. 

ἘΧΕΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ᾿ ΣΙ ΘΙ ΘΕΊΘΕΙΙΣ, τ} 18 ἔοττα οΟὗὁἨ ΘΧΡΤΕββίοη 18 ἡοῦ ὙΠῚ}- 
οὔδ ΔηΔΙορῖθ8. Αοα ϑβ88γ8 (Ναπι. χὶν. 11), “ὙΠ ΠΟΥ 

τθ. 6-8. ΑδοΣ ἐμ ἄαγβ οἵ Βμδπηζαν, 33 γο)ΐονο ποὺ πιο, ΓΙ ΓΉΓῚ 953, Τη, ὑ. 6. αὔλετ “ 6] 
ὍΘ. ΤῊ ἀἰ σα] ΕΥ̓͂ οὗ [π6 Ῥϑβϑαρὸ Ἵδῃ ΒΟΔΤΟΟΪ [80 ΟΠ άοΥΒ1 μάν ἄοπ διμοπρ ἐμοπὶ." [πὶ [86 

Β6 τοιρουοα, ἰζ, 88 18 181.8}}}0 ἀοῃθ, [πΠ6 ῥγεροβί του ββϑῖὴθ ΤΏΒΏΠΟΙ ἯΘ 81Ὸ ἴ0 ἰῃίογργοῖ ὯΞ9 ἴῃ δΕῈΥ ΓΑ] 

3) Ὅ6 ἰΔκεη ἰπ (ἢ 56η86 οὗἉ “ἷη,᾽ “ ἀπτίη.᾽" Ζυγίπσ  ραββαροδ οὗ βαΐϊδῃ (οἷ. ἰχ. 11 (19); γν. 25; χ. 4): 
(6 ἄγε οὗ βΒδαραΥ 80ς}ϊ ΠλβΟΥῪ οδηποῖ πᾶν] “ [89 ϑυτίδηβ δηὰ Ρ]}] 1811 η68 ἀοΎοιιΓ 15ΓΑΘΪ, ---- ἐν 
ὁΟπι6 ΠΡΟ [βγθε]. ὅτ} ὨΒΥΓΆΙΟΓ ΟΟὉ]4 ποῖ ἴῃ τπδὲ 8}1 πδΐ, αὔεν 4}} τμαῖ, ποῖ  μβύδῃ ἀἴπρ' 81} (Πα, 1.18 
οΆϑ6 πανὸ βαϊά οἵ πη, οἰ. "ϊ. 81, ἴδε Π6 “ ἀο! νου, ΘΏΡΟΓ ἰ8 ποῖ τὐγπθαὰ ἀναγ." ὙὩὙΠ5 [Π6 Β0ηδ6 οἱ 
16τδοὶ,᾽" πὶ 88 (γνϑσ. 15) ἢ6 βρεᾶκβ οὗ ἘΝπὰ 88 ἃ Οὐ ρβϑαρθ 8180 ὈδΟΟΠπΊΘ8 οἶθασ. Νοῦν βιδηά- 
“ἀε]νογον," 1 8}8πὶ ΜᾺΒ ὯῸ ἀο]Ἠἤνογοσ, δον | ἴῃς ἤἢδι 1Π0 ἀδΥ8 οὗ ΘΠΔΗΙΚΗΣ αν θοδῃ, ἑ. 6. δίοΥ 
68 ἰξ 6 Ββαϊὰ “δηὰ ἀπὲ: Ηἷπὰ (οΥ ἐΐε Ἠΐπι, ἑ. 6. 1 [Π6π|, ΠΟΤ Ὀορδῃ. Η8 πογοῖς ἀδοὰ᾽ ἀραἰηβὴ [ἢ 
Ἐμαυᾶ, εἶ. οη (Ἀ. 11. 81) γγα8 5 βδαραν 1" [{ βΒθ6πὶ8 ΡἈἢΠβ01068, γα 1Π6 480 ρτοδὺ δεῖ ρογίογπηο γ 18- 
ἱπιροβϑί 6 ἴὸ δδδιτηθ (88 ΠΟΥΘΥ ἢ 61688 ΕΘ] 4180 το], Βαϊ {Π6 ΔΌΙΠΟΥ δα 8, “ ἴῃ, δῖον, τη ἀπ β οὗ 
065), [δὶ τ[η6 ροοῦοδβ8 οι] Β8Υ οὗ [ῃ6 ἀΔΥ8 οὗἩἨ Βα ἢ 86]. ΓΤἬδυ {18 ὁδηποῦ ὃ6 186 εἴοι-Πολτιοα τγο- 
8 ὮΟΤΟ, ἴΠδὲ ΠΟΙ τῦὰ8 ΠΟ Γαδ βίδποο δη ἀπυμς ὯΟ 1Π8} ὙΠῸ βίον Θ,50ΓΆ, 18 56 ΓουἹ ἀθηΐ, βίηοο 1)οθοΥΔῃ, 
5, ΟΓΑ ΟΥ̓ Β[ 6], ἰῃ βγβϑὶ. ΤῈ ἀἰβραγαρίπρ οοπηθο- εερθος ΟΥ̓ Πατ ΟΠ ΟΠΙΡΟΥΆΓΤΥ, οΟὉ] ἃ ποῖ βὰν “ ἴῃ 
ὕοη ἴπ τ ἰοῦ, ττογα τπΐ8 δδϑδασηρείοη ἴτας, 11 πόοῦ]α  τἰ6 ἀδν8 οὗ 986]. Βαῖ ἀρεζὶ ἔγοπι {Π|5, 6 δον 
Οίεδϑα Ποὺ ἴο ὀχ ἢ 1: 186 ΠΘΙΟ, 18 4150 ΠΟΙΙΥ αἱ νὰ- 
Τίδ ποθ ἢ ΠΟΥ Βρὶγῖῖ. Τὸ (18 τητιϑὲ Ὀ6 δα ἀρά (ἰἢδϊ, 
88 ὙΔΒ ΔΌΟΥΟ Βῆονγῃ ἴο 6 ΡὈΓΟΌΔΌΪΟ, Θ᾽ ΔΙ ΑΓΒ 
ἰτηοτβ ΟΧρὶοἷἐ δηὰ {πγΊ ΠΟΥ δον" [811] νη ἴῃ 6 
αἰρμ εν γαδῦβ οὗ “ Γοβ᾽᾽" δῆ Εμυά. Αἵ 4}} Ὄνοῃηῖβ, 
ΒΤ ΡΥ» [Δ126 18 το δϑὰ Ὀοίοτα τ86 ὕσηθ ἴῃ νυ] ἢ 
1ετδεὶ αραΐῃ ὑδσίμδ ἴο βίη, δῃ ἃ σοπϑθα τ  }Πν δρδῖη 
[Ἀ}18 πο βοσυϊπάθ. [δ σδηποῦ [πογοίοσο ὃθ οἵδιοῦ- 
τῦΐδο ἘΠΠΟ ἐροος ἡβῶν ὑπ τἰβαμόνοὴ ἐν ομρνες [Πα 
ΤΑΪΒΟΣῪ Οὗἁ ΠΕΡ Θ.Ρ ἴο ἴΠ0 τἰπι6 οὗἉ [ἢ͵8 1.80 ΠΟΓΟ. 
“ Βίηοροθ ἴπ6 νεὸς Θδτη Δ, 1. 6. ροη δηὰ αὔεγ 
ἰδ ἀαγα, 186 μὲσ να γΒ τ ἢ ἴο ἀεδοτιρά.} 

1180} (νογ. 94) ἀϊδεϊη σοί ῃοι τη 5. 5461 Ὁ σατο] ν᾽ 
ἀρεϊμηδιῖπρ ἮΘῚ 88 186 “νυ τ οὗ φόρον, τῆς Κοηίτο. 
Μογβθουοσ, 046] 18. ῬΓΟΡΟΥΙΥ ἃ Πηδπ ΒΒ Πβπη6. ΤΠ6 
ΟἿΠΟΓ δϑϑυτηρίοη, πουγονογ, [ῃδὶ 9846] νγ88 ἃ δυᾶσο, 
ψ 0 ᾿ἱνοὰ Ὀοίογο ΠΟ θοτα ἢ 8 ΤΠ πη6, ΓΟΒῖΒ ΟἹ 5] ΠΟΥ 
[ουπῃάατοηβ. [Ὁ 18. αἰ] ἱποοποείν Ὁ]. τπδὶ [Π6 
ὩΔΙΤΆΙΟΥ, ὙΠΟ ΘΟτητηΠἰοδἴ68 ἴῃ ϑοηρ οὗ Πλουοτδῇ, 
δὰ δ 80 πηδογβιοοῦ ἵτ, γου]ὰ ποῖ ἤδγνο το] ἃ 8 
βοιῃθτΐηρ οὗἁἨ {π|8 δυάρα 946]ὲ. Ἠς νουϊἹὰ αἱ 4]] 
οὐϑηῖδ ἢανο ᾿ηβογιοα ἢ18 ΠΘΙη6, δὲ ἰοαδῖ 'π ΒοΠη6 ΒΟ ἢ 
ΤΩΔΏΏΘΥ 88 τῃα᾽ οὗἨ ΄΄ΠΔΙΡΑΥ ὨΪπι86} Ὁ, οὐὗὁἨ Ε]οπ τῇ 
ΖεὈα]οαΐῖο, δηὰ οὗἩἉ Αὐάοῃ (πάρ. χὶδ, 11--15), οὗ 

1 Το υδὸῦᾶ οἵ 3) ἴω, ἴω [δ δοῆϑο οἵ ὉρΟΏ « Δἴοσ, ἐδῃηοὶ 
δ οοιαδδοζοά δυτγρτίείης, ἩμοΏ ἐπ6 ροοίίοδὶ ἴτοϑάοπι οὔ ἴδ 
Ἰδληστιδροὸ 186 ἰδκοη ἰηὶο δεοουηί. Ἐγε ΟἿΣ Οογδη αἰ 
(ροῦ ᾽" οὐ “Γοη ᾽}, οὗ πο) Οτίτητα δαγα (μαὲ ἴΏ ΤΏΔΏΥ 
688ι6 ἰὲ 46 δρρτορυίαιδὰ ἰδο πιοδβηΐηρ οὗ ἢν, δογάθ δὰ ἰηῃ- 
βυλῃοο οὗ ἔο βδαιὸ κίηδ. Τὸ δὲ ὈΥ͂ ΟἾΠΟΣ σχδιηρίοδ, νὸ 
δ.δὺ 2Δὺ πίει οα0δ] Ὀτορείοίυ, “ἐπ υἱσίενπ ἑαζεν  (1ἢ) ΤΩΘΔῸΥ 

ἀδγε), δεὰ “μαελ τίείεν ἑασ Ή " (ΑΙΕΡ ΤΙΔΏῺΥ ἀ8γ8)}, ὩοΣ ΟὨ]Υ 
πΏΘΩ (6 ΤΟίΘΓΘΏΟΘ 18 ἐοὸ (80 ζαϊατο, Ὀυῦ οὐ ὙΠ ἰὲ 5 ἴο 
ἐδ μαδί. -- ΑἸϊῃουσὰ βηδαι ΑΓ δον ἴἰ.6 Ῥμ Πἰδεηοα τὶ ἢ δῺ 
οχ-χοδά, ἴδδὲ ἧβεξ ὁδηηοὶ οχρίδῖ [06 ὩὨΟΘΏ-Θι ΡΙογτηθηΐ οὗ 
δπνοτὰ δηὰ ἰδῆοοὸ ἰἢ χορ. 8 οὔ τ)Ὧ0 βοᾷ; ζὉΡ, 85 Βασαῖ 8 
Ὠοτοοα ΔΏΟΥ (εἶν. ἴγ. 16), ἰοῖο ἰΘ πὸ τοὺ οὗ ποδροῦδ, Ὀυὶ 
οἵ οοὔξδρο ἰ0 [86 ἴ)61}. κασασασιπακτεν ατασα κ πατι τα ιαματσ  κτραττεσοσκωστσσασι απ πμπαμεα. ας τπατπττασεν εν ἡ ππμησπητσσ τε καρ τπαις σπτατας.. ας, ἀπαμαος στυκακακώκαι» σον κα. υς αἰταμωψεμημαμρ. κα κατα. στρ τειν υὑτσισουμε ται ἐπττοτισττ-, οὦοὦοὃὥὃνςΨοιο, ὦ. ὁ... 



ρ4 ΤῊΕ ΒΟΟΚ 

γοπὶ ποι ηρ' 18 γορογθα Ὀθογοπά (86 ρΌΠΟΓΑΙ ἕδοϊ 
μας {πὸ γ ἡπάροά [βγ80]. “Γ]Ι6 ΟΠΙΥ͂ Ταπιλϊ εἰ πρ᾽ δὰ 0- 
ῬΟΒΙ ΟΠ, δηά οπὸ {ΠΥ δοοοσγάδηῦν ὐτἢ 186 Ὡς 
οαϑὲ οὗἩ [86 ϑοηρ, ἰ5, ται 9661] νὰ8 1ῃ6 Κη ν 
ΒΌΓΗΒΙΠΘ οὗἨ ῃΔΙΠΑΓ, ΟΥ̓ ΟΥ̓ΘΠ ΙΏΟΤΘ ΡΓΟΌΔΟΪΥ οὗ 
ΕΒυά. 8 Κπον τῆδλῦ (ὐἰάσοῃ ἰ8 ἔγθα ΘΠ ΠΥ πηθῃ- 
Ποποα ὈΥ͂ ἰ8 Πογοῖὶς πδπι6 Φογι θαι, ἀπὰ [μὲ 58π)- 
801} 1: ΞΠΠΡ]ν' δῖ ν]οὰ Βεάδη (1 ὅδῃηι, χί!. 11). Τδι 
86] τυΐσας το β Πγ θόσοιπς τῃ6 θαΛΌ] ΡΟρυϊδγ 
ἀοβι μηδ Οἢ οἵἩ 8 Ἰῆλη 80 ἀειογιηϊ ποθ δπα τὰριὰ ἰπ 
.ϑ τηονοιηθηῖβϑ 85 ΕἸπά, ἰ8 ονυϊάθηϊ, τΠοΙΠΟΥ τγὸ 
ἴδ ο 10 ἴο πηδδὴ 6 Μοπηϊαίη-οἸ πῦον, τὴ6 Αὐραδὲ 
Οπο, ἴπ6 ῬΙΐποθ, οὐ ἴῃ Βοςκ-ροαῖ, οφ6 ἔὰοῖϊθ 
ἀδοθηΐ [0 16 πιοδβὶ ἐπαοοοββίθ] 6 ΤΌΟΚΥ οὶ 8 18 ἃ.» 
του βίην. Μοϑὲ ῥγοῦιθ!γ, Βουουογ, [16 ΠΆΤΩ6 18 

ςοηπροοίοα τ [86 ποτὰ 2 ΝΖ, τὸ μοὶρ. ΤῈ 
βδ10 πογά, Ὑ ΙΟἢ '8 οἴγθη πιδοᾶ πορ Εν Θ]Υ ΘΟποοττι- 

ηρς Βοδίδδη ροᾶβ Θ᾽ 5,“ ἘΠΟΥ͂ ΒΟΙ͂Ρ ποῖ; 1 
ὅπ. χὶΐ. 21, ὅογ. 1). 8, οἴ5.), 18. Πθῖθ ἐπ ρ]ογϑά 
ΕΣ ἴο ἀοηοῦθ οπΘ ὙΠΟ νγὰϑ 8 "" Ηδ]ρογ ᾽" οὗ 

ΓΔΘῚ ἴῃ αἰξβίγοεβυ ΤῺ6 Β6ΏΒ6, ΤΠΟΓΘΟΥΘΥ, ὈΘΟΟΠΊΟΒ 
[Π 18 ῬΟΓΙΘΟΟΥ οἰοατ : “ΑΟΣ [6 ἀκΥΒ οὗἉ ΒΏΔΙΉΡΆΓ, 
δἴϊονῦ [π6 ἀαγϑ οἵ ὅδε] (ἘΠπ4),᾽ ἐπ ροορ]ο ρουίϑοα 
ΓὨγουρ ἢ ὙΠΕῚΓ βίη 8; τὺ 18, ἃ8 σἢ. ἷν. 1 αιββογίς, δπὰ 
νοΓ. 8 Οὗ [18 Ομαρῖου ΘΟ, ΠΓΠΙΒ, --- “(ΠΟΥ μδὰ σἤόβοη 
{ΠΟ ΠΊΒ6Ινο8. ον ροάβ.᾽ 

ΤῸ ΗἰΔΉΤΤΑΥΒ ΤΟΙ ἀοδοσίοα, ΓΎΓΤΝ δ ἼΓΤ: 

ΠΠΈΘΤΆΠΥ, ΠΟΥ οοαβοὰ ἴοὸ ὃὉ6 πἰρνσαγθ. ΝῸ ὁΠ6 
τγανο]οὰ οα. [86 ρα] γοδά8, Ὀθσδιι80 ΤΠ ΓῸ 'ῬΆ8 ΠῸ 
Βοουτγ, ΤῊΘ πον ρἰαπάοτοα 4}1 {Ππγουρὴ 1Π6 
ἙΟΟΌΠΓΥ. Η ψ͵ἘΠῸ νψαβϑ Οὐ] σοὰ ἴο ἴζᾶνθὶ, βου σῆς 
οὔϊ οΘοποραϊθα Ὀγ-Ρδίῃ 5, ἰῃ ΟΥ̓ΔΟΥ ἴο οἰπὰθ {Π6 τγ- 
Γαηΐ δΔηὰ [κἷ5 θβη 8. ΤΊ 6Ξ6 ἔδν 11π08 ρῖνο ἃ β|Γ1Κ- 
ἴῃ Ρἱοίατθ οὗἩἨὁ ἃ Ἰαηὰ ἰδηρυϊβηΐηρ ὑπ ογ ποβε]α 

ΟΡΡιοβϑίοῃ. ἡ ὙΠ ΣῚ, ΟΡΘῚ ρΡίδοθβ, Βδηι]οῖβ, 

οδαϑοᾶ τὸ οχίϑι, ἸἼΤΒ [8 [6 ὀρθῇ σουη ΓΥ, ἴῃ ἀ18- 
τἰποιίοη ΠῸπι οἶτ108 βαττοιι παρα ὈΥ͂ γγ8}}8 ἀηὰ ραῖοβ. 
(6 ἱπιάρίηο8 ἈΠ] 56} τὸ θ6 τοδαΐηρ ἃ ἀοβοτγρτίοη οὗ 
180 σοπαϊοη οὗ (ΟΥΔΏΥ ἴῃ τπ6 1ΟΤῈ σΟΠΙΌΓΥ, 
γΠοη ἴη6 Μάργατγβ ἰηνα θά της απ (οὗ, ΥΥ ΙΔ Κὶ πὶ, 
ϑάοὶς. Οφβελ. ἱ. 829). ΗἩδρητΥ 1. ἰβ8 ΤοἸο ταϊοα 8 ἃ 
θυ] ὰον οὐἉ οἰτ68, Θβροοῖϑ!}Υ Ὀοσδϑιιδ Ὁγ ἐγ γίης 
ΟΡθη Υἱ]Ἱαρθ8 ἢ6 τοηἀογοα [Ππ6 πὶ ΠΟΤΘ Βοοιγα ἢ ἢ 
ΤΟΥΤΔΟΥΙΥ ἀραΐηθῦ [Π6 ΘΠΘΠΥ. 41] δηοίθηϊς οχροϑβί- 
ἴοτβ, ατσθοὶς 88 γ06}} ἃ8 Ομ] ἀθο δηᾶ Ἰδαῖον Εαθθιηϊς, 

σοηϑοῃΐ τὸ [6 ἀχρΙαπδὔοη οἱ ΤἿ 9 1 (οἵ. Βοθπατ- 
ΤΟΥ, Ρ. 46). ὙοΓ. 8 4180 ἄρτϑοϑβ ὙΠ ἰδ: πὸ ρῥϊδοο 
ὙΠΊΠΟΙῖ γ78118 ὙὙ85 ΔΗΥ͂ ἸΟΏΡΟΥ Β6Ο ΤῸ ἀραϊπδὲ τῃὸῸ 
Ὠοβῖ1 16 θαροη8 οὗἁὨ ἴποϑθ ὙΠῸ Ορργοβϑϑοιὶ [βΓᾺΘ] ; 
16 οοπῆϊου νγὰβ Ῥιβηθα ουθῃ ἴοὸ ἐδ ΥΟΥΥ μαίοβδ οὗ 
ἴπὸ τηοαπίαϊῃ ΤΟΓίΓοβθοδ. ΤΠ6 δἰοπιρῖ 0 πηδίο ἴῃ 6 
ΜΌΓΓΑ ΤΏΘΆΠ ““ΡῬΓΙΠΟΘΒ,᾽" ““ἸΟΔάοΓΒ,᾽ ἸΑΌΟΥΒ ππάοΥ 
στοδῖ ἀι ΠἼοι} 168 ; τς ἢ τηοάθγῃ Ἔχ ροβί ουβ, δἰ πιοβὲ 

1. ΚΟΙῚ δἷϑο 18 δὰορίοά ἰξ. 
2 {ΠΟΒΟΘΉΟΗΤΗ : “ ὕπμε ἰλαὶ 1 Πεδογαλ αἀγοϑο. ὈΘΌΟΓΔΆ, 

ΔΒ δῖι ἱπερίγθὰ ρμούποῦ, ἰσοκϑ δὲ Βουβοὶ ἴγοσι δ ἐζίεγπαὶ ροίηαὶ 
οἵ νἱοῖν, δὰ δροβκβ οὗ ποιδεὶΓ οὐ᾽οοίἑ γον, οομδίἀογίηρ 811 ΠΟΡ 
δοῖς 88 ἀπο, ποῖ ἰο Ὠογβοὶζ, θαΐ ἴο ἐὯ6 ϑριτ οὗὁ αοά. 8516 
ἄοοδ ποῖ ὑγαΐδο Ὠθγρϑὶῦ, Ὀὰξ Ὀϊοδκοα οὐ νῦο δοίθρὰ ἰπ ἢ: 
"᾿ ἀἰὰ Μοδεϑ (5860 ΝΌΩ. χίὶ. 8), δηὰ δὸ ϑδιιυοὶ (1 ὅδ. χὶὶ. 
11). -- Τκ.] 

ὃ Ἰροϊδίϑὰ ἰπέἐοτργοιδιίουϑ οὐ ἴὸ Μ|αἀϊ6 Ακοα, ἐβκοο ρ ὉΥ 

ΟΕ σῦ  αοξξ. 

811 οὗἨ τβοπὶ μᾶνο δὐορυρα ἱϊ, αν ΌΥ͂ ΠΟ τιοϑῃ8 
ΟΥ̓́ΘΔΓΟΟΙΩΘ. [{ Γαΐδ6δ 8 ἰπίογῃ 8] σοπισδαϊετίοη ἴοὸ 

οοπηθοῖ ΓΙ νὰ ἸἾΤΒ, τμοπ τακοπ ἰπ τμΐϑ 

βεπ86. ἯΥε Ο8ῃ ΨΕΙΥ͂ ΡΙΌΡΕΙ͂Υ 588. 3. 2ΊἼΓΙ ΩΡ, 
“Ἅ1ὴ6 ἩΌΏΡΤΥ οδΆ56 ἴῸ ὃὉ6 5800 }," Ὀπΐ ποῖ “ ῥγίῃορθ.᾽ 
ΟΥ̓ ἃ Ὀαπιβηθα ἀγηῃδϑῖῦ {Π6γῸ 18 Π0 αποϑιίοη. Α 
Ψψυαάρθ {ποῦ τγαὰϑ8 ποῖ; ΠΟΠ6 τῇ ΓΟ σου]ὰ οοδε6 
ἴο θ6. ΤῈ ἰδοῖκ οὗ τ ΑΓΥ νἱγῖαθ 15 ἤγβῦ τη ῃ- 
τἰοηοα 'ῃ νοσ. 8. δἰτυαδῦθά δ6. [βγϑὲ] νν88, [86 Π}18- 
ΘΓΥ͂ Οὗ [ὴ6 ΡΘΟΡΙδ6 τηϊσ ἢ! Ὀ6 τηδαβαγοὰ ὈΥ̓ 1η6 ὀχίβηϊ 
ἴο ὙΥὨϊοὴ τἰιοῖν οὶ ἀκ δηα συγαὶ ἀἰβισιο 3 τὸ ἀογτα5- 
τϑιοὰ ἀπὰ σοπάογοα ἰπβθοῦγο. 445 ἴὸ τῇ οἷγ “ ῥγῖποσβ,᾽ἢ 
(μοῖγ Πογοα τατΥ ΘΟ οΥ͂Σ, ΠΟΥ ἰπ ἕδος 51}}} οχἰβιθά. 
ΝΟΥ ἀοο8 126 ἔχηι οὗ [86 ογὰ ἢθοα ΔΗΥ͂ ΘΟ ΘΟ] Οἢ 
(εἶ, νον. 11). 

ΤΊΙΙ ἀσοδο ΠΣ ὙΦ ὧν ΠΩ ΠΝ Ὑ) 
8 ταούμου ἐπ Ταγϑθὶ: ὁ πιο, ἃ5 1Ὁ “οΓο, ὈΟΓΕ ἴϑταοὶ 
ὉΠΟΥ͂. [Ὁ νγ8 [06 σοροπογειίοη οὐ ἰϑγὰο] δ Πα ]ΟΣ- 
ΔΙΠν [Πδὶ τνὰβ8 βεσυγοα δὲ ἴῃ6 Εἰ 5ῆοη. ον ᾿πιθ 
ἰς αὔους (8.16 δα ἃ 3, νοσγ. 8), [πδὺ [Ξγδὲ] δὰ 80 ἔ] 
ἃ ἴο Ὡ66α 8 ΠΟΥ ΠΟΙ ΠΟΓ ὃ ΤΏΘΥ Πδὰ ΠΠούοη “ὩΘῪ 
σοάς ἴὉγ τποπιβοῖνοθ. ὙΠῸ οὐοτηδὶ οὐ, Ὀεΐοτα 
ΠΟ πὶ [Π6 Τ]ΟᾺ ΠΑ ἢ 5. ἘΡΟΠῚ ]6α, Ηϊπ ΠΟΥ͂ μα ἔοτ- 
ΒΚ. Ηδηρο [116 1085 οὗ 41} τῃοὶγ βίσοημῃ. ΤῊ :ν 
ὙΓΟΓῸ Βαγὰ ργοβϑοα, ΡΟ [86 ΥΕΥῪ ψζαῖοϑ οἵ {ΠΕ ῚΡ ἕογ- 

(ΓΈ8868. (Ὡς 8 ποῖ ΒΙΠΙΡΙΥ νγατ, Ὀὰϊ 8 ΔΙ το Θ αν 
νἹἱοτουῖου 8 δῃὰ σοηδαμηίηρ' Ορργαβϑδίοη.) οδιβίδ 00 
ἴπ [86 ορϑῃ β6]ἃ {π6ΓῸ τι 8 πΠοὴ 6 δ ΠΟΘ. ΑἸΔΟΠΣΣ 
[ὈΓΟ τπουβαπὰ Ὠοῖ οΠ6 βουρῆῦ βαίοίν ὈΥ̓͂ πιθΔ 8 οὗ 
βυνογὰ δπα δ ϊ6}] 1.8 Τῇ ροεῖ βδγ8 “ πρισ ροάβ," Ὡοΐ 
“οἰδεν σοάβ." ὙΠῸ οὐ͵οοιῖνα ἰάοδ ἰ5 οὗ σοῦτϑο [ῃ6 
516, ὑπ. ποῖ ἴῃ6 δυ)οοῖίΐνο του 88 ἤ6ΓΘ δηἴδτ- 
ἰαἰηοά, ΕὌΓΣ ϑταβὶ πδὰ ἤοτ οὗ οἱά 115 ον! β- 
ἱης αοά, --- Ηΐπὶ ἡ Π086 »ΊΟΤΥ ἴ86 ροοπὶ μὰ ἀε]ῖπιο- 
αἴ δὖ 186 ουἵβοῖ. Βαϊ ᾿πετοδα οἵ τμῖ Οοά, [ϑὁτλθὶ 
αἰοδο ὕπο ποῦ » ὝΠΟΙΩ ΠΟΥ ἢδα ποῖ ἰΟΥΠΙΟ ΤΥ 
Κηονπ. ὙΠοΙὸ 15 ἃ ῥγοΪου ΠΥ δἰρηϊηοδηϊ οοπηθο- 
τοη οὗ τουρῖῦ Ὀοζνγεοη (ἢὲ8 ραδδαρε δηἀ τπῸ δοτςς 
οἵ ἤοθου, 1)6ὰ1. χχχὶὶ. 17. ΤΠοσο τὴ τους ἢϊ, 
ψν Πἰοἢ 8 Β6 γα ἐπι ρ] θα, 1168 ΠΆΠΥ Ὄρθ : “ ὍΠΟΥ 582}} 
βδογίοα ἴο ργοάβ τ ποπὶ ΠΟΥ πουοῦ Κησν,, ο πόιῦ 
Βοάβ, ἴδδῖ οδ πὶ ΠΟΎ]Υ πρ, σἤοπὶ {πεῖς ΔΊ ΠΟΥ5 
ἰοαγοὰ ποῖ." ΤῈΘ6 ποδίδθη ροάβ οὗ δηδβϑη τὸ ἴῃ 
τα 4}} ΠΟΘ ἴο 5786] ; Ὁ. τποὶγ οσὴὶ ἀοα δὰ 
Αἰγοϑάγ σἤόοβϑῃ ἴποπι ἴῃ [Π6 ἀσδβοσέ, ὑδίοτο ον σ ΤΟΥ͂ 
βοῖ ἰοοῦ ἴῃ [Π6 Ἰαπὰ. Ιβγδ6}᾿ 85 γϑοθπὶ συΐῃ τγδϑ ἴῃ 
ΘΟηβΘα 6 Π66 οὗ ἘΠΟΙ͂Ρ θεγυηρ [686 ΠΟῪ Πϑῦς: ΤῊδι 
81] τ 811 688 Δα γηΐβηρά, {π8- ϑογνυϊτι δ γοναὶ ὶθα 
ὮΡ ἴο [886 ραῖοβ οὗὨ [6 Ὁ ἔογίγεβθδθδ, [ἢδὲ ἘΠΟΥ σατο 
8ῃπῖ ουὧξ ἤοπὶ ΠἰρΉΑΥ, πατηϊοῖ, απ οαηϊδίη, νγα8 
{π6 υἱτῦον ἔγυϊν οὐ τποῖὶγ πη ἘΠ] 688. το {ΠΕ ῚΓ 8}- 
εἰοηῖς αοα. Νοτν νγὰ8 ἀθ] νογαποθ Ῥοββῖθ]ς, ὑπ}, 8.5 
116 τοῦ! οἵ Ὠοθοσδἢ 8 οἤἴοσιβ, [ἢ ρϑορὶθ Ὀθεθτδ 
τοροπογαῖθα ΟΥ̓ ΤΠ68}8 Οὗ [6 δῃοίοηϊ γα ἢ. 

σἤοδοῖι ὩΘῈῪ (Ὠίηρ8." Βαὲΐ τοῦ. 8 ̓ ἰϑα  Υ ΟΡροβθ8 ἐπ }8 ΘΟ δ Σ 6 - 
εἰομ, ἴ0 Δ}. ποιίΐηα οὗἩ (6 οοπέτδαϊοϊου ψῃίοδ ἰΐ ἰνοῖνοα 
αἰχ ἔδο ποθ σοῦγο οἵ ἰδουμκιιῖ. ΤῸ δίορὲ ΚοιπιΐοκῈ 

οηγγθοίίζοη, Ιω ΡΒ τ (οἂ οἴλοθο ποπιθη.," που!ὰ οὔτ᾽ ἐπ- 

σγοθδδο ἴἰδο ἀϊοτγίίοη οὗὨ (9 Ἀγτλη, πὨο ἢ ὁνο σπἰϊδουΐ ἐπα 
πουϊά δτίδα ἴγογλ {16 σὨΔΏκο οἵ δυδύοοί. ΤὍδΕ ποῖ ΕἸολίεπ, 
δυϊ «πλουαή, πουὰ 6 πδοᾶὰ. οῖοὸ Θοά (9 δυδίοςϊ, ἰ5 τὸ- 
τηρτκο ὈΥ̓͂ Βογίμοδ (Ρ. 88), γῆο ἴῃ δἰ (ΤΏ, ΠΟΎΘΥΤΕΣ, ἘΣ» 

8 ἴον πιοάοσιδ, δπὰ [Π6 δυῦῥοος ἰὴ Εἰολίπι, δα "7 “: Θοὰ μαι (οτ[αμΔ ΟῚ εἶγθα δ στοὺς δ6η589 (0 ΕἸ ολῦπ. 
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Ὑοα3. 9--}}. 

9 ΜΥὴ Βοδγὶ (τ 88) τ τ [ῃ6 ΟΥάθσγοσβ οὗ [5Γδ 6], 
Ὗο ἀδνοϊοα {ΠΘῃγ86}ν 65 διηοηρ {Ππ|6 ΡΘΟΡΪΘ, ---- Ῥ͵αΐδο αοά! 

10 Υο νψο στ ἀθ οὐ θεδυ 1 γ- 88 ἀ]θὰ 88568, 
ὟΟ 8βὶῖ οἱ πηδῖβ, 
Αμπά τγὰῖκ ἐπγουρὮ τνᾶγϑ, ---- δίηρ 

11 Ιηβίοδά οὗ [6 ΟΥῪ οἵ πὸ δοηίθπαϊηρ αὖ {π6 οἰβίθγηβ, 
ΤΊΘΥ ρῥγαῖβα το γΘ {86 Ὀοπαοίδοίοη οὗἩ (ὑοά, 
ΤΙο Ὀοποίκοιϊίοη οἵ }ν}8 γβϑάοιῃ ἴῃ [5Γδ6].--- 
ὝΏΘΩ ἴἰ6 Ῥεορ]α οὗ ἀοά ἰιαβίβηθα ἀοννῃ ἴο {Π6 σαίαβ. 

ἘΧΒΟΝΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΡΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, 

Μετ. 9. ᾿οθοσδἢ 48 ἀο]ἰποδιεᾶ, ἢγϑί, (Π6 ρ]οΥΊ- 
Οἵ!5 πιΔ) 51 οὗ Οοά ; τῆ θη, ἴῃ σοητΓαβὺ τμοσον ἢ, [Π 6 
χταϊη ὙὨΙΓἢ Ονοσίοοκ [586] Ὀθοδιι86 1ζ ΤΙΌΓΒΟΟΚ Ηΐπι, 
διὰ σἰοβο πὸ ζοὰβ ΠΟ σδηποῖ ΠΕΡ, {1}] δὴς το, 
8 ΤηοΟἵπογ ἰπ [στο]. ἢ τὰς 516 ΓοϊΌΓΩΒ ἴο ἴδ 

ἱπηΐην. Εὸν ὙΠΑῚ πδὰ 86 ἀοποῖ ὅ6 δὰ 
ἃ οὐ ἴΠ6 ῬΘΟΡΪΘ ἴο ἴπτη ὈδΟΚ, δπ οοπδβθογδῦῖθ 

τῃοιηβοῖνοβ τὸ ἀοα. ΥΩ ονογυτΐηρ ἸΔῪ ΡΓΙΌΒ- 
ττϑῖο, Βαγαῖκ δπὰ [ἷβ (Ἀἐτ}}1] 10] οσγογβ μα ΚΟ 
116 νον οὔ οὐ προῖ τΠοιηβοεῖνοθ. 1 ΠοθοΟΥΔ 
μιδὰ θεςοιὴθ 8 “"ΒΤΌΩΡ ΟΠΘ᾽ (σίδῥοῦ) ἴῃ 15.860], 80 
μιδὰ τοθο τ ἢο [Ὁ] οντοά ΠΟΥ ἱπβρί γί ηρ 6411. 1 886 
τη οὗἉ Πογβο}  δ8 1) νόγου, Ὁ 15 ποῦ Ἱ Πουϊ ἰη- 
παϊηρ τΠοβ6 ἴο ἡ ποπὶ 86 ἱπιραγίοα ΠΕΡ {81 {Π{Ὁ] 

διὰ σοπτάρσοοῦϑ “ πολγί." ὙΌΣ. 9 ΤΟδιτη68 ΥΟΓ. 2. 
ΤΠ στουηᾶ οὗἉ 8}1 Π6Ὶ ῥγαΐβο, 8 {πὶ 18γ8 6] τιγηοὰ 
ἀραίη ἴο Οοἀ. Ταὶῖβ δὰ θϑϑη βίδιίθά ἴῃ σνεὺ, 2; 
ετο, ΟΥ̓ ΜΑΥ͂ Οὗ ἔΑΓΙΒΟΥ τγαπδίομ ἔγοπι νοτ 7, 
δ δ 8 1ῃ6 οχ ργββίοη “ΤΩΥ Ποδγῖ : "616 Πὲ8 ἴη- 
ἔαδοα 186 πον ΒΡΙΓῖς ἰπίο ϑγϑθ]. 888 [485 ᾿τππματγιοὰ 
Ποὺ ἢοδγῖ ἴο [Π6 ῬΘΟΡΪθ, 88 ἃ πλοῖο ἴῸ ΠΟΤῚ ἢ] ά ΤΟΙ. 
ΤΙ ““Βοαγι᾽" 8. [Ὧ6 δοαῖ οἵ ἀΐνὶπθ ἱηβρί γαίίοπβ δὶ 
ἸΟΡΘ6δ; ἰδ ἰβ ἴῃ86 ὁ [δι ῥγαΐβοθ, ἀδεῖγοβ, δηὰ 
8068 δον ἀοὰ. 6 οοπίθηῖδ οὗ δε θοτα 5 ποαγὶ 
βονοὰ ονοῦ ἰηῖο ἴβγβεὶ. “1 τοὺ ψ1Ὁ κὸ ἢ 
ΤΩ6,᾽᾿ Δγ8 ΒαΑγδκ, “ τπθη 1 Ὑ|}} κο. “Μγ ποαγι," 
δῆ Θχοϊαΐπηβ, “88 ΠῚ ἴἢ6 ΟΥ̓άσΤΟΥΒ οἱ [βγδοὶ,᾽" 
ψ ἢ τΠο86 τοὴο ἀεγοϊοα {Ποιηθο]νοθ, 40 ἐλαΐ τΠ6Υ 
ἀονοῖοα {ποι 801 68, τσΐεη ΠΠῈΥ ἀσνοιῖθα ΓΒ ΘΙΏΒΟ6] γ68 ἃ8 

. ὩΠΙ͂ οἵ Ιβγδθ].1 ὙῈῸ οχρίαπδιίοη οὐ ἿΉ Γ᾽ μδ5 
ὈοΟα τποῦ χης τοτὲ αἰθῆουϊς τΠ8η ἴδ 8. [δε 
ΔΙτοβάγ Ὀθοη τοιηαγκοὰ δὔονο, ἴπαὺ [Π6 ἀυῖν οὗ ἃ 
ϑυαάρσαε νγᾶϑ 0 ὀχοουῖο [86 γπιδάμαΐ, τ[ῃ6 Ἰανν ΟΥ̓ ἰ5γδο], 
δοοογ ηρ; ἴο [6 ογάϊηδηοοβ οἵ Μοβοβ. ΥΥ̓́ΒΟΠΟνΟΓ 
ἃ πάρα τοϊπίτοάμποοά [π6 Οὐβοσνδηςθ οὗ ἴπ6 ἰδ, 
ἀϊνίπο οὐάογ Βργδηρ ΠΡ ΔΘ ΔΙΠΟΠρ ἴῃ ΡΘΟΡ]6. 

Νον, ΠΤ δπὰ ὈΞΙΘ δια θνοῦ οοη)οϊποά (εἶ. ἔχ. 
χν. 35. “Ὑγμδῖ πδίίϊοη 18 ἴπογο, 88Κ8 1)6αϊ. 
ἦν. 8, “δὲ 65 βῦςβ. ολυζκίπι πὰ πιϊεὴραίπι Υ " 
“Ἡραγ, Ο Ἰδτγαοὶ, “ σοϊοσαῖοϑ Μοβϑϑ, ἰῃ Ποῖ ν. 1, ΡῈ 
“[ἢ6 οὐυζζίπι ἀα πιϊελραϊξπι ν Ὠϊς ἢ 1 Βροακ ἴῃ γοῦγ 
δΔΓ8.᾽᾿ ““Φοθῆπδ Ἰηλαθ ἃ οονοηδηΐ ΜΠ {πὸ ΡΟΟΡ]Θ 
ἀὐηρεν χχῖν. 25), δῃὰ δοὶ (ἰπθπὶ οὐοῖς δῃὰ πελμα!.᾽" 
δα τι6 ἡλορἠεὶ 8 ἴογῦ τἴῆθ πιίδάραί, τπαὴ τ86 

Οποζεῖξ ἴα ἴον ῖἴ86 οὐοῦ, οι νγογὰβ δανα [ῃ6 βδῖη6 
(116 ἐ,9 δεμίϑωοθ ΟἿΣ ΘΌΪΠΟΥ ΒΟΈΓΩΒ 0 ΘΟΙΠΌΪπΟ {Π 

ἀἰδοτοτιὲ οχρίκυβθουν οὔ ΝΞ 2, οδ,, πδανθὶν τ 1. Ζ Ππιρατίϑὰ 
ΤΩΥ δυϊτίς ἰο ἐδο ἢ Ονάσοσοσε ᾽) οὗἁὈ Ἰδτγδοὶ, ΌὉΥ νυἱγίυο οὐ Ὑπὶς ἃ 
0. Ὀοόδῶο δυο ; διὰ, 2. ΜΥ ποαγί ἰσυοῦ ἴπο08δ0 Ὑ8Ὸ ὑγονδὰ 

δ τατητ Δ 01] ἕοττω ; Ὀοΐ᾽ πανὸ τῃ6 ΒΑπ|ι6 ἢΠἰϑ(ΟΥἹο 4] 
το ]δίοηβ. Δ ΒΟΘΥΟΡ ψαῖομῃοα ΟΥΟΥ {Π|6 ολοί οὗ 18- 
ΤΑΘΙ, ψγὰ8 8 οὐλολεξ. ὙΤΠαΥ πογὸ τὰς ΟΥΟΓΟΓΒ οὗἁ 
ἴ9γ86] ; [ῸΓ οὐοῖί 18 ἴη6 “ογάοτ᾽" τοδὶ! ης ἴγοιῃ Ἰανν. 
ΤηΘ πῆρ ΠηῸ Ὁ] ΠοΌοΓβ, (6 Ἰοαάογβ οὗ 
ἴΠ6. ΡΕΟΡΙΘ, σο βιδκοὰ τῇοῖγ Ἰίνθθ Τ0Γ [8ΓἈ6]}8 
ΠΔΌΟΠΔΙΙΥ ἰπ αοά, ᾿ογο ποῖ δλορἠοιέπι, -- ἰοῦ [δὲ 
ΟΣ γᾺ8 ΔΙΓΕΔΟΥ υϑοὰ ἰῃ 8 ἀοἤπ ον τοβιοῖρα 
8686 ; Ὀπὺ ἴο [6 πδπιοὸ ολοζεοζίπι,  ΠΙσἢ [π6 Ρτορῃοῦς 
688 ψζῖνοβ ἴΠ6Π|, [ΠΥ ἬΟΓΟ 7050} οπτςἀ, ΒΟΥ 
ὝΟΓΘ τθῃ Οὗ Δ 8η6 Πδ1])00η8] ΟΥΘΓ. 

γογ. 10. Ῥχαίδο 6οά. Τὸ ὅϑοης οὗἩἨ Ποθοτδῇ 
18. ἃ Ὠγτηη Οὗ ᾿Γα 80 ἴοὸ αοά : ργαῖδα ΤΌυτβ (Π 6 Κογ- 
Ὠοΐθ ἴο 8}1 ἰ18 νυ 0}8. 6 τοίγαϊη οἵ νου. 2 
18 ΒοτῈ τεροδίοα, Ὀδεδῦδθ [πῸ Τποῦρ]ς οὗὁὨ νοΓ. 2 Πα8 
ΘΟΠῚΘ ἘΡ 1η ἃ ΠΟῪ ἔοττη. 76 ΔΥΓΓΆΠΡΟΙΠΘΗϊ οὗ (η6 

τὴ 8 ἀο]ςΔ᾽86 δηὰ Ὀοδυ ]. Ψογ, 2 οὐ] ]οὰ οἡ 
8}1} ἰο ὑγαίβο σοἂ. ὙΠογοιροπ δ Ὠογβο ἢ Ὀοσδη 
ἴο δίηρ, νοῦ. 8: “1 ν}}}}] ῥγαΐβο;" ΠΟΙ οἵνη γμδΓ- 
ΒΟΠΑΙΣΥ ΘΟπιοδ ἴο Υἱὸν ἰῃ ΠΟΙ βοηρ οἵ (οά, δπὰ 
ἃζαὶη ἰπ ἴδ ἘΑΥ ΠΕ ῬΟΥΘΓ {πγοῦρὶ Μ]ΙΟῖ δ᾽ 
Ὀοοδῖη 8 Πποῖποτῖ οὗ [6γ80]. ΕἼΟΠι γογ, 9 δ )6 1ΥΔῺ8- 
τγβ. 1ῃ6 σοῦ Κ ΟΥ̓ ΒΓΆΪθ6 10 Οἴποτβ. Τῇ βοϊάονο- 
τίοη οὗὅἁὨ “ΠΕΥ ποαγῦ᾿ 84 οοπιπιηϊοκῖοά [86] ἴὸ 
ἴΠ6 ρθορὶθ. “Ῥγαΐβο οά,᾽" ἐῃο σοβ Π108; δ ΠΟῪ, 
λὲν ἀγα ἴο βίης πὸ αν Ὀθθη ἀο]ϊνοτοά, δηὰ οῃ- 
ἾΟΥ τμ6 ἔπι: 8. οὗ νἱείουγ᾽γ. Τὴ Ὑ ΠΟΪ6 δοηρ 15. δ᾽ 
ἢγτὴη οὗ [τοοάομθ. Ηονγ δχίγομηθ δηἀ πιἰβογ 
ἯΑ8 1116 ΓοσΘηΐ ΟΡρΓοβδίοη ἢ ὙὍΤὴῸ ΘΟΌΉΤΓΥ νγ88 [1}} 
οὗ ἄδηροῦγ, ἰῃ ουσοῦγβο ᾿ηςοττιρίοα, 11{6 οΠβὶανθϑά. 
Βαϊ ΠΟῪ δνογυτΐηρ 15 ἤξο δραΐπ. Ἐνογυ Κὶπὰ οἵ 
την πιο Ὡϊ 8 ργβοῖο Ὁ]6. ΤῊ ΙΑ Β ἈΓῸ ΒΘΟΌΓΟ. 
ΤΒογοίογο, ῥγαῖΐβο ἰ8 ἴ0 ΘΠ ΡΙΟΥ 811 110 ΘΠ]ΟΥ͂ 1818 
τοῖσι οὗ τοδί. ΥΥ̓ΠΟΟΝΟΥ ΠΟῪ 15 ἀῦϊὰ ἴο (σῆτοὶ, 
του Ὀοΐηρ Ὠἰϊπάογοά, τοῦ ϊκ, οὐ με πη ΡΟ] οὗ 
ἢἷ8 116, 15. ἴο τῆλ Κ ἀοά ψῸ τοβῖονιο ἃ πὰ [ἢ ]8 
Ῥυΐν]ομο. ὙΠΟ ΜῆῸ ὁδῃ τῆΐθ, Γυβῖ, ΟΥὁΎ γα] ἴῃ 
βΡοβοθ Ἀυδὶη - [ὉΤ ΠΟῪ δῃ})}}}5 ἅτὸ ποῖ Β[Ό]6ῃ, 
[618 ἅτε ηοῖ μη οτοά, [οἴ ΛΆΥ ΘΠ] Ὑπ τὸ ποῖ Π}8Γ- 
ἀεγοὰ, -τ το ἴὸ Κπον δ ριΟοἸαῖπὶ ἴπὸ ρῥγοοίουϑ-᾿ 
Π688 οὗ [118 ον ὈΪ]οπείημ. [Ὁ 5 [106 Βα ὲῖ οὗἩ ΒΙ]}- 
68] τ ΓΟ Ὑ8 ἴ0 ΠΟΙ ΤΟ ἢ ἃ {1{|6 ΝΑΤΊΟΙ 18 ΤΟΥ ΟΠΊΘΉ [8 ΟΥ̓ 

ΤΒΟῺΒ ὉΠῸΟΥ 16 ΓΟΥΤῚΒ “ ΔΙΚΙΠρ, δἰδηΐηρ, πὰ 
βίης Ὁ (εἶ ῬΒ. 1.1). ΠΙοτο, Πότ τὰ6 Τγεοάοτη 
ΟὗἩΤΏ6 ΟΡΘ ἢ σοτ ΠΙΤῪ 18 ΒΡΟΚΘΙ οἶ, ΓΙ Ἰτ μ᾿ 18 ΠΑΤΌΓΑΙΠΥ͂ 
ταθητοηρά ἴῃ ἴῃ6 ρῥἷδοο οὗ βίδπαϊηρ, ν] ἢ τγὰ8. ἰη- 
εἰπάἀοα ἴῃ {π6 ΟΥΒΟΥ Θχργοιδίομβ. Τὴ ΤἹΔΟΥΒ ΔΙῸ 

ΓΟΡΓ δοηϊοα 48 σἰ πρ οη ΓΥΥΤΞ ΓΌΣΝ. Τὸ 

τθαταδοῖνοα “" ΟΥά τ σα," οἱο. ΤὨΘ ἰδέβορ ὀχ ρ δῃδίοῃ, ποσοῦ 
Ὠἱηθρά δὲ ὉΥ Ὦν. Οδδεοὶ, [6 (ἢδὲ σοι} δἀορίο ὉΥ͂ ὁΧ- 

Ροδίζοσθ. ΒδοΒΔῺΏ τοηδῦκα ἔΠδι [ζ (πὸ ὅτε ἰ6ε6 δὰ Ὀδθη 
ἰοϊοπάοὰ, 1ὲ που]ὰ βατο ὕὑθϑὴ ΠΟΘ ΟἸΘΘΙΙΥ͂ οχργϑϑθοά. -- 

ΤᾺ.) 
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τὶ ὁ ΟἹ 88868, ἨΔΒ ΠσΕΤΙΔΙΠΙῪ 8. ΜΜ6}}- πόση ουβίοπὶ 
(οἴ, Φυάρ. χ, 4; χίϊ. 14); Ὀπὶ ἴτ86 τηρηὔοη οὗ 
“4 ὩῊ106,᾿ ΟΥ 88. ξ 5 ΘΟΠΣΙΠΟΠΪΥ τοπάογοά, “ Ν ἢ 6. 
ἀδρρ!οὰ ᾿ δϑ98ε8, σου ὰ ποῖ Ὀ6 ὙΘΓῪ δυϊτ8 016. ΕΥθῃ 

ἐμοῦ ρἢ 186 οοπποοίου οὗὨ ἴδ ποτὰ ΓΙ ΓΤ σὴ τἢ 
ἴΠοβ6 τοοῖβ ψ  ῖο ἢ ΒΙρτ  Υ “τὸ γρ ἰπῦοπ,᾿᾿ βου] ὃ 
ἘΠΑΙΠΥ ΘΒΙΔὈ]5Πῃ6αά, 51}}} 15 Ὁ} δἰ Υ 8 ΒΘΟΙΏ ΤΏΟΤΘ 
ΔΡΡγορτίαϊο ἴο σϑίοσ ἐΐ το [86 ὈΘΑΌΠΙΙΪ, οὐπιαπιθηϊοα 
οογογίησθ {ΠΔὺ βογυρα ἴου βδ 4165. Βυῖ ΤΠΘΓΟ 8661} 8 
ἴο 6 α͵50 ἃ Ρἢ]Π]Ποϊορίςαὶ αϑήηῖν Ὀούγθθη ἰδασλαγ 
δηά ψθδὶ τῃι6 Οτοθῖκβ δπὰ Βοιθδηβ εδ]]οἀ σάγμα, 
σάγη. δασπια,1 δῃὰ [86 (ὐογηδηθ δαιπδαί εἰ (ρϑοῖκ- 
8584].)]. Α.53868, γὸ ΚΗΟΥ,, σδυτθὰ ὈμπΓά θη 8: ργὸ- 
γἱβίοηβ, οοτη, ψὶηθ, εἴς. (ὕοη. χΙϊ!. 25; χὶν. 23;} 
ὅδτη. χχν, 18; οἵ. Βοεμασγι, ἤίεγος. '. 184). ὙΤΉΟΥ 
δὰ ἴο 18 ἄδν ([Π6 ἱπιρογίαπι ὕὑθαϑὶ οὗ δυγάδῃ ἴῃ 
Ῥα]οβιίηθ; δηά τὸ ᾿ἰεδν ἴπ6 888 ππ]βάθη, ονοη Οἢ 
βῖθορ τποπηϊδὶῃ μδῖμβ, 18 σοηῃδίἀογοα ἱπ)ηγίοιιϑ 
(Εἰτον, χυι. 295). ΤῸ Τάγστπι (Φοπδι!δη), ἴῃ 
19 τοηἀουίηρ οὗν. χν. 9, 1.808 ἴη6 ψοτὰ σάγη; [ὉΓ 

τ πὰ ποῖ δ, ἰδ τὸ Ὁ τοδὰ ἰπ ἴ5 ἰοχὲ δί 
τθδῖ μδοθ (8 ἴδοϊ ονοηοοκοά ὈΥ ϑδοῖα, Βειϊγἄσε 

, 27 ϑρτγαοΐψ,., ποῖο 2, 196). Το Ἰποῦρῆι βυρροδβίβ 
1561} παία ΓΑ ΠΥ ὑπαὶ τοβιογοα ἐγοοάοπι δηἃ ΒΟ ΌΤΙ 
ταῦδβὲ να Ὀ66η Οὗ ΒΡΟςΪ4] νϑ]ιιο τὸ [Π086 ὙΠΟ [ΓᾺΠ8- 

για ἱπιροσίδηϊ δη4 ΘΟΒΕΥ γι ῖοε8. ΤῊΘ ρΡαββαρε 
ἸῺ08 ῬΟΟΌΪΙΑΥΙΥ δ Σἰῆοδηι, ᾿ ὑγουγχῆῖ ἱπίο σοη- 

ποοοη νὴ [ἢ6 ΒΔΙΌΓΥ οὗ ἐγ ϊς δηά ᾿ητογοοῦγϑο, 
οοηβοα θην ΡΟῸΠ [Π6 ΘΏΘΙΠΙ γ᾿ 8 ἀθδίγιοίοη. --- Απᾶ 
αἷΐ οὐ τηδίδβ. ὅδ ποθ ποτα 4180 [ῃ6 Ὁ] βδίησβ οὗ ἴτϑο- 
ἄοτα δῖὸ ἴῃς βυι )οςῖ οὗἉ ἀἰϑοοῦγδβα, ἔΠπ086 ΟὨΪΥ σδῃ Ὁδ 
πιοληῦ ΠΟ τνοΟΙο δοουϑίοπιρα ἴ0 βοϊ]ουτῃ ἴῃ τ6η18 
δηἀ (οητ-Ὑ}}1 068. “ΤῸ βργοδὰ {πὸ οουογίηρ," δηὰ 
“1ὸ Ρἱ ἢ {Π6 ἴοηῖ, διὸ τὸ 1Πἰ8 ἀδΔΥ Θαθνδ]οηῖ 
ΟΧΡΓΟββίοηδ. “ΤῸ εβἷδ οἡ οἷοῦβ," νγαὰ8 τῆς ροοῖὶς 
ἢγαϑο ἴον ἀννο Πἶπρ ἴῃ [86 ΟΡΟΠ ΘΟΘΠΙΤΥ, ἰη ἢ δπι- 
ἴω ο8868, ἃπὦ οὐ ᾿ἰἰρηναγβ, τὶ πουϊ ποοάΐηρ (ἢς 

Ῥγοίδοίοηῃ οὗ νγγ8}15 δῃὰ Τογβοδίίοηβ. ἹἸΣ ΤΏ (τὴδ5) 

8 ππάου δι ά]Υ 6 ρ᾽ ταὶ οὗ Ὑ, ζαττηθηῖ. [Ὁ ἰβ ἴῃ 
ἰκοορίηρ τ ἴΠπ6 τηᾶκο οΥὗἩἨΎ δηοίθηϊ, οβρϑοΐδ!]ν οὗ 
οἰ οηξαὶ ἄγοββ, [ῃδὺ [ῃ}6 ΥϑΓΪΟΌΒ ἴΘΓΠῚΒ ΤῸΓ ζΑΓΙΩΘΗΪ, 
οονοησ, οΟἰοῖἢ, δῖ τηοτο ἱπάοδῆηϊϊα δηὰ ἱῃίοσ- 
σὨΔΏρΡΟΔΌΪα {π8π ἴῃ τηοάογῃ Ὠπι68.2 δυο, ἴογ ᾿ἰη- 

δίϑῃςο, 8 [6 (486 ἢ} Ἴ3), φατιηθηῖ (Ναπι. ἷν. 

6-18); σοπῖρατο αἷϑὸ ΓΝ Ὁ, οονοτίηρς (Παῖς. χχίϊ. 
12). Ἐρσ [ἢ6 68Δ 15 ῃπιοηὶ οὗἩἨ [ΐθ8 σοηοτγαὶ βἰστιὶἢ- 

οδιίου οὗ ΤΏ, Το] μδ5 τοπάδγοὰ τηϑυ! οὐ ου 8 
δογνίοο, [}ἢ 8 τηληπθοῦρῦ ηοῖθ ἰΏ 8 ΟΡ οὔ Ὠἴ8 
“ Νοίῳ Οε ῖοιν,᾿ ΤΟΥ͂Σ ἴῃ ΤῊΥ ροϑϑοββίοῃ, [6 ἀἰγροῖβ 
Ααἰϊοπιίοη ἴο ἱμάτιον 88 8. ξορπδῖ νογά. ΑἹ Α]} 
ονοηῖβ, {Π81 α160 ΠᾺ8 ἴπ6 ἄἀοιυϊο β86η86 οὗὨἨ σατγτιποηΐ 
δηὰ οονοτγίηρ, ΟΥὉ οἷοῖῃ. ΤῊΘ βΆΠ16, ΔΒ ἰδ Μγ0ὸ}} Κπόνσῃ, 
1: ἴ[ὴ6 σα86 ὙΠ ἐσθής ἀπ νοπ! 5. ΤΠ6 πογά, τηλῖβ 
([δῆπ, πια"α), ἰῃ [ἢ6 ΓΓαπβδοη αὔονο, 15. πικρὰ 
ΤΏΘΓΟΙΥ ἰοῦ τῃ6 88Κ6 ΟΥ̓ ΔΒΒΟΠΆΠΟΘ; ἃ ΡΠ] οΟ]ορὶς 8) 
σοηηῃοοίοη Ὀδίνορη ἰζ δηαά τὴ6 Ηοῦτον ποτα 18 ποὶ 

1 Τοῦ αγίδοΣ ΡὨ]ΠοΙοσίοαὶ οσαιραγίδοιιδ, 8606 ΒΟΥ, ἰ. 4383, 
δηὰ Ὀἰοδεηῦδοῦ, Οεέεα, ἰ. δδ. 

2 Το Εαῖ6 ΠΙΔΥ ὃ6 καὶ. οὗ ἴπὸ τδο0 οὗ ἔϊιο δνιΐοῖϊοα ἐμ θτ- 
μοῖγθθ.0 86 ρορυΐϊαῦ οὐυδίοηι οὗ δρτορίης οὔὐ ΚΑΓΙΏΘΏΪΕ, 
Ἐκὸ σῦρο οὐ οἱοίδθ. [0Γ Ἀογβουδ (0 γὴάὰθ ΟΥὐἩἨ ΤΑΙ ΟΥ̓ΟΣ, [6 
δυβδείοηί!ν ἀν Πῦρ του ἴΠ6 ὨΙΦΙΟΥΥ οὔ οὔὖῦή ογτὰ δηὰ ἰδ 
Ὀδδχοα οἵ Ὀοΐῃ Θγθοῖ δηὰ Βοιιδηδ. 

ὃ [1 ἀοαδ Ὡοΐ δρροαὰσ ΒΟΥ δ γἱοὶ ΓΒ ἐδῇ Ῥοραὶ ὉΪ7 Ὁθ 

οδεϊποὰ δδι 6 πίρβιαὶ ΓΊΡΣ3, ΤῊ ἕοττα ὮΝ: ΣΓΤΏ, ἴα 
ἴδο ἰοχῖ, “δ ΟΟἿΪΥ ἢ ἀοτίγοὰ ἤγοπι ΤΡ ΡΤ, εἰΐποτ ἀϊο !Ὑ οσ 
τηρἀϊτοοϊγ. ΤΙ ἐδο ἰδίίος σαϑο ἰὲ σουἱά ὕὉ9 ἃ ἀδοοιιίηδεῖγο 

ἀϊδοονθσαθὶο. --- ΤΥ Τ᾽ ΚΣ: ὩΔΠ, [ρον ἔσαν ]οτα, 
ΟἹ [Π6 ΡΓΙΌΡΟΡ ΡῈ0]Σς τοδάϑ. ὙΒΟΥ ἴοο δῖὸ πὸ 
Ἰοηρον ἀγίνθῃ ἴο βθθὸκ χἱπαΐηρ ραῖμβ. Α}, πεῖ μοΣ 
ΠΟΥ Τά, 811, οΥὁἮ ΑΙΚ, αν θθοοῖηθ ἔγθο. ὙΒοσο- 

ἴοτο, βίη ῥγαῖβο ἰο Θοὰ! ΓΤ, τὸ οεἰεῦγαιθ ἴῃ 
ΒΟΏΡ;, 88 6 ῬΒΔ] Πγῖδῖ 1.568 ἷξ (ΡΒ. οχὶν. 5); “  οτὰβ 

ΟΥ̓ΤᾺΥ ποπάστϑ Ὑ{}} 1 εἰηρ " (ΓΤ). 
γεν. 11]. ὙΠ ρῥυορ ιοῖοθβ ΘΟ ἤπεθ ἴο ἀδρὶοὶ 

[Π6 ψοηαογα! σΠδηρο ἔγοπι βοσυϊτα ἄθ ἴο ἔγοθάοπι. 
ὙΥΏΣ6 τ86 Θποπιν πὰ (56 ΡΡΕΙ μαπά, ᾿ΠπὸτῸ ν88 
ΒΘΟΊ ΠΥ ΟἾ]Ὺ ν πὶ [0 μχαῖδδ; ΠΡ ἴο 1Π6 [ΠΤ ΒΒ οἹ ἃ 
οὔ τΠ686, [Π6 ἐπ ΠΑ Δ η 6 γῸ ππηϊοὰ ἀπά ρυγειοά. 
Α Ἰένο! υ οοποοριίοη οὗ βυςἢ, ἃ οοῃάϊπἴοη οὗὨ βοςίεῖν, 
ΤΊΔΥ͂ Ὀ6 οδιαί πο ἤοτα [Π6 ΒΙΒΙΟΓΥ οἵ ΟΟΓΙΏΔΗΥ [τΌΓΠὰ 
(π6 181} ἴὸ τὸ 16 (ἢ σοῃίογΥ, βοὴ ἰδ οἴὔθῃ Ὠδρ- 
Ροποὰ πὰς ἰὰ οἰ ΓΟ δὲ ὍὯΣΥ ΠῚ ΠΟ 
ποὶρῃῦοτγα. [ἢ ΤΑ] υτἶπο, οἰτἴ68. Ὀοΐῃν Ὀ81ΠῸ οα ἢ1}}- 
ἴορϑ, δΔΙΟΓ ταυβὶ Ὀ5 ργοσυγοα ουϊδίας οὗἨ [Π6 ψαῖοβ. 
τ νδϑ δ ἃ νὸ]}, δε ἴὴ6 π|ὸ οὗ παίοτ-ἀγαυσιην 
(ἀεη. χχίν. 11), ἴπ8ὲ ΕἸ] ΣΟ τηοῖ Βοῦσοςδ, ΘΟΙΆ Στ 
ουὔῖϊ οὗἩὨ {Π6 εἰν. [πη εἶπιθ οὗ νγδσ, [Π18 π διοτ-ἄσαν- 
ἴῃς ΜὙὰ8 8 ἀδηρογουϑ ὁοσι ρϑῦομ. Τὴ ογονγὰ νγῶδ 
δτοδῦ, δῃ ἃ ὌνογΥ ομὸ τυϊβιιοά τὸ ὃὈ6 ἴ26 τοις ἴὸ ροὶ 
ΑΑΥ. ΟὈΠΕΘΙ Ομ ΕἾγ, τΠ0 06 γ͵γδ8 ΠῸ ἰδοῖκ οὗὨ ςοη- 
[ΘΠ ΟΠ δπά νος εγατίοη. ΗΟ Δ}} [δὶ 18 ςμβδηροὰ ! 
ΝΟΥ ἴΠ6 τη 6 Π8 ἀΓΑῪ Ἰοἰδα τοὶ Υ Δη ἃ ΠΙΟΓΓΙΪΥ, ὑσγαΐδ- 
ἱὴρ αοἀ τὴ6 νηΐ, το ἢ88 γτοβίοσοὰ αὐἱοὲ δηὰ 
ΒΘ γ. ΤΠο Ρἰ οἱ οσίοαὶ ἐχρδηδὕοῃ δῦτϑεβ μδτ- 
ἴοςεν τὰ [8 χροβίποη. ἴίογθο 11 ἀοε8 ποῖ ἀθ- 
Ῥοπα οὐ νοῦ. 10; ἱξ ἰηϊοάυσεβ ἃ ΠΟῪ θοῦ. 

ὩΣ ΓΤ ἰδ ο Ὀ6 ἴδκθῃ οὐ τοδὰ δβ ὮΝ Φ ΓΤ, ὦ, 6. 
88 ῬΑΓΙΟΙρ]6 οὗὨἨ 1π6 με] ΣΤΡ, τὸ βιτῖνθ, φαδστοὶ, 
γίχαγὶ (οἵ. Ναπι. χχνὶ. 9; Ῥβ. 1χ. 3; οἴς.), ςοῦ- 

ποοῖοὰ ννῖ τὰ τη6 πίρμαὶ ΓΤΞ3, οἴη πιθοὰ οὗ ρεγβοῃϑ 
ΜῆΟ διγίνο δηὰ οοπίθπα τἱτἢ οδοὴ οἴδοῦ (Π δαῖ- 
χχγυ. 11; Εχ. ἢ. 18 ; οἴο.).8 ΤΟ “ νοῖος ᾿᾿ οὗἁὨ τποϑο 
0 [8 σοηϊοηα ἰβ8 ψοηϊ ἴο βεῖγδοὶ δἰζεπῖοι ; δὰ 

ἃ γοΐοϑ 'δ ΠΟΥ α]50 Βοατὰ: Ἴ2 ὖῷό, πόσα ΤΠῸΥ 
βἷπρ δἱουά, τοτο σοβοῦπ 8 ἴΠ6 8οπρ οὗ ἴο86 νγῇο 

ῬΓΑἕβ6 [816 ΤΊΘΓΟΥ οὗ αοά. (ἸΣ) ἤτοπι ΓΙ, γμὲς]ν, 
ἱηρογίοςϊ, 8 Ῥογέοη, ΡΙασαὶ, ἴο βουπᾶ, ἴο βίη; 
ϑϑιδηβκτὶ, ἐᾶπα, τόνος, (οττηδη ἐὅποη.) ἘΠῸ6 Βδυδἢ 
γοῖὶςο οὗ σοπιίοητίοη 8 τορ βορὰ Ὀγ ἴπ6 βδουπ 5 οὗ 
ὈΓαΐβο. ὙΠῸ Ὀυγάθη ΟΥἁ ἘΠ18 ργαϊβοῖ ὙΤῆθ Ὀοποῆϊ 
οἱ ΟΘοά ---ἴῃα θοηοῆϊα τυ πο ἰδ 81}-ἀἸβροβὶπρ ΑΥ̓́Τ 
44 δοβίοισοι οὐ [4τγδο], ἰη {πδῖ, ἴσου τπο γ᾽ δ. 1 “δ τ- 
ΤΟΠάοΓ δῃά τοΐυτῃ τὸ Ηἷπι, Ηὸ 68 τηδάδ τ 6 πὶ ἔγθο 
ἃραΐη ΠΌΤ [Π6 ΘΠΘΠΥ. ΤῸ συπβοαιθποθ οὗ δἰδ 

ἱπιογροβί του 18 ὙΣ15, ἐτοθάοηι : [β3γ8θὶ 18 ἔτεθ 
δραΐη, δὰ πὸ Ἰοῆσοῦ ἀοροπὰβ οἢ γ0 8118 ἴοσ βδαδεῖγ. 

ἸΒ ’ο ἀοτίνοὰ ἥοτι Τ᾿, 7ι8ὲ 49 ἸἸΡΕΤῚ ἕγοτι 

ΒΓ. Τὺ οοπἰαΐηπ [86 ποῆοι οὗἉ ἐπαὲ ὙΠΘἢ 18 ἔτος, 
οὗ γοθάομι, 88 ἐϊ 18 ὀχργοϑβϑοά Ὀγ ἴ[86 ὑσόρῆος Ζοοῆ.- 
ΙΔ, αοΐῖο ἰῃ 116 δρ᾽ γὶῖ οὗἨ ουσ ϑοησ, θη ΠΟ βὰν 8 

ποῦ ΤΊ, δὴ διτον, δὰ πνουλὰ τπϑδὴ “ἀτοῖογ; 7 δὸ Βοτῖ- 
ἔδοδα, οὶ]. δηὰ ΏΔῊΥ ΟΥὮΟΣΡ ἰοἰοτριοοσβ. ὈοΣ δηεϊοος δοὰ 
τούσσῃ. ΜΔΏΥ, ρέγθδρα τοδὲ οχροδίϊοτβ, ΠΟΥ Σ, Ῥχαείεσ 

(86 ἀϊνοοῖ ἀοτί γαϊου δοτα ΨΈΤ, ἴο «ἀἰνίἀδ, θῸξ ἰδ τὸ- 

τίου το] δολίίουδ οὗ 80 τοδὶ [ἰἀθα. Ρὸῦ ἃ [.}}} ἀϊδοτυυσαδοῦ 
οἵ 9 πνορὲ δηὰ ἔδο ἱπιοεργοϊδείομβ [ἴ ὯΔ8 τοοϊγοᾶ, δρὸ Βοοῖ- 
τηΘΏΏ, ἧ. ῬΡ. 851-369 ; 18 τηῦδὲ διδῖοθ Ὠστο ἴἰο βὰν ἐπὶ ἢό 
ἐγδησιδίοα ἰι, Β'μοι᾿εἰεπαδΆ. ἴθ νὰο ἀἰϊνίἀθ δ “μοὶ] 
θοὸν (6 οχρίδίηδ) νῇο ἥεοαυσηὶ ἰὯὃ6 μΡίδεοδ οἵ ἀγανίηᾷ 
ΜΒΟΡ δἴο ἰὸ ρῥιαίβο (Π9 τἰφῃίδουδ δεῖ οὗ ομβονυδῆ, ττἱέρ τ 
Φουμ! νοΐοο οὔ ἔμοδο πο ἀἰγιθ ἐδ δροὶϊ, οὗ. 124. ἐχ. 2 (3. 
--Τὰ] 
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(επδρίοσ 13. 8, 9 (4, 5)) : “ δαστιβαίασηι 8881} ἀνγεὶ] 
οραὶ (ΣΤ, ὁ 6. πίίποῦς τ }16) ; δηὰ 1, βαΐτὰ ἐμ 
1 εὰ, νεῖ] Ὀ6 ηΐο Ποῦ ἃ μΔ]}} οἵ ἤτο τουπὰ δὐουϊ, 
ὙΤΒΟΏ [δγϑὶὶ] ἀουοίοβ ἰΐβοὶ ἢ τὸ Οοά, ἱξ 5 δὲ τοδῖ; 
Δοοογ ρ]γ, δὔοσ τ ἀοδάβ οὗἩ 16 δϑυϑσαὶ Ψυάροβ 
8ΓΟ τείοικε, ἦς 6 ΘΟΠΒΙΔΕΙΥ δοάρα, “ δηὰ ἴμο Ἰαπὰ 

τεβὶ." ἘὙΏΘη δῃθεἶθ8 8Γ6 ΡΟ ΘΤΪΟΔ88; ὀχροβοὰ 
Βδτη οι ὉΣῸ ϑϑοιγο; Θοὰ ἰδ ἐμεῖς ργοίδεοῃ. ἼΠογο, 
δὲ {πὸ Οἰβίθγμβ, ἔπευ ργαῖδο [Π6 γοοάηῃοθα οὗ ἀρὰ 
τ κα ΤΑΔΗ δ 5.8 ἐρεῖς ἴα 1186 ὨΘΎΥ Χοοον ΓΘα ἴγθο- 

ΤΩ. 
ὝΜΨΒδε [δ γοορῖο οὔ αοά Ὠδεοίθηϑα ἄονῃ ἴο 

ἴδο καίϑα. Ηργο δ]30 16 Ὀθδυ Υ ΟΥ̓ [δ ᾿η ΤΟΥ 8] δ- 
ΤἈΠΡΟΙ ΘΏϊ οὗἉ ἴπ6 'ΟΠ ΘΟΠῚ68 ὈΓΟΙΏΙΪΠΘΏΓΥ ἴο ΥἱΘΥν. 
ὕδνθ 8 88 γ8, ΠΟΥ οἴοβο {δβοιηβοὶυοδ ΠΟῪ φοΐάβ, 

νῷ ὉΠ ἸΝΝ ; γεσβο 9 --- ἰπἰοτταρίεα Ὁ (δ 
Ῥταΐθα οὔ αἀοἄ, Ὀαὶ τοδυπιοὰ ἰῃ (Π6 1δδὲ 1ΐπὸ οὗ γοσ. 

Ἰ.Καὶ ὡοὰ οἴδοτο οοσποοὲ ἴδ ἰαδὲ οἰβτϑο οἵ τόσ. 11, ποὶ 
Υἱῶλ νας. 9; Ὀυὲ πίιεἢ (89 ἰσιαιοάϊείοϊ Υ ῥμτοοθάίης ρῥεαίδο ἴον 
Ἤοιαιγ. “ Δίας (δία νἱοίουγ,᾽ δ. Κεί!, “πο ρϑορὶθ ἀθ- 
τουρδοὰ ἀρεΐη ἰο [2 μαῖεα, ἥγοσ ἴ86 τηωουηίδίυδ δηὰ Ὠἰ ϊηρ- 
ῬΔΘΙα ψὈΪιμοε 1ὲ μδὰ Ὀοίδκϑη ἰἰϑεὶ7 ἴος βαβοὶν τοι ἰδ. 

11, τ Βοῦ (ΠΟΥ ἀσνοιοὰ ἐμοτηϑοῖνοε τὸ αοὰ, ὙΤῚΣ ἮΝ 
Ὁ ΦὉ. ὙὝΒοὴ [ἢς Ρ6ΟΡ]9 δροδίδῆζοα, [Π6Ὺ ὙΤΟΓΘ 
Ῥτοβδοὰ ΠΡ ἴο ᾿ῃποῖγ Ὑ ΥῪ ρζϑίθβ, δηὰ βορὰ; σῃθῃ, ὈΥ͂ 
861 [-δυΣΤ ΠΟΥ, ΠΟΥ ὈΘεδη6 8. Ῥϑορὶο οἵ αοά, {π0γῪ 
ΤΌ Θα Ὀ0]4]γ ἀονσῃ ἰο ἴΔ6 χαῖοβ δῃὰ (πγουρ ἢ ΤΠ θτὰ. 
ΤὨΘ ΘΟὨΒΕ]ΌΘΏΟΘ Οὗ ἴΠ6 ἤγβι νγδ8 Ηΐρῃι ; τη δἵ οἵ τΠ90 
δοοοηά, ἱπιρείπουδβ διδοῖ [Ι͂π (0 (ΌΓΙΩΘΙ (886, 
ΒΙΊΟΠ ΓΕ τοι δαπὰ [Π6ΓΘ 88 Ὠοΐ ἃ πιδῃ οδρᾶ- 
016 οἵἉ τηδίκίης; Γοδιδίδηςο ; ἰπ [Π6 Δ ΕΡΟΤ ---- Δη ἃ ΠΟΙΘ- 
ἢ ([Π6 ΒΟΩρ ΘὨΟΓΒ οἡ ἴΠ6 ἀ6] πο τΐοη οὗ [Π6 οοῃ- 
Βϊοῖ, το Ὁ γ88 8. 5:181}} Ὀδηὰ ὙΠῸ τὔτχονν ΓΠΟΙΛΒΟΙν 65 
ΡΟη ἴδ Τρ. [ἢ συ ῦβ. 9-11 [Π6 ῬΓΟΡ οὗ688, ὈῪ 
ῬΓδ βίης (οὐ [ὉΓ ἔγοθάοι, 1ἱπιογταριίοα [ῃ0 ῬΓΟΡΤΟδ8 
οὗἩἨ ΠΡ δοῦρ᾽ 8 πδιτδιίνο, [δὲ 858 8ὴ6 ἀ068 ἴῃ ΥΟΓΒ. 
8-ὃ δηὰ ἰὴ υϑγ, 12, ἴο τη ἢ δηὰ [Π6 [Ο]ΠΟΥ ἢ  υοΒ08 
ἯΘ ΠΟῪ 888 ΟΏ. 

ΘΌΦΙΩΥ (τα. 6 7) --- σοἰογοὰ δροίΐίη ἰοἴο ἐδο μἰδί πα οἵ ἔ9 ἰδπᾶ, 
Ἰηἴο ἴδ οἰαδ ΠΟῪ τοϊογοῦ οἵ οροαϊο6. ΒΟΟΣ, ΒδοΣ- 

ΤΩΔΏ. Ὧτ. Ομδραὶ 8 ἐσβυδιδίίοη οὗὨ ἫΝ ὮΥ ἢ σῃσα " [5 ροῖδὲ 

189 υϑαξὸ οὗ ἰδ ποιά.-- [8.}. 

ΦΕΣΙΝΕΔΤΙΟΝ ΟΡ ΤῊΣ ΥἹΟΤΟΙ͂Β ΑΝΌ ΤΗΣ ΥἹΟΤΟΞΕ. 

Ἄοσα. 129-93. 

12 Απτταΐκο, ασσαῖκο ΠὨοΌΟΓγδὰ 
Απακθ, δύνα κθ, ΘΟ ρΟΒ6 ἴΠ6 βοηρ ] 
ΒΔΓΑΚΚ, ΔΙΙΘΘ Ϊ --- ΘΟΠΟΌΘΣ [ΠΥ Θοπαποεῦ, 
ΤὭοαυ δοη οὗ ΑὈϊμοδμ 

18 Τηθη ἄοτγῃ ἀραϊηβῦ 1Π6 χοδαδβὲ γυϑηρα 8 Τοπηηδηΐ, 
Τηο Ρθορ]ο οἵ σοά γυδμοα “ν}} πιθ αραϊῃδ (86 ροτοτγία 

14 τοῦ ΕἸΡΗ γαῖ τ Β δίοοκ, {116 νἱοίογβ οὗ Ασλδῖοὶ ; 
Αἴον ἴπ60 (πηΔγο θα) Βδη)δπιΐη ἀραϊηδί ἐμγ ἴοαδ,} 
λβίογβ οπθ ἔγοιῃ ΝΔο τ, 
Νῆθη 58Κ1}1ι] τυ [ἢ ([ῃΠ6 δοοοιπηίδης᾽β ραποῖ] ὃ αἰδιϊησυϊβηοα ΖΘὈΌυ]αΩ. 

Δ Βαϊ [Π6 ἤγβι 4 ἴῃ Ιββδομδν ογο τ} ὨΟΌΟΓΘΗ, 
Υοδ, ΙΒβδοθαν γγαβ (6 Ἰθαδβὶ8 οὐ ἘβαγαΚ, 
ὙΊνθη ἰἱπίο (ἢ ναῖε [8 πο ἘΠ γονν {ΘΒ ῖν 68 οἡ ἔοοί, ὃ --- 
ὙΒ116 ὈΥ [86 ὉΓΌΟΚΒ αροάθ Εϑι θη β ργοδαὺ Ἰηνθϑβιραίοσε. 

10 ὙῊΥ δἰ({᾿80 (πο ὈΥ 1Π6 0146, ᾿Ἰδ οπίπσ ἰο [Π6 Βῃθρῃ θα Ε]αΐο ὃ 
Βγ (86 Ὀτοοῖβ Εθυθθη ἢδβ στοδῖὶ βου Π|ΖΘΓ8. 

17 ΟἸἸ6δΔα βίαγβ Ὀθγοπά ἴΠ6 Φοτγάδῃ ; 
Βυὲ. ἴλδῃ, μον ἀϊάβὲ ἴδοι 581] ἴῃ βῃἱρ8 ᾿ἴ 
ΑΒΠΟΣ 5118 οἡ [ἢ6 568-ΒΠογθ, Βῃ 6] ογϑᾶ ἴῃ ἢ18 ὈΔΥΘ8, 

18 Βυὶ Ζοῦυϊοη δαζασάθα ᾿ἷβ βοιιΐ υπΐο ἀθδί, 
ἢ ΝΑρδία]ΐ, ἀροὰ {6 ὨἰρὮ ρ]αῖη οὗἉ ἴπ6 8614. 

19 Κίηρβ σοδπιθ ἴο ἢρῆι ---- ΕΚ ἴηρβ οὗ Οδῆδδῃ ἰουρλῦ, 
Αἱ Ταδηδοὶ πα ὈΥ Μορι ἀο᾽8Β νγαίθτβ, --- 
δ Β(Ά ΘΟ. ΟΠ. - ἸΏ ΟΏΘΥ ἢ ρμαϊποά {Π|6Ὺ ὨΟΏΘ. 

20 Ετοπὶ πθάγνθη βίσονο {π6 βίαγβ, 
ΤΠΟΥ Ββίσονϑ ἔγοπ {Ποῦ Βίδίοηβ τῇ ΒΊΒΟΓ͵Ά. 

21 ΚΙΒΠοΩ Β Βίγθϑηὶ Βυγορῦ ἢ 6 Πὶ ΒΎΨΑΥ --- 
Α βίγϑαμ οὗ Ξυσοοῦγβ τγδϑ ΕΚ ΒΟ. Β ΒΙΓΘΆΏ), -- 
Ὑτοβδα βίγο:ρῚΥ οἱ, ΤΥ δου] "Ὁ 

22 ἍΒϑη δ γυοὶς [Π6 βουπάϊησ προῦ οὗἉ [Π|6 Γυβαίηρ Ββιθοᾶ, 
1 
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Οὗ μὸ ἡ'γίης δἰσοηρ ομθα 1 
28 ΤΠο Ὀδ οὐ Δίογος, σοπαπ ϑενὰβ {86 ἸπηΘΕΒΟΠρῈΣ οὗ ΟΘοά, ἐμ6 ὕδῃΪ --- 

ΤΠ Ὀθῃ οἱ ἰδ ἱπμδὈἰίαηίδ : 
Βϑοδῦβο (Π6Υ σϑτη ποῦ 0 (6 ΒΕΙΡ οἵ (λ6 Ἰρϑορῖὶο οὗ αοὰ, 
Οὔ δο ῬΡρϑορὶο οὗ ἀοὰ αραϊμδὶ (6 μονοσι]..3 

ΤΈΧΤΟΌΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Π Υαν. 18. --- ΤΌ. τοσϑοείης οἵ τος. ἘΝ ΡΟΝ Ροϊκιοὰ απᾷ ἀἰνϊδοὰ εἶμ : 

ΤΕ ΤῊ τὸ τὸ 
ὈΝΥΣ. Ὁ ΤῊΣ ΤΠ ἘΦ 

ἀρ ερς ἀό τ Χχὶ ἂς οοὴ, γεῖ) μὴ δὴν τ, ραν: Το τοοδὲ σοτίουδ οὐ νοίίου ὑὺ ἴε ἴα, ἐδοὶ δ ἰὲ ἰσ ἐδο σδοῖοε σοδὰ- 
πα, 9 Μδοοεΐα τι υδὲ ἴδνο δᾶ δισοῦς ἰεβάϊἐουδὶ φεουσιδ ὧς μεεννυσίδ ας ὁ80 τοεὸ ἀἰδῖοθ! ες. ΤῺ Ταῦϑὸ ἰδὲ ἴνοθι ἰσϑιθ- 
Ἰοϊοὰ διὰ ἰωπογρσοίδὰ ἴω ἃ τοδὶ γδσίοιυ οὐ νυ; ὑθϊ ἐδο ντῖον οὐ τ. Οδ2δ0] οὐειτοοηάδ ἐΐροὶζ δισο καὶ, οδρϑοίδ !ν πα 

 ϑοκαρασοὰ Ἡϊΐ οἷ. ἰν. 14. ΟὟν Ἰξοφὶ οἷ) γνοταΐοιι δου ἰο ἰδ κὸ ὙῊ 66 ἰπιρεεῖ. δου. Ρίοὶ οὶ ΓΤ, αἴδος ἐδ ἀΧΔΣ- 

Ῥὶο οἵ δόογαζαὶ δον δὶ; βτδιιτοοσίοσια διᾷ ᾿πέδερτοίοσζα. --- Τὰ.) 

[3 γεν. 14. --- ὃν. Οδδϑοὶ Ὁ τουδοείης οἵ ἐἰνο ἄτοὶ Ἰηο οἵ γος. "-- ΣΌΣ ἢ Ὀῷ ἘΣ ὉΤΟΝ ΦῸ --ἰο, ᾿κε 576: 
ἮΝ Ανί, ἐδ Απιαϊφαείεψεν, 1ὲ ἄοσοδ ὨὩοὲ οἰδαιὶν ΔΡΡοαΣ δΟΤ πο πουϊὰ Ἰΐωοταιγ, Ὀπὲ ἐδο Τοϊοπίης 
πΟΌΪΑ ῬτΟΌΘΟΌΪΥ οχρεθδα ἰδ γον : "Οαὔὲ οὗ Ἰδρόταϊαι (οδιοθ) ἰδαίε ὀραδη εὐ μαραώρι: τρεῖ κδν ἀνα κομὲ κα ΤῊΝ “τοοί,᾽" ἐμεῦ, 
δοοοεάϊης ἰο οὖν δαϊποι᾿ αχροαϊξίοα (660 Ὀο10Ν), που! ὍὈθῸ Φοεῖυδ, ἴῃ 16 τοϊδέίοει ἰο ἐδδοδο ποι ἢΦ 1οὰ ἰο Υἱοσῦοσν δριοῖμοὶ 

“ἴ Απιδιοὶς." β8ο ΑΝΣ δ τῶ 16 οοὐοιεεσί, ἐλ|6 Ἰηερεοιδείοα ΒΔΕ Δ6᾽ ΕΙΕΒ ΊΕῚΝ ἴανον δα (δὶ πϑϊοῖι τοῖο ἴἃ 

τοϑδῖὶ " ἀπο! ης- Ρ᾽δο6." 08 εἰν τουδοείης οἵ ὙΠ ΤΟΤΟΣ,, 606 ενο οσπιπιεινίαςγ. ὯΠῸ ΤΟΔΙΟΕΙΥ οἵ ἀχροεέϊοτα, ψουϊὰ γμεοῦ 

ΘΝ δοοῦρὲ ἐδο τουδεείης οἵ ἐνο ἐπὸ ἔἔπϑα κίνοω ὉΥ ὃσ. Βοδίωδου (Βίδ(. Ἄωροε. 1881) : --- 
π ρυὶ οἵ ἸΕρΒχοὶπι (οδιο ἐἰο66) νοθο ἀπο ἰης 15 ὈῪ Αιοδλοῖ : 

Αἴδος ἴδιο (ντ8) Βοη δπιῖη διροῦς (ΠΥ οδὲα.} 

Βαὶ ἴὰ. ἃ ἀοστπεποηΐ ἐδο ἰδυσύλρο οὗ πο ἰ6 80 οὐδοῦζο 86 ἐδιδὶ οὐὕὐἨ ἰδο βοῦς οὗ Ὠοῦοξδι, το ἢ πδοοδϑασ  ἀδρομάδ ὁ 
ἴδιο οοιοορέίου Ἰθετοοά οἵ ἐδο οορῃοοίος ἰΏ ἩΝοΣ ΟὯ0 μαδδαφὸ συλ δ νίῖξδι δοοίδοε. ΝΟ, 8110 ἰδ χδ οεῖον οὗ ἰπϑε- 
Ῥεούοτο δδοιῶθ ἐδδὲ το. 14 σροδῖκα οὗ δυο 6 ὑουῖ γμωσὶ ἴω [89 ἨΔΣ δρδίηοι δανίῃ διηά δίϑοκα, οἷν δυίδονς πιδ  ἰδί:ο ἰδὲ 
ἴς ἀποὶῖα οἱ ἴ)9 ἄπο οἵ ἐδοθο πθοὸ ἀϊὰ κοέ ἰδχφ μασὶ ἰῃ Ὁ} πῶσ, ἰὮ οεάδε Ὁ. ἐδ οοεαρασίδου ἰο οχδὶὲ ἰδδὲ οἵ ἔδοδο π8Ὸ 
ἀϊά. Οἱ δ6 ἀϑοαϊείου οὗ ἐπ ᾳυεδίδοι ἐδ Ἰηὑδερεοιιεου ἰη ἀφθεὶ! οὗ ἐδ ποθ γϑεβϑο ἀοροιμδ. ΥῬὙΓΒΙΘΣ οὗ ἔδο ἔνο οοιὨδίοῖ» 
ἴὴς Υἱόν ἰα ἰσυθ, ἰ6 οὶ ἃ τοϑίϑε ἰο Ὀὁ ἀἰδουδδοὰ μοῖρ, ὑπαὶ [ὁ [4 οοτίαβ ἐπδὶ οἷκ. ἴγ. 15 το διγοξδθϊο ὑὸ ΟΣ δΌΓΟΣ᾽  κἰάδ, 
οἵ. ἴλο οὐ. ὈοΙοΎ. --- ἴ5.} 

[8 εν. 14. --- Τθο τουδοείης οἵ (δ]6 "1πὸ ἑατωο οὐ ἽὮ ἸΟ ᾽, Τοο Τασξιαι, Ρορδῖθο, δϑά ποσσὶ δοοίδως εχροείἑοτε, 
«χρίδϊη ἰὲ οἵ ἐδο “ οἰγὶυδ οἵ ἴδ πτίδος ; πὰ 110 πλοδὲ πιοάθσηδ ἐσαποϊοίο ἰὲ τ ἰὴ δἰαδ' οὗ ἴδ Ἰοιίδδε."» Οοολρασο ἴδ τοιρδχὶδ 
ἴδ ἰδο Ρεοοοάϊδᾳ ποῦο. -- ΤῈ.} 

[6 Υε:. 15. --- θε. Ολδϑοὶ βεοῦδὈ:}υ τοδϑ . πἰτὰ Βοζέδϑατι, Κοὶ!, δϑὰ πιοδὲ οχροαϊίοτα. Τμο Ῥγεροείεου ἢ «διε 

ἴδο οουσίσοι οὐδῦο ἰ6 ποῖ πο υδαεὶ ἴῃ ΡΟΟΙΣΥ, αἵ. 3 βασι, 1. 2] ; 9οὉ χΥ}. 3. οὐο. βοιιο τοξασὰ ὙΠ) δὲ δὰ ππαραδὶ ρἰα- 

Σαὶ (αἴ Θε. Ωνανν. 81, 1. 6), ὁΣ 88 δὰ δζοδιδίο ὅσια οἵ ἐδο οοωφίσωοι (ὁ. Ἐπαϊά, Ονανι. 311. 6}. --- Τὰ} 

[δ αν. 16. -- ΟὨ Ὁ Ἴ2), οὐροιο τ Θτβεοκοδίίοαὶ Ὅ Ὡοὺϑ οὦ οἷι. ἱγ. 10; αἷδὸ οἷν. υἱ}}. ὅ ; 3 βδπ). χυ. 17: οἱο. --- 

1.) 
[8 ας. 16. --- Σ ὙΏΓῚ ; Ἐκ. Ομδροὶ, Ἀνετώμάϊαν. γος Δ) ὙΌΤΊ, ἴὰ ὅλο ποχὶ νοσϑο Βὸ με Ἀνετώρίαγ, πδϊοα 

δάπλϊ ὈΪ τορεοὰθοοῦ Ὀοΐδ ἰπ9 ρασδοηοεηγδδία διὰ ἐδ 9 ̓σοῦν οἵ ἐδ 9 οὐἰφίηδὶ. ΠΤ «οὐ ἼὮΠ δῖο, οὗ οοὔσθο, δὐοισαεὶ 
δοῦηδ, δυϊϊοποά Ὁ. ἰδο κοπὶενο οἵ ἐδο δυϊγοοὶ ἐο προ ἐθογ ροχίαίη. -- Τὰ} Ὁ 

[Π Υαο:. 11..- π 2δεν απ, τοαι κοξεῖ ἀκ ατ΄ δολϊεν ἀμ," ΟἿν δυίδον ὑγοῦδου ἀκο “Δ ἴῃ {δ 'πιοδὲ πδῖιὶ δδῆδα, 
Ν 'ο νροζοῦτα : " [0 ϑοῤοῦτη ἰῃ οἱ οὨ δῶρα, τοράϊ!γ δυρχοδίξης ἐἰο ἰάδα, οἵ δαί πα ἐμ δι! ρα. ἸΜοδὲ ὀχροοί ες ἐσδποὶδίο : "' Απὰ 
ὍοΣ, ΤΥ οὐδάδθα [6 δὶ ἐδο δεὶρμο ᾽"" ἘἸΤΏΦ Ὀγοροδι θη !θδο δοουδδίῖνο ἰ6 86 ΦΟΔῪ οὗ 86 ἀἰϊδῆουε ἐπ ΟΦ 0820 86 ἐπ ἐδ)9 οἶδας. 
-- τὰ} 

[8 ος. 19. -- ἸΏ 48: Ὅξ. Οδδδοὶ, Θοίά σῶν Βμεῖα, “ ῬΡΟΠΔΣΟΘ ΤΩΟΏΟΥ, αἵ. ἴδιο Οοερπθαίδσυ Ὀοον. Βαοτείμοδλυ, 

Κεῖ, ἀρὰ οἰδοτα, κίας ΨΨΦ ἴἰὰ [Δ Αταδίο δαῦδο οἵ γγμρίωνε (αἴ, ἐδο τοοὶ Ὁ), ἐσαβοῖδο : ἴ ποὶ ἃ μόοου οἵ ακἴϊνας ἀϊᾶ 

ἘΔΟΥ ἰδῖκο ;᾽" Ὀ0ὲ δεείηδι ἰ;ο Ηοῦσον τὸ οἵ ἴμο ποτὰ. --- ΤῈ. 
[9 Υα:. 20. --- δε. Οδδδο], Ὁ) οτίη ς ΤΌΘΣῪ Ῥτουοῦδ οχροεϊξοξα, δἰίασα ἰἢ9 Μαδογοίίο ὑαχὲ ἀϊνίδιοιι ὉΥ ἐσαδαδοστίως “(ἢ 

δἰδσθ "" ἴσγοαι ἐδ δοοομὰ ἰο ἐδο ἤτεὶ οἰδυδο. Βαϊ ᾿ε ἰ6 ἡυσί! οἰγοούοα ἰο ἐπ οδηρν ἴμδὲ ἐξ χολυοοα ἔδο δοοοινὰ οἰδϑο ἰὸ 

κοῦῖο τοροι οι; ΕΥ̓͂ Το ποϊδίηρ 16 δὐἀφά ἰο ἐδ9 ἰῶδεδ, αἰστοδὰγ σχρεοδδοὰ ἴω ἐδο ὅτε. Το ἔδ9 ποχὲ ἴσο, ἔνο ποεὰ ΓΙΌ 

δἰ κοϊδοι, ᾿(ἴ ἃ ὀδΌδοΝΑΥ," “ ὨΙξΉ ΝΑ." Ὧγ. Ολδθ0}᾽9 τοοδοείηρ, διδείον, μἱδοοδ, ἰ6 πιδο βοσ γ οἴοδδε ζοε ἐδ0 Βηο οὔ 

οι : ϑὲο εἰνίψεπ οον ἑάγεν Βιαίέον, ϑεἷξ ίδονα; δοῖαρασο ἐδ Ἐοκὶ οδι ἰσαυϊ ἐκεοι, ἀῦογο. -- Τπ.} 

[9 γα. 31 -- ΤῸ Ὑ Ὁ} ΤΊΣ. ΤΌΝ 1|πὸ δβδὸ ὈθθΌ ΤῈ τασίου εν Ἰοἰοερεοῦθὰ. [Ιὲ 5 ὯὨΟΝ ξυσθξα! ν δετοοᾶ, Βονυ- 

φγας, ἰδὲ ἴτ 19 δὲ δόάγοδδ οἵ ἐδο δίηξον ἰο οεθοῖ. ἡ  , ἰο ἴο ἐυαεῖνο οἵ ἐδ δοτοὰ Μτδοῦ, οἵ. 6Θοε, γαν:. 48, ἀ. 

ὙΦ τῶῦν οὐὔδιαν δὸ ἑδκσῃ 86 δὰ βάνοσυαὶ δοσυβοίίνο (Ξ-Ξ Τ), οκ δ (δ ἀϊτοοὲ οἶγοσ! αἴας ἔμο νοεῦ. Ὅσ. Οδβροὶ 
ἀδολᾶθε ὮΣ ἐδὸ (ΌΤΤΩΟΣ, δος Ἡοράος, πυδὲ, Βοείμοου, Ἐπεαὶὰ, Ἐοΐ ; Ὧν. Βδοξισοδση, πίξέὰ βοδηυντας, Κόδιον, Ηοϊνπδηη, 

Φφἰο., Ῥτοῖδταο ἐδο Ἰἰοέίον, διιᾷ (ἈΚοα ὙῸ .δ υδο αὐσίχαοὶ ἴος ἰδ οοποσοῦο : ὋὙτοδὰ ἄστη, σὰν δου], ἐδ βίσουις οἵδε !' ̓" εὖ, 

Ἐο δίηε, ἰὼ Βιδί, δαογα. ἸῺ αἰΐδιοε οδδο, ἰμ)9 ἰμοϊζδευσης οἵ ἐδ) ᾿ἴπ ἸΏ Ῥὸ ἀϊτοοὺνὰ ἰο ἐδο οοιἰἑυδέίου οἵ ἰδο ϑουξ, οἱ ἰο 
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[.ο μτοδοσπέδοι οἵ ἔδο ρασευϊ! οἵ ἐμο Θησγ. Βδοδπηδεῖ Ῥεϑδρεθ ἰδ ᾿δέξασ ; Ὀπὶ 9 υσσοθε δϑααδ ἰο ὯΦ πιοϊο δβισίκίης 

δεκὶ δρρεομείδιο. --- Τὰ.) 
[1 γος. 38. --- στ. Ομδροὶ: --- 

α ὧεν δαφοκάσν, Ἠοερίευ" λαϊονὶ αλλ, 
δὲν ἐπϑαρεκαει διίαγκεν. 

θὼ ἐδο ἐτασιαὶκίίου οἵ Τὴ Ὁν δου," οὖ ποίδ 1, οἱ ἢ. 97. Ιῃ [δι9 ὀροουά ]ἴηο αἵ 80 ἀΡονο του δολίης, (δ6 ἿΖΩ ἄοοε Ὡοὶ 

ϑύδ ἐὸ "δ τἰξαιδ, δονὰ ἐδνο συδὶχ ἔῃ ΣῈ ἰο ϑοκὶοοιοά. Τμο Ἷ ἰσ οδῦμαὶ, δηᾶ ἐδο σαδιχ 715: ἔοοα ὑδοὶς ἰο ἐδο οοἷ- 

πεάνο Ὁ οἵ υ1ο ὅτε Ἰἴηο, δὸ (μδὶ 1ὲ δρϑεωδ ὨΦΌΘΘΘΑΣΥ ἰ0 ὀχρίδία ΣΝ 4 οὗἁὨἁ πιϑει, ποῖ, 86 ΟΣ δαϊδον (νο0 Ὀοϊοπ), 
ὑθιπραῦευα Τ0ὸ Ὀδαὶ τουδοείης οὗ ἴ8ὸ γοεϑὸ ἰ5 ῬΧΟΌΘΟΌΙΥ ἐπὶ δἀορὺθά, ἤθε συυσίασιοο, Ὁ) οὶ], Βδοβιυδος, διὰ ΏΔΕΥ 

«τ ΤΏσα ἔδτο Ὠοοῦ οἵ ἰδο Βοτϑοδ διιοίο ἐδ ατουμᾶ 
Βοσδῦοο οἵ ἐδ φαϊορέης οἵ ἐδοὶν γαϊϊδτὲ σίβατα. ἢ 

Τθο ἰΙαδὲ ΘΟΧρεοδοίουι Σ58} ΤΟΣ το] δ6 ἰδκοα ̓ χου ον : " ΣΌΠΘΔΝΩΥ Βοζοθβ""ἡ ὁ ἴδο τοροεου οἵ ΓἸῪ ΓΤ, ἰο ἰοάϊοδίο 
. οὐμηυδηοο, δι0 ἘπαΙά, νον. 818 ὁ ; οἷ 6]δὺ θΘ66. Ονγα"»". 108, 4. -- ἴ5.] 

2 Τα. 28. --- ΟὉ ἐδο αὔοτνο ἐσασιοίαιδοω αἵ τοῦ. 28 [ὲ ἰ5 ὑο ὕὉ9 τεειδσκοά, 1. Τμδὲ ἔδο ποεὰ χτουδασοὰ "' δαει," δ ὙΝ οὐὰ 

ὅροθ ποῖ, Ἧχο ὈΠἽΓΊ, ἱαρὶν ἔνο δσέααὶ ἀοσίωοβοα οἵ ἐβο οἶνοσί ἀφείη ποι [ε 9 αἰοοοά, 3. ΤΏδΙ πὴ (δο ἸΧΧ, 

(0υά. Ταξ.) οτς δαίδου ἐγαιαίοτα ἡ ἽΝῚ ὕγοτα ἐδ βοοοιά Ἰέπο ἐο ἐμ δὶ. ὁπ ἔδο οοπϑίωοίοα οὐ Ὕ δ (προ Βοῖον, 

δὶ ποῖ βασθ, Βθ οὔβδηφοδ (νει ἴμο ΤΧΧ.) πιο δ), οὐ Θ6α. ὅγαπι. 131, 4 Ὁ. 8. Ἰδὲ ἔδο οχρσοδαίου “ Ῥοορὶο οἵ ἀοὰ 

ἴδε σας δαἰδιοτ᾿ο ἐπὐεερτοίδιίου οἵ νδδὶ ἰδ τοοδαὶ ΌῪ “ἰ οομιπᾳ ἰο ἐδ Ποῖρ οἵ ιλουαὶ,) οἵ. Ὀοῖον. 4. Τμδὶ ΤΣ 
6 ὉΥ τδοδὲ τβοϑωὲ οχροδέίσεθ χεεμδοσοὶ, “ δισοας (σε, πἰτ}}} μοσοοα,᾽"" πδσιοῖγ, ἐμ πασιίοσδ οἵ Ἰεσϑοὶ. Οοίμρασο ἰῶ βορίυδαίδὲ 

διὰ Ταϊφλῦο; ἰδο Ταχκύμι ἰδ κοῦ Ἃ ἴδ το Βοβεῖϊο βϑῦθο. --- ΤΕ] 

ἘΧΙΒΟΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, 

γες. 12. Ὑ 1 ἐπο ογὰβ οἵ σοὺ. 11, “ πθη [}6 
Ῥδορίθ οὗ ἀοά διαδιθιϑὰ ἄοναι ἰὸ [6 χαῦοδ,᾽ {ἱ. 6. 
ουὔϊ ἴο Ὀατ16, [π6 Ῥγορϑῦδϑδ ἘΥΑπ δίδου Ποσβοὶ ἢ ἰηΐο 
[6 τοδὶ οἵ ΙΒ οομῆϊοί. οῦθο 12 Ῥγοθοηίδ ἃ 
τοιητίδοοηοθ οὗ 180 Ὀαὶοθ ϑοηρ. [0 Γ608119 ἐδ 

ΤΑ] γίηρ Ὑ. ὙΑΚΟ ΡῚ πάκουρ! (ΡΣ ΔῸΠι 

ὝΦ, οἴ 166. 11. 9.) “ΑΥὑακο, δισδῖο ̓ ἷἴε δὰ- 
ἀτοαδοᾶ ἴο Πθθογαι, ἀγρίηρ ΒΟΥ 0 ἦτο {δὸ βο] ἱεσῪ 
[ατοῦ ΒΒ ΒΟΥ Βοϑ ; “ ΑΣΊΔΟ Ἶ᾽ ΤΟΙΣ ὦ Βαγακ. ΕοΥ 

δ. βαρ, βιὰ Βαγαῖ σσρδε. ἮΡ ΤΊΣ Ο, “ Ἰοαὰ 
γι Εἶν οδρενεθ. Τὸ 6 δϑίθ ἰὸ σδυΤΥ ΔΥΘΥ 
εδρέϊνοθ, γγ88 ΟΥ̓ΪάθΏ06 οἵ ἃ ἈΠ φὰρρς Υἱοίοιγ. οι 
Φεγηδαίοτι δὰ ϑαπηατία {8]], ῬΘΟΡΪΘ ΜῸΓΘ οδ- 
Ποὰ ΔὙΑΥ ῥυβοῃοῖβ. Τδὸ οαρθνι τ οὗ [116 ΘΠΘΟΠΩΥ 
οηᾶδ [π6 οοπῆϊοί. ΤΟ Υοδδοὴ ὙἘΥ ἃ ροσρϑίῃδὶ ὑ8ῃ 
οἵ ἀοδέσιοοη τγαϑ ργοποτιθοθὰ δροΐπϑὶ [Π6 Ομ ϑπΐθθ 
ἢ Ὸ δὲϊδοϊκοα {π6 Βοεῖ οὗ ἴδγϑοὶ, ἴὰ [6 τὶ] ΘΓΏ δ, 
ΠΟΒΥ Ατϑὰ, Ἠ868 ποὶ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ πὲ [ΠΥ ΤΟῸ Ὡς δραίπδὶ 
Ϊετδοῖ, θὰὶ ἐπδὲ (ΠΟῪ 4150 “ ἴοοΪκ θόπιο τέξῃ ς 
ΟΠΟΓ᾽" (ΝΣ. χχί. 1). ἀξονθυνη μύροκατη ἢ { 
Τ ΟΙΟΥΥ, δὲ [16 68. Ῥβδ]τὶ οοἰουταῦθθ ἰξ, ἴ6 ἱπάϊ- 

οεἰδᾶ ὈΥ πὸ ὀχρτεβαίομ, γασ. 19 (18): 3 3, 
“δου μαϑὶ οαστίϑα ΔΥΤΑΥ {πΠ6 οαρνοι." 1 
ες. 18. ΤΒὸ ργορβοῦβοβ πον ὀοπημο8 ἴο ἀορίοὶ 

ἔδο διγργίείπρ οΟὨ “δοίδ τπδὲ δγθ δσίβθῃ ἔγοπὶ 18- 

τδοῖ ὁ στείτιγῃ ἰο ἀσοά. αὶ τ, Διτοσηδί πἴηρ ἔεν, ὈῪ 
ἼΟ ΙΩΘΆΠ5 811 Ιςτδο], θαϊ  514}} θδπὰ ---Ἰἶκὸ το γθτη- 

πδηὶ (ὩΣ) τσθότω, δοοογάϊης ἴο ἐδὸ ῥγορδοὶ 
ὅοεἰ (οἱ. (. 88 (1. 56)), (ἀσοὰ ς 4119, ---ο ἔδκοθ ἘΡ τ86 
οοηβίοι πεῖ ὩΣ ΝΣ, τοίην ομθθ. (ΟἿ τὰν ἀΐδ- 
σπβεοΏ οἱ ῬΒ. Υἱῖἶί. 2, ἰπ (6 Ζειλοτίφολδη Ζεϊιδοΐν., 

1860. “ΜΙρΒΙΥ Κίηρε,; ὩΣ ὩΡ, οἵὸ 
εἰοίη Ὀγ Οοὰ, Ρε. εχχχυΐ. 18). ΤῈ ποχὲ ᾿ἶπὸ στε 

ῬΑΓΑΪ1Ε] τὲ τὰ (διῖ8 : “ 186 ρϑορὶο οἵ αοὰ (ΓΠΓΤῚ Ὡ Ὁ) 
1 [Δφοοεάϊης ὃ Βδοδιτοδση ἴῃ 9 ἧτες 1)4}7 οἵ τον. 12. ο"- 

εεἷπο (ἰο »οἱ ἐἰοείναιπους οἵ Ὀοδοτδὰ ἰο Ὀορίπ ἐδο Δοδετρου 
αἴ ἐδο Ὀαξέϊο, τἢ116 ἐδ) δοοοιᾶ ἢ4}7 δοίτ)Δ}}} οῃίογα οἡ ἰδ} 
διροεῖρσυ πίε ἃ σοσηϊηίθοοιοο οἵ οἷ. [γ. 14. --- Τὰ.) 

ομΑσο8 ἀραἰπεὶ" σίῤδοτίηι." Οἰδδογῖπι δΥὸ τυ ΚΘ 
τηθη οὗ χιραηῶς δβίσοηρίῃ. [10 ἰβ δρῃ] δὰ μογὸ ἴο 
ΘηοΙΐο8, 838 ΟἸΒΟΉΎΠΟΓΟ Ὁ ΝΙΙηγοὰ, γγῦο 8150 γγὰ8 δῇ 
ΘΏΘΙΩΥ. [ἢ ἴῃ Υἱὸν οὗ δοσίρταυτο, αοα αἰοπθ 8 [ἢ0 
ἴσο Οἰδδον (θα. χ. 17, οἵβ.). ὕβι 6} γ, τπ|6 σὲδ- 
δογῖπι ΠΟ] πο; Ὀπὲ ΠΟΥΘ [86 Τοδ]} ἰδ τΠ6ὲ οὗἨ ἩΒΙΟΝ. 
Ἰβαϊδὴ δρϑδκδ (οἷ. χ χ. 3δ), “10 οαρνοδ οὗὨ ἴδ 

ΔΙῸ 8 Κρ ΒΎΔΥ ἤΌσα Ὠἰπι." ΤΟΙ ἰδ ἃ Ρ6- 
οὐ] αν ὈΘΔΌΓ ἱπ ὨΘΌΟΓΘΒ 8 πηοῦθ οὗἉ δίδεϊηρς μοῦ ΟΥΤΏ 
ΒΙΔΙῸ ἴῃ [16 τσ : “ἴδο ῬΟΟρ]6 οὗ Οοά τιβηθὰ ΤΌΣ 

ἸῺΘ ΟἿ αραϊπδὶ Βοσοοδ.᾽" ἘῸΓΣ ΤΩῪ Ββῖζο, δὶ) βίη ρβ, 
δ ΤΥ (6]1, σῖτα τηο, ἀἰὰ (ΠΟΥ Βασζασγὰ ἐΐθ οομπῆϊοϊ 
(ἢ πιθη οὗἁ δι ΡΟ ΓΙῸΣ δ σΘηρΊΝ. 

γοῖβ. 14-16. Τὸ ψγδϑ {ΠῚ ̓ῚΥἷ ἃ “ σοηηδη᾽" πδὶ 
ἴσου δὲ [86 Κίδμοη δραίπει δίϑοσα. [11 νδδ ΟἿ]Υ 
8 οὗ 411 [6γ86] (πὶ γῶ8 δ ΣἸοὰ ὑὸ [Π0 ΠΟΙΟΥ͂ 
οὗἨὨ Ὀοΐηρ διγϊοά ἐδο “ Ῥοορῖο οὔ αοά." Α δρϑοΐδὶ 
Τοοστῃ τηπδὲ ΠΘΏΟΘΘΙΌΣΓὮ δἰίδοῦ ἴ0 1Π0866 ΕΥΙθ68 ὙΠῸ 
Ἰοοῖς Ρδχί πῃ 106 ὙΑΓ, 181 85 ἰΠ0 ΑἸΠΘΗΐ ΔΒ ΠΟΥΟΣ 
1οβὲ [Ὧ6 ρίουγ οὗ πανίηρ δοῃο χαϊποᾶ ἴΠ6 Ὀ6.116 οὗ 
Μασαίδου. ἴη 1δγϑοὶ, 86 ἰῃ Π61148, τἱγαὶ το οὔ» 
ἰδἰηϑὰ Ὀϑίνθϑῃ ἴδ6 ἀἰδοτεης (ἷθο8. Οὐποϊἀογδώο 8 
Ηἴκοὸ 8ο80 αὔοτά ἴῃ0 ὑσόροῦ ἰπἰτοἀποῦοῃ τὸ τοσ. 14. 
Ἐ χροὶ οΥβ δνθ τκάς τ ἀἸΠου} 168 ΔΙ τοχοίμοτ ἰπ- 
ΒΓΙΩΟΙ ΔΌ]Ο, ΟΣ δαρροαίπρ, ἐιδὲ 41} τὸ ἐγ 68 ΒΟΓΘ 
πδιηθα δϑαϊβίοα .8 αὶ {Π18 δμρροδίοη ἰδ 
ὉΠΟΥ͂ ππῖοηδΌ]6: 1. ΤῊΘ αἰδίδιηθηϊξ οἱ (ἢ. ἷν. 8 
Ῥοαΐᾶνο διὰ ἀοδηΐΐο, ἔδπδὲ ΟὨΥ Ζευα]πη δπὰ ΝΑρἢ- 
16} ἑουρσῆϊ οα ἴδιο ρ]αἰπ οὗ Ιβββοθδσ. [{ 18 ἸΏ θ- 
ΟΥ̓́ΘΓ οοττοδογαῖθα ὉΥ̓ {16 ἔβοϊὶ ἱπδὶ, οτη ΠΟΥ σϑβί- 
ἄθῃοο οἡ Μοππὶ Ἐρδγαῖμι, θοῦογαῖι ϑοπβ ἴῸ ἡπδὶ 
(οβο ἐγίθοβ, Ὀθοδσδο τὴ Ορργοδδῖίοι πηάοῦ ὙΠΙΟΝ 
ἴδγβθὶ βυβεγοὰ ὑὕοτο μοανυΐθαὶ οἡ ἴμοπι. 3. Τὴ 
ααοδου τ βοῖθοῦ ΕΡΉσδὶπὶ ἀπ Βοη)διηΐη ἴθ Κ 
ἴῃ [86 τᾶσ, οουἹὰ ποῖ ἢδγο Ὀθδθη ονυθυϊοοκοὰ ὉΥ 1ῃ0 
ΠΑΣΥΔΙΟΥ ; ἴον ἴδο ἀϊγοςίοη οὗἁὨἨ [0.6 πιϑῖο Ἡὶοἢ ΠΘ 
Βδὰ ἢ ἰγᾶσθ τβ δ τοροῖθος αἰδγοηὶ ΌσΤ τ]δί, 
μδὰ ΠΟΥ Ὀοοὴ οι θαίδηίβ, ἰξ που]ὰ δανθ Ὀθθῃ. 
Απὰά νΜὮΥ, ἴῃ τπαὶ οδ86, σοῦ Ἱὰ ἰδ αν ὈΘΘ ἢ ΠΘΟΘ8- 
εξ ον δόθοσδα ἴὸ ρὸ στ Βατακ ὑὸ Κοάθϑα ἢ 
8. ἴτ ἰδ οοπτ τα! οοά Ὀγ γον. 14 ἰ9617, Μδολὶγ σθδπϑ 

2 ὈΣΥΣΔΣ ΤῊΝ, Οἱ, συὰς. τὰ. 9) ΓΏΓΤΩΣ ὙΔ; 
αἷδο “πάρ. νῇ. 18. 

8 Ἐοῖ! α]δὸ "645 δδορίοά ἐδι}6 γἱον. 



100 ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ σΥ Ε8. 

Οἰοδά ργορεν Μδηδϑβθι 88 ἃ 1016 ἌἽδηηοὶ ὃ6] (θη. ]. 23). [ε 8 ΟὨΪΥ ὈΥ͂ δαρροβίηρ {πδὶ [86 Ττθ- 

ἱπιοπάοά Ὀγ ἱὲ (εἶ, τη6 νογτὰ ὅὙ). [εἔἴβ ἴοσ ἴ86 
ΥὙΘΙΎ ΡύΓροϑο οἵ ἀδεϊσηδάπρ 8 [πδὺ τπ0 ἴοττα 
: εἰτ᾿᾿ 18 δια ρίονοά. Βαϊ ΠΘΌΟΥΔᾺ ΠΟΥΒΟ]Γ ΒΔΥ8, 
γον. 17, τι Οἰϊεδά ἀϊὰ ποῖ ἰδ ο ρᾶγίὶ ἰπ [86 σϑπι- 

ἷἱστι. Νοτγ νψου]ὰ ἱξ Ρ δί 81} ἀρρδγοηι νὴγ Ζοῦυ- 
πὰ δι ου ὰ ὃ6 ἀοϑοετὶ θὰ ὈΥ ἵπο ἀἰδογοης δι σΊ θ ὃ68 
(γοτβ. 14 απά 18), ἱπ σγοϊδιίοῃ ἴο ἴῃ8 8Άπ|0 δυθηῖ. 
4. 1 τπο86 ἐτῖδο5 τοοῖς ρδτὶ ἴῃ (π6 οοπῆϊεϊ, Ὑἢγ 
ἀοαϑ8 νοῦ. 18 δροδκ οῃἱγ οὗ Ζθυυϊυη δὰ ΝΑρΡ ΔΑ] } 1 
ΤΏ Ρ]αίξδηβ, ὙΠῸ δἰοπο βιοοά Ὁγ τῃ6 ΑἸΒΘηἾΔῃ8 
ἴῃ 1Π6 ἀδγ οἵ ὈΔ1Ὲ16, ψέσὸ ποῖ 1Π09 (ογχοείεη. ΤΠ 
τιοϑῖ δῃοιθηΐ Φοίβη ΘΧΡΟΒΙΙΟΥΒ, ΠΟΎΤΕΥΘΥ, δυο 
Ῥεγοοϊνοά [Π6 ΤΏΟΓΟ σΟΥΓΘΟΐ ΥἹΘῪ [0 06 ἰδκϑη οὗ [}6 
γεῦβο: ἰδ 18 ἴὸ δ6 ἀῤπογίοαίίῳ ἱπιοτρτοιοὰ. Τὸ 
Ῥοοι᾿ 8 πιϊπά, κα τ186 δοϊίου ἰιβο!, τῆονοθ οὐδοῦ 1} 68 
ΠοΥΐποτη ἰδυτίοΥΥ οὗ ἰδγδοὶ. ΤΠ (Πῦε8 οὗ Φυάδῃ 
δπὰ δίπηθου ᾿ἰἰθ δἰ τοσϑῖθμοῦ ὑθυοπα ΠΟΥ ργθϑθης 6] 
οἵ νἰδίοη. Βιιῖ ἢ ἴα ἀποίθηϊ σΊΟΓΥ οἵ ἴπο066 ἐγ θ68, 
ὙΠ Π|086 ἰσετίογίο8. βιγοίσ θὰ οηνναγὰ ἥἄοῃ Μοπηῖ 
ἘΡΗγαΐηι --- ἔγουλ ἴΠ6 βροῖ Ὑν ΠΕΓῈ 8Π6 ΒΟΥ561} γοϑϊἀθά, 
ΠΟᾺΡ 10 Ὀογάογ οὗ Βεη)απιίη, -- 816 ΘΟΙΡΑΓΟ8 (Πᾶϊ 
οὗ [ἴδ σοπαθογοῦβ οπὶ δὴ ἰεά οη. Εδοῖ {Ὑδ6 
δὰ 119 οἵνῃῃ ρμίογίοιδ ττδαϊοηβ. ΝῸ ἀουδὶί, 6ὁχ- 
αοἰαῖπιδ [6 Ῥγορμεῖθϑδβ, Ἐρβγαῖπὶ 18 γτοηονσηθα, [ῸΓ 
οὖ οὔ Ηἶπι Θργϑηρ [6 ὙΠῸ ἯΔΘ δγαῖπδὲ ΑἸηδ]οῖς. 
ΤῊδ δηςίοηϊβ ΠΡΒΙΣ πηδοτγριοοά [ἢἷ8 οὗ Ψοβλι8, 
[16 σοπαυοτοῦ οὗ Ατηδιεῖς,} [Πη6 ῥγάθ οὐ ΕΡΒγαίγω, 
ὯΟ νν88 θυγοὰ δπιοηρ ἴΠ6πὶ, δηὰ οὐ ἢ οπι, υη- 
υσδιοπδΌϊυ, [16 ΕΡὨ γα πιΐῦε8 Αἰ τσαγ8 ἰου παθὰ (Π6ῚΓ 

οἰδίτι ἴο 16 ἸΙεδἀδγβΐρ διμοης ἴδε ἰτίθοδ.--- ΤῊΝ 

ΘΌΘ9 Τ᾽ Θ 3, οὔλας μοϑ, Βοσϑφδσοίω δροίτιε 
Ἐέπο ϑαοσαίθα. ϑίποο ΤΡ ῸΣ),3 (Αὐδιὰ. ρατ. ο. 

δ ΠΧ) πιδη [66 0} 7 δηβγοτ ἴο Ὁ Ὁ Ψ 53.) τμο 3, πίοι 
σῖτ τη6 ἰδίου πιθδη9. “ δραίηβι," τουδὶ 6 ᾿Δκθῃ 
ἴῃ 1016 δ8Π|6 8680 ὙΠῸῚ}Ὶ [πὸ [ΌΓΙΔΟΓ. ΤὨ15 ἰ8. σ0η- 

Βτιιθὰ ὈΥ ἴδ ἴλοι ἐμαὶ [86 ρ]υγα] οὐ ὯΨ ἰ8 αἱ σ8γ8 ὃ 
ΔΡΡΙἱοὰ το τ: “ποδί θη,᾽᾿ 1Π6 ““ΠΔΌΟΠΒ,᾿" δηὰ οδτ- 
τίοβ σι 11 [6 Ἰάθα οὗἨὨἁ Βοβι]Υ δραϊπαὶ [5Γ86]. 

ἜΘ ΦΣ πιεδηβ ἔμ6 ΒΟΞ3[16 πϑι ἢ 5 ὙΠῸ βίδα δῖ- 
Γαγοὰ ρδίηδι [{|06,--- “ (ὮΥ ὨΘΑΙΝΘΠ,᾽ 80 ἴὸ ΒΡΟδΚ, 
ξΐ ἴδίης ΘῃΘΠλ68." ““Αὐγοῦ [Β66,᾽ 888 [Π6 ργοΟρἢοίββ8 
ἰο Ἐρβιγαίπι, "“ Βοπ)διιίπ δἀναποθά δρδίηβῖ (μἷπὸ 
ΘΠΘΙΠ168 ᾽᾿ - ΒΟ) η, ὙΠῸ ὕδδὺβ [06 πδϑθ οὗ 
Το (αςη. χΙῖχ. ἘΠ 1 ἰδ 106 ἔδπιο οὗ Εμιυά, [Παὶ 
τοπάοτ Ποη δηλ 1ΠΠπδίτίουβ. Το οἱά ΘΧροβίυουβ 
πηάδοχγειοοά Πό8δ6 υἱζρίβποοθ οὗ Ποθογδῆ, οΘοποογῃ- 
ἴης Βοη απ δηὰ ἴθ Οἴμοῦ υἱδοϑ, 8Δ8 Ῥγορμοίΐο. 
Βυῖ βυςὶ 8 Ἵχρὶ δηδίοη οδηποῖ ὃ δεοοορίοα. 
ΤΡ οὕρϑθ ὙΠῸ ἰοοκοὰ ἱπίο 1π6Ὸ ὈΟΘΠ 1688 δπά ἴη- 

ἀδημέιο Γαἴαγτο, οου]ὰ ποῖ ἢδνο σοτηραΓγοὰ ὑγῖδο ἢ 
ἷδθο ἴῃ δ ΤΏΒΏΠΟΥ ΡοΟβδὶ Ὁ]6 ΟὨΪΥ πμοπ ἀραϊηρ τὴ 
[80 ἔδειϊβ οὗὨ Ὠίβίοσγ. --- ΒΥ ἴΠ6 δβἰάθ οὗ 116 ΜΑΥΪΚΟ 
ἔδλτοθ οὔ Ερηγαίπι δηὰ Βοη)δηίη, [116 Ῥμθῦθβϑ 
ἐμῷ [Ὁ] τέπονῃ οὗ Μδο Γ πὰ Ζορα πη. 
ΟὟ ἔα ἴὴ6 βυπϑ οὗ Μδο ιὶγ ἀἰβηχυϊε θὰ ΓΠοη)- 

86] ν68 85 πιεολοζεζὲπι, οΥάογοσβ οὗ 106 ἰδνγ, γγὸ ἢδνθ, 
ἷς 6 ἴτθ; πο ἱπίοπηδοη. Βαϊ] 15 το Ὀ6 ποιϊορα 
ἐπδὲ τ μδὺ 18 το]ὰ οἵἩ Ψψαεΐν, πάρ. χ. 4, Θοῃηθοίβ ἰἰ86] 
πὶῖἢ ἃ δδὶγ ψ8ὸ ᾿ϊνθά 88 ΘΑΓΙΥ 88 {Ππὸ [1πη6 οὗὁ ΜΟΒ868 
(Ναηι. χχχὶϊ. 41). ΤῊΘ βοῃβ οὗ Μδοῖῖγ γοσὸ ὈΟΤΤ 
“Ὡροη ἴΠ6 Κηθαβ᾽" οὗ (δμοῖῦ ζταπαδιμοῦ ΦΌΒΘΡᾺ 

Σ Νύῃη). χχχίὶ!. 39 : οἷ. Ζοϑξ!. χυϊὶ. 8. 
4 Ἰὴ (80 ἰδ οὗ δρ;ταίπι " (διότ τῶδ ὁ Μουηὶ οὗ Αἴ. 

Ἰοκ, οἵ. δυάς. χὶϊ. 1δ. 
8 [ΑἸναγε " ἰδ ἴο0 δισυος ; οὗ. ὕεη. ΧΙ. 4; [ϑν. σχί. 

Ἧ;; Βοεῖκ. χυῇ!. 18. --Τα] 
4 Αδὶπ οοοδίοις οὗ [6 Βφοάουΐη ἰτίδοα, ἔπο Αταῦ ποιθῃ 

ΠΟΥ οὗ Ζοθα]πη αἷβο, ἰβ οα ἩΔοΝ οχίθυοὰ ῥτο- 
Υἱοῦδ ἰοὸ 6 πῶσ, ἴα τπδὶ 186 ΒΟΙῸ δαϊὰ ἽἿδῃ ὃΘ 
ὈγοῦρηΣ ἰπῖο 6457 δῃ!ὰ ργορδῦ οοππθοιίοη νγῖ τ νῃδὲ 
8 β81ἃὰ ἰῃ γϑγ. 18. Ζεβαϊεπ, ΓΟΓΠΊΟΓΪΥ ΚΏρΥ ΟὨΪΥ͂ 

ἴον μἷ8 29 ὈΞΩΣ ὈΛΘΟΘ, εχρογῖς στ 186 
οἰρμοῦηρ-Ῥεποὶ!, δὰ ΠΟῪ ὈΘΟΟΙῚΘ 8 οΟΌΓΑ» 
μεὰτα ἀπὸ τ Ζοοθυ πα Μγ͵88 8 ον ἐν πὴ τγίρα, 
{Κ6 ΖΙάου. ΤΒὸ ριιγρίὶο-ἴγδὰθ Ὄδροςῖδ]}ν οσςσιυρίοα 
ἴθ. ΟὈΠΒΟΘΌΘΠΙΠΥ, ἴδ6 γί οἵ [πὸ δορλετ, 1. 6. 
τίη, τεβάϊηρ,, δηα οἱρμοτγίηρ, οὐ] ποῖ δ} ἴὸ 
6 ὀχ’δηΒίυ οἷν ργδοιοδὰ ἴῃ (μἷ8 ττῖθθ. Ὑπὸ δορλεγ 
ΔΡΡΟΑΓΒ δἷδο ἰῃ Ῥμοδηϊοΐδη ᾿ηϑοσ ριοη5; Οεοϑεπῖυδ 
ΟΟΙΏΡΘΓΟΒ [πὶ ὙΠῸ (86 4υφεβίοτβ οὗ ζαγίμπαρε, νενο 
πο] ὰ δὴ οἷος ποχί ἰῃ ἱπιροτίδηος ἴο ἴπδὶ οὗ “ἴῃς 
ϑδυβοίοβ (ἡὅ]οπυπε. Ῥλαπίο., 173). ΑἸ ἸΚ6 παροτίδης 
οὔοθ νγδϑ μεϊὰ Ὀγ ἴ) 6 Φορλεγένε αὐ ἴῃ6 οουιτίβ οὗἉ [6 
δον δ Κίηρθ. ΓΉΘΥ ΔΙῸ δἰ γαγϑ παπιϑὰ ἴῃ ΘΟῊ- 
ποίου σὴ τ86 ὨσΉ-Ὀγίοβε (εἴ. 2 ὅδπι. νἱῖ]. 17; 
Χχ. ῶδ᾽;1} . ἦν. 8;:1 (Ἴτοη. χυῆ!. 16; [88. 
χχχυὶ. 8; 2 χε. χίχ. 3). Το ϑδορλδγ δῃᾶ ἴδ 
ΒἰχΒ-ργίεβε οουηϊ {π6 τηοηον ἰουηά ἴη ἴμ6 οδετίηρ- 
νοχ, ἃ με. χὶϑ 10 (11). Κίωηρ Φοδίαδι ϑοη 8 818 

ϑορλεν Βμαρῆιδη (Ὁ 2), ἐα ἸΘῈ ΧᾺ ΕἸίσαρμδα, 
ἃ Ζενυϊοηῖίο, Ναπι. χχχίν. 25) ἴοὸ ἴ6 ροδι. [τ 18 
6 ΠΟ Γοδάβ τῆς βδογοὰ Ὀοοκ, τ ῖσ 1.6 ῥτοβὲ 48 
[οὰπά, ἴοὸ ἴῃ6 Κίην (2 . Χχὶ!. 8). Ἴἢ6 οοτα- 
τηϑη κά ογ-ἰἢ-ὉΠ 6 ἢ88 ἃ 30 ἯΟ ΘΏΓΟ]ΪΒ [ἢ ΔΙΤΩΥ͂ 
2 Κμ8. χχυ. 19; ὅογ. ᾿ἰϊ. 25. Τδ υπεὶς οὗ 
ΑΥΪὰ ἰ8 σα γβιθα 88 ἃ ὙΓ|86 δὴ δηὰ ἃ 

(1 Ογοη. χχνίϊὶ. 82). ὙΠ Ῥδβδιπιῖδεὲ ὑγαΐβθθ 186 
βίγ]υ8 οἵ ἃ γεδὰυν δορὴεν (8. χὶν. 1 (2)). Το δο- 
εἰν τ οὗ ἃ ϑορλεν 'ἴ8 να ὙΠΟΓΘ ρδοῖβο 1π [8 παῖΌΤΕ, 
ἀδιηδπάϊης; Βδγας Υ, ἀπ ΡΣαδαρροβίηρ Κπον]οαρο. 

ΤῊΟ δίγ]α8, ὯΦ, οἵ ἐμὸ Ῥϑδίτηἰβὲ, 15 (ῃ8 βαπιθ δϑ 

ῬΟθΟΓΔῊ Ὁρῶ, βἰδῖ. [ὑτΩαὸῆϑ δῇ Βοποῦ ἴὸ Ζοῦυ- 
Ια, πὶ ἴῃ [86 {ΓῚ Ὀ6 {ΠῈΓῸ ΓΟΓΘ ΔΌΪο ϑδορλεγίηε, το 
οουὰ τηδῖκα ἴπ6 γί το Θοτατηοσοῦ ἢδα οδυδοὰ ἴὸ 
βουσί} δος ἴδοπὰ, δυῦδεσυα [6 Ἰῃί ΘΓ] δεὰ 

μίσθιον 11 οὗ [δγδϑ]. ΤῈ νογτὰ Ὁ ΞΘ δυρχοει} 
8 ἴογοΐῦ]6 μἰοῖαγο; τ δ00 ἴπ6 ὙΓΠΙῸΡ δι β: ] ΔΠῪ 
ἀγαπίηρ ἴπ6 ᾿ἰοΐίογα τ ἢἷ86 δίγ]8. ΤῊ δ οοη5- 
ταϊοὰ τ[ὴ6 δῃοίοης τοποῦγῃ Οὗ ἴῃ6 (τῖρο. Βαϊ 186 
ΥἱΟΤΥ τὴ ὨοΌοτδἢ δὶ [6 ΕἸ βῃοη, νιῖ}} ποῖ 1688 
ΠΣ ὮΪΥ οχαὶς τθο60 ὙΠῸ δὰ δ ρμασὶ ἰῃ ἰἴ. ὙΤδδὶ 
του ἰΌτπιδ [16 ΤΑΙ δ ΟῚ ἤὸ γὙογ. 15. 15δδοῆωςσ, 
ἧς 18 ἔγῃο, δὰ ποῖ βῃδσζεα ἐπ [86 θδίι]ο; Ὀπς ἴδδὲ 
ἀϊὰ ποῖ ἀϊπιϊηἶδὰ 6 εἰρτιϊβοδποθ οὗ τ {Υῖδ6. 
ΤΠοΐΓ ΓΟΥΤΙΟΥΥ τδϑ (ΠῸ ἐμοαῖσο οὗ 1η6 ἀρολδίοη. 

ΑἸΙΥ̓́ΟΙΥ ταυοὴ ἀδροηάοα ἀροὴ ἴδ6 δι ΠΟῪ δδ- 
βιπιοά. Ὅοτο [86 ὉΔ[116 Ἰοϑῖ, Ιϑβδομδν τηυϑὶ τε 
θοδὺ 106 οοπδοαυσθηοοβ. Νονοσίμοῖοββ, [μοὶ ομοῖβ 
ἀοεϊἀοὰ ἴο Βοασκοη ἴο Πόῦογαῃ. “ἼΤῈ6 ῥγίποοδ ἴῃ 
Ι5βδοῦγ πόσο ὙΠ} Ποθοτδὶ.᾿" ὙὩΤΒΟΥ δυιτουηδεοὰ 
Πόρογαι, τ 16 ΒΑΓΑΚ ρῥυηροᾶ Ἰηἴο 16 γ8]}}6 7. Α.5 
Μοϑοβ ἀἱὰ ποῖ δἰ πιθϑὶ ἢ (ΔΚ ἴ00 8614 ἀρδίηϑς Ατηδ]οεκ, 
δαΐ ἱπεντιδιοα Φόοβῆθα ὙΠῸ τῃ6 οοπάσοϊ οὗ ἴΠ6 Ὀδῖ- 
[6 {8116 6 δ οἀἂ οὐ ἴἔδᾳ ταοπηΐ, δὸ οΡΟΥΔῊ 
ϑίοοά ὈΘὨϊπὰ εὐετο ἐκεβὴ, δυστουπάοα ὉΥ [ππᾶ- 
ΟἾΔΓ, ἘΠΕ ὈΠΙρϑδίησβ, ΟΥὁ ἰῃ οδϑ0 αἀἰβοουτασετηεπὶ 
βουνὰ 1156 1 Ὁ 8 ὠτρίηρ, ἐποουταρίηρ, ἱπδρί γι πρ,, 'π ἃ 
ἸΏΔΏΠΟΙ 5᾽ ΠῚΠΔΓ ῬΟΤΠΆΡΒ ἴο [Πδῖ πο πὰ 180 ἀοπηδα 
“ΟΙΏΘη ΘΓ ΟΠ ἴο δάορι.δ 1ἰ Π48 Ὀθεῃ Ὑ76}} οὔ» 

(8δο οοπιδαίδη!δ ΌΥ ἐμοῖς «Δίάφ!; (εἰηκίης). 201. Ὑ᾽οϊαοθαξει, 
ακπνᾶκ͵ 146. 

δ ΤῺ τδϑ 81}}} ἄοθο ὮὉΥ ἰδ ποιοσ οὗ ἰδ οταδοίογα ἰἢ 
(ὃδ6 Ὀαέ1} 9 πὰς Ὀοιν κι, 85 Ροίσυδ Ἰσζυάουοῦ ἰπήοεταα τι 
(Θοα οὶ μὲν Ῥγαμοοε, Ὁ. 183): “' βενείμαα πορίγαα ἐπ ὑῆα 
6 Κμεταμὲ πολὶϑ ἐπ το διαί. . . . . εοανίανοξ Ν᾿ 86 

δὲ ἐδ)ο Ῥτοδοὺϊ ἰὐπιὸ δι}}} διδιιὰ ἴῃ ἰὴ9 τοῦσ, δι ὰ οωοοῦσζαο Ϊ ,υγέμεν ρωρηναπίοε οἱ σἵἱγος »υοίαξοθία:." Οἵ. κου, Θεὰ. 
εν ἵγεωμες, ἰ. 1δὅ. 



ΟΗΑΡΤΈΕᾺΒ Υ.Ὄ 192-23. 

βατγϑὰ [Ἰδὲ ἐπ ἘΠ6 ὀχργοδδίου [ΣΦ ἦν ΦΦ] 

ἴ!ο ποτὰ 19 ἰς ποὶ {πο ρασγίοϊο, δαὶ ἐμὸ πουῃ. 
(βΒο παστοῦ νγᾶδ ἔμο γι το δά άτιοθ [8 ΠΠΌΠπι διμοης 
ΥΑΥΟΌΒ ΟΡ᾿ΠΙΟῺδ ΟΟἸ]οοοα τοροῖμοῦ ἰπ (Π0 οοπ)- 

ἹΩΡΏΪΤΑΤΥ οὗ Β. ΤΑΠΟΒαπ..) ἿΦ εἰρηίΐβοβ ἐμ ὕ686, 
τῆς 6δ.Ὰ] (εὖ. ἔχ. χχχ. 18); δηὰ ἴῃ ἐπι 
1 ὍὙὯ5 (Πἷ6 ἴον 186 τ ὴ010 Ὀαΐη]6. [τ γγὰϑ 
ουγσῦ ομ ὶδ (ΕΥΤΊΟΥΥ, δηὰ Ἠἷθ τηθῃ ἰοτγιηοὰ [ἢ 6 
ΤΈδεσνο οἵ ΒΆΓΆΚ, τ ῦθη ταὶ οἠϊοξιαὶη Ὦτον Ὠἰτη- 

8617 ἴπΐο 186 ὙΔ]|16γ. ΡΣ γνῷ ΠΩ Θ εχ- 
Ῥτθδϑθβ 1[|ὸ δίουτω-ἶκο ταρίαἰγ οὐ Βαγαῖκ᾿ 8 Τωουο- 

τρσῖ. ΤῈ Ῥααδὶ ΓΙ ἴα τὸ δ τακϑα ἴῃ ἐμ βθῆβθ 
Οὔ ατοοῖ το ἀ]6 νοΐοα. ---- ῬΥΟΒΟΠΕΥ (86 τπουρῆῖ 
Οὐδ 0 ἴῃς πλλοοας [δὲ 51}}} οὐδοῦ πεὶρῃδθοτ- 
ἵπρ' τὴ Ὀε8 οουὰ ἤδνο οὶ ἘδΌΡΘΏ, ΠΆΠΊΟΙΪΥ, δὰ 
ΟΠοδά, θογομὰ (0 Φοτάδη, ἤδη δὲ ἰΐϊβ δοῦγοδ, 
Αδϑοῦ οὐ [6 οοδϑὲὺ; Ὀπὶ τΒοΐν δδβιδίδηοο ἀἰὰ τοὶ 
οὐταθ. οδογαῖι ἀο66 ποὶ Ὀ]διηθ ἴΠ6 αἰξίαηι τίδοδ, 
85 δυάδῃ, βίπιθοι, ΕΡὨγαῖηι, Βαπ͵δηΐη, ΟδΔά, Ὀπὶ 
ΟἾΪΥ [Π6 ποᾶῦ οὔθβ. Βσδαῦεη δἱ ἔπδὶ πη οδηποὶ 
μδνὲ νοὶ τὸ [Π6 οδϑὶ οὗ ἴπ6 Ὠοδὰ θα, Ὀτπὲὶ δοοοσά- 
ἴπρ ἴο Νυπ).. χχχίῖϊ, 26, εἴο., τηβὶ ἤδγο δὰ ἃ ΣΏΟΓΟ 
ΠΟΓΙΒΟΤΙΥ Ἰοσδύοῃ, γεδοβίηρ 85 ΔΓ ἊΡ 85 ἴμ6 θδηΐϊο 
οἵ το δαῦδοκ. ΤΏΘΓΘ 6 πιπβὲ ΒΑΥΘ ἀνοὶξ, Ρδ8- 

τασΐης; Ηἰ8 μογάβ ὈΥ 8 ὕγοοκβ. ΓΙ, ρίαγαὶ οἵ 
ΓΙ. 1κο ΡΒ, Ὁτοοκ, βίτοθπι (εξ ΠΙῪΥ οχροδί- 
οῃ οἵἁὨ ῬΞ. 1. τ. Ζεἰϊδοῖν., 1859, ». 537). Ἐδιυ- 
Ἀεπ, ἴκὸ (Π6 ἴτῖθ68 θογοπὰ [πὸ Φογάβδβῃ ρϑῃρσα]υ, 
δὰ Ὀδοη ςΔ]]οὰ οἡ ὈΥ̓͂ ΒΑγαΚ ἴ0 ἴ8Κ6 μαζί ἴῃ τΠ6 
ΑΙ Δραϊπδὶ βίθοσα. [|π |ἰκα ἸΏΔΠΠΟΥ ἯἨΔ8 8 
Βδυτητηοποᾶ οὐδογνασας Ὀοίογο Μαδγϑίμοη. Απα  ἐκο 
ϑραγίβ, θιθοη οοπδίἀογοὰ Ἰοηρ. Ηρηοο ἴθ ἀθ- 

τ εἶτα ἀεϑοτίρείοι οὗ 186 ταθὰ οὔ Εδιθθη ἐθ ἼΗΙ 

5 «πὰ 3} 7.1» ἱπγ ΠΡ ΌΟΓΒ ΔῊ ἃ ϑουπ Ππίζοσα. 
ΤΒΟΥ τεβοοῖ προσ ἴδ ΠΟΟΟΒΒΙ Υ δηὰ {8451 1} οὗ 

ἵν, {1}} 10 Εἴἶπιο (ὉΓ ἴ{ 58 ραδϑ. ΒοαΡοη εἰΐϊβ 
Ὀοΐπθοθη ἴ06 [0]45, δηὰ ῥγοίογβ ἴὸ 1ϊββῃ ἴὸ 186 [6 }- 

μετά 6 ἤυιο, ὈΝΎΤΣ ΓΥΤΊΤ. Τό, γῖρο, 
βπῖο, ἄοπι ΓΖ, εἰδίϊατε, τὸ τε αΐβεϊθ, ἕο Ἀἷδθ, δο- 
οογάϊηρ Ὁ ἴΠ6 τοοῖ δπὰ ἴοττῃ οὔ [6 Ὥδπιο, 18 ῃο(ἢ- 
ὴρ ε͵66 [ἤδη 1116 “υγίπα, Ῥΐρθ, τιοδθ ἱηνοηοη 
ἩροΙἸοπΐς τ ΠΟΪΟΘῪ δϑοροὰ ἢ βῆ. ὙΠδῖὶ ἐδ 
.οτὸ βαϊὰ οὗ Εδυροη, ἔμδὶ ἢ6 διθ868 ὐπι86}{ τῦῦ ἢ 

Ἰειεηίηρ; το 86 Βογάβιηθη᾽ Β δυο (Ω ἰδ Ῥτορ εἶν 
1.6 Βογά), ᾽8 [η6 δατηο ἴπδὶ ἩΟΙΊΘΥ ΒΑ γ8, Ζἰααὶ, χΥὶὶ. 
δ25: “ γομῆσς τερπόμενοι σύριγξι.᾽" 

νεσ. 17. Απὰ ΘΟπΠοδα ἱἰδσσίοθα Ὀογομλᾶ Φοσάδῃ. 
Το ἔδει τηδὲ ψῇῃδῖ 18 Ποῦ βαϊὰ οὗ ΟἹϊοδὰ τηὶρῦ Ὀ6 
ΘΑΌΔΙΥ ΔΡΡ 6 το Εσυθεῃ, δίποθ ὈΟΓὮ ἀνγο]ῦ θογοπᾶ 
Ἐπ Φογάδῃ, 5 βδυρρεδβιῖνο οὐ ἴ20 ὄχοῦθο τ ἢ Ο}- 
οϑὰ ΠΙΔῪ Ὦδνο ἀγροὶ ἴῃ ἀἰδποϊοη ἤοῦὶ ΒΘΌθοῃ. 
Βδαῦοη τοβοοϊοὰ : δαὶ ΟἸ]οδα ἀθηΐϊοά [παι (ἢ 6 οὔἴοτίβ 
οὗ Βαγαὰκ οοποοσῃθὰ ἢἷπὶ: ἀἰά μ6 ποῖ ᾿ἶνο Ὀογοπά 
ἴδο Φοτάδῃ 7 

Βυὶ Ὅδῃ, ον ἀϊάᾶσί δου δαὶ] ἔπ προ !3 
ον δ} τρϑαϊἴοη ρ᾽δσθθ ἐῃ6 ΟΟΟΌΤΤΘΠΟΘ το]δίθα ἴῃ 

1 ΟἿἹΥ ὕδοθο ἐσίδοαδ δὴ δῦ ὈΘΘῸ ὁΟΏδυΣοα ΝΟ δίοοὰ 
8. οἷοδε βϑοφτβρἶοαὶ οοποοφοῦου νι ΝαρΡὨ 1} δηὰ ΖοΌυ] υο, 
ποῖ ἴμ080 ὙΠο866 ροδίξου 1ηο] θὰ ἐοτα ἴ0 δου ΠΤ Δ᾽] ΔΏοο6. 
ἸΒρΆτοϊτ, Βοηῤασηίη, δυάδα, δᾶ βἰτηθοι, τϑοοῖν 110 ΟΦΏΔΟΤΙΟ ; 
θυὲ Αεδιον, ὕδη, δηὰ Οἰοδᾶ, ἄοϑ. ον οουὔϊᾶ Ἐδυθδα ὉΘ 
Ὀἱδσυοά, πλιὸ ὑυδὴ 'τῶϑ ὑοΐ, [ἢ 15 ϑοδὲ ΟΣ ὈΘΙΟῪ οἱ 9 
Ῥοοὰ βεαῖ 

8 ΓΝ, τπιδο Ὡ]Υ οἵ δοα- οίηρ νδϑϑοὶδ, οἵ. ΡΊΟΥ. Χχσχ. 
19. : 

8 (Βαὶ ΤΡ Θεδυτο ἢ τοθδῦδ Βαϊφιιϊ, δὰ οἰενδεου 
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«ἢ. χνὶϊὶ, θαΐογο 1Π6 πηθ οὗ οῦοσδη, Απὰ ἴο κΑ]] 
ἘΡΡΟΕἴβητς τθ6 ΒΟΟΙΏΒ ἴ0 Ὀ0 ἴΠ6 Υἱρπὶ νίονν. ἘῸΣ 
ἴῃ 115 ϑοι ΠΟΤῚ ἱοη8 126 ἐγίῦο οὗ Ὠδη ἀΐὰ ποὶ 
Βοϊὰ [πὸ 8βοϑιοοδδὶ (πὰρ. ἱ. 84). Μοτϑουοῦ, ΒΟῪ 
βου ἃ Ποθογδὶ οοτηρ δἰ οὗἁἨ Γ[π0 Ἰτγσϑηΐϊ οἵὗἉ δϑϑἰδίβῃοθ 
ἔγοπι βουίοτη .8η, ἩὙΠΘη διὸ οηίογοὰ πὸ βςἢ 
οοπρ  ἰης ἀραϊηοὶ ὑπάδῃ 5 [1 Πβοτονοῦ, ἤδη πδὰ 
ΔΙΓΟΔΟΥ τοπιονοᾶ ἰὼ ἴδ ΤΟΒΗΥ οὗ ΝΑΡΒΙΔΙ, [86 
σοπηρίαἰπί γὰ8 ὙΕΤΥ Ὠδίαταὶ. 1Π0 οἱὰ ΘΧροβίτογα 
οχρ αἰπ ἐμὲ “δὴ διδὰ βΐρροὰ δἷ8 8 δηὰ 
ΘΒ δ 88 ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο ογοβϑα [6 Φογάδῃ."" Βαϊ (δ ἐδ 
1688 δἰπιρί [δὲ [6 βδαρροδίοη τἴμας Ὠδη, [1 
ΖΘὈθ] πη, νᾶδ ἐπραροα σὶῖ ἴῃ ῬΠορηἰείδη8 (Ἴ γτο) 
ἐπ ΤΙΣ ΠῚΘ ΘΟΙΏΠΊΘΙΌΘ, ΟΥ δ. 1οδϑὲ ργεϊθηἀϑὰ 10 ὕθ, 
88 8 ΤΟΔΘΟῚ [0Γ τοδιδίηρ ΒΑΓ  Β βδυιηηομα. Ἦ δαὶ 
ΤΟΠάΘΣΒ (18 ἐπι υργοιδοῃ ἴΠ6 ΤΟΣ ΡΙΌΡΔΌ]Οο, ἰβ 
186 ἔδοὺ [δὶ ΓΘ ὈΟΥΔΙ Βροα ΚΒ ποχί οὐ Αβῆθσ, "" τῆ 
ἄνγ6 119 οἡ ἴδ 868-8ῆογθ.᾽" Φαθίη, Κίπρ οἵ Ηδζοσγ, 
σϑπηοῖ πΑΥα ἀοπηϊποογοα οὐδοῦ (πο οοαδῖ, Πογο ἰδ6 
ὠμῶν τ ΔΙ πηὸ οἰ 68 ὙΟΓΟ ἴῃ [Ὧ6 Δϑοθηἀ6ΠΟΥ. 

Βογοίοσο Αβῇοῦ 8180 δὰ ποίμίηρ ἴὸ βυβοθσ ἤοπὶ 
ἴπι. Ηδ ἀνε 118 ΒΟΟΌΓΟΪΥ ἰπῃ ἷ8 Παγῦογθ. [ἴς 5 
ΠΟΙΘΟΓΓὮΥ ἴπδὶ τμδὶ ἐς Β'ΠΡῸΓ ΠΟΙΟ 88 γ8 οὗ 
Αϑδοῦ, ἴ86 Ὀϊοδοὶηρ οὗὁἨ Ψδοοῦ βαὺβ ἴῃ ἴδ6 βϑῖηθ 

πνοτὰβ οὗ Ζοδυ]πη, τιν ον ον ἩἾΤΟ, ψὶ δὴ 
δ ἀϊοπα] οἰδῦθο, μονουοῦ, οοῃοοσηίηρ [86 Ρυτευΐξ 
οὗ πανὶ μδἕοι. 

γεν. 18. Τΐδβ τοῦθ Ῥυ{8 ἰζ Ὀογοπὰ 411 ἀσπδὶ 
τπαῖ ΟἸ]Υ Ζουυϊππ δηὰ ΝΑΡΕΪΑΙΣ οηραροὰ δοῦνοὶγ 
ἴῃ 116 οοΠΗϊοῖ; ΤῸ ΟὨ]Υ ἴο τῆοτη τοίου [86 ἀθο]δγα- 
ὕοῃ (δι [Β6Ὺ “παζαγάθα {ΠΟΤ 800]8 ἀπο ἀθδίὶ.᾽ 
(Εοτν 16 βαῖζο οὐὁἩἨ 186 ροθῖςδὶ ρδγδ}} 6} 15π|ὶ Ν ΡΒ Δ]: 
δ Ραϊΐ δὺ τὴ6 ποδὰ οὗ ἴπ6 δοοοηὰ σῃοπθοΥ, ἰπϑιοδὰ οὗ 
τη κίηρ “ Ζοῦθπ]απη δηὰ ΝΑΡὮ Δ]  (Π6 σοταροαὶθο 
Βι0)6οῖ οὗὅὨἨἁ 16 ἯΠ0]6 ἀἰδβιῖς ἢ.) ὙΤΒοῖν (ΠΝ ἰη Π6Ὁ- 
Ἀϑὴ χὰ ΜΟΙ νὰ 80 ἤττῃ, (Παὶ ΠΟΥ ἀδγοὰ τίὶρῖκ (6 

βὰ: οοηῆϊοῖ ουϑῃ ἐπ ἰλε υαϊἶον ἷι [86 ΒΙχἢ Ρ] αι 
οὗ τπὸ ἤο]ὰ ᾿). ὙΠΒοΓοΐη οοπείβίθα [ἢ πποοπησηοη 
δδοΙϊῆσοο οὗ τ᾿6806 {005 Ηϊδογίο, ἴβγαοὶ 8 
ΑἸΙΤΑΥΒ ρίνθη Ρ [16 γϑ] ]|6Υ8 (εἶ. πάρ. ἱ. 19, 84), 
Ὀροδῦθο 10 σου] ποῖ ονοσοοϊηὸ αἴ. 0} 164 ΔΙΤΩΪ65 
δηὰ σμαηοίδ. Ευθῃ ἀονγῃ τὸ ἴΠ6 η6 οὗἩἨ [6 ΔΓ 
Κίηρδ, ἐΐ τγδ8 οοηῃδίἀογοὰ ἱπυ]ηοῖ Ὁ] 6 οἢ [6 πιοῦῃ- 
ἰαίηβ (1 Είρβ. χχ. 33), πο ἔδοϊὶ ΠΟΎΤΟΥΟΥ ἱπιρ} 68 
(8δὲ ἴῃ [πὸ γὙ8]16 8 1ξ 811}} σοπύπυῤά ἴο Ὀ6 ΟΥΒ6Υ- 

τῖθο. Ηοποο, ΓΤ ὍΥ ἴ8 ἴὸ Ὀ6 ππάετειοοά, 
ποῖ οὗ ἴΠ6 ““ μοὶ 5,᾽ πὰς οὗὨ ἴΠ6 δυτίαοο, οὗ ἴῃ 
βεϊὰ.8 Τίι νγδβ ἃ [θα γ}} Ὀ61116- οΥ βἷβ : ἃ ἔδυ δραϊηβὶ 
80 ΤΩΔΗΥ͂, ἃ ὈΘηά οὗ ἰὈοηθῃ ἰηδὲ ἃ Ποδί οἵ ἴγοῃ 
σδαγίοίβ, ἃ δηά[α] οὗὁὨ τῃοῦῃ ΔΊ θ γ8 οἡ ἴδ μ]δίῃ, 
8 ΤῸ ἰΣ108] οἰ οἴ δἰ 8 ἀραΐηδί [Π6 ταὶ ΠΥ. 

ον. 19. Ἀίηρα οδσθθ. ΤῊ 18 ἴοὸ Ὁθ πηάοῦ- 
βἰοοά ρτιτα νου, οὗ διηϊποηὶ δπὰ Ῥου Ὁ] τὴ 1]}- 

(ΔῚῪ Ἰοϑῆδεβ : βἴϑογα σσαϑὴο Κίηρ." ΝΥ ῸΞ 958 

ὙΓΊ.), γαίῃ οἵ τηοΠ 6 γ. 186 οδιαίποὰ ποῖ. ΤῊΐδ ἰδ 
τιβι δ} 7 υηδογβίοοα ΟὨΪΥ οὗ 186 ὈΟΟΙΥ͂, τ ΠΙΟἢ (ἢ6 
ΘΠΘΙΠΙΥ͂ ρῶς ἴο οδίδίη, Ὀαὶ ἰαἰ]οὰ ἰο ρεῖ. Βαὶ τῃ0 
ΓΟΟΡΒ οὗ Ζεθυ]υη δηὰ ΝΑΡἢ Α]Ϊ σΔῃ θο ΓΟ ΟΙΥ ΠαΥΘ 
8 ἴ0 Ῥτοσαΐβθ ἃ ὈΟΟΙΥ͂ τσὶ θὰ ππιοπόγ. [᾿ 18 
ἐπότοίοτα ΡΓΟῦ8816 (παὶ ἴμ6 τηθδηΐηρ οὗ [86 ῬγΟΡἢ- 
ΔΌονο 29 βΌΠΟΓΑΙ ἰδυοὶ, οὶ δυξῖῆβοθΘ. 1 οομθοοου πἰ ἃ 
[Πο βιοίε οὗ ἴπο ἰδοῦ. ἰδ οχρτοδαίου, [Ὁ ϑϑοτ}8 (0 τη6, 0Δ 
ΟὨΪΥ πιϑϑὴ οἰἴπος Μουηῖ ΤΟΣ ΟΥἩ ἔδο Πσθον μαγὶδ οἵ ἴδιο 
Ρίδία οὔ Ἐράγδοϊίοῃ, δ (Π καϊδιοσίκορίδοθ οὗἠἨ ἴπ9 τδυσίοτδ, 
ἩΌοτο ἰδ6Υ ἴῃ ἰπουσῶῆξ δὰ ἰηθη οη " ϑοοτιοᾶ μοῖρ 11 γ66.᾽} 
Ξο Βδοῃιοδηῃ δορὰ ἸΩΘΔΩΥ ΟἾΒΟΣ ΟΧΡΟΘΙ(ΟΤΒ. --- ΤᾺ.} 

4 (0 Ταδυδοὰ δηυὰ Μορίἀδο δβδοὸ δὲ οἰ. 1. 27. ΤΌ 
τ ποῖ οὗ Μοκίἀο ᾽" Ὁπάουθεσαγ τοῖοι ἰο ἰδο Κἰεῆοῦ. 
ΤῺ6 ΚΙδίοπ ὙΠ ον 'θῶδ ἴῃ κὁ σπδθον οδ] θὰ [9 ὙΑ)}}οῪ οὗ 
Μοκρκίάδο, 2 ΟἼτου. Σχχυ. 32 ; δος. χὶ!Ἱ. 11. Οἵὁἁ Βοῦ. Βώδ. 
Μει., 11. 880. -- ἴ[Δ.} 
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οὐδδ8 ἱποϊπἀθθ βοιηοι είς οἷἶδοδ. ͵ο ΚΠΟῊῪ ΠῸΤΩ 
ἰπδίδπορδ οὗ ἰδῦοσ {ἰπ|66, [δὶ θη (Π6 ρΡεορὶο ἀἰὰ 
ποῖ ἔδοὶ ἐποιηδοῖνοδ βίος Θηου ἴ0 οο0ρ6 ΜΠ 8 
ἘΠγοδιδηΐπρ ΘΠΘΙΩΥ, [ΠΟΥ δου ρὰξ ἴο ὈΠΥ Βἷπὶ οὔ πὶ ἢ 
ΤΩΟΏΘΥ. 18, ἱῃ ἴπὸ τοίρχῃ οὗ Βοδοῦοδπι, διΐϑμακ, 
κίηρ οἵ Ἐμγρὲέ, ἴοοῖκ ΤΑΥ͂ 811 1Π6 σϑαδῦσοθ οὗ ἐδ0 
[Ὁ Ρ]9 (1 ΤᾺ χίν. 36). Αδϑᾶ ζχαυὸϑ 411] [}6 τοπιδίἢ- 
ἱηὴρ ροϊὰ δηὰ δἷϊνοῦ Ὁ Βοημδάδὰ οἵ ᾿ϑδιλδϑοῖδ 
ΠΩ. χΥυ. 18). Μοπδδοσα οο]]οοϊρὰ ἃ ἰδυρα διηοπης 
Οὗ ΠΙΟΠΕΥ͂ ἰῃ ΟΥΔΟΣ ἴὸ δὲο ἴ8ο κίηρ οἵ Αδογτὶδ 
ἴο ἴσῃ Ὀδοῖ (3 Κρϑ. χυ. 30). δδίδοτα τῶϑ ποῖ 
80 διιοοεδδίι!. Ηθ πεὶῖθοσ οὐδ ποὰ οουροο 0ῃ- 
ΤΏΟΠΘΥ Ὀσίοτο [Π6 οαπηραίστι, ΠΟΥ ἀξ Π6 δοοῦγσο ΔηΥ͂ 
ΒΟΟΙΥ͂ δῆδγ ἰ. ΤΠ ἸΙΌΟΡ8 δπὰ ἐμοὶν ἰϑοαάοσα τ ῃῸ 
δὰ δοοοιηρδηΐοα ἢΐπι, σζαϊποὰ πὸ ρῥτοῦϊ ΠῸΠπι τ 

ὀχροάϊοη. Ῥτοδὲ ἰδ 180 ῥγοπιϊπαπὶ ἰάθα ἰη Ὁ ; 
Βόποθ ἴΠ6 Ομ δ] άθο ΡῬασδαρηγαδὶ π|804}}} μυ δ ““ Μίδιω- 
ΤΟΙ ᾿ (ῸΓ 1. 

γοτῖβ. 30-23. ΒΎοΣα Βοδνοῖ συμ ἐδ δίδσα. 
Φοθορδαβ ᾽88 ἱπιτοἀποραᾶ ἰηῦο εἶδ παιταῦνο οὗ εἰ 
Υἱοίοτυ, [86 ἀοδοτ ρύοη οὗ ἃ ᾿πππά ογ-δίοττη, δοοοτ- 
Ῥϑηΐοα ὈΥ τὶπὰ δηὰ μα], “ἡ ὙΠΟ.) [06 ΘΏΘΙΩΥ ὙΘΙΘ 
Κὔγοστῃ ᾿πῖο οοηδιδίοη,. [ξ 18 οὔθ οὗ ἐμοδθ Ὀγαρ- 
τηδῦσαὶ οπάοδυουθ ὮΥ͂ ἩΝοῖ πὸ δοοῖκβ (0 ἴδοὶ δῦ 
6] 16 ἴον εἰΘ ΗοΙ]οηἷς τοδάδθγβ, δηὰ ἢ στρδῖο [86 
ΤΩΪΓΘΟΊ ΠΟΙ ΤἸΩΟἿΌ πδίτιγα). Τθ6 οοςδδίοη [ὉΣ ἐΐηγ88 
ἵν ΟΥ̓ ἐπ6 Ἔχργοβδίοῃ, οἷν. ἰν. 1δ, ““ δηὰ οά οοπ- 
ζυπὰ 1Ποση.᾽ ὙΠῸ ργόδοηοο δπὰ οδδοῖ οὗ [δ ]η- 
ἀογ δυὰ [41] σοσὸ ἱπίοσγοδ, ὉῪ ἘΟΠΙΡΑΤΙΦο, ἔτοτα 
ἴπο οἵδοῦ , ἬΠΘΙΟ δ ϑἱ αἰνί ποὶγ- 
ἩΤΟΌΣὮΣ οοη πδίοη οὗ ἴδ ΘΠΘΙΩΥ ἷἰ8 τοϊαίρά. Τμπ8 
ἷῃ Φοβῃ. χ. 10,11, νβεῃ Φοδβίυα ἤρηι8 δρδίηδβι {16 
ΘΏΘΙΩΥ, 1 ἰβ 8614: “Απὰ [0 1οτὰ οοπίουπάοα 
ἴδ6ηι, Δηἀ 85 ἴΠῸΥ ἢοά εαδὶ ἄοτῃ ρμτοδὺ Π61] δῇ 68 
ὭΡΟΠ τΠπ6πὰ, ἔπδὶ [Π6Υ ἀϊοά." 8.0 δ]δοὸ 1 ὅδιι. υἱὶ. 
10: “Απά (ιδοὸ 1οτὰ τθυπάογοά ὙΠ ἃ ᾿ τἸθυη- 
ἂδγ οὐ (παν ἀδγ, δῃὰ οοπίουπάοά τ8ὸ 16 ποε.᾽ 
Βυΐ ΤΠΟΥῸ ΔΡΡΟΔΑΓΘ ἴ0 ὈὉ6 ΠΟ ΠΘΟΒΒΒΙΓΥ ὙΓΠΔΙΘΥΟΥ [ὉΓ 
ἘΓΔΠΒΙΟΙΥΙΠΣ ἰπ686 ΟΟΟΌΓΓΘΏΘΟΒ ἰηῖο ΟἿΣ 
Ἴὴ6 ὨΔΙΤΆΙΟΣ 18 ΓΔΙΒΟΥ ΓΠ]ηκίηρ οὗἩ ἔχ. χὶν. 24, 
ἩΥΒΙΟΙ ΒρΡΟΒΔ 8 οὐἨ ῬΏΔΓΔΟΙ᾿ 6 οοπίιδίου ὈΥ αοὰ τισιέλ- 
οὐδ ἰππποῦ δηὰ [81]. ΝῸΟΡ ἰϑ 66 ΔΩΥῪ ποοὰ οὗ 
Γἰυπάοῦ δηὰ μαὶ] ἴο οοπέοιι πα δὴ δύ. Τδ6 οοη- 
ζπδίου οὗὁἨ Βοβῦβοι (ΝΟΥ. ὅ, 1757) νγδϑ ποῖ οδιιβοὰ 
ὈΥ το ἱπίογνεπὕοηῃ οὗ δ δίοττω. ΑἸ] εἰδῖ ΔΡΡΘΔΙΒ 
ἔγοπι ἴΠ0 διδύθιπιθη!δ οἵ οἰ, ἷν. δἀπὰ τ06 ϑοηρ οἵ 
ΤὈΟΓΔᾺ Δ]οῃο, 8, τὲ Βαγαῖ δηὰ ἷ8 ἔδὶ ἴο]- 
Ἰονγοσδ τηδᾶσ ἃ υἱοϊθης διὰ ϑυδάθῃ δἱἰίδοϊ, Ὀδίοτο 
[πὸ ΠΌΤΙΟΤΟΙΒ ΟΠ ΑΙΟΙΒ δὰ ὈΘΟΏ ῥἷδοοὰ ἰῃ Ὀδιεῖο- 
ΔΙΤΑΥ. ΤὨΐδβ 8 ἀ0πη6 68 πίρῃϊ δ οοτηΐηρ ΟΠ. 
ὝΒοη 9οδῆπα ἑουρεῖ, δὰ δῃ στοοη 8δ8ἷβ ἱ 
(ϑοβη. χ. 123): οὐ Βδιδβκ, [86 βίαγβ δῆοῃμο Ὀγίρμεῖγ, 
-- πιο ἄοοθδ ποῖ τῆδῖκα ἃ [ππηἀου- δίοστῃ ῬσοΟῦΌΔΌΪΘ. 
Οοπϑἰβύθη γ 10} 16γ8 6} 188} ἀναλα ἐστιν πὸ Ποῖρ 
οὗ [πὸ δίδιβ σδῃ ΟἾΪΥ Ὅ6 ὉΠάοΓδ οὗ τοῖν βῃΐη- 
ἱπρ. Φοβῆμυδ 680 ἢδὰ οοΐθ ΡΟ 8 Θποζηΐθθ 

1 (Βαγίδιοδι ἐλκοα ἐδο ποκῶδ “ἰδ6 δίδει συκῆς," δα ὃς- 
Ὡζδῖνο ἰδιυιβτιαβο, ΟΧΡΕΘδΕΙγο οὐ ἀϊνίηο δδοϊδίαπθοο. “τοῖα 
(0 ἀοοίδὶνο Υυἱοίοσῃυ ἰὰὲ 8 ουτίδίη ἐμοὶ Θοά πῶϑ τῖελ 1Ιεγδοὶ 
διὰ υρὴξβ ἰπ ἐ)9 το!ᾶδὲ οὗ ἐδισπι, γος. 183 [γτοϑὰ δοοοσάϊης ἴὸ 
[το Μεδογοίδο ἐοχὲ ἀϊγίσίοα): ἐμοὶ Ἠδ Ὠἰπηδαὶ ἔπτον ἔπ6 
Ὠοσέδ!ο μοσὲ ἱπίο οοΐαλδίοι, οἢ.. ἴνγ. 1δ; δυο ἐδδὲ ἔλιο βισοῦς 
ὅστῃ οὗ ἃ ἰσδαν Ῥονοῦ ἀϊτοουοὰ ἐδο οοῦὔγϑο οὗ ἐδΐο δαΐϊέϊο. 
ΑΙ 6 14 οἰφατῖν δοᾷ Υἱυ ν Ῥχοδοὴϊ ἰο (δ6 τὐἰηὰ οὗ [δ6 
ἈἰΏκον. ᾿ ΠΙοὰ πὶ (9 ἐδουχὼ οἵ αοἀ᾽  ποιάοτίῃ αἱά, 
δηὰ τοοϊυνίης υπάον ἴΠ0 ᾿αροΐθοα οὗ ἃ "υοΌϊά δηξη υδΐλδτη ἰο 
εἶντο δοδη!θ τοργοϑουϊδ σα οὗ 8 ἀ δε πο γ τοοοκηϊβοὰ γοὶ 
ταιγοίοτίου πΟεῖς ΟὉ οδεὲδ δὰ ἴῃ [6 τϊάδὲ οὗ τηϑη, ἴὲ [6 ἴο 
ΟΣ 8 {89 ΠΟΑΎΘΙΒ, ἐδ) 6 οἰοστιδὶ ἀπο πκ-Ρίδοο οἵ ἐν Βοὶγ 
Θοᾶ, μοὰ Ὀονοά ἐδμοπιδοῖνοα ἀοτῃ ἰο εαεί. Οἵ -- Ὁ [80 ἐξδθ 
Ἰδηρσύδρο οὗ (80 ἰεχέ --- δὸ 17 ἐδιο σίδσα, ἰσδακίης ἐδοῖν πδιδὶ 
οεἰνδ, μοὰ ἔουξΐξ δροίησὲ βίϑοσα. Ουἱίο εἰτοϊϊῶν [5 1890 
Ἰσδδβοῦυ ἰὰ ΡῈ. χυτὴ!" ΤὮΟ δδιὶθ Υἱ]όον ἰδ δἀορίοδ ὉΥ ΒΔοῚ- 
ἸΏΘΒΗ δη ἃ ΣΏΔΣΙῪ Οἰἰιοτα. --- Τκ.] 

ϑυλάεη!γ (ὉΝΏΒ, 7Ζοεῖ. χ. 9). Οἰάδοπ, ἕοο, ἐὔτευν 
ὐπιδαῖ προ 6 Βοϑι]ο σδιὰρ ἴῃ ἴπ6 πῖσῃε. Βπὲὶ 
ποῖ (80 δίδυ δίοπο δδαϊδίϑα Βασγαὶκ ἱπ δὶ Βοσοῖο 
ΘΟῦΓΒΟΘ. Α8 ἴδ ΘΏΘΙΙΥ, οαἰἴ θοῦ ἴοσ αδἰίδοκ οὐ ἐπ 
Αἰκχῆι, νυ ϊδμοὰ το οτοϑϑ (Π6 Είδμοι, ἱπ 16 ἀϊγτοοοι 
ἔγοτα ΤδδηδοΣ δὰ ἰάἀο, ἐδ δ΄ δ δΏΘδτι 
ΒΥΓΟΡΕ ΙΏΔΩΥ ΟὗἨ ἴδοι ἱπίο [6 διῖὴβ οὗ ἀσδει. 

“«ἼᾺ Ὀγοοῖ Εἴδβου βηδιομοὶ (2 }) ἐδοπι απταγ." 

(3. ἰπ ἰξὸ βαιιίεδο ἔοσταθ, οουτοβρομὰβ ἠο ἔδθ 
Ιπάο- Οοτγδηὶς τη γαρετε, Οοτ. ταϑεη, ϑδπεκυίς, 
τυρ) Ικ ἰππ οδπθ ἴ ἔδο Βοὶρ οὗ ἴδγϑοὶ, δπὰ 

ϑοσαηο α ΩΤ) 27Ὶ, ὕτοοῖκ οἵ βυθοῦ. [ἢ 
δι ὁοη86 [6 Εἰθποι δῃου]ὰ Ὀ6 Θερθοΐδ!γ ο811ο 
8 ὑὕτοοῖκ οὐὗἨ “δῃοίοπὶ ἀδγθ," 88 ἸΏΔΩΥ ΟΧρ]δὶπ 

ὩΟΥ ΤΣ), ἐδπποῖ δῸ πιδὰθ οὔΐ, ποὶ δὲ 1εδδὲ ἤοπι 
βδετίρίυτο.3 ΤῊ τοηογίηρ “ Ὀγοοῖς οὗ Ὀδειῖοβ," μδ8 
ἐπ 6|6 ἃ ἴπ ῬΒΙοΪογ. ΤΒ6 λεῖου οὗ 
τε ϊ ἘίδμοΙ,᾽" ἰδ ἀουθεῖοβ8 ἱπίοπάϑά ἴοὸ 
8 ἀεῆηίϊθοι οὗ πἢδὶ βογὶ οὗ α βζοδιι ἴδ6 ΕΚιβδοη 
Δ ἴὉτ [εγδοὶ οἢ [πὶ ἀδγ. [Ὁ 85 ποῖ ΣΠΘΓΕΙΥ 186 
δόθηο οὗἨ Ὀδί6, Ὀπὶ δὴ ἱπείσυτηθηῖ οὗ 86} δραϊπεδι 

(9 Ὧο. ὨΞΠ) μα ὥγθα θη γ τλ18 β6η86, ἐδρθοΐδ!}γ 
ἷπ γῬοσεοδὶ 16 ἴπ Ῥβ. Ἰχχίχ. 8 τδ μὰν 
ῬΓΔΥΒ, “1,50 ΤἸΠΥ ΤΊΘΓΟΥ͂ ΘΟΙῺΘ ΒΡΟΘΟΪΙΥ ἴο οἷν Βεῖρ "ἢ 

ΝΘ ἼΩΝ); εἴ. Ῥε. Ἰἴχ. 11]; χχὶ. 4. Βαϊ ἱπ 1)6ι:- 
ΔΟΓΟΠΟΙΩΥ͂, 8160, οἷν. χχὶϊ!. 5, ἴς ἰ6 δα οὗ Απεσθοη 
διὰ Μοδὺ ἐδπδὶ (ΠΟΥ ἀἰά ποῖ μοῖρ [δγϑὲὶ ψτἱτἢ δτοδὰ 

κὐὰ παίογ (ὉΠ ΓΝ ἩΘΤ Ἢ). Κεάιπῦπ ἴο τ8ὸ 
Ρὶσαὶ οἵ ἃ ἴοσπι ΘΥΤΏ. Ὑ8ὸ Κίβδου --- μη ἀχ αι 
ἔο Ροοὶ --- δον ἐιβοῖῦ ἃ μοὶ ρέῃ! βίσεαπι. ΤῈ 
δἰδιοωθηὶ ἐμδί ἰδ βπδιίομῃϑα ἔπ ὁπ θγχίθθ ΑἸΎΤΑΥ, Ῥτθ- 
ΒΌΡΡΟΒΕδ 18 δΉΓΟΪ]στι οοπἀϊτοη. [1 ἰδ ΟὨΪΥ 1:6 
ΤΔΙΏΥ δΟΑΔΟῚ (ἰδὲ [πὸ ΕΊΒΠΟΩ ΓῸΠδ ἢ1]}}; [Ὁ πιο ἢ 
ΤΌΛΒΟΩ 6 [ΧΧ. 04]] ἷξς χειμάῤῥους, ᾿ϊη αν. Βονίηρ,. 
ἴῃ ΒΌΓΙΩΣΊΟΥ ἰξ 8 ἴον ἴΠ6 τηοδὲ μαζὶ ἀτϑα ρΡ; Ὀπὶ ᾿π 
100 δρεῖπα ἷς ϑοῃβ ἀονῃ ἃ Γυδῃϊηρ᾽ βοοί, ΒΙΕΙΟΣ 
(χυΐ. 704, Οαρθ᾽ ε Τυδηαὶ. ἷν. 851) δά άποθα ἔπ ἔμοι 
τδὲ οὐ πο 16ὲἢ οὗ Αρτίϊ, 1799, ἰῃ α οοπῖος δ6- 
ἐπε ἸΡ ΕΎΘΠΟΙΒ δηὰ ΓΌτϊα, ἜΑΒΗΥ οὗ [86 πρὶ πὸ 

17} ταρίπρ μαοβ. Ηρποθ ΤῸ ΤΔΥὶ 

ἰκέλον μὰν ὁΐ ΡΠ ἕο δορίαπιας ο Μὰ). ΤῊ δίροΓῦ ὃ 1 οὐ 186 ἱηρ Ξ 
Ἐδαδὶ ΡΥ οΟΚΕ ΜΙ ἰῃ 180 8816 86830ῃ.ὃ ἤουιοάι. 
ΔΙΟΙΥ δὖοσ [86 παεγδίῖνο ἴῃ Εἰχοάμ, ἴς ἰ8 ἱπετηδιοὰ 
ἐδδὲ 189 ἐρτε ες οι ἽΝ οοουστοά ἴῃ τὰς 
δορί πηΐπρ οὗ [86 τμἱγὰ ταομῖῃ, δα οοηδοαθθη 
οοἰποίἀοἂ σπῖτι 109 Εδδδὶ οὗ θα κθ. ὙΤῆιο προυσ 
ΤΟΏΟΘ οὗ ἴπ6 ὈΔΙΠΘ ἰῃ Δ ϑοᾶδοῃ! ἀενοίθα ἢ δυσὶ 
ΘΟΙΔΙΠΘΙΔΟΥΔΙΟΏ, ΟΧΡΪ]ΔΙΠ 5 ὙΠ} ῬΘΟΌ] ΔΓ ΘΙ Ρ] 8519 
[86 οροπίηρ ᾿ἴπο8 οὗ ἂς ϑοης, οοποογπίης ἴῃ6 οπν- 
ὨϊΡούδηοο οἵ Οοα ου δἰηαὶ, “ ποθὴ [86 ΘΟΥΓΝ ἴγϑπι- 

4. [Βεδοβσωδηῃ, πο δάορὺ ἰδ ἐπἰατρεολδου, οχρίαῖηο ἱὲ 
δαὶ 6 διοὶ [ ἐπδὲ ἰδ δοοίδπλ ποῖος οὗ ἰδ Βδὰ 8ε8, 
ΦΡΡΟΔΣΕ ἐὺ τοροδὲ ᾿ἰδοῖϊζ δὲ 9 Κιίσῆοῃ. ΑΧ15 ἴῃ ἐδ νδοίο οὗ 
8ο γεοδοῦῤ ἩοΏοΥᾺ] ἀοϊίνοσδοοο Ῥόθοῦθ Ὀομο δ ἃ τὸ- 
ὩΟΊΆΒΙ οὗ τὸ σἰοτίουδ οοουτεθαοοα δὲ βὲπδὶ (νὰσ. 4), δὸ δῆ 
Διά ἴθ ἐδ ὀχροσίθειοθ οὗ ξ,ΘῈΓ8 Ὁ δΐωγ οὐ ἔθ Κίρδμιοη ἃ 
ΤΟΏΌΘΝΑΙ οὐὁἨ ἔδδὲ πθο; Ὀσῖθὶ} ἰδ Ἐκξγριίδηδ δὲ ἰμο Βοὰ 866 ; 
διὰ ἐδ ἴ59 Κίδηηοει ἰὰ ΟΡ Υἱοῦ ἰδίκοδ ἐδ) ῃ}δοα οὗ ἔ)ο Βοὰ 
δια, σοῦ ἐπδὶ δοοίδηξ ποις δὰ σοωυδοσοὰ βιπιοῦδ." 
ον Τοϊομοὰ ; αἰιπουσὶ συφπεσιοὰ ὮὉΥ δογασαὶ οασὶοσς Βαου έν - 
οδὶ δηὰ οοοϊϑαίβοιοδαὶ ὀχ ροδί σε. --- ἴ8.} ' 

8ᾺΑ δον)δὴλ γοῦ οὗ ἰδ ΜΙ|5βΊδάϊο Ακοα, ὃγ ΒΕ. δὶς, 61] 
δυὴρ ἴὰ ἰμ6 δγηδροροῦ, δὲ ἐπο Ῥδδδονοσς (1ωἱ δδβονεωσν), 

ἴδιο Ὀαδίεῖο ἰηΐο ἐδο Ῥαδδοῦφε πἰφῆςξ ; ΔῈ. πὨΪΟΒ, 
Βονόνοῦ, 16 548 τὸ οὨτοποϊοκίοαὶ κτουπάδ, Ὀπὲ οὐἱγ ἴδιο ἔδ0. 
οἱοκῖσδὶ γειθοὶρίο ἐπὶ 61} δομιονοιωδεί οἵ ὥθοάοεβ νθεῸ 
δοοοιωρ δηοὰ ἰ δαὶ ηἰσδι, 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ Υ. 234.-9]. 

)οὰ. Το διηοίθη!δ δὰ ἃ ποὶ ππάοᾶ εἐγδὰϊ- 
ὕοει, -- Ἰποτὸ Ὑ Σιν, 19 8 πος 1ὴ6 γὈ͵]Δ0ο, --- [ὉΣ 
τοχασαϊηρ Ἰχνΐει ῬβδΙτω 88 ἃ δος ΙὉΓ ἴδ Εοδδι 
οὗ ΘΕΚΒ; δηὰ ἰδ 16 7τδὲ μδὶ ψοἢ ἱποοτ- 
μπροα προ ἰϊϑο] ἢ 100 ἱη:σοἀποίοσγ ρασίδ οὗ )οῦο- 
ΤΑ 5 : 

ὟΤὮΙΙο 8, , ἴδ6 ᾿οίοδδ 8606 ΒΟΥΒΟΙΓ γα 1θ- 
ροτίοα ἱπῖο ταπιυϊ οὗ π0 Ὀ6111ϑθ.Ὀ Τ86 εἰγοδῶι 
ΤΆΒΙΘΘ ὙἹΟΙ]ΘΒΗΥ Οηναγά, --- [16 ΡεΓ δ ἑηρ᾽ [068 Θ0Σ- 
τὰ σὴ 115 πϊτηρ οὐάϊο6. ΤΠ ΤΟΔῚ οὗἁὨ ἴδ6 
εοπῆϊςε, ἰ θα: 6 ογ65, δηὰ θοῦ 8 οὗὨ ΥἹΟΙΟΥΥ͂, ἃΓῸ 
διοῦπα Παῦ. [πη ἴδπὸ τηϊάδὲ οὗ μοῦ βοηρ, δι)ι9 δὰ- 
ἀσθδδϑοθ μοῦ οὐστιὶ 808], 85 {πὸ Οσμοθ κ8 δἰ ἀτοδδοά τποὶγν 
Ἰη186, τ ἢ πογὰβ οὗ δηϊπηδιίοη δηὰ συ ϑπιθηΐ : 
Ττοδὰ νυἱζογοῦβὶ ΟἹ, ΤΩΥ 8001} Ηοτ ροηΐαβ ΒΟΥΟΓὄ 
ΟΥ̓́ ἐμὸ γ8 ]ΠῸ} οὗ οομῆϊοξ ; ὯΟΥ ΘΑΣ 16 616 ἴπ6 δοοῖς- 
δίΓΟΚοα οἵ [86 δγίηρς ἴ066, ντδο, Ραηὶς δίτοἶζοη ὈοΐΌΓΟ 
ἴεγϑοὶ, ἔασλοτιϑὶγ ἀσδῇ οἱ ἰηῖο δίχα, Ὑμδῖ ἃ υἱ- 

ὩΠΡῊ} [πὸ “δβίτοηρ ομϑδ᾽ (Ὁ 25) γὰπ ἀναγ] 

ἹΣΤῚ ἰ6 ἴο στῃ ἔβδὶ, υδοὰ οὗ ἃ Βοτδο᾽ ὶ ἰγοῖ, 16 ει 

βαπδικτῖς ὦγω, Οτεοῖκ δρᾶναι (διδράσκω). ὩΣ ΩΝ, 
85 Βοσμασχὶ δἰγοδὰυ τοπιδικοὰ ( Ἴίεγοσ. ἷ. 99), ἴθ 

ὈΔΌΪ πδοὰ πόσο, δ8 'π Ψ6γ. Υἱἱῖ. 16 ; χὶ νἱὶ. 8, οὗἁ 
6 ἬΒΔΙ- ΠΟΙ, ἯΠῸ ἩΠῈῺ {πα σι] ρ, ΟΠΔΙΙΟΙΔ 

ΤᾺ ὙΠμΕ1γ οὐ [Ιη {πᾶὶ οδβο, ἴδο πυϊριΐξ οὗἨ [6 
δἰοθὰβ δἴβῃ ἀβ σορτοβοηϊδυοὶυ ἔογ τμδὲ οἵ [89 τϑσ- 
ΤΊΟΥΒ 1ΠΟΙΏΘΟΪ]Υ6Β. 
γε. 338. ΤῈο ἤγίης ΘΠΘΙΩΥ͂ Δα ποὶ δποοοοάοα 

Θτρῃ ἴῃ οδβοδρίηρ, 1 ἃ] Ῥίδοεβ οΥ̓͂ 6 διττοπηάϊηρ 
ΘΟΕ 5ὰ ἄοπο ἐμοῖς ἀσγ. 6 Ῥγορμοῖθδθ 
ὈΙΟΓ5 βεπίο ποθ οὗ οομδοπηπδίίοι δραὶπδὶ ἴΠ6 ἱπῃδὈ- 
ἰιδηΐδ οὗ Μοῖος, Ὀθεβϑῦϑο {ΠΟῪ τοηἀογοαὰ Π0 δϑδὶβϑί- 
δῆς6. ὙΠ εὶς δἱὰ μαὰ ρυο Δ ΌΥ ὑόθῃ ἱπηρογίδηϊ ἴῃ 
ἴπ6 Ραγδαΐ!. Ηδποθ, ὑμοὶν οοπάποι 8 γοίοιτοα ἴὸ 
ΒΕ, ---- Ὀοΐοτο [μ6 Ὀ]οδϑίηρ προη ὅκοῖ. ΤᾺΘ ΎΘΣ80 

1 Σὲ 16 αἰἐοσοῖδον σΥΣΟΩΘΟῺΦ ἰὼ ἰδ κὸ ὈΣΞ23 Βαῖο οἵ 

ἴδ Βογοῦῦ οὔ Ἰαγϑοὶ. ΒῸΣ ͵0δὲ ᾿μαχοΐη οουοϊδίδὰ ἐδο ΔΙ Ὦ- 
Ἰοδειθδθ οὔ ἐμο ἑν δληί οὗ Μοτοι, ἔπδὲ ἐμούς Ιδτϑοὶ Μνῶϑ 
τσοδίοηοα ΟΥ̓ ΠΟΘ δῃὰ χοϊσεν τρϑῦ, ἔδπ0ὸγ οὔδοεοθᾶ 0 
δυέδίδειοο, 

108 
ἄγϑι ἰπίσοάιοϑθ ἃ πηοϑϑοηροῦ οὗ αοά, οΥγΐπρ, “ ΟἼΣ8Θ0 
γ0 Μοτοσ, Ἵοὔτϑο {1 δπὰ ἰπθη οοπίίηιιο8 (δα! ζ, 
“ Οὐυγδοῦ αἴ {ΐϊ ἱΠμΔ οἰ Δη 18." ΤΠ “ ΤΠ ΘΘΘΘΏρΡΟΥ 
οὗ ἀοἀ" ἐξ (Π0 δἰῃ χοῦ Πυθα, βοηΐ ὉΥ ἴΠ6 ϑρίγί! οἵἉ 
αοὰ ἰο οοπδυτϊησηδῦο ἴδο Υἱοίοτίουθ δοιἰουθσρθῃῖ, 
πη οὐοάΐοποθ Ὁ 10 ϑρίγ 6. ῥτοιηρηρ, 586 ἢ 
Βαγαῖκ Ῥτοποῦηοοδ [6 Ὡδίΐοα] ὕδη δραϊπδὶ (ἢ0 
ΚΑΣΕΔ]ο66 οἱῖγ. ΕοΥ ἱξ οδίωθ ποὶ ἴο ἴπο δοὶρ οὗ 

αοὰ (ΠῚ τὺ ΣΎ» 9), ἐμδῖ ἴο, (0 τὸ μοῖρ οὗ ἐδὸ 
ΤΣ ὈΨ,, ἐἱο Ῥοορίο οἵ Θοά, δ ἰῃ τοτβ. 11 διὰ 
18. Τι Ἰοαῖ τ[Π6 ολῦδο δηὰ ἐδο ροοὰ ρ΄ οἵ αοὰ ἴο 
τποῖν ἠμρῳ πΉοΩ [ΠΟΥ͂ ΤΟΓῸ βωγες ἴῃ ἜΠΗ 

ἐπὶ ἸΘΤΟΘΒ. 9 ζτοδίευ {πὸ στ δροη δ ὈΪΠ1Υ, 
6 ΒΟΥΘΙΟΣ [06 πη ϊδοπῖ. ΤΠ Εἰρθον ἐθ6 σα ι186 

ἴο ὃ6 δογυοὰ, το ὈΪΔΟΚοΥ ἐδ ὑσοᾶδοιι τὺ ΔΌΒΠΘΟΙὨΒ 
1. ΤὯΤο βδδοοσίδίῃ, δὲ {εἷἰ8 ἀδίθ, (86 βἰϊθ οὔ ΜοῖῸΣ, 
οδῃ μδιὰϊν ὃθ ἔπος Ις ε5 ἰπάοϑά Ὀδϑὴ βὰ 
Ῥοδοὰ (ὼ ὑὃο ἑάἀοπίοδὶ τὴ ἃ ΡΪδοθ ἢ ΒΟὈΐΠθΟῊ Β 
ΤΏΔΡ, δοιιϊηνοδε οὗ Ἐπάον,; οδ]ϑὰ 47 δ ήμεν (οἴ. 
ΕΒ κου, χυ. ες γι ΤΥδη8]. 1ἱ. 816]) ; Ὀπὲ ποῖ- 
1ΠῈΣ 186 πδῆλο οἵ [06 Ρ]Δ06 ἴδ οοὐαΐπ, ποὺ 118 εἰἴπἃ- 
ομ δπεγου βαϊία]θ; δηὰ, βπδι]υ, ΚΠΕΠΟΠΝΣ 16 
Ῥορῦϊαγ οὔτ ὙΠ ΙΟἢ 1ἴπΠ6 ϑοὴρ οἵ Ὠοδοῦδὶ δῆϊχοα 
ἴο ἴΠ6 ΠδΙηΘ, ἰδ 18 ὈΥ ἨΟ Τ]ΘΘΔῺΒ ΡΥΙΟΡΘΌΪΘ [δὴ τ γὸ- 
τηδὶ πο πηοδδηρθοᾶ, δηὰ δοίΌ 81} ρεγροϊιηδίοα 1056]7. 
Ῥτοοορία8 ΘΟΠΙ͂ΓΣΤΩΒ {18 δΏΓΙΩΪδΘ6, θη ΒῸ ΟΌΘΟΥΤΘΒ 
(Βοϊδπὰ, αϊδείΐμα, Ὁ. 896), ἔιδι οοποογηΐης [Π0 
ὨδΠ16 6 δὲ Τοππὰ ποιηΐηρ' ΔΗΎΜΟΤΟ, ἢοἱ οὐοῖ ἴῃ 
ἨΦΌΓΘΤ ἰΐουβ. Τμο σῦγθο {{56]7 τηοδὲ ργοῦδ- 
ΒΥ ἱπιρ] 6, 86 ἴῃ ΨοΒΆ. νΥἱ., (86 πτίοσ ἀοβίγιοοι οὗ 
[Π6 Ρ]Δοθ, ΔΙ Που ἢ ποι πίηρ ἔαυῖ ΠΟΥ 8 βαϊὰ οἵ ἱϊ. 
ἴῃ δίδου. {ἰἰπηθδ, ἐΠ18 Ὑ Υ80 98 οἰαδεῖους 
ἴον 1:6 Ταϊπιυπάϊο οχροδιου οὗ ἴπθ ὕδῃ διαϊπβὲ 
ῬΟΙΒΟΙΒ δηὰ {πΐπρ (οπα Χαίαπ, 16,8; 8. ; 
86, 8; ϑεϊάση, ὧδ δυγηδαγιεε, Ὁ. 82, οἵο.). 

4 ΤῊΦ Ὀδιεῖο ἑοοῖς ΡΪδοο δοῦναι οὐ οδογ. Τπδὶ Βοσοκ ἴῃ 
9 ΘΝ} ἀοδοσεῖ ἤθει ἔδ)9 οἰ ὦ ποσὶ (δ ΘΏΘΊΏΥ ἔἰατο ὅσαι, 
ΔΡΡϑασ ἴσο ἐδ: σοολυχ δῦ] οἰδίδερεω οἵ Ρα. Ἰχχχῆΐ, 10, 
τ οἢ ἀροαῖχδ οὗ Βενάον 86 ἃ μοίῃς οἵ ἐδο θα ἐλο-δοϊά, 

ΦΗῚ ΤΑΤῈ ΟΥ̓́ ΤΗ͂Ν ἘΝΆΔΕΥ. 

ὝΟΥΒ. 394-93]. 

24 Ἠ]οββοαᾶ δ: 0 
ΤΏο τί οὗ 

πόσλθη ὃ 466], 
οῦον, [16 οηϊίο, 

Β]οβθθᾶ διγοηρ ὑγοσθι οὗἨ ὑπ ὑθηίθ 
25 Ηδ δ8Κ85 Ὁ. νγϑῦϑσ, β8ὴ0 ζχίνϑβϑ ἷπι ταῖκ, 

Ιπ ἃ Ῥοδυια] ῬΟΥ] 8110 σΑΥΤΙ 8 πὶ ΟΥΘΆΠΙ. 
20 ὙΠ μοῦ Ἰοδ 8.10 ἴδ κ68 (π6 παὶ],} 
Ὑ μον σίρηι [Π6 ΠΘΑΥΥ ΒΑΠΊΠΊΟΓ, 
ΒΥ ΡΒ Ὁ ΟΥ̓ΘΥ ΞῬ͵ΒΘΣα, ΒΙα 068 δΐ8 μοϑᾶ, 
Οὔαβιθθ (πτουρῆ, δηα ὑγᾶηβρίθγοθθ ᾿ΐβ ὑθιαρ]6 8.5 

27 Αὐ δὸὲ ἔοοϊ δθ ουσὶβ Η1π|861 δηά 1115, 
Αὐ Βογ ἔδοί Βθ 1168, σιγὶβ Εἰτηθο}} ἀραΐη, δπᾶ 1115, 
Αμᾶ 88 δο6 οσἧβ Ηἰτη86}} ἀραὶπ, 8.118 ---- ἀεδᾷ 1" 

. 38 ΤὨγουρῆ [80 τνπᾶονν β8θ Ἰοοῖκβ, δὖ ἐπ Ἰδίξοθ Ἰαπιθηίβ {86 πιοίδμον οὗἩ ϑ'ἴβοσα : 
ὙΤΕΥ ΠἰηροΥΒ ᾿ῖ8 ΟΔΓ 80 ἸοΏρ, 
ὙῈΥ Βίδγ [Π6 βίϑρϑβ οὗ ἰδ σμδγῖοίβ ἣ 



104 ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ Ὁ 6 ΕΞ. 

429 ὙΊθο ἰλαϊθ8 ἈΠΒΊΤΟΣ ΠΟΥ," 
Ἡδσβο] ἢ 4180 του θβ ΔῸΣ Οὐ ὙΟΓᾺΒ : 

80 Ὑ1 ὑπὸ ν᾽ ποὺ Βπα Ὀοοίγ δπὰ αϊν]άθ 1ὑ ἢ 
Ἴνο πλΔ] 4608 ἴῸὉΓ 666} πδη ; 
ΒοΟΙΥ οὗὁὨ Ρυγρ]ο τοῦθ ον ϑίϑοσα, 
68, ὈΟΟΙΥ οὗ ΡυΓΡ]Θ τοῦθ] 
ΟΟΙοτ-οια γοϊ ογθα νϑβίπιθηΐβ, ἔνγο ἔῸΣ δϑο ἢ πϑοκ οὗὨ (86 οαρίυτοα Ϊ "δ 

81 8.0 ΤΩΔῪ 4]} [Δγ [068 14]1, Ο αοά, 
Βαϊ (μοθθ τῖο ἴον [{Π66 Γ8β6 88 [86 βυη ἴῃ ἷ6 βίγοησίι 

Ἀπ {6 Ἰαπᾶ τοβϑθα ΣΟΥ γθᾶσβ. 

ΤΕΧΤΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΔΤΤΟΑΙ, 

ῃ Υα:. 28. --- Το τεοδοείης οἵ ΠΥῪ Ὀγ “ποε Ἰαΐξ Βδοᾶ," -- "ὦ δὐτοίσα!!ο δὲ 81}, --- ποῦσὶ "Ὀο ̓υοϊδοὰ ὉΥ [50 ἀδεαεδρίοα 

οἵ δὴ ἰη οιάοὰ οοαίχαδὲ σπῆτι ΓΤ ΣΩ πὶ (89 παχὶ 110. Το Αττα ΤΊ ΓΊ ΔΙΦΤῚ, κοοοτάιας ἐο Θεροωῖαι, Ογαιη. 47,8, 8, 

19 ΔῈ ἰσαρτορασ τδὸ οὔ ἔδο δὰ ματα! ἴοε ἐδο δὲ εἰηκυϊον ; δοοουάϊηᾳ ἐο θτοθα, 88, Ρ. 119, 1 σικσὰν ᾿ς ΓΊΣΓΙ τ 

ἴον βου, δο μὶ ἃ ει ; "" δοοοτάϊης ἰο Ἐπεὶά, 19] ο, 1ὲ 12 εἰπιρὶγ [9 δὰ δια). δ. ΓΌΦΙΙ, νιοὶ δὲ οὐ δοιαὶ 

Βικυλαίοο οδιδτδοίατίοίο (72) ἴῃ οεάδε (0 ἀἰδίξηυίεμ 1ξ ὕτοτι ἔδιο δὰ τοιϑο. αἰπιρτιίας. Βα! Υἱὸν [8 αἷϑο δάοριά Ὁ 
Βοτίδοου, Ε οἰ]. ἀπὰ (ἰὰ ἔθ τοδί, Ὁγ) Βδοδισδοη, δηὰ 16 ρεοῦυδοϊυ ἰδ ἰσῸ9 οὔ. -- ΤῈ.] 

[5 α:. 26. -- τ. Οδδροὶ Ἐ σοοάοσίης οἵ ἔδο δδὲ ἐπὸ ᾿έποα οἵ ἐδ ταῖϑὸ 6 6 (Ο]ΟἾΕ ἐ --" 

ϑελιοίπει ἰλπ αν Βίογα, δελίαξε λα ἀπε Ἡσωρε, 
. ϑελπιείίενε παολ πὰ ἀκγολδολτὶ ἱληι αἷς δον. 

τ Βανὸ οσημδοργοτοῦ (0 τορτοάσοο 16 Δ} τ Ὁ 6ϑ ΠΟΘ ΣῪ 86 ροδαΐθϊο, Ὀπὶ μδνὸ ποναείοδαδα 1οδὲ ἐδ μασϑβοιωθοῖδ δ 

τοῦτ πὰ ΓΡ ΤΊ, Βοηπιος, ἴὰ (δ ῥτοοδάϊης 11:6, ἴος πο οατ δαίδον δδο δεῤμάφοί, ταα]ϊοὲ, Ὀφοιο. Τμο απίαὶ 
ΘΏΟΣΙ͂ οἵ ἔθ Ἰΐποθ, διὰ ἐμοῖς οποπιδίοροοίίο ομδγδοίοσ, Ἰ]ΔῪ Ὁο ἀϊθέδο γ δοὰ δοιδον δὲ ἰμοϊοβα πε ἰπυϊἰδιδὰ ἰὼ Ἐωείμδ, 
ἐπ .--- 
᾿Ξ: ἜΒΏ0 Ὠδολεσοτο δ΄ϑοσζα, τοδδῆδα 15 Πορὰ, 

ϑιλαδῆοδ (πὶ), δρἃ οσαδῆδα ἐπ το ἢ 818 ὑδει ρὶ686.᾽" -- [π.] 

[8 ας. ΖΙ. --- Τθο δονο ἰσαυιδίίου οἵ ἐδ]6 γϑεϑο ἀϊδτοζασὰβ ἰδο Μαδοτοίίο ἰοχί.ἀἰνιοίοα (δοοοτάϊες ἢ πρκὰ Σοῦ, 

τ μφ 1108.} Βοίσαξῃ [0 ἔλ9 ἄτεε Π06), κοά ἐλκοα “ἸΣΣΔ3 ἴα 6 ὑπαροταὶ Ἰησέφαὰ οἵ 1068] βαῦφθ. ΤΈο ταάϊοαὶ τυρδαίες οἵ 

»ῈΡ 15 ῬτΟΌΘΌΙ “0 Ὀσῃά οἐ οοοῖξαος Ο06᾽8 δοὶζ" (εἴ. θΘ66. ΖΣεχ., Κοὶϊ, Βοοδιτιδει), ἐδ δῖ] δαῦδλο “ ἰο Ἰκπδοὶ " δαὶηξ 
δετγαῖνο. Το τοοείδ!γ πουμάσά Βίϑοτα, μη ποὰ ἴο ἴΠ)9 κτουμὰ (οἰ. ἰν. 71), ἰὈγοϊυἰδ σεν οαμτὶϑ Εἰτυθοὶῇ ἰοφοίδοε, 66 ὃε. 

Ομδϑοὶ 66γ8 --- ὑ. 6. Ὀτίηκεο εἶθ Κηοο6 ἰγπατὰ δηὰ πρνασά. Βυὶ Ὧν. ΟΔ6286}᾽ ἰάεα ἐδὲ ἐλ 19 ̓ ΠΥΟΙ ΠΈΔΥΥ ΤΟ ΦΟΌΪΩΣ ΘΟΌ 80» 

υἴοα πῶϑ σορϑδίδα ἴδτοο ὕπο '6 ἱποοπδίδίσηις πῆ ἐδο Ῥσοροσ Ἰοοαὶ βοῖιϑὸ οἵ ὙΝΤΞ, κοά ψίθι ολο τοροεϊοά Ὁ 
Ὧν. Οδδβοὶ, 1: 16 ἔστιϑ, ϑοοὰ ἰο δνυοὶὰ ἐδὸ ἰδίθασ ἀἰ δι οΌ]Ὑ ΌΥ δαρροεΐης (666 ἔδο οὐοτα. δοιον) ἰδὲ βίδοτα τ' δοοῖκα (ο τίβο, δοὰ 
4116 Ὀδοῖκ ;᾽" Ὀσπὲ ΒΟῊΝ οοὐ]Ἱά Πο τίδο δὸ 86 ἴο 2}}} Ὀδοκ πθϑη 6 Ὠοαἃ πϑ Ρἱῃποὰ ἴο δ βτουρὰ ἢ [ἱ ἰα αἰ οξεῖδοε τοῦθ 

ΕΠ ΚοὶῪ ἰμδὲ ἴῃ ὦδε ϑοῦξ οἵ υἱοίοσγ, 25} "5 Ἰδοῦ δὸ ἴῃ ΧΠΠΠΆΣΥ ἰδηρυδλαο (πὰ ρματῆδρο ποὶ πνἰίδουϊ ἃ ἑουοδ οἵ οσδ- 

ταταρίσουν ἔτΟΏγ), ἴτ᾽ “ ἰο 6, “ἐ ἴο 89 αἸδίν,"" ἕω ἐδ! φϑῦϑϑ, 82, κὸ πίπτειν; οαάεγε, δεμὰ οἷν τ' Δ1],} 15 ΠφαΌΘΌΕΥ 
Ὁϑοᾶ, εὖ. ἐιο 1εχίεα. ΤἸὯΘ τορο οι οἵὗἨ ἴδ ἰάδα οὗ (86 ὅταεὶ 1ἴπϑ ἴω 86 δοοομ διὰ τὰ δρυΐ κε ἤἴγοσα ἐδο στοαὶ ᾿πἰατοϑ 

οἵ {89 αἰτκοῦ ἴῃ πὸ ἀοδίγυοου οὗ ἔμ τη 08 -ἀτοαἀοά οὨϊοπαίη, δὰ ϑαστοῦ ἴο ᾿πϑη δ ἐπ ἐπυρτοδείου ἰο Ὀ6 ὑτοάποορά 08 

[δοδοὸ γᾶὃο ΒοδΣ Ὧ6Σ. Αοοοσγάϊηρὶγ, πὸ ποῦυ]ὰ σϑηδδν :- 

ΑἹ δον ἴβδοϊ Ὠο οὔτίδ Εἰπιϑοῖζ, Βο Ὧ.}}6, ἢ 1106. 
Αἱ δον ἴϑοϊ [ὁ ουγία Ὠἱπλδ6]Γ, Ὧ6 ὯΝ]16' 
ὝΒοΣΟ Ὧθ6 οὐτὶδ Ὠἰτηθ6 17, ἰπθτο Ὠ6 [1116 --- ἀοοίσογοᾶ, 

80 δ'ϑὸ Βεσίβοδσι, Κοὶ!, Βοοπιδοη. ον ἿΝ3, Ἰὼ εἶνο δαῦϑο οἵ “αἱ " οἵὗὅ, τοβασίκε οἵ Ἠδαρείκοθοεκ σα Ζϑοῖι. χἱῃ. 6, 2 
ΟἈσίριοὶ. ἴν. 106, Βάϊη. οὐϊου. -- ΤΒ.} 

[4 ες. 39. --- ΤΒο δθονο ἐτβαειδεῖου πρρίϑουβ δοΐὰ ἐδο φαδῖς 10 ΓΙ Φ,, δαά (δο οστισέστιοι εἰαίο (ἡ ΓΕ ΏΓΙ 
(τι. ο( ὩΣ ΓΠ). ἴὰ ΤΙΣ ΓῚ Ὁτ. Οδδϑοὶ ΔΡΡαΘΌΕ δπάρ ἐμο ϑὰ βικα. εἰπᾷ. ἱπιραεί, πὶ ἐδο καδῖχ οἵ (8 8ὰ ἔπει. 

οἰηρ. Βαὶ δὲ ἴδ δυθ)βοῖ [8 ρίαται, [ὲ 16 Ὀοίίαν ἴο ἔδχς ΓΒ ΘΓ δὲ εἰδυάϊης ὧς ΣΝ ΤΠ. Ὑκο δοοοωϊδὰ ἐ ἴα (δ 

Ἰδείοσ ἔοστῃ βοοῖχδ ἰο βίσοωξέϊου [ἐδοὶ ἢ ΌῪ ἀουθης ἐμ9 ΟΠ οτίης οοπϑοῦδεξ, ἰὼ προ οαδὸ ἰδ ὁ πδίαΓΩὙ ὯΔΠ16 ΔΤΑΥ, 
φὐϊδουκὰ [ὁ ΤΩΔῪ 8190 τεῦδιη, δὲ ἰὼ Μ|ίο. υἱἹ. 10θ. ΟἵἱἁὨ Ἐπδ!ὰ, σναηι. 17 6. Το ἴσιο ταπδοχίηξ οἵ ἰδο δοοοῃὰ 16 οἵ ἐδ] 
ΥΟΓΒΟ [5 τη 0ἢ ἀϊδρυ δὰ. Αοοογάϊης ἴο αὶ]! (ἢ δδῖιδο οὔ ὕδιο 11:6 8 : "ἰ Βίϑοσβ᾽ ὁ τοοίδοσ, ΠΟΎοΥοσ, ἀοδϑ Ὡοὶ διον Βοσϑοῖ 
ἴο Ὀο ᾳυἱοίοά Ὀγ ἴ89 δροδοΐιοα οὗἩ δοΥ νίδο Ἰβάϊΐθα, Ὀὰΐ σοροδ (6 δυχίουβ φυοδέϊοι, ὙΓΏΥ ἄοοθ δίϑοσα ἀδίδῪ ἰο οοει ἢ Ν 
Ηο διὰ Βδομπιδῃι ἰγδηβὶδὺο 6 γϑγϑὸ ἔμ: --- 

ἘΠ9 νῖθϑ οὯ686 οὗἨ 8δαξ γε οδθδοα ΔΏΔΥΟΘΣ : 
- Βυὶ ἐδ τοροδδ ἰο Ποτϑο! Π6Γ᾽ ΝἮΟΣΩ6 ---᾽", --- ΤῈ] 

[δ ον. 80. --- Ο ουὺν δΔιοξιοτ᾽ α ἑοχε-ἀἰ νἱδίου 10 ἐδ16 γοσϑο, 860 ἐθ9 Οουπεοθοίασυ δον. Βοοδπθονηη, πῆο δάμεευ ἰοὺ [δ 9 
ἹΜΜοδογοῖο ρυποιϊαδιίίου, ἰγακιδιδίθο 68 (οἰ!οντ : --- 



ΓΟΗΑΡΤΕᾺ Υ. 324-91. 10δ 
ΕὙΨΠΙ ἔον Ὡοὶ δυάὰ, ἀϊν!ἀο Ὀοοῦ ἢ 
Α τορδάδῃ, ἔνῸ πιδι 68 ον 6 Ὠοδὰ οὗ ἃ τῶδϑα, 
ΒοΟΥΥ οἵ οοἰοτοὰ καστωδηὶδ [ὉΣ βίδοτα, 
ΒΟΟΙΥ͂ οὗ οοἰοτοά κασιηθηίβ, (οὮ τατγίοζειδαὰ νοσῖς, 
Α οοἱοσοὰ ματτοθηῖ, ἔνο τασίοζαϊοα [0. [δ Φ ὥὩϑοκ οἵ ἰδο ὈοοΟΙὶγ." --- Τ.} 

ἘΧΗΘΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ, 

ΤΉ εἰοπίηρ ρασγὶ οὗ οθΟΣΑ 5 ἢδ5. π 81} 
δοδη περυκάοῖ Δ8 Ὁ δροοϊηδη οὗ ροοῖσδὶ τερτεβοηῖδ- 
ὕοῃ (δαὶ ἌἽδηποῖ 6 δυγραδθοα. 10 ἴξ [Π6 ΒἰΠρΡῸΓ 
δον τμδὲ 81:6 8 ἃ πολ. ΤῊ {ὐἰυτμρὴ Ἡ1Ὶ 
πο 0086}᾽8 ἀοοὰ ἰ4 ῥγαϊδοι δηὰ ,ϑογδ᾽᾿ βὶ ΣΩ ΟΠ Υ 
τοοςκοά, ουΐποϑδ δὴ Αἰ πγοδὶ ἰοηδίδ Σ᾿) 6 18] 6ΧΑ]- 
ἰδὔοη. ὍΠ6 ῥἱοίγτο οὗὁὨ Βιβογδαβ ἀθϑί ἷἰβ ἀγανη 
ἢ οἰ το προ Υυἱνίά ποθ. Οὐ [86 ὕδοκ ρτουπὰ 
οὗ α ἀϊνίπο οηἱ υβίδδτη, ἔποῦο Υθ68 8ὴ οςείδις 
ἀεἰΐσις ἰπ ἴμ6 ἀοεὰ οὗἨ οὔθ νοϊηβῃ, δηά ἴῃ [Π6 
ΤΑΪΒΟΙῪ ΟὗὁὨ ΔΠΟΙ ΘΓ, δΌΟΝ 88 ΒΡΥΠΩΒ ὉΡ ἴῃ ΠΟΠ6 
δαὶ 8 ὝΓΟΙΠΔΗ᾽ 8 Ποαῦῖ. ΤΠδὴ ὙΠΟ ἢ ἴῃ ΒοΔΙ ἢ 

ἙΠδυβοίοσβ Ὀθοοιη68 ἀοστηοπίες ἴῃ ἐδ πδίτιγο, 
δ ἰῃ ΤοΡογδ ρΡυγίβεοα ὈγῚ τΠ6 ἀϊνίπο 1μουχἢῖθ 
ἩΠΠΙΟῊ Θηἰπιδία Ποτ. Νὸὼ δι δ᾽θοιῖνο ἰπιογοβῖ, πὸ ῥτί- 
ταῖς 66 Πρ, ΠῸ Ῥογβοηδὶ ρῥαϑβίοῃ, ἱηἤιιθποθθ ΠΟΥ; 
18ο Βὶρμοδὲ ἱπίογοβίδ οὗ μοῦ αοά δπὰ ρϑορὶο 1] ΠοΥ 
δοῦϊ. [118 ποῖ ἀεγ ὑσυρῃ, ὈαΣ τπδὲ οἵ ΠΟΥ Ἔτο- 
Ηἰνίπρ Μέαδκοτ, ἐπὶ δ Το Ὀγϑῖοβ; δῃὰ γοῖ δὲ [86 
δμεῖσι οἵὨ ἰἴ8 ὁχυ δου ΠῈΡ δοηρ ὈΥΘΑΧΒ οἵ ἰῃ 8 
τηοοῦ Ὁ νοι [Π6 ποτηδ ταὶρις Ὁ6 τοοορτίΖοά, 
ἐνθῃ ἱἢ πο ΠΟΥ ΠΘΠ16 ΠΟΥ ΟἴΠΟΥ ἹΠίΌΣΤηδΐοη οἡ ἴδ 6 
δυο δὰ ὕθοη δηθὰ ἀονῃ ἰὼ τ6. Τμαὶ 
Ὑπο ἢ Θδροεΐδ!γ αἷνοϑ 0 ἴπ6 σοποϊπείοη οὗὨ ἴῃς 
δου 105 στοδῖ υϑὶπὸ δηᾶ διϊγδοϊίνθηθβδ, 8 1Π6 διεὶ 
(δι Ότη ἴἰ [06 ΚΘΗ ΘΠ 688 οὗἩ ἴῃ6 ἩΠ0]6 ὈΘΟΟΠΊΘΒ 
ΟΥΘΏ ΤΏΟΙΘ ῬΒΥΟΒΟΙΟΡΊΘΑΙΙΥ Π8ὴὴ ρταπη ΤΠ ΔΙΟΑΠ]Υ 
εὐϊάςῃ --- δαὶ (Π6 τηδηϊο ΡΟ οὗ ἃ Ῥθθητης 
ΜΌΠΙΔΏ, ΠΝ ΘΒ Κοποα δηὰ ἴῃ τὴ6 Ὧ1}} οἷον οὗ [18 
δηυγηΐης ΘΟδίαδΥ, 8 ΠΟΥ ΠΟΤ οἶδα ἢ]]6 ἃ δηὰ οοῆ- 
ὨῸΪ]οὰ 46 ἷὲ 8 ἤογθ, ὈΥ σα οπδὶ Ἐπὶ υβίϑβη ὕοττι 
οὗ δὴ οδήεςσᾶνε, ἀἰνίποὶγορίνοη ἵταῖ. Ηον πε }} ἰτ} ῬῸβ 
ὙΓΔ5 Β81ἃ οὐ ΠΟΥ, (Πδὲ δ γγ88 8 “" ὙΟΏ8η Οὗ ἃ ἤοΥῪ 
Β,ΪΓΙΣ " (οἱ. ἧν. 4), Ὀθοοιηθα ΠΟΙῸ τηοδὲ τηδηΐβοβί. 

6 ΠΊΟΙΘΟ ἔΕΓΓΙΌ]Θ [Π6 ΕΥ̓ΤΔΏΠΥ, ἴΠ6 ΤΏΟΓΟ ΘΟΙΩΙΟΗ- 
1566 16 ΘΠΘΙΩΥ͂, [Π6 ΤΠΟΓΟ ἱπίδ ΒΟΥ ὈΌΓΗΒ ΒΟΥ Βοὰ] 

1ηὴ Ποῖ δοηρ οὗ νἱεΐουυΥ. ὙΤΠὸ ρονίης δοαὲ οὗ ΠΟΥ 
ῬΡΙκες οὨἘππββῖη δῃΐηθβ τπγουμὴ {86 ἰΓΟΠΥ, 
πὶτ τ Βοἢ 886 Ρ]δοθθ 86 γδὶπ ῥυτῖάθ οὗ προ] ἰονὶησ 
ΘΠΟΙ 68 ΟΥΘΥ δραίηβι (Π6 δἰ στηὶ ΝΥ ῬΟΤΟΣ οὗ ἀοά. 
1ι ἰδ ποῖ δῇ ἰγοὴγ οὗ πδιτγοά, ἀἰδῆσιιτηρς [Π6 ἕδος 
οἰ δΕΟΥΤΙ Ἢ] 81η1168, ὈυΣ δαοῖι 8 ΒρΓΠ,Β ἔσοπι ἴῃ 6 
οοῃδβοϊουβηθθθ παι ΟοαΒ νίἰβάοιῃ δηὰ βοῦν 8ΓῸ 
ΒΌΡΟΤΙΟΥ [0 8]} πεσοὺβ δῃὰ ποαίμοη, Ὅθγβο 23, ρτο- 
ποππείηρ᾽ [86 ὈΔῃ ἀρδίπδὲ ΜΟΓΟΖ, βαυ8, “ τδτ|8 Ῥτο- 
οἰαἶπιδ Γ᾿ ΤΟ ΒΒΘΉρΟΥ οὔἩ αοἀ." ΤΠ πδιὴδ οὗ σοἀ 
6 186 δοῦγοδ οὗ ῬΟΥΟΥ δηὰ δυῖῃογιγ. ΑΡοϑ- 
ἸΔΕΥ ἔγοπι ἀοὰ ᾿ποῦγβ ἴπ6 ὈδΔῃ; ὙΒΟΟΥΟΥ μοὶ ρ8. 10 
δάνυδηοθ ἢΪἷ8 ΟΥΚΒ, 8 Ὀ]οπδρὰ. 

Ψόετο. 34,35. ἘΒ]οαβδοὰ δζθου Το ΘῈ 6 86]. 
ΜεῖὸςΣ ἀϊὰ ποῖ ᾿οπιὸ ἴὸ ἴπ6 Πε6Ὶρ οὗ ἴπ6 ρϑορὶθ οἵ 
αοά. 9.46] σατο, [που ἢ ἃ ποπιδῃ ; δηὰ ποῖ οἵ 
Ιδγβοὶ, πὶ ἃ ἀν ! ]οῦ ἰῃ ᾿θηῖ8. ΤῊ Πδιηδ οὗὨ Π6Γ Ππ8- 
Ὀϑηά 15 τηοηοποα ἴοὸ ἀἰδέηρτι 8) ΟΡ ἔγοιη οἴ γβ 
οὗ τ||6 β8πι6 ὩΔ1η6, ἀπά 4130 (0 χἷνο Βίἷτῃ δὴ ἰηΐου- 
φδὶ ἱπ ἴ᾿8 ἔδιης οἵ ἢΐδ 16. ΑσοογάϊηρΊΥ, [ὉΓ ΠΕΣ 
δ 6, ἢ6 8140 ἢ 88 οὐίαϊποα ἃ ρ͵αοθ ἱπ 16 τοοογὰβ 
οὔ ἱδίοσΥ. ΤὍΤμο Ὀ] δδίηρ ὙΠΟ ἢ 886 ΘΗἾΟΥΒ ὈΘΙΌΓΟ 
41] τοιηθη “ἴω {Π6 ἰοηΐϊ,᾽ ἱ. 6. Ὀοΐοτο 841} τῆὸ ᾿ἰκο 
Βονβϑὶ δηᾷ τὸ Ἐοηΐΐο5 απάοτοὰ δθους ἴῃ ἰθηΐδ, 
δήδσ [6 ΤΩΔΉΠΟΥ ΟὗὨ ποιηδάβ, βῆ αἰὰ ποῖ νη ὉΥ 
δοοίάθης. 86 τηδάβ δὴ ὁπεγρεῖς 186 ΟΥ̓ ΠΥ Ορροῖ- 
ΠΏΣ γ. [πο ἀδοεῖνοβ ἴδ6 ἡγίηρς ϑδίδεσα ΌὈΥ τῃὲ 

1 ΕΙΣ ρουτοά. ὅδ. ΟΡ Πεαϊισύγιενομελ, 1. 648. 
2 

δκτν οἵ Βοπιδρο ψΠἰσἢ 86 ῥγοϑοηίδ Ὁ ἢΐπι. Ηἑ 
Ἀ5Κ8 ΟἿΪΥ ΓὉΓ ὙΔΊΟΓ; 816 ΟΠΌΥΒ Ὠίτῃ χἱϊκ, δηά, 88 

νη 8 δαβιτίπρ τ [ἢ βιιοἢ ἃ σιοδι, ὩΣ Ν ὉΞΏΞ, 
ἦπ Δ ὈΟῪ] βΒπο} 88 ργίποοβ υ806ὲ.0 ὅθ (δ κθβ {ἢ 6 
Ββδῃάδοιηο δμῃον-δονΐ, ηος αϑοὰ οἡ ΤΟΥ ΠΑΙΎ Οὐδ- 

Βίοῃβ, δὰ μδπάβ ἢΐτῃ ΓΕ ΩΓΊ. ΤῊ ποτὰ, ψπΐςο ἢ 
ΑΪ80 βἰρη δοα Ὀπεῖοῦ, ΟΧΡΥΘ5868 ἰῃ βΌΠΘΓΑΙ [Π}6 ΤῊΟΓΕ 
8011ἃ ἰοστὴβ οὗ τΐ!κ. Ἦδγο, σβογο ἱξ βίδπαβ μδῖ- 

8116] στ 9. ΘΓΊ, ἐν εἰζηΐβοβ, ἐπ ΠΑΤΤΩΟΩΥ τῖτἢ της 
“880 ὈΟῪ],᾽" τπ6 Ὀ6δὲ ταὶ! κ, τπ6 ογθαπι. ὙΒΕΓΘ ἰδ 
ΔΌΘΟ ἸΟῪ ποίμίηρ᾽ (0 δαμρθεῖ {π6 ορίπίοῃ οὗἩ οἸ ἀδγ 
ἘΧΡοβίίοτβ (οι παστοῦ, Ρ. 88, τοοοῖνοα Ὁ Ηογάος 
4150) {πδὲ δο δηθὰ ἴο ᾿ηϊοχίοδῖο πὶ τῖϊ 186 
ΠΚ. Μογϑονοῦ, ψὰ ποοᾶὰ ποῖ δϑϑιπιο ἴδδὲ τῆς 
ΤῊΣ Κ νσαϑ οαμποί- πεῖς; πὰ, δὲ 4}} ουθηῖβ, (89 ἱπίοχ- 
ἸΟΔΏΠΡ ῬΓΟΡΘΓῪ οὗ παῖ τὰκ} τηπδὲ πᾶν Ὀθθη 
Κπονῃ Ὁ ὅδιδβογαᾶ. Βοίογθ Βοομαγί (οἴ, βογαγίαβ, ῥ. 
145), ΔΦυηίπα δηὰ Ὑτοπιο] 6 Ππδὰ δἰγοδὰν οχ- 
Γοδδϑὰ [Π6 Ορ᾽ πον, δρρτουθᾶ Ὁ ϑ'εδ)ίρογ, (δὲ ἰῇ 

Ὁ ιδὸ Ιμδτΐη δἰπιρυίιπα τολρρθασθ. Βαϊ βαρή, 
δερλεῖ, ἀτὸ ἩΘΌτονν ἔοστηδ οὗ δ ννἱάοὶγ- αἰ πιβοᾶ τόῦιῃ 
ἴον τοιηα, βεοοροά-Ομὲᾷ γ6856]8, γν μοί δοῦ οὗ τοῦ 
ΒΠΊΔΙΪΟΥ βἷ20, Δ τΔῪ Ὁ6 Τοοοσηΐζοα ἰη {86 ατθοκ 
σκάφη, ὈοΥΪ, ἰγουρῃ, ταῦ, [πῃ δοαρλίαπι, δπὰ ἰπ 
16 σσσδη ϑολαϑ' {8 ΡΔ811}), δελοξεὶ (πιοαϊμ), ἃ 
Του πὰ πηρϑϑϑηγο).2 [0 8 ἴττιιθ, ποσόυοῦ, [Πδὲ 
οοηΠπαυρα ἴο ὕδ τιδοὰ διιοης ἴμ6 δον β (1η ἴμ6 ΤᾺ] 
ται) δηὰ ϑγτίδῃβ, δπὰ τμδὶ [6 Βῆδρο οὗἩ {Ππ6 γεβδβ6ὶ 
ΠῚ να Τηοδὺ ΠΟΆΓΪΥ ΘΧΡΓΘΒβοα ὉΥ διυνριώιμη, ὙΠ ΙΘΒ, 
88 (ΣΕΓΟ᾽ Β ργονδγὺ, “Μωοίιι ἐπ δἰπιρειίο ᾽ --α ἃ ἴοτῃ- 

τ ἴῃ 8 πυ686}}] --α Ῥγόνοβ, γ)͵ϑ ἃ δ1ΏΔΙΙΟΥ ἀτίπκ- 
γ 6586. 
618. 26,37. ΤΠ ἢτγθι οὗ 1686 τοσθθ8 ΒἤΟΥΕ 

1Π8ὲ 116 ὨδΙΥΘΟΥ ἴῃ οἷ. ἷν. γγαβ ἴῃ δίοη οὗ 
{ΓΔ ΙΠΟΏΑΙ ἱπίοσιηδιίοη θοδίἀθ [δὲ ἔαγηϊδῃοά ὉΥῪ 
τπἷ8 ϑοηρ. Τλδ Ῥγορμοῖβϑβ ΟΥ̓́ΣΣ ἱπήδστηο- 
αἰδίο, 8611-ον!ἀθηὶ τηδτίογθ. ϑΊβογα, οὗ σοῦσϑο, τημδὶ 
Ἰῖοὸ ἄοννῃ δηά β]θορ, Ὀείογα ἃ υτοτηδῃ οδη Δρρσγοδοὶῖ 
118 ποδὰ ψῖϊ ΒΑΠΊΠΙΟΥ ἀπὰ παῖ]. “ΓΙ νϑύβο ἀθ- 
Ρἱοῖβ ἐπ ἀγοδα αι} τσοσκ δηὰ νἱρὸσ οὗ “26], 848 βῇςε 
ΔΡΡΓΟΔΟ 68 δπά ἀτγίνοβ ἴ8:6 Π81] ἱπίο ϑ'͵θοσα᾿ Β πεϑδὰ. 

ΤῊ ἰογπι σπηρ!ογεὰ (ΥΩ, ὭΓΤΘ, ὉΠ) ΔΙῸ 
ΒΌΓὮ 845 ΟΆ086 Π5 ἴ0 Ποδγ ἴ.6 Ὀ]Ο 8 οὗ [6 ΠΑΠΊΓΠΟΓ, 
ΒΟΠ Πα ϊηρ ΚΠΤΈΚΟΥ, {11 8:6 δηΐβμεδ ΠῸΥ σότκ. 
Υ δΐ 8 τουτί 6 ρἱσῖατο  Βοίοτγο ἴΠ|6 Ὑγαστίου βία πἀκ 
[π6 Κὶπα]οα υγοπλδῃ --- [Π0 ΠΟΑΥΥ͂ ΠΔΙΠΊΟΥ (88 Ηοῖ- 

ἀεγ πον ἐγαηδαιοὰ ὈῸΣ ΓΡΟΣΤΙ, ἴοσ ΩΡ 

18 ΟΩὴ6 ὙὙῶο τΟΥΚΒ μαγὰ ΟΥ̓ ΠΘΑΥΠΥ͂, ἃ [0116Ὁ) ἱῃ ΠΟΥ 
τρις απά. ὙΠῸ βιιϊτίθη σΠεδ ἢ ἄγαν Ὠϊ πη βο ] 
(οοῖ μον, ἢ6 Β0Ὲ ΚΒ ἴο τίβθ, δπα 1}}18 θδ.κ. Ὑνΐοο 
ΤΊΟΓο πο ψυγίτ 68 σου νυ βἰνοῖὶν, απὰ ἀἰθ8. ὙΈΟΓΟ Π6 
1169, [6 ὨΔΌΗΙΥ πϑγγίοῦ. γῆ ἸΠοῦρΙΣ ἴο ΕΒ ΓΟΥ͂ 
ἴα ῬεΟρ]6 οἱ Θοά --- δ]αίη ὈΥ͂ ἃ ψοπιδῃ ἴῃ ἀἰβρτϑοο- 
ἴω] Πιρσὶ, τ ἴσου ἷ8 Κιηἀτοά, ΔΙΪοπο δηᾶ πηἶ8- 
τηθῃΐοα, δῃ ΘΧΔΙΏΡΙΘ ἴο ΘΟΠΑΏΘΙΌΙΒ οὗ ὨυΤγΔη Ὑγοδἰκ- 

π688 Ἀπὰ ἀἰϊνίπορονες. (ὙΥΤΙΖ ἴδ τη σοπάϊοπ οὗ 
ἰοῦ 16] 688 Πη 658, ἤθη 6 βουιπὰ δηά πιοϊΐοῃ 

845 οοδεοᾶ ; ἤδηοα ἐξ βδίδη8 πῃ οοπίγαδὶ τ Ὁ Ὁ, 

τ Ὠἰ οἢ ἀσβογὶ 068 (Π6 νοι πάθα τηδὴ ἰδ ποῦνοϊυ θοπά- 
ἴῃς δηὰ ἀγαννηρ εἰ πθο} ΤΟ ΘΠ σ, δ ᾿Γδθουῖ ἴο γϑ6.) 

4 ΟΥ̓ ἴπο ὨΠΟΙΙΟῊ ἸηοΆΒΌΓΘΑ, 8[1}} ἰὼ τϑὸ ἰὼ Ῥαδϊιδδοῦδ, 89 
ΟΏὯΘ ἰδ6 ο“α]]οὰ »πναἀ, τ6 οὐδοῦ δημ. 
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ψα. 385-81. Βοὶ εδε [Ἀ]1] οὗ βίϑογα ἴῃ 86 ὕὑξηι 
ὉΓ Ὁ ΜΟΒΙΑΒ Οὐδὲ ἨΘῈ ΟὐΠΙΡ Εἴς τπ0 ᾿ οὗ [6 
ἜΧΔΟΤΟΪΠΔΙῪ θη ρἢ. [588 ΔΏΟΥΟ 
γεῖ Ὡϑόίδεσ Υἱὸν. ὅ8Ὸ οδιγίοϑ ΠΟΥ ἤοδτοῖ ἴὸ 8 
ἀϊδίδηὶ δοῦα. ΉΣ δίθεσα 1165 μβοτὸ ἴῃ ἱσπιοπιίη- 
ΘΘΕΘΕΒΙΙ ΥΒΕΕ ΒΕ ΕΕ ΒΈΚΘ ΒΕ ΡΟ ῬΙΜΟ ΟΓ ΗΝ 
σδρίιΔ] ἘΣ ΤῊ τεοίττη οἵ [86 οποῆδῆ,, δοσυδιοτηοὰ 
ἴο ΥἱοΟΥΥ, [δὲ δἰγεδγ ὕδθη Ἰοηρ ἐχ ἱ 
τοῖον οίδη δ δὲ (δὸ πίπάον δϑουο,  ἱπ 

Νο ἐἠῥρεος ὑρν. μὰρήῤμανα: ἀϑην ̓ἀποβθᾳ δὶ πε: 
ξοηχϑοῦοῖγ διπγοὰ δηὰ ῥγουὰ οὗ Υἱ , χἢιδ αὶ 
ἀπὸ ϑμβακοη Α δὲ Ἀὲ δὰμερτμϑβνιρωρς ἢ ᾿ ΟΥ̓́ΣΣ ΒΟΣ 
βοαῖῖ : ἍΤ ἀοεβ 818 εἰιασγίος ἀδῖδυ 1 δο οσὶεδ, 
ΑΙ ΡΥ ; 5 ὙὮΥ ἀοοδ 6 ἸΑΥΤΥ 50 Ἰοηρ ὃ [6 [ΠοτῸ 
ὯΟ ὁδῚ ὃ , ἴο Ὀπηρ υάΐηρε δὲ 1θδδὶ Ἔ --- 7ο 
8ῃου ἃ ἢγεαὶ δι ον δηχιοῖν, ἢ ποῖ ἃ ποίεε ἢ Οὗ ὁ 
πίὶΐο, ποίησ ἷἰ6 δαϊὰ ; δύο; ἴοτὸ ἐἰγίνοα ποῖ ἰπ 106 
Βαγοῖῃ οὗ ἃ ὑείμοε. δ ἱδ εἷδ τοοιδοῦ δ ὑσχί δ, [6 
ἀλη Βοῖο, Ἧδο δὰ δ μοτο Ὀδθεη ἰηνίης 0 ]6. 

85ηεο π86 ἱπ ᾿ἶπ), δηὰ τ ῆδς δ.)ὸ ἰοδοδ, ςοῦ- 
ΘΕΓΙΒ ΠΟ ΟἿΟΣ ποηδῆ. ἘΝ [6 υχίάθ, Ποῦ 
ὙΟΙΩΘΏ, ΠΟΘ ᾿δάϊοβ, τῆοπὶ ΠΕΡ ἰρσἢ ΤᾺΠΚ 88 
το ῖμοσ οὐὗἨὨ ὧδ δ]]- βοπτοσι! σοιηπιδη ον ἀγα 
διουπὰ δα, οοπηΐοτὶ Βοσ. ὙΊΟΟΥΥ, ΠΟῪ 88, ἢ88 
8150 115 οὐσρδοπθ. [{ἢ6 δ85 ποῖ σΟΣὴ6 ἦς ἰδ 
θεοδῦϑο {π686 ἀοίδίη εἶ. Νὸ οὐδοῦ οχρίδηδίοη 
οὗ μὲθ ΠΟΠ΄-ΔΥΤΙΝΑΙ ἷ8 ροββίὉ]6. ΑὨχίϑίυ, ᾿μοσεΐοσε, 
ΪΑ μὰ ὑνν τὰ Βὸοτ ἱω18 ργθοίβοὶυ υἱούοῦυ τπδὶ ἀ6]δγ8 
ἶπι. ΤῊΐδ ἰ5 δὲ ΠΟΥ ἩΟΠΏΘΠ ΒΩΥ ἴ0 ΠΟΥ; ἐἶο 
βαιξογοὰ τποῖδοῦ δάση [πὸ τι51Π 686 οὗἁ ΤΠ οἷ ΟὔθοΣ- 
γδιοῃδβ, δπὰ τὴ ϊ [στη οοπίμ 68 ΠΥ οὐσῇ υγουοά- 
ἱπρ ηυδδιίοηβΒβ' ΤὌ ῥγορμεῖθδβ, νεῖ τ ἀοὶϊοδίς 
ἸΤΟΠΥ͂, 64118 [86 τΟΏΘη ὙΠῸ τῃ8 ΠΟΙ 56), “ ᾿Ϊδ6 
ΟΠ 68." [{ ἐδ 16 πὶβάοπι οὗὨ ἃ ῥυάδ {ππδὶ ἀθοπηδ ἴΐ 
ἱποοποδίνδθο ἰδδὶ βίβετα δου) ποὶ δυὸ Ὀθθὴ 
νἱοϊοτίου ; ΒΟῪ σου]ά ἢ ῥγουθ ποσί δ.6 δραϊηδῖ 
τηἷ6 ἐπείη ἤεδης ΚΡ ὟΒδι ἴο τπόῖ 15 [86 
ἀοἀά οἵ ! ἀπὸ! 100 δοοίψ ἴδδὲ Ὠἰἰηογβ ᾿ἷ8 
οοτης. ΒΟΟΙΥ, οἵ οοτσβο, ἀοίαγπ {8 υἱοῖογ ; ον 
86 τηυδὲ 6886 10 10 ὃὉ6 ἀϊνίἀοὰ. Ἐδ6 τηοῖμοῦ δηὰ 
ἸΟΥ ΟΠΊΘΗ ΠΔΙΌΓΑΙΙΥ ΓὨΐηκ ἤγεὲ οὗ (6 ὈΟΟΙΥ ; ἴο 
το, τπδὲ ᾽δ (Π6 Ρἱ τῇ οἵἉ 4}} νἱεϊογῖθβι Ὑμοὶσ ἴΒΠΟΥ 
το Ῥγοοθθὰβ [0 ῥἰοϊαγο δὲ ρ]θαβυτο ἴΠ6 οοηαμοτγοα 
᾿͵οδδῦτοθ. ΗΟῪ 00} [{π|0 παιδὶ ἴδ ἴἰδΐκο, ὑοίοτο 
ΘΥΟΙΎ βοϊ ἀΐοὺ [δ 6 ἔπτο τηδί θη βομ δ ΟὈὐδίῃδ 
88 ὈΟΟΙΥ, δδεϊριθὰ (0 εἷπι 1 Απὰ τῃδη ἴῃ0 ΠοΔΡ 
οἱ τΟει Υ οἰοἰης. ΤῊ ρυγρὶο χαστηθηδ (Ἀ]} πδῦ- 

Υ̓ 
ἔπ Βαξ ὁδοὶ οὗ πὸ οΟἴδοΓ8 4]80 οὐδ πβ δι- 
τοϊἀογοὰ μι δυτθηἴ5, ΔΙ ΎΔΥΒ ΤΟ ΤΌΣ ὁδο ἢ τηδί θη 

[διδὲ [611 το ὶ8 δῆδγο. [ἡ τΐ8 δισαΐῃ ΠΟῪ ἰδ} κ πὴ 
ΘΟ ἢ ΟἾΠΟΓ, δη ἃ δἰτοδάυ ἱπηαρίὶπο ἐποσηθοῖνοα ἴο Ὁ6 
Ἰοοϊκίπις οναὰῦ 1}6 ξοοάμ ὙΠΟ Ίθογα ἰδ ὈΥηρίης 
γε τἢ Βαυι δι ΟΠ06 ἴϊ0 ΘΟΙΏΘΒ : 
Νὸο ὈΟΟΊΥ, 10 Υἱοΐοτγ --- [86 ΒοΓῸ ἰδ ἀδδά, [89 ΔΙΤΩΥ 
ἰδ δϑιιδιοετοὰ 1 ΑἹ] ἰδ Ἰοβί -- [Π6 σ481}6 4115... ... 

ι Δρυνῖ ΩΣ Ὄὔ3. ἩΠΧΟ Ἰανεσίοθιν οσ- 
Ῥοσδοα ἐδ δοὲ οὔ Ἰοοκίυᾳ οὐ ἴτω ἃ ι, ἴγοεῃ ἃ τῃουῃ- 
ἰδίῃ, ἴοε ἰμδοίδωοθ, ΟΣ ἴσοσῃ Ὠδδῦθῃ ; δ'δὸ ἴσοι ἰ9 ὌΡΟΣ 
οὨδυι θα (φῶ. χχτΐϊ. 8), ὃὉ0 π!0 ἢ Ρογϑοῦδ οὗ 40Δ}1}} (ἔς 
ἴοξ ἀχϑιρὶ9) το γοα ἰὸ 600] {Ποζαθοῖ 68. Φ 

3. ΔΒΓ, 3122) οοσῦτο ΟἿ] ἴα ἐδιίο Ῥαδεαβθ. 1ὲ ἴἊ 
δὲ οποερδιοροοεϊο ποιά. 'κοὸ ἰμο Θοστωδα "απ η,)}} [οἷ. 
ὃ Ἐηρὶε “ πδ!Ἰς." [Ια Ομδμάφο, πόπόγοσ, δ οἰ ογ 
8Δ6 ἴδ) δοῦδο οὗ “Ὃοτυίηρ," “οὐ ᾳ,᾽) ἰὴ ἃ διγόσδῦο δὲ 
ὍὯΟ]1 δ ὈπΙΑγΟσ ὉΪ90 ΘΟΌΏδΟ. 

8 π ΤῸ ἀοαν ὙΦ ὭΥΒ. ὨΥΘ πον ὕο 
Ὀδοὰ οὗ ΔῺΥ κὶυὰ οἵ τοροδιδὰ τοοϊου, κδδλι οἵ εοάϊης ; 
δηὰ ἰπϑεοῦτο 6}920 οὗ ἰὃο το] Ὡς οὔ πδοοὶδ. 

ἴ0ο ϑίρογα, ΓὉΓ ὑπο ΔΙῸ δὶ 80]6 ΟὨΪΥ [ὈΓ] ὀμοὴὶ 

ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΣ σΎῦ 0.8. 

80 ματι {ΠΟῪ ὙἶἢῸ δϑοῖ ὑμοπηβεῖγοθ ἀραδίηδὶ Οοά, 
ἘΦΔΙΙ͂ᾺΙ ΒΟΙΤΟῪ ὕγεδῖκο πεῖν ὑγάθ. Βυῖ [867 ὙΠῸ 
Ἰονὸ ἀοὰ οοπᾳθοτ. Ὑμεῖς ἴγρδ ἱδ {6 δῦπ, ὙδῸ 
Ε|κὸ ὁ ἰκιιθοσζοιηοα Υἱοίου, ἜΥ ΣῪ σροσαΐηρ,, ΟΥΘΙῪ 
δρείησ, ἐπ ατιρὴϑ ρἰογίομεϊγ, πὶ ματγο-  ἶκο ρόντοσ, 
οτοῦ εἰου δ δῃὰ ἀδγκηοδβα. 
Αεοοπηϊ τηυδὲ ποτὰ ὃ σίνγοῃ [ῸΓ ἄοιῃ 

(8δὸ οτάϊπαγ ἀϊνίδίοη δηὰ ἱσαπείδώοι ἰπ ταῦ. 30. 
{6} γεῖῦς, ΗΚΕ ΚΟτοῖν! θέτε 8 ῬΟΡΟΤΑΝ αι ΒΌρΕ, 

ἼΩ ὁ δὲ ἱποσγοάξῦ]ο δπιοῦπὶ οὗ σοῃ)οείατο 
Ἐφ! μκακα, ἀπλίτῃ {τ τοδὰδ δὸ [Ὁ]]Ο : -- 

, ᾽Ψὸ ὌΡΟΣ περ δ} 1- 
. ἢ ΗΓ) ὈΣΠΌΓΤῚ ὈΠΤῚ "- 

ΤῸ Ὀ,ῷ δ᾽ 
ὈΡΩΣ τῷ ὁ. 

δὴ Φ ΚΣ ὉΓΌΪΤῚ Ὑ8}2 ΤΌΤΕ δ᾽ 
Ψ]οεῖοτα σαπά ἐμοῖν ἴοδῖ δα εἰδίβοοη δηὰ 0 

ἱπ (πὸ Ὀοοῖγ. Ηδποο, Μοβοβθ δἷϑο τηδίκοα ῬΏΔΓΔΟ 
ΒΔΥ (ἔχ. χυ. 9): “1 νἱὶ}} ρύσευς, 1 νι}}} αἰνίἀο 6 
ΒΡ0 1}. Ὑπὸ ποϊβδη ἴοῸκΚ 0Γ ρτδαπιοὰ [πδὶ βίδετα 

Μὴ} βηὰ ΟΕΤΣΘΝ) πγυοὶ ΒΟΟΙΥ, διὰ ἔθδς οοπθο- 
ΟΠ ὁ ἀϊνίδίοπ νν}} οοταπιθποθ. 1ὐποα 3-Ὁ 
Ροΐηει οὖν {Π6 πηοϊμοά οὗ [πὸ αἰνίείοη. ἘἸἾγεὶ (11πὸ 
4) 680} Π|Δὴ ζείδ {π|Ὸ τηδὶ ΘΠ 8, ΟΥ̓ ΤΟΠΙΘΏ. 
[80 χδιπηθηΐδ διὸ ἀἰνϊ θὰ. Βαὶ δον {π|8 νγδδ ἀθηο, 
ἀοροπὰδ Ὁροα ἴδ οχρίαπδίοη οὗ πὸ ὅ, μαγὥσυ- 

ἸΑΣῚΥ οὗ 189 ποτὰ 2 )ιΦ δ ἜΡΙΣ). Ὑπὸ ἀἰδίςα!γ 
ὉπάοΥ ἩἘΟΝ ΘΧΡΟαΙ ΟΣ Ἰδδθογεὰ, οὐχί παὺυρὰ ἱπ ἐπεὶσ 

βηρ, το ροτοοῖνο ἐμὲ Ὁ ΣζΥ ταοδηθ ἐδ ΒΟΟΙ οἵ 
ππαϊάεηδ τηοπεοποὰ ἴῃ ᾿ἶπο 3. [1 Ἄσδῃποῖ ὕὉ6 ἀοηοὰ 

εἰδὶ νῷ 5 ὈΟΟΙΥ ΟΥἁ ῬΕΣΘΟῺΒ 88 ὙΧ6]} 45 οἵ τῃΐηρϑ, 
εὖ, Ναπι. χχχὶ. 11. ΖοςΒ. ἰΐ. 18 (9) βαγβ, “ὙΒΕΥ 
ὈΘΟΟΠΙΘ ἃ δροΐ! ἰο ἴδοθο ὙδῸ αν βεγνυϑὰ ἔδοσω. ἡ 

[π 188. χ. 3, πτϊδονγα ατο οδιοὰ γι, οἵ. σας. χχί. 
9, 85 4120 Φ6ζΓ. ]. 10, Ὑοτο ἴδ ΟἸΔ] 688 δ.Ὸ βρόκεπ 
ΟΥ̓͂ δ ὈΟΟΙ͂. ΑἹ ΘὨΏΓΕΟΙΥ ΔΗΔΙΟρΡΌΠδ εἰτὸῦ ὑδοὰ [0 
Ὀ6 πηδάο ἰῃ ἱπίογργθηρ [μ0 οοἰουταιοὰ ἌσΒοταδ ἴῃ 
186 Α4πώφονα οὗ Βορβοοῖθβ : -α 

ἀνίκατε Ἶ 
ἜΝ ὅς ἐν εἰνειδμα ἘΈΘΕΝ 

186 νογὰ κτήμασι δεὶπρ υπάοτοιοοὰ, ποῖ οὗ “86 
πηΐτθο," δαὶ ΣΕ οἵ τϊηρ5 ᾿ ἤγείπιαν. αλε- 

μιν ειμάδολε 141., 'ὶ, 859). Τὸ “ υπῆτο" 
ΒΟΟΙΥ͂ οΘομδὲδἰ5 οὗ τηθῃ, δηϊπ)δο, δὰ ἐπΐηρα. 8.0 ἰνοσα, 

τ ὙΕΙΣ οτὸ τδο πθοῖε οἵ 6 Ἰοαβδ ἑαΐαπ αε 
δοοίῳ. ἙἘῸΤ οδοὰδ ποὸκ ᾿νῸ ΟΙΟΙἢδ δῖϑ δ᾽]ονε. 

Τρῦδ πὸ ΘΓ 7) ΤΙ Γ οἵ Ἰΐπο 5 οοστοδβροηὰβ 

το ἴδ ΘΠ ΏΌΓΣΤ ὈΓΤῚ οἴ πο 3. Ὑ]ιο ἀἰνἰ κίοσι νγαβ 
[8.8 δγβίθπιδ' ἈΦ ΤΩΔΩΥ ὙΟΙΩΘΌ 88 6. ;δὴ, 

4 πο ὩΣ. ΤΌ τοοίδος τορὲϊοο Βοεθοὶζ ὑο μοῦ 

οἶδφε, --- ΔΣι 1 τοί δ 00 Βοέελιον μοί ΟΔΣ στ ΒΟΒῚ, 
ποῦ ἴἢ ΒΕΣΤΠΟΥ πὴ ἰδ διοὶ τηδὲ ἔλογ μβονὸ ποῖ δοδὲ 88γ- 
ἐς ποεῖ ἐδο τοοῖδον που]ὰ τίσι ἰοὸ τοῖα. ΟΥ̓ οῦ, 
ΧΧΧΥ. 4, δοὰ ῬΈρΥ͂. χχἱὶ 3]. 

ὃ Το υἱονίυςᾳ ρμοδδοδὸ ἴσοι ἃ ἰοέθαν υιϊδίοα Ὦγ δο Ἐτο- 
Ῥοότοξ Οἰδυέϊυο ΠΊ., δον ηἶσ πᾳτοαὶ Υἱοίοεγ ονὰς ἔδο Θοίδιδ, 
ἸΏΔΥ θόῖγο ὃ ΘΟΠΔΊΤΩ ΟἿΣ αχρὲδιδίϊοει οἵ ναξ. 80: Κὶ Ζαμδνενε 
"μἴσεγωνι φερύνεμΣ, ὧἱ δΐμαε οἱ ἐεγθαε ταιδδετε: οὐσίαν οϑὸ 
γπῖϊο8 Ῥοροΐ αὐῤιιξενα." ἘἸγοδεϊλίαιε Ῥοίνο, οΒΡ. ὙΜ. 

4 ΟὈφοσυδθὶο δἱδο ἴω οἱ} 8 ἀχροαϊεοῦ. 



ΟΒΑΡΤΈΒ Υ͂. 34.381. 

8ὸ ἸΩΒΔῸΥ πηε6 ἀἱὰ [6 τοοαῖνο ἔπτο οἰοῖδο ({0Γ ἀοπὈϊ- 
ἰοδα ἐΐ6 ἀπδὶ ἔοττο δόζὸ ΤΟΔΙΪΥ οἰρχηὶδοο ἴθ ἀμ] 
Βυτοθογ). ΝΟΥ, ἰδ τοῦδὲ ποὶ ὃδο ογουϊοοκοὰ ἐπδὶ 

ΓΙΌ 16 πδοὰ Ὁ] ἰπ οοπποοζοη τ ὐτὰ ἐμ ἀἰνἰδίοη 
οὔ το εἱοιδια δοοογάΐϊηρ (0 ἴ:6 ΠΌΠΟΙ οὗ τηδί θη. 

ΕΠοονβοσο αἷδο (Εσοκ. χχνΐ. 16, ἀχοορ δὰ) ἐψνμὰ 
88 δὲὶ δσιἷς]ο οὗ ἴδπμδίο δἀογησηθηΐ, οἷ. Τα. 

, 15, ΤῸΣ ἱπείδηοο ; δἷδὸ ἔῃ Ἐζοϊκ. χυῖϊ. 18, {π6 
ἔρυτο 16 {πδὶ οὗ ἃ ποζηδῃ. 7 ιβ ΘΟΒΗ͂ΓΤΩΒ τῃ6 
δῦονο ἀἰνίδίοη, δηὰ Ἴχρίδίηδ ἐδ ὀχ ργοδοίου οἵ ̓ ΐπο 

8: ἘΠ Ο ΩΣ 22. τὸ ὈΨῬΩΥ 
ἩΪΟΒ [6 οἰϊεδιαὶπ ἰδ ἴο τοοοΐνο, Ασὸ ἀἰδεηρσυί δηθὰ 

ἤοπι [6 ὩΛΙΘΪ 7, τ ῖςο ἢ [811 το ἴδ πιδίδσηθ. ΤῊ 
ἰδίϊεν δα δοδυ ει} γ-οο]οτοὰ ἔδπιδὶο ἀγοθδϑι]οῖδο ; 1 
1. ἴοττθοσ ὑὈείομσ ἴῸ ϑίϑοεσα, διὰ δο ἱπογοίοσο ἴὸ 

ν6 Δ κοι 86 ῬΌΓΡΙΘ ξϑιτηοπίδ. [ἐ ἰδ ἔττιο, ϑ 3 Ὁ, 
ἷἴμ ᾿ἐροϊ , τιθδὴδ ΟἿΪΥ ἴο ἀΐρ, ἑ. 6. ἴο ἄγο ; Ὀπϊ (δ 
ερὶτὶ οὐ 10 ῥΘδβαρὸ ἰπυΐϊδ8 018 ἢ {πΐπηκ ποΐ οὗ 
ἸΏΕΓΟΙΥ οοἰογεά, Ὀπὶ οὗ ρα] οοἸογοὰ ραυτηθηῖδ, 
κατ᾽ ἐξοχήν. ϑϑ΄00 ἢ} ΚἌΣΙΤΟΘΗΤΒ ΘΓΟ ΟΓῚ ὈΥ̓͂ ῬΓΙΏΟΘΘΒ 
ἦπ δαιτὶ (εἶ. ποῦς, ΥἹΐ. 26), δηὰ ἀΐδηροίμοα 

ἱησϑ δηαὰ στ] γ8 ; ΟΥ̓ ΤΕΔδΟῚ οὗ ἩΔΟΒ 'ΐ 88 δῃ 
μοῦοῦ ἴοσ Μογάοοδὶ ἴο εδσ ἴμβετ (Ε5:}. Υἱϊῖ. 1 δ; οὗ. 
Ἐοδβοηπ ]]ον, ΔΙογρεπίαπα, ἰϊϊ. 87). Ιε 16 4 ργουὰ 
(δουχδι ἴον δ ίβοσδ᾽ β σοῖδοσ, {πδὶ [Π6 ὈΓΪΠΟΟΙ͂ μδν- 
τσ Ὀο]οΩς Ὁ ΒΟΥ δοῃῆ. Τα τοροεοη οὗὨ [16 

ποτὰ ὈΠῸΣ 2 δ᾽ (πο 4) ἐφ τὸ δ6 ἐδκδπ δὲ 
ἐχργουδαῖνο οὗ (88 ΠΟΥ ογ. ΤἸὴΘ πομπὴ ἀο ποὶ 
ἘΦΞῸΝ .ι88 Ῥοσῖδρδ Ὀθοη δι ρροδοά, οἵ νν»βδῖ {ΠῸῈγ 

ϑοῖνοδ 58}}8}} χϑοαῖνο, ὃυὶ ΘΠΟΥ ΤΟΡΙΈΒΘΗΪ ἴο 
ἐοτμμίμν ἀρ τ ρῶν ἑΐπια πειιδί ἴῃ 

ἵν 80 τηῦς ΕΥ ΔΙΏΟΠΩ 80 ΤΠΔΗΥ ΡΟΙΒΟΏΒ, 
ἷπ ογάοσ ἴὸ πη [δὲ Ήμε 80 ζ.τΤΟΔΕΥ ποοὐοα 
τὰ ἐχούσαις - ὕ.ο ἀεἶαγ οἵἉ ϑἴθοσγα. 

ὁ οὔνέδὲ τοοουπηρ ἴΠ0 νδτΐουβ ἀἰδογοηὶ ἀχρο- 
εἰὔώουβ οὗ {μὶ6 δοουὔοῃ. ΝΟΥ ἷ8 στσθτῃ δ᾽ ουγοὰ τ. ἴὸ 
ποῦοο ἐδ 6 πιληΐο]ὰ ἀπάοδυοτ τπδὲ πανὸ ὈΘ6Π τηδὰ 0 
ἴ0 ὉΠΑΙΖΘ [6 διτδηροιθηΐξ οὗὨ ἐπ6 ψ 1016 βϑοηρ. 
Νεπος ρίογ δ, ποῦ Εἰ γα] ἀἶϊ, ποῦ Βευιποδυ 8 
ἀὐνἰδίου Πο]ἀ8 χζοοὰά. 1,5 ΟἹοσο διίϊζετηριδὰ ἰὸ δὲ- 
ΓΔρο ἴΠ0 ϑοηρ δοοοσάϊης ἴῸὼ δηάΐηρπ οὗὨ δίπαΐϊαν 
δοῃῃ, --- 8ἢὴὴ δἰἰαιηρί [Πδὲ πηῦδῖ ΠΘΟΘΒΒΑΙΥ [41]. Οπ 
ἴα Οἴου απὰ, δ} εγδοη ἰδ οὗ βςς ἔγοηαυοθηῖ 
ΟΟΟΏΓΤΘΏΟΘ, 88 ἴ0 ὈΘΊΓΕΥ ΙΔ ἴπΔὴ ΔΗ ΐηρ 6160 
ἴδ8ο 66 οὗ Ἤοοπδοίουδ αὶ. ὥϑίποο [86 εἰβιαιθᾷ 
βου Ύοσ, ἰδ ποῖ Ὀπ1}} ὩΡ οὗ Τερτ]δν δίσορ 68, ἱς οὗ 
ἙΟΌΓΒΟ σδπηοῖὶ ὃ δι ͵θοξῖ ἴο [6 88 Π|0 ΓΟΙΊΪΔΥ ἰδ νγ8 
ὙΠΟ ρόγεσι ἴθ6 ϑολπάϊηδυΐδῃ ροεηβ. Βαϊ 186 
ΔΙ τεσαῦνο ἴοττη, ἰὼ 15 ρμογίοος ἤπθοάοσῃ, ΘΠ ΟΟδ 
ἴ.6 ρονγοῦ οἵ [6 ϑοηρ ἴὉ δὴ ὀχ γδογ Π 81} ἃ 
1ε τεϑοσηϊοα ἴῃ ἰΐδ 100 ΡΟ Ὀ]Θ ϑίομοα οἵ [860 
ἸτΌΟΚ, οὐ πο ἢ ἴδ σαϊτοηὶ ἤονγο πὶ δυς- 
τορι δα ἤοτοο. 10 που]ὰ ἐσδηθοδη ἃ 1Π6 Ἰἐπιΐτδ οὗ ΟἿ 
Ῥγθδεῦϊ ἰΔ8Κ (0 ἰδ δ᾽ Δ ΟΟΙ) Ὀούτγοοι ἴΠ0 
ΥΑΤΟΌ Ῥτοσυοί(οη8 οὗ ἴΠ6 Η Τὴ 186 ὙΠ} Γεΐ- 
ἐτϑῆςο ἴο 1Πΐ8 Δ ογϑεῖνο όσα. 1,9 ἰδ βυδῆςο, {πδὲ 
ἴῃ 16 τοπάεσίηρ οὗὨ [86 οτμίπδὶ τὸ ἴδλνθ οπάραν- 
οτοὰ τ ρσἷτγο Ῥχοτηΐποποοῦ ἰ0ὸ πὸ ἀο] δου οὗ {Π0 
Δ} εϑώοα 28 18 δρρϑατ ἰῃ τΐν βοηρ οὗἉ 1δοθογδῖι. 
Απὰ ἐ)Ὸ ἸΔδπὰ χουϊοθαὰ ΤΟΣ γϑῶσθβ. Τἢ686 

ποιά ἀο ποῖ Ὀεϊοῃρ ἴο 116 δοηρ; Ὀπὲὶ οοπποεὶ 
ἐμοπιϑοῖνον τῖδ [06 Ῥχοϑθθ παυγδινο, δὶ οἷ. ἱν. 24, 
ἰηῖο ἩΔέοῖ τ[86 ροσσὰ γ,ὯὯ8 ἱπβοτίθα. ἊὉ"Ῥ 

1 {81 ξοῦοεαὶ ἀχρίοποίϊου οἵ Ἶ, 86 οἱοῖδι οἵ ξδ:- 

»σαὶο “' ποεϊκοῦ ἴῃ οοΐοςξθ," ἰδ ἴο Ὅο Ῥεναδοττοά ἰο ἐδο 
ἴθῦτο ἀαδηΐθο " εα Ὀτοίδοτοῦ ἰπ οοἱοξ8,}) δἀορίοα ὮὉγ τ. Οδδϑοὶ 
ἢ. δὶο ἱξοιιριδίϊοι οὐ ἐδ μοϑδαβο. Ἐοϊϊ (ὁ χ. ΧΧΥ!. 86) 

Ῥαμασκο (Ὠδὲ ἴα ἔμ ΟἿΪΥ Ρδδοδβο σθστο (20 τοι ὮΓΣ Ἢ 
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ΒΟΜΣΙΕΤΊΟΔΙ, ΑΝ ῬΕΔΟΤΊΟΑΙ, 

Ῥόθοτδα, ἔθ Ῥγορμοῖίς προσ. Αὐορ ὑ8ὸ Υἱο- 
ΔΟΥΥ, Ῥοθοσϑῖ δίηρα ἃ ΠΟΌΪΘ δος, διὰ τμογοῦ 
ΘΏΔΌΪΟΘ 0.8 ἴο ΤοοοχηἷΣο ἴπδὲ 16 δρίγὶϊ Ὑ πο ἢ οἱ. 
τηδῖθα Πὸσ ἷδ (06 δρίγὶὶ οἵ ῬΓΟΡΏΘΟΥ. Τ6 ΟΥΒοΓ 
Φυάροθ μεν μευ Ἰ|κ Βουβοὶζ, θὰ} [ΠΟΥ ἢδνο Ἰοῖς πι8 
ὯΟῸ δοηχδ οἱ Υἱοίογ. Βι, ἱπά ΠΟΥ δῖθ ποῖ 
δοϊὰ ἴο πᾶν ὕθοῃ ῬΓΟΡΟΙδ. ΠΥ Ῥτορ]ιοις 
ἰομζτιοδ ΔῊ δὶπῷ. ὙΥΠ6 ΡΟΘΙΎ ἰδ ἃ δβδογοὰ δχί. 
ἘῸΥ τ|δὲ σεδδυῃ, 4]]} ῬΌΡΡΟΥ 8. ΒΌΪ πὸ Ὠγτηη 
ὅπ ᾿πάρτοοηϊ ἀπὰ αἰνἧπο τοἀδοιιρίίοη. Υ̓Βαΐουοσ 
(πὸ Ῥτορδοὶ δ066, ἢ6 Ῥγοςϊδὶπι8β δῃὰ δἰηρβ ἴὸ [16 
ΠΔΙΡ ΟΥ̓́Τ ἢ. Ὗγδι θοϊονοά, πδὲ τΠΟῪ δρδῖίκο. 
ΤΊΘ ΤΌΠΟΥ] πότ οἱ αοὰ δύθ ΔΙ ΑΥΒ ϑρόκθῃ 
οὗ δῃὰ ργοδοιμιϑὰ τ} ΟἿΠΟΓ Το ρΌ68 δηὰ ἴῃ οοδίδις 
δος. Τδυδ, ἤοπι ᾿ανίἀ᾽ 8 τἰπιὸ 11}} ποῦν, [86 
στοῦ οὗἨ Οοἀ μαβ6 δυπρ. ΗΔ) ] 6] }8}} 5 110 ΚΟγ- 
ποῖο οὗ 811 ΟΠ ΌΤΟ Β- ΠΥΤΩΠΒ. 

Βαϊ, [πὶ δ τρϑναιύόρε “κε Μορο Δθῦ ΠΠΠαΙ, 
βδῃρ διθοηρ ἴδ6 » 80 [Π6 ΡΓῸ ΒΟΉ ἰδ 
πο τοηδηδη με ΩΝ ἥμε ̓ἰπιὶι5 οὗ ἜΣ Ὑ 
ἀμ ματὴὰ ἰν ἴδο φ»γοάασς! οὗἨ Ῥοραϊασ ἔδί τ, 
[0 ἀΘΟΔΥ οὗὨ Ἰἰνεγδίυσο ἰδ θουσπὰ Ρ ἴπ ἴΠ6 ἀθοδῪ 

οὗ φγορβοιὶς ἱπβρίγαϊίοῃ. ἘΠ γτηθβ ἀπά γοσῦα] ἀθὸ- 
οΥ̓ΘΙΟ"5 ἀο ποῖ ΓΟῦ86 ἴΠ6 πηδ8δε86. Βαὶ ὙΠ Θη τ[δ0 
Ὁ] πὶ ποατγὶ, τοἀθοτησά, δι γῖ Κ68 ὉΡ 118 Εδδίθσ- δος, 
1 η ΘΟΥΕΤῪ Ῥ.186 ΜὉὺ}} θθδὶ ΓΟΘΡΟ ΘΒ. 

ὅΤΑΚΚΕ: ΑἸΙποῦυρῖ αοἀ .Δ8 ποῖ οοτηπἐῖοά [ἢ 0 
ΤΕ Ό]Δὺ οδῆοο οὗὁἨ ργοδομίηρ ἴο σόοπιθπ, ἢ6 88 που- 
ΘΥΠ6 1658 ΤΏΔΗΥ {{1π|66 ἱπηρατίοα Ηἷθ Ῥγορμοῖς ϑρἐτίε 
ἴο τοπι, δὰ τπτοῦχ ἴπότὶ 88 δροΐκθῃ ι 
εἰΐηρ 5. -- ΤῊ δάμκ: ΑἹ] ὙΠῸ βῆδγο ἱπ [56 Ὁ6η6- 
βι6 οὗ ἀοά, βιιοι]ά δ]δὸ Ἰοΐῃ ἱπ Ὀγίπρσίπα Ηἱΐπι 
ῬΓΑΐδ6 δηὰ [δὴ κϑρίνίηνς. --- ΟΚΕΙΑΟΘΗ; ΑἸ δρθ ἴῃ 
ὙΠ ἢ (6 δι δ᾽ πιὸ, πἰρη- πτοῦρῆι, δηὰ δρὶ τοὰ 
δοὴρ οουἹᾷ 6 (ΠΟΙ , ᾿δουκὰ ἢι}} οὗὨ τϑβι]6 88 
δὰ ΠΥ δηϊδροηΐβεὶς τηονοσηθη δ, 82 ΟΟΓ ΔΙ Π]Υ 
ποῖ ὙΠ Ποῖα ἄθορ δπὰ ᾿ἰνίηρς οοῃδοίουδηοδο οὗ 186 
ἢ δηὰ χἱουίουβ οδ ἑἰς οἵ [86 ΘΟΥΘΏΔΗ -ῬΘΟΡΪΟ. 

ὙΥΟΒΡΟΘΎΟΕΒΤΗ: Ὅ,6 ἰἰδνὸ ἃ βοηρ οὗὨ ΥἹΟΊΙΟΥΥ ἰῃ 
Ἑχοάπδβ; νὸ ἢδυθ ἃ δος οὗ Υἱοίοσυ ἱπ ΝΌΤΩΡΟΙΕΒ; 
ἯΘ ἴδνθ 8 βοὴ ΟὗἁὨ Υἱοίοῦυ ἰἢ 1) 6 ΟΤΟΠΟΙΙΥ͂ ; ἨΘ 
δύο 1πἰ8 δοης οὗἁ Υἱούουυ ἴῃ Φυάροδ; τὸ δνὸ ἃ 
Βοῃζ οὗ Υἱοίοῦυ ἰῇ [πὸ ἢτβέὲ οἵ ϑβ3'δη)θο); τὸ ἤδαΥύθ 
ἃ Βοηρ οὗἉ νἱοίογῃυ ἰδ ἴπ6 δϑοοοῃά οὗ Βαιαθοί; ΝΟ δυο 
ἐἰὸ δοηρ οὗὁἩ Ζαοδαγίδθ, δπὰ τ Μαρηΐβοοῖ, οὐ δου 
οὔ 186 Βἰεβδοὰ νι γαίη, δὰ τῆ6 βοης οὗ δἰ πιθοῦ, ἴῃ 
16 αοπρεὶ; δηὰ 4}1} [ποῦ δοῦρα διὸ ῥγθ 65 ἴὸ 
116 ἡδὺν βοηρ, ἴΠ6 δοηρ οὗ Μοβοβ δπὰ οἵ ἔδ6 1δτῦ, 
ψ ΐο ἢ ἐ86 ϑαϊηῖδ οὗ ἰῆο ΟΒυτοῖι χἱοσβοά, ΠΌΙΩ 41} 
πδίοῃβ, νεῖ }} δἰ, δὲ {Π|0 ΟΥΥΒ[Δ] 808, πὶ ἢ [86 ΠΔΓΡΘ 
οἵ Οοά, πο 8]}} 16 δμοιηΐθα οὐ ΟἾἸτῖδι δηὰ Ηΐδ 
ΟΒατοἢ πὶ}} πδνὸ θθοη δυρναποᾶ, δηὰ τπεὶν Υἱοίοῦῦ 
Μ|1 θῸ οοηδαπιπιδίοα ἴοτουον (ΒΟΥ. χὶν. 1-8; χυ. 
2-4). --- ΤῊΒ ΒΑΜΕ (οἢ γογ. 17) : Ηρτζο, ἰπ δα 
δὰ Αδμογ, ἰβ πὸ δοοοπὰ ᾿ἰἰπάσαδησο ἢ 268] [ὉΣ 
Οοά δ οδιιθὸ; ἴπ6 οἵοῦ γδὲ ἔπδί ἴῃ [020 οδϑὸ οὗ 
ἘΘΌΡΘΩ -- ΘΟΙΙρασϑῦγνο ἀϊβίλῃοο ἔγοσῃ [80 0606 οὗ 
ἀδηρον, δὰ συγ] οοσυρδίοη (560 τϑῦβ. 15, 16). 
ΤΟΥ ὙΠΟ ᾿ἶνο ᾿ῃ οοτηπιοτοίαὶ δηὰ πιδυϊ εἶ πιθ οἰ εἶθ 8, 
6ῃ ἴῃ νου] γ Ὀπδίποδβ, ΔΙῸ τοιηρίεἀ ἐπ ιν 
τποῖτ οὐσῃὶ που] αἴ γ ἱπίογεθὶ ἴο [Π6 οΔΌ60 οὗ δῃὰ 
Ηἰ6 Ομυτοῦ. ΤΟΥ ττῆο 1Ππ8 δοῖ, ἰπιϊδο Δ, δηὰ 
ἔοτίδϊε 186 Ὀϊοδαίηρ οὗὁἨ Ποῦοταμ. 4150 ὙΠῸ 
Ἰΐνο ἰῇ ΘΟΌΠΕΙΥ Υἱ , Τοιιουοὰ ἔστομι ἴπὸ ἀΐῃ οὗ 
ΘΟΒΙΓΟΥΘΙΕΥ, δηὰ οηραροὰ ἰπ ἰδιτηΐπρ δηὰ ΟἿΟΣ 

ΟΟσΏΣΘ, ΡΒ. αχχχίκ, 16, 1ἐ αἰφτιδοα ““ἰο ποαγο." Βοδέηδοι 

(Βιδι. Βεροε., 1. 610) φαγδ: “ΤΌΘ ναὺ ὮΓΣ, Ροὶδ ͵ 
Ἡοῦτον δεινὰ Ασδυίο, οἰφηΐβοα ἐο ἀὐῤοεγοῦν, 'παλα υατὶ 

8ο. ἴ οοἷοξ ; διά ἴδ ποὲ πϑοϑδβασῖγ δρροὰ ὑο ποοάϊοποεϊκ." 
Οἵ. οἷοο Βδοδιιδηη, ἐπ ἰϑε. -- Τ8.} 



108 ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ σὉ0Ὁ06Ε8. 

ΤΤΙΓΑΙ ἀκρὶς ὑμμιίυς: Βατὸ βίτοης ὑδηιρίδιοηβ ἴο ᾿ἰγθ 
ΤΏΘΤΟΙΥ ἴο 
Ὀτοι γθη, δὰ ποῖ ἴο ᾿δίθῃ ἰο ὨεθΟΓΘΑἢ ΒΒ νοΐοο, δηὰ 
ποῖ ἴο οοκ ἰο Βαασα Β βίδηδασά, δηὰ ἔρῃιν Οοά ε 
θΔ1116 ἰοροῖμοῦ πὶ (Ὠ 61 βὲὶ [80 ΒΟΓΟΒΥ δηὰ 
ἰπ δά 6} Ὑμοἢ 888811 ᾿ἷ8 ΟΝ υτοῖ. --- ΤῊΞΒ ΒΑΜῈ 
(ου νϑγ. 18) : Ζθθαϊπη δὰ Ναρμίδὶΐ, πῃ “«ΟΔ} 1166 
οὗ {86 ΟΘη1168,᾿" βοῃὲ [ΟγΝ σμδσηρί Οἢ 8 ἴο 186 [τὰ δ 
θ61}6 Ἰη5ὲ τ1ὴ6 ὁποιηῖοβ οὗ ἔθ Ηϑῦτγονν ΟΠΌΓΟΣ ; 
δὰ {Ποῖ ἰδπαὰ γγὰ8 δβδυνδγὰδβ Βοηογοά 88 πὸ δοθῆ 
οὗ ΟἈγίβε᾽β ῥσθδο ίπρ (ϑο0 Μαῖϊ. ἱν. 18), δῃὰ ρανθ 
δἱγ ἴο τῆδηγ οὗ [80 Ανοδβῆϊοβ, 6 ἔσβι σ δι ρΊΟἢ 8 

ΘΙηβοῖνοθ, δη ἃ ἴο δίδπὰα δ]οοῦ ἔγοτα τον [ ([ἣ0 50 ἸΣΤῚ 
γ88 οὗ {π18 που]ά. --- ΤῊΞ ΒΑΜῈ (οἢ τεσ. 31): Αἴἶδς 

οἰποϊίίουδ οὗ [πὲ ᾿δῃηροδὲ οἱ δε οἷ6- 
ΤΩΘΏ(Β, Δηἀ [Π6 γθὰ οὔ ἴδ οοτθαίδσι(δ, δηὰ ἐδ 6 
αἀΐῃ οὗἨ δγπιβ, δπὰ βῇροϊ οὐ δδΐι]ο, ἀοθογ υοὰ τὶ 
ἩΟΠΟΓΙῚ] ΘΏΘΓΡΥ ἴῃ [815 ἀϊνίης Ροσδπι, ἔπ δὰ δὰ 
Τοδῖ ; ἃ Ὀοδυῦξι! οοηίγαϑὶ, δη δὴ δι] σὴ οὗ ἴἢ6 
ῬΕΔΟΘΙᾺ] οδὶ πὶ τ ὨΙ ἢ Ὑ{1}} ᾿σεν δ] πθο ἔἶπ6 δίοστη 5 
οὗ {π16 του] ὰ νυ}} δ 10]]οὰ ἴῃ [6 ϑδοῦδι οἵ Εἴογ- 
πἰΐγ. --- ἨΕΝΕΥ : Απά γγ|8}} Βεοά ἰδ Ὀδεη ἴΐ, σσβοα 1.6 
ΟΠ το οα ἀπά [Π6 ἰγὶδοβ δοὰ τοῦῖ, του δὰ ὕθοει 
ἀπ νξόσια λαα ωραϊκοὰ ἐπ ἐδα 78ατ ο7 (λὲ Ζο τα. ---- 

Ἑ. 
οὗ τ0ὸ Ογβδη (ἢ δραϊηϑι 0 δρί τ τι] 5186- 

ΕΟ ΒΤῊ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ἘΠ ἹΒΟΟΒΒΙΟΝΒ ΔΗ ΟΥ̓ῬΕΞΒΒΙΟΝΒ ΟΥ̓ ΤῊΒ ΜΙΒΘΙΑΗΙΤΕΒ. ΟἸΘΕΒΟΝ, ΤῊΒ σ᾽ 8 ἮΒΞΟ ἘΞΌΒΒΒ ἘῸ 
ΒΒ πιχνα. 

Τε Ἀεαΐξαπίίες ἰπυαάς ἰδὲ ἰαπα εευθη ψεαγε. εταοῖ οτος 0 υελουαῖ, απὰ ἐξ α--- 
δισεγοα ἑἰλτοισὴ α ρ»τορλεῖ, ισλο τοραΐπαάς ἐΐδηι 0} ἐλοὶν εἴης. 

ΟΒΝΑΡΤΕΒΎΙ. 1--10. 

1. Αμὰ (δο ομἰΠάγοῃ [80}8] οὗἉ [βγϑρὶ ἀϊᾶ 601} ἴῃ (86 δἰρῃύ οὗ ἰμο Ι,οτὰ [Φόβον] : 
2 διὰ (86 Ιοτὰ [96 ῃονδὶ] ἀ 6] Ἰνογθα μθπὶ ᾿ηΐο [ῃ6 Βαπά οὗ ΜηΊἀΔη βαυθὴ γϑᾶσβ. Απᾶ 

(Π6 παπᾶ οὗἩ Μ|ιάϊαη ργονα θὰ [τ)ῦ88 δΟΡῚ δραϊπδὶ [ὉὙ61} [εγ86] : απά Ὀδοδῦβο οὗἔ 
(86 Μιαάϊδηϊΐοβ [86 Ομ] άγθη [80}8] οὗ Ιβγδϑὶ πιδᾶθ ἴθι (06 ἄδπβ [στοίο68] ψ πο ἢ 
αγὸ ἴῃ ἴμ86 πιοππίδίῃβ, ἀμ [[1}6] οαγθβ, ἀπᾶ [6] βίγοῃρ Βο] 48. Απᾶ δο ἴξ νεϑδβ, 
ψΏ6η [6γ86] Πδὰ βόνγῃ [μὲ δοϊ461}, (πδ΄ (ῃ6 Μ|ΙάΙΔηἾ 68 οϑτὴθ ὑρ, δπᾶ (π6 Ατηδ] οἰκῖὑθβ, 
δηᾶ [86 ΟΠ] άγθῃ [80}8] οὗ (86 Θαβί, ουθὴ (ΠΟῪ σΆΏΘ ὮΡ δρϑίηβ ἴμβο [πὰ 
ΟΥ̓ΘΣ {Π6π|}:} Απᾶ ὑπο ν Θποδιηρθά δραϊπβί [ἀροη] (δεπι, δπᾶὰ ἀδθδίγσογϑα [τυϊη 64} 
{Π6 ἴπόγθα86 [ργοάυορ, οὗ. θυ. χχχὶϊ. 22] οἵ [Π6 ϑαγίὰ, {1}} (οι οομιθ υπίο ὅδζβ : 

ὅ δῃά Ἰοἢ πο βυβίβῃαπορ ὅ ἔοσ [11] [βγ86], πὶ [ἢ 6 ΒΏΘΘΡ, ΠΟΙ ΟΧ, ΠΟΙ 888β. ΕὉΣ {ποῪ 
ΟϑΙὰ6 ἀρ ὙΠ (μον οαίι]6 δηθὰ {μον ἰθηΐβ, δῃα ΨΠΘΥ͂ ΟἈπιΘ 88 ρ,ΆΒΒΒΟΡΡΘΙΒ []Ἰοσυδ8] 
ἴοσ του ξυαο ; 705 θοΐδ ΠΟΥ δηᾶ {86 ὶγ οϑῆμθ]8β σγοσο ψὶβοαΐ ΠΌΣΟΥ : ἀπὰ {Ππ6 Ὺ 

6 οπίεογοα ἰπΐο {π6 Ἰαπᾶ ἴο ἀοσβίγου [τυΐϊη] 1. Αιπά ἴβγ86] νγᾶβ συθβϑίν ᾿ππ ρου" α 
[τοάπο64] Ὀδοϑαβα οὗἨ ἴμ:6 ΜΠάϊδηύ68 ; ἀπά (μ6 ΟἸ]άσθη [8008] οὗὨ 15γϑ6] οσϑα υπΐο 

7 ιἰδ6 Ιογὰ ΠΣ Αμάᾶ ἰὺ οᾶπιθ ἴο ρᾶ88, θη (16 οἰ] άγθη [80}8] οὗ [βσϑδὶ 
οτἱθὰ υπίο ἴλ6 1οτὰ [96 ον} θθοδῦβο οὗ [16 Μιαϊδηϊίοβ, Ταδὺ (μ6 Τοτὰ [Φοβονα 
βϑηῦ ἃ ρσορμϑῦ υπΐο ὕπ6 ομ]άγθῃ [8018] οὗὨ [βγϑὲ], το [πᾶ μ67 βαϊά υπίο ἔχθση, 
ΤΉ 8611} (86 1οτὰ [96 Βόνϑμ, [86] Οοα οὗὨ [8γ86]1, 1 Ὀσουρῃ γοὰ υρ ὅτοια Ερ᾽ρε 
[εὖ 1 ϑ6πι. χ. 18] ἀδπὰ Ὀτουρσῃύ γου ἔστι ουὐ οὗὨ [86 Βοιβθ οὗ θοπάαρε [Εχ. χιῖ. 8]: 

9 ΑΠπάα] ἀοἸ]ϊνογθὰ γου ουΐ οὗ [86 παπᾶ οὗ ἴΠ6 ΕρΥράδηβ, δα ουἱ οὗ [86 Πδηά οὗὨ 4}} 
[δ΄ Ορργϑββθα γουὺ, δῃὰ ἄγανθ ἴμθιι ουἱΐ ἔγοτι ὈΘΌΓΘ γου, δπὰ ρᾷὰνθ γοῦ {πε ὶγ Ἰαπᾶ : 

10 Απάᾶ 1 βαεϊά ἁαπίο γου, 1 απὶ ἰμ6 Τοτγὰ [9 ΘΠ ον} γοὺσς Οοᾶ ; δα ποὶ [γ 88}8}} ποῖ 
ἔδατ, ἵ. 6. τουοτθῶοθ } (ῃ6 σοαβ ΟὗἩἨ [89 ΑἸημοσίίθβ, ἰπ ΒΟΒ6 ἰαπᾶ γα ἀπ|}}} : θυΐ γο δανϑ 
ποὺ ΟὈΘΥΘα ΤΩΥ γοΐοθ. 

ἘΈΕΧΤΟΑΙ, ΑΝ ΘΒΑΜΜΑΤΥΊΟΑΙ,. 

ι ας. 8. -- ἼΨ ὉΡ ΟῚ : δεσταῖιν, τι οδπιο τρ ρονν Βΐκα, τ᾽ τ σαξοο ἊΡ ἀφαύποε Βίτα.» Ὅτ. Οαμροὶ σαρρίοε ἩΓΤΕ 
«δας Ὁ, διιὰ ΔΟΟΟΣΟΪΏΚΙΥ τποῖκοα ἴ Ὠἢπλ᾽" Τὰ ἰοὸ (δ6]4.,7 Βυὲ δΔιπουρὰ ἰδ16 τουδοχίηᾳ δυϊίδ ἔδ6 δοειποοίξοι, δ σοξτνα. 

ἘΣ ποῖ, 16 οδπσιοὶ Ὀ9 δυρροδοὶ ἐμπαὶ ἐδο Ἠοῦτον τίν πουἹὰ Βαγὸ Ια ἴδο δοουρείῖνο βὔφε ὍΣ πποχργοδοὰ "ἴ Βο Βαιὰ 
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ἰοἰοράσκα ἴο ταύπε δοοκ ἴο ἐξ ὉΥ σωϑδσ οὔ ἃ Ῥτοθοῦῃ, Φαρϑοΐ8 }}} δοα ἰδ ἰοιδδε οουἹὰ 8ὸ Σ08 11} ὃο χτοξεετοὰ ἰὸ διοΐδος 

Βοῦι. ὙῸΡ Ἀγ ΑἸΟΡῚΥ δὰ ἐδ ἰᾶθα οἵ ΒΟΘΈΙΗΥ, ΜΈΔΩΝ ἐμ ρτοοοάιηρ ΓΊ Ὁ Ἰαδ ποσχρτοδθοᾶ. ΙῸ Πκφ τββῶ- 
δον, ὈΣΤν, ἴ8 ἴδο Ὡδχὶ Τοσϑο, ὀχρίδιηδ ἰδὲ (09 “ἰ ἀποδιορέης " πδδ “" δραίποὶ " 1789] --- Ὡδὰ Βοδέϊο ῬΌτροθοα ἰὩ 
νἱσα.-- 5} 

[5 Υες. 4. --- ΓΠΟΓΤΟ : Ῥτ. Οδδδοὶ, 1εδεμενεἑ είς, π αθδοθ οὗ 9. Ββο δἷδὸ Καὶ! : “ΤΏΟΥ ΘΔ πὸ ῥγουϊδίουθ (ὑτοάτοθ 
τ 

οἵ ἐμ δοϊὰ) ἴπι Ιαγϑοὶ, διὰ τοέξ μοῦ δῦθθρ, ὯῸΣ σδέξιθ, ΠῸΣ δδα." Ὦσ. Οδδϑοὶ, ἴῃ δ Ἰοοϊῃοίο, κἴτοθ ἃ αἰπηρὶο σοίβθῃοο ὑο 
2 (Ἔγοῦ. χῖν. 12 (18), σβοσο, δοπόνοσ, ἴδ 9 ποσὰ πη ὈοΘΟΏΔΌΪΥ τοϑδῦϑ δηγίμης “ 4} 1γο."" Βοσίμβοαι δορί ἐδδὲ σρϑδῶ. 
ἰβᾷ Βασὸ ; ὈῸϊ οὗ. ο᾿. χνὶϊ!. 10. --- Τα.] 

ἘΧΡΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ΡΟΟΤΈΙΝΑΙ, 

γεν. 1. Απὰ σοόμονδὰ δοϊνοσοᾶ ἔδοσα ἰηΐο ἐμ 
Βεαυὰ οὗ Μ|ιαίοη. ΟΥἁὨ ἴἱ6 ἀοατῃ οἵ Ποῦογδἢ δηὰ 
ΒΔΓΑΙΚΣ, ΠΟ τηϑῃ ἤθη 15 τηδὰθ; ἴῃ6 Ῥ68ο6 Ὑγῖς ἢ {πο ὲγ 
ἔτεα ἀδεὰβ ῥγοσυγοὰ Ἰδδιοὶ ἔοσῖν γοαγθ. Βαὲὶ (Πο086 
Θϑβ γογῸ δ γοδγν ἰοσροίδη δρδὶῃ ; δηὰ νυ ἢ} ΤΏ ΘΙὰ 

ἴδε αοἀὐ Ὑ}οδ6 Ν μϑν δά Ὀεροϊίοη τπθ. ΤΒθη 
ἔγεβ ἢ θΟπᾶδΔρο δηὰ το ΘῈ  οΔΠ16, δη τοι ἀϑὰ ἴῃ 6 
ῬΟΌΡΙΟ οἵ Ηΐπὶ ψἼΟ δ᾽οῃδ οδὴ βᾶνθ. ΝαΠΙΘΤΟΙΒ 
τῦδοβ οὐ Θδβίθτ ποιῃδαθ ἱηνυβάοα, ρ᾽πηάογοά, δηὰ 
ἀεναδιδιθα ἴῃς ἰαηά, ὅδ ἰγδπβ)ογαδηὶς (Υἰδο8 σου] 
δὶ τἰπδὲ ὕστοο οἶος τΠθ ΠῸ δβυσῇ γοβίβίδησοο 85, δ0- 
οοτάϊηρ ἴο 1 ΟἬγοη. υ. 10, 19, [ΠΟΥ οσο δΔ0]6, δὶ ἃ 
δῖε ἀδίθ, ἰὸ τβακο δραϊπεὶ {6 Ηδρατίῖοβ, Φοῖατ, 
ὙΡΡΝ διὰ Νούδθ. Ὑὸ ῥγεδοπὶ ἱπυϑάθσβθ δῖῸ 

εἰ Μιάϊαπ, ἀπ ρροδὺ ἴῃ ἰοαραθ Ὑὴ ἢ} ΑἸ] Κ 
δηὰ ἴΠ6 ““860η8 οἵ ἴΠ6 οδδι. Τθο Μιάϊδηΐοδ δγὸ 
ἩΔΠΟ ΟΠ ἘΠ δ65 ἷπ (Π6 ἀοδογὶ οὔ ϑ᾽παὶ, ἴῃ τῃ6 
πεὶρ Βυοτμοοὰ οὗὨ ἴπ0 ΜοδΟΙ68, ἀπανγοτίηρς θοίι ἴῃ 
ὨΔΙΏΘ δ ΤΠΔΏΠΟΙ οὗὨ ᾿ΠἿὉ ἴο τη0 Βεάουΐη8. ζπ (ἢ6 

ΘΟΠδΊΔΩΣΥ ΟσσΌστίς ἰπίοτομδηρα οὐ Ὁ δηὰ 3. (πι 
αυὰ δ) ἴῃ [56 δοιχιὶς ἀἰΔ]οοίδ, [16 Ατσδανὶς ὑσῆριιθ 

ΘΟΟΙΩ8 0 Ὀγοίεν (6 3, ψ Ὡ 6 [86 ΗδΌγονν ἰῃο π68 
τὸ ἴ86 Ὦ (εἰ. Τἰαπδίι δηὰ Τί ποι). ΤῊ Βοάοαυΐη 

ἀοτῖνεβ δίδ πδιὴθ ἤγοῃ ἔπ Ατσδοῖς ΣΤ ΥΝΝΩ, 180 

ἀεβοσί ; δὴ δχργοβδβίοῃ οὗ πῇϊοῃ ἴπο Ἡρῦτεν ὙΦ, 
ἴο 6 ἀοδοϊαῖο δῃὰ νυδϑδίβ, γοδα Σ]Ὁ του πά8 οθ6. ΤῊΘ 

ἀογ νδιΐοη ἤτοι ἼΦ ΤΩ, (ΟἸπηοΥΥ οὐττεπί, 6 ἴθ0 
τις 4), δἴποθ [06 Ῥγοιηϊποπὶ ἰάθα οὐ {πὸ ἴοστη 
Βεάοαϊῃ ἰδ Ὠοϊ ἃ ΤΕΐδιοπος ἴο ρδβίῃσε ἰδπάβ, ὑι το 
[πὸ ἀεδεσί. Τῇ παᾶπιο Μ|ίάΐϑη τηδη 68} Υ Ὀοὶοηχβ 

ἴο 86 δαῖιθ τοοῖ--- ἸΤΘ᾽ θείηρ [Π6 8810 δῷ 

ΞΖ, ρυϊπιϊνο Βεάαισίη, νέο, ἸΚα ἐ6 Τονγαῖβ οὗ 
[86 Ῥγεδεηῖ ἄδυ (ΕἰτοΥ, χῖν. 987), ϑηραροα ἴῃ {6 
ΓΑΤΤΥηρ γα Ὀοΐνγθθη [ἢ ἘΠΡΟΤΕΙΣΣ δηὰ Εργρί, 
διὰ 1π ΚἜΠΘΓΑ] ρΡ᾿]Π|αρσο. Νοὶ 411 ἀοβοσὶ ὑγὴρθβ δοαβὶ 
1ἴὸ δβα ἀοδβοοηΐῖ, 88 1 ἔδοϊὶ [6 8} τη] 68 πὰ 
186 ΜΗΙΐδηϊ65 ἀἰὰ ποῖ Ὀοϊοτρ τὸ [Π6 δαπηο ἴθ ΤΩ] Υ ; 
Ὀοῖὰ, μουγόνογ, [0] ονοα οἰτηϊίαν τηοῦο8 οὗὨ ᾿ο, δπὰ 
ΒδΏσΘ δ΄ δβοιηθίτηοϑ ἀοδίσηαϊδά ὈΥ οπθ δηὰ ῃ6 
ΒΔΙΩΟ ὭδΙηο (εκ. χχχυῖ, 25, 28; Φυάρ, Υἱῖϊ. 22, 

14 Δασέδαν τὸῶῶς ἰδ Φ Δτιαθίδη ΘἹ7 [6 ταϑοϊοηοὰ ὮΥ 
Αϑοϊδοάδ; εἴ. Θέεορτ., οἃ. Ῥασίδ, ἢ. 86; Ασωοϊά, ἴῃ Πεγεορ"ἐ 
Πεαϊεπεγζί., 1. 468. 

4 [Καπ,: “ἼΒΟ μονὰς οὗ ἔδο ΜΊ|Δ Δα δα διὰ ἐμοὶν ΘοΏ- 
οδεεαῖοα ὈΟΤΟ 80 ΠΟΥ οὐ ἐδ) 16τδοὶ θα, ἐπδὲ ἐπθὸ ᾿τηδο 
ἴον ἰδειδοῖνοα ἐΐ9 661} ψὩϊο δσζὸ ἰὼ [89 τιοπηίϊδίηδ, δηὰ 
δὲ ςαγοθ, δοὰ ἔδο βίχουρμο δ. [05δ6., Ὡδηλοὶγ, τ Ὠσ ἢ ΜΟΙΘ 
δἰεεανλπαάο (δὲ ἔδο εἶτ ἩΏΠΡῺ ΟἿΌΣ Βοοῖς νϑ Ἡγὶ 80) ΘγοΣγ- 
Ὑδδοεο 0 Ὁ υπὰ [ἢ ἰδ ἰδηᾷ, διὰ ἰ ἐἶπ)ο6 οὗ πᾶρ οἤογοὰ 
ϑοιῦτο μίδοοῦ οὗ σεΐυζο. Τὶ ἰδ ἰπαϊεδίοα ὉΥ ἰδ 6 ἀαδηΐϊὺο 

δείίοιο ὑεσεο ΓΤ ἼΤΩ δοὰ ἐμ οἵμον σα θδίβηθνοθ. ΤΏ 
ποτα, [ἸΟῪ ταδὰφ ἴὸς ἐποιωθοῖτοδ,, ΔΙῸ ποὶ δὲ τατίδῃοθ 
υἱιδι (80 διοὶ ἔδδὲ  ἰδο Ηπιοδρέοηθ τοουοδίηδ οὗ Ῥαϊοδιίθ 
Ὅχοεο οχίσξ ΙΏΔΌΥ πδὲευζοὶ ὁᾶντοθ. ΕΌΣ, Ὁ ἰδ ΟὯ6 δΒοηά, 
(22. ἄο Βοὲ αϑέστο {δὲ 811 ἐτὸ ὁδνοθ ἰσυπὰ ἰὴ ἐπ Ἰδηὰ τοῖθ 

24). ὙΠΟΥ 81 ἀγα! ]οῦβ ἴῃ ἰοηΐ8, δ οοπίγαδιδαὰ 
ψὶ τ το86 Ὑγῦο {11} {πὸ οαυι ἢ οὐ ἄνγο]] ἴῃ οἰ τἶοα. 

γεγ. 2. Απὰ [89 ποχδ οὗ [6.86] τοδθ ἐμοσα 
ἴδο ατοῖοοθο ὙΔΙΟΩ δσὸ ἰῃ ἴ[δ0 τηουπίδίτμα, δηᾶ 
1δ οὔνοῦ διὰ (86 δἰσουσμοϊᾶδ. ΤῸ νογὰ [ὉΓ 

ατοίίοοβ ἰ6 ΤΥ, δηὰ δὴ δ ετοῖ βδιἰδἴλοίοτυ 
ἀεβου ρθη οὗὨ ἔποπα ἷ8 σίνοη ὃγ Ὑ οἰζϑβιοῖῃ (Παυ- 
ταπ, Ὁ. 45): “Αἱ βοπὶθ ΤΌΟΚΥ, οἰογαϊθα, δηὰ ἀγγ 
Ῥίδοθ, ἃ βιδίϊν γὙ88 βΌηΚ ΟὟ] ΌΘΙΥ ἱπΐο [ὴ6 Θδτ ; 
δηὰ δι ἃ ἀθρίὰ οἵ δυουϊ ἐπυθηιγ- γνο ἐλι ΒΟΙη8, δίγθοίδ 
ὙΟΓΘ τπιη ΟἹΓ, δίγαίρει!, ἀπὰ ἔγοπι δἰχ ἴῸ εἰχῆϊ ρϑοϑθ 
Ὑὰ6, 'ἴπ [πὸ δἰά68 οὗἨ πιο τ6 ἀὐγοὶ ηρ8 πογο οΧ- 
οδναϊρα. Αἱ νδγΐουβ ροΐπιβ Πθ86 δίγοοῖβ. ὙΘΓΟ 6Χ- 
ἰοπάθὰ ἴὸ ἀουῦϊο {Π6ῚΓ ΟΥ̓ ΠΔΙῪ τά, δηὰ τὴ6 
τοοῦ γ͵χὰ8 ρίογοθὰ νυ τἶ δἰ γῇ 168, ΠΟΘ ΟΥ̓ 1688 ὨΌΠΊΘΙ- 
οὔβ δοοογαΐηρ [0 ἴΠ6 οχίδηϊ οὗ ἴΠ6 ρἷδοο. ΤὮθθο 
δἰγ 0168 γα δὲ ργϑϑϑηΐ οδ]Ἱοὰ γόβε, μ᾽ υγαὶ γαιοδεῖῃ 
(τνἰπάον 8). τῇ [18 οἰ Ὅο δὴ ΠΟΥ δοοῦ- 
ταί] Πδϑολὶ δπὰ Κι πιο ί ἐχρίαἰ πο [ἢ6 δῦονο ποσὰ, 
ΠΟΘ ΠΟΥ τηδάθ ἰδ Ἰθ8η “ΟΑΥῸΒ ὙΠῸ αἷγ- ἤο168 
Ι|Κκα νυἱηάονβ.᾽ ΤΠ6 τοιαυτὶ οὔ Ε. Τ᾽ ηομιπὶ ἰδ 11Κ6- 
ὙΥΪ86 οοἸτοςῖ, [πὶ ᾿γδίσπηθη ἩΕΙῸ οπιρογοᾶ, τ ῆο 
ἔϑυ8 δΙδυύτη βὶρ 88 Πθη [ἢ 6 ΘΏΘΠΙΥ ΔΡΡΙΟΔΟΠοά. Α8 
ΒΟΟῚ 88 ἴδιο 96 ὙΓ61Ὸ γίνϑη, [86 Ρ]ουρ θη δηὰ ποιὰ 
δυττίοα ἜΠΚΕΙΣ ἰπῖο 186 οΑΥ, δηἀ το δΘΟΌΓΟ. 
ΟὐτοηΪγ, 88γ85 ὟΝ οἰζειοίη, [Π686 ἀχολυδίίοηβ δὰ 
ἃ βοοοῃὰ ρῥ͵δοθ οὗ οχὶϊ ; δῃὰ ςοῃβοα ΘΠ, ἰπ ἃ 
Τορίου ἢοΟΒδΟ ἱμῃδυϊδηϊ8 ἃγὸ 1180 ]6 ἴο οοῃδβίδηϊ 
δίίδοῖκα ἤοπιὶ ἴπ0 ἀοδεσὶ (Π6 θρ6 δ κ8 οἵ ἴπη6 ΗἩδυΓΔδη), 
δ΄Γ6 Τοραγάθαὰ 85 τολμς βοήν ραν Θυΐϊῖο Δρρτοργίδῖθ, 
ΔΡΡΦΙΘΏΠΙΥ, [8 τ86 τοπάοσγϊηρ οὗ πὶ α γοσβίοῃ 

ννἰ ἢ ἰγαποδίο ΓΤ 9 Ὁ ὉΥ μάνδρα, Δη ἱποϊοϑοὰ 
ΒΡδ06, ἃ [0], διΔΌ]6. ἶη ἰαῖοῦ τἰπλ68, θαβίοτῃ χη ΐἶκ8, 
ὙΠΟ Ἰ᾿ἱνϑὰ 'ἱπ δυο ἢ στοιοορδ, “8116 1116 ο]οίβύον 166} 
μάνδρα. 

Μεγ. 8; 4. ΤἘΠ[Ἐ, συ οοτὴο πο αασα ὃ ΤῊΘ 
ὙΟΙΘ ἡ ναταλὰν ΤΟΥ Ραμ οσ δηὰ ἀδυδδίβιοη, βὰς 
88 [00 Βοάουΐη τἰῦ68 οὗ [86 ῥγϑβθηΐὶ ἀΔΥ δ.Ὸ β1}}} 
δοσυβίοτηθα ἴῸ ὑπάογίαϊζο δρδϊηβὶ ποδί ]6 σΟΠιΙη- 
πἰῦοβ.: ΤὙΤΠΟΙΓ ροΏογΑ) αἰσθο 9) ΜγΩ8 8 ὑονγαγὰβ [ἢ 0 
Ρἰδίη. ΤῈθ ἰηνδάοσθ, βόονόνοῦ, αἰά ποῖ οοπίοπε 
ΓΒ τ δ ῖγοθ τ] συϊηϊηρ [86 βομοι ΟΙΌΡΒ ἴοι 
οδδί ἴὸ ὑγοϑί, Ὀπὶ δἰβδὸ βοουγοὰ ἐδ ἰδηὰ ον Αγ (ἢ6 
βου ἢ. Ο828, ἸΠΟΣΘΟΥΘΥ, ΤΟΥΤΉΘΙΙΥ 88 ἴῃ Ἰδίον {{Π|68, 
ΓΔΒ ἴΠ6 σιοδῖ Ὀαζϑδὺ οὗ δβίοϊθῃ ὙΑΓΟβ8, ὑσοῦρει ἴο- 

τοδᾶθ δὲ ἰδδὲ ἐΐπηο Υ ἰδ0 Ἰοτϑοὶ 8, ΠΟΣ οὐ ἔ)6 οὐδας ἀσ468 

ΓΙ, το πιδβκο, ϑχοϊυδο ἐδ Ὧϑο οἵ πδίαγαι δα νοϑ ἴῸΣ Ῥῦσ- 
Ῥοδβαδ οὗ δδιἽθίυ, δἷποο ἰὲ δρριοδ ποὶ ΟὨ]Υ ἰοὸ ἐδο ἀϊκακίηρ δοὰ 
Ἰογίοκ οὔὖῦ οὗ Ὧ6'᾽Υ οαγοθ, Ὀαὶ 4:60 ἰο ἐπο διιίηρ Ὁρ οὗ πδί- 

Τὸν ἴθο τοδὶ, ἴθοδο οἱοῖδ, οανοθ, δοὰ 
δίτο οἱ 8, ΜΠΟΤΘ ὑ0 ΘΟστθ, Ὠοὲ ΣΠΘΡΟΙΥ δ ϊάϊη ς- υ]δοοα ἴοε 
ἴδο ἤλρσίῃνο ᾿δγδο θα, Ὀὰὲ πιυσ ἢ ἸΔΟΥΘ Ἀ8 Ρἴδοϑθ οὔ 60: 68)» 
τηθῃξ δῃὰ δοΟΌΣΙΥ Σ Πα ΡΓΟΡΟΓΙ δηὰ ἐδ: 6 Ὠθοοδδασίοα οἵ 
1:18. Ἑον ἐμο Μ|αϊδη!οα, 1|κὸ κου] 6 Βοάουΐηδ, ΘΓ ΣΟ: 
ἰἸαϊϑοδ ΟἹ Ῥ᾽υμοῦ δοὰ μἰ]άμο, δᾶ ἰδ ἀεδοϊδίίοα οἴ ἐδ 
δου ΣῪ, ἐδ ΟἹ ἐπ ἀοδιτυοέίοη οὗ ἐδ) Ρεορ]6." - 78.} 

8 ἡ Θεσα, οὖ. ἐο ὅσαι. οἢ οἷ. χγΥὶ. 1. 
4 [866 ΤὨομδου, Τὴι ζαν ἀκα ἰλε Βοοῖ͵ Ἰϊ. 168; Κιεῖο, 

ΤῬαῦν Βιδίε Μιαμνραιίονδ, δῆοϑες απαὰ (46 ὕμάρεξ, Ῥ. 860, οὐν. 
-- Τὰ] ἶ 
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δ ἴμοτο Ὁ ἐμ Βοάουΐπο ἤΌπι ἐμοῖς ἐχροάϊ- 
8 (Βἰτίον, χῖν. 924). 

γαῖ. δ. 46 Ἰοουείδ (ϑορί. ἄκρις, εἶ. 11. χχί. 13 
ον τουϊϊτυθ: δ σΟῚ δυρσοοδιῖνο ὉΤῈ 
ἐποὶγ πππθοῖθ δηὰ οὗ (πο οἴξοῖδ οὗ 1ποΐγ Ῥγθθεποσ. 
ΤΙ Μιαϊδηΐθ ἀουδείδύοη τδλ ᾿ἶκο [μδὲ ὮΥ Ἰοσπδίδ. 
Ιὴ Ηδυγδῃ, βαγβ Ῥ οισζδείοίη, νδσίουδ μἱδριθθ δσὸ 
ἴουπά : .:ὸ Ἰἰοοῦδὲ ἰδ Ὀφὰ, Ὀσὲ [6 τογεὶῖ ἃζὸ ἐδ 
Βοάουΐηε (Ρ. 43). Α Βοάουΐη Βαἰὰ το εἶπ : “ ΤῊΘ 
μιοαΐα Ὦδγὸ Ὀοσοσὰθ [κὸ ἐμο μοδὶ οὔ αοὰ;,᾽" ἐ. «., 
ὨΏΙΠΘΙΌΙΒ δ8 ἴπο Ἰοσπδέδ, ἴον ἐἰ666 ἀτὸ ο8]]οὰ σὐωπεα 
Αἰαλ (Ηαμγακ, Ῥ. 188). --- ΟΣ 616 του πυτη- 
ὍΟΣ. [ἢ δῦς οχίγανδαβδηϊ Ὦγρογθο δη)δ {86 δώ 
οὗ Οτδιδὶδ ᾿886 δ'ναγβ δυουπάοὰ. Βα Βυγκ- 
Βετάϊ δεκοὰ α Βοάουΐη, νγο Ὀεοηροὰ ἴο ὁ ἰτγίδο οὗἉ 
ἴγοο απάγοά ἰδηΐδ, ΠΟΥ͂ ΣΏΔΩΥ Ὀγοίμογα ἢ6 πε, 
[γονὴ ὁ βαπὰδι} οὗ εασηὰ ἰηΐο [πὸ δἱγ, δ τϑ' 
οἰϊοά, “δη04}}} παι οσίοδα." ΤῊ ἱπυδάοσε οὐὔθοὶ 
ψδ8 ποῖ ἴο μαΐδμον (0 παγυοδῖ, Ὀαὶ ΟΠΪΥ ἴο ἀδείσου. 
δὲ {Π0} ποοάοά, ἔμογ μδὴ τί ἐδθῖη --- 
ταιΐδ, δη ςΔπ}|618. 

Ψοετι. 6-10. Ατιὰ ἔπ 6 δοῦδ οὗ ζαγϑοὶ οείϑα τῦΐο 
“οδονοῦ, Βοα [πὸ Ρϑορὶο τόσο Ὀσουχῶὶ ἰὸν 

(Ὁ 35} (ΠΟΥ τορουϊθᾶ. Ὠϊδίσοδθ ἰθδοθα ὈΓΑΥΘΊ. 
ὙΠ [Ιδγϑοὶ σορουίδποο τοῦς παπὰ ἱπ πδηὰ τ ἢ 
ἴδιο τοι Ὀσϑηοθ οὗ ἐποὶν ἔΌΣΤΩΘΣ διγοηρίῃ. ΤΉΘΥ 
Ἰοϑο ἐδοσηβοῖνοθ ἩΏΘῚ (ΠΟΥ ἴοϑο μεῖς αοὰ; 
δηὰ Γποπηδοῖνοα ἩΏδη ὑπο ἔτη ἴο Ηΐη. Τΐδ [86 
ῬΙΟΡΒοὶ δοὶδ ὑαίοσο ἰβοη. Τὴ πογὰδ μὰ ἰπίο 
0 τοῦ! οὗἩ [80 ἀπ κπονσι ᾿σόϑοδοσ, γοργοάθοα [86 
οἷά ρμεπϊνοπεῖδὶ ἀϊϑοουγθα. γαγίοιϑ ὑαΐ αἰπι ]δν 
ἴοτταδ ἐμαὶ ἀἰδοοῦγεα ΟΥ̓ΟΣ ΓΟΘΡΡΘΔΙΒ; (ΟΥ̓ ἰδ τοδίϑ οἢ 
Μοεαδῖς νδιπίηρσδ διὰ ἀδοϊδυδίίοηϑ τ ἢοθ6 ἐστε 4]]} 
ἢ ἰοσίαποα οὗὨ [8786] οοπῆγμῃμ. ΕΌΣ ἴδὸ ἤχει ἐἦπηο, 

μβοπόγεσ, [μ6 νοτὺ ἐπ, (ο ἔθαν, οἰδουυμοσο ἀϑϑὰ ΟὨ]Ὺ 
ψέῖοὶ τοίσσοῃοο ἴο Οοά, ἰδ ἢοτΟ οοῃμοοίδαὰ τίει Βοδι ΠΘ ἢ 
ξοῶ: δπὲ ΟἿ]Υ ἴο ροίΐπΐ ουὧἵ ἴδπο ἔδοϊ [δδὶ ἀϊδοδοάΐοης 

[δ γίοἰ θὰ ἴο ἰάἄοϊ ζοὰδ ἰδ σουδοσθηοο πες ἰδ 
ονϑὰ ἴο ἔδπο οἴεσδὶ αοὰ. ὙΒΘΩ δυοὶὶ γοῦυ ἶκο 8 ΔΙῸ 
ἰδὰϊγ μβοαγὰ ὮΥ͂ [9 Ῥϑορὶθ, ἀοἰἑνοσβηοο ἱδ Ὡδαῦ δὶ 
ἥκει ἽΝ Βοη ἘδΟΥ ὑοϊΐονο γερὸ ἴ0 δδγο ἀθ- 
βεσυοὰ ἔκηθε ΦΕΡΟΒΙΕΟΙΣ δ6 ἀτυς αρ σα, ΠΟΥ 
δροῖη Ὀοϊΐονο Οοὰ. 6 }υάχο, νὸ δ0- 
᾿ρὰῦ ἮΝ ἀο] νογοσ. ΒαδΝ ἴδ ἐμὸ μὐριοτίκαὶ ἀχρογίθῃοϑ 

Δξ68. 
ΒΟΜΠΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

1ετῶ0] πιδὰ δραΐῃ δροδίδιϊσοα, ποι  πδιδπάϊηρ 
1 [Βεκδτπεαλυ: “Βίηοο [Ὧ9 οχροδιουϑ οὗ οδδυεα ἰσίυϑα 

Υ Φηοδειροά ἴῃ {ΠπῸ γδ]]οὺ οἵἁ δοεζσοοὶ, 
ΤΩΟΈΦΟΥΟΣ τοϑο ἐμοῖς ἰηουεείου πὴ ον ποτάθ δοιὰ οδεμοῖα, 
᾿ς ἰ6 ονἱάοως ἰπδὲ ον τοῦδὲ Βαγο φηῤεεϑὰ ἐδ ὁπ ΣῪ ὉΥ 
ἴδο 086 δτοοῖ οομποοίδος τορδᾶ Ὀοίποδα ἰδ Ἐδοὶ διὰ Ῥαϊοῦ- 

[ἴιὸ τἱσοσυ δηὰ [89 δβοὴρ οὗ ᾿οῦογδ. ὅϑλιῖβκπ: 
“ἍΠο ὁπη6 [86 ἀγηῖ, ἢ6 ἔχη δ ὕδοῖκ προῦ 
ἴ8ὸ Ἰουπίδίη; Ὀὰὲ ἰὺ 6 ΟἿ]Υ 180 ἱηρσταῖδ γιὸ 
ειἰ6.᾽ [6γ86] δ δ ροῖθοῦ δ ἰδ δὰ ὕδθη ἴοσ- 
ΤῊοΥἶΪγ, Ὀυὶ Οὐ 5 ἰπάρτηεης δϑδυπιοδ ἃ ΠΟῪ ΦΌΓΣΤΩ. 
ἀτγοδοσ δὴ ᾿ἰΑῤῆ ἐμοθξ τες ὐὐρ κε αρδιμν ̓ τλέτεν 
ΓΔΒ ὨΟΐ δἰ ΠΡΙΥ Ο γ8 ὯΥ̓ Ιἴκὸ 
οὗ διὰ ΜῈ νῶν ἰη 1Π)86 ἰΔδηὰ, Ὀπει ἰδ τῶ 1Κὸ δ 
δἷδνο ψὸ ἰοἱ]86 ἴὸσς δ ἐογείρτι πιαδον. Ηδὰ ἷὲ 
Δοοοσαρ δῃοὰ ᾽ξ ἰδδῖ Σ Μὶάϊασ οδπιὸ διὰ βδεϊζοὰ 
(6 ἔτυϊς. 80 ᾿ὸ ὙΠῸ ζ1}18 ΔΎΔΥ ἔγοπιὶ αοά ψ8ο 
εἶναα, τηυδὲ (ὍΣ [Π:δὲ ὙΟΥῪ ΤΟΘΒΟῚ ΔΟῪΣ δἷη, τ ἢ 
ἴδ κοῦ. --- ΞΊΑῦκε: ΤῈ6 ἰ Τογίγοαβ, ἀείδηθο, 
διὰ πϑδροῦ, τὴὴῖι τοι ἰὼ ἀδῆσον γὙὸ οδὲ ῥγοῖϑος 
ΘΌΤΕΡΊΥ ΕΘ, Ὁ ῬΓΑΥΕΣ: 

[ΒΡ. λιν: Ἰϑυσίηρ (80 ΤΌΓΤΩΟΣ ἔγτγδῆηγ, Ὠ6Ὁ- 
ΟΥ̓Δ γγ88 ροιταϊςοὰ ἰο ̓ πυᾶρο ἴσγϑοὶ ππάεσ ἃ μαϊτα- 
ἔγτοθ; Ὁπάογ {πΐ8, ποὶ 8ὸ τοῦθ 88 ρυίναϊο μαδίω- 
Εἰοη8 ὙΠ1 "6 δον ἴο ἴότϑοὶ. ΤΈσΘαη, ἴδ δδαὶ οὗ 
ἡυάκχηιοηῖ δ ἰῃ δῆς οὗ [Π6 δὰπ ; ΠΟΥ͂, [Ποὲγ ΥΈΓΥ 
ἀγα] ηρα πιαδὶ Ὀ6 δοοσοὶ ποῦ ἴθ θα τί, 
ἴδδι τε)οοϊοα ἔθ Ῥγούδοου οὗ Οοά, δῖὸ 

ΤΟΥ 
ῖο 

δεῖ ἴο 116 τηοῦῃ ἴον δ] ; δηὰ 88 μδᾶὰ 
το 

τποηΐθἢ οὶ ΟΣ ἴῸ Μ.} 
ΠΟΥ͂, ΠΟ ΒΟΟΠΟΣ ὁΔἢ ΏΘΥ ΒΟῪ ΠΟΥ τηδίογί δὶ 
θαι ΜιΙἀϊαοἰ θα ἀπὰ Απιδ]ο κῖνοα δτὸ ἘΜ ἴοτοθ 
ἴο ἀοδίγογ ἰ. Α6 ΠΟΥ ἱπυγαγὰὶυ ἀθαὶν τίῖτὰ σοά, 

οὐ σε, ΠΟΥ ογοδ ΠΥ 
16} το δὶ [Ποΐῦ βοῦ 

ἴξ Ὃρ ὈΥ ἴδιο τοοῖδ; δηᾶἃ 

πἰάο τῃεπι. --- ΤῈ] 

.ο, ποῖ ογοδδφα ἰδ 
διθδο, δηά ἰδδεῦθα ἰπο ἐδο νἱαῖο οἵ 96εγοοὶ. 
οὗ ἐνοίν ἰπτοοδ ἑξσαοο, ἰ6 ἐπἀοούοὰ Ὁγ ἐδο 

7Τλε Δησοεῖ 97 υελουαὶ ἀρροανε ἰο Οἰάδοπ, απά οσοπιηείδείοπε λΐηι ἰο ἀοἰέσον Ἰεγαοῖ. 
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Αἰάφοι {πγϑϑμθᾶ [τ )88 ἐπ γ θη ρ 
12 Μ:ιάαϊδηΐϊίοβ.0 Απᾶ (86 

ππίο ἷπι, Τῆθ 1, ογὰ [ϑθονδὰ 
18 μΒ6γ0]. Απὰ ΟἸἰάθοι βαϊὰ ὑπο ἢ 

Ἀπ (πογθ ὀλπηθ δὴ δηροὶ οὗ (8 1,ογὰ [Φόβον], δπᾶ δαὶ ππᾶρσ δὴ [9] οαἱἷκ 
ὙΙΟΣ τσας [18] ἰπ Ορἤγδι, (δαὶ ρογίαίποά ππίο [0 ΑὉἱ-Θεγὶίο : δπα ἷα ΒΟῚ 

᾿ πγβοαῦ Ὦγ [16] [86 ψὶΏΘ-Ρ θββ, ὑο μἰὰο ἐέ ἔγοσα {9 
6] οὗ [86 Ιοτὰ [Φομονδῃ] ἀρρϑαγοὰ ὑπο Εἰπι, απὰ βωξὰ 

ἐς 
Ο [Ὀ᾿΄γδγ,] τὰ ῦ 10 

66, ἴδοι τα τλδη οὗὨ ναΐουγ [να] πὶ 
6 Ιωοτὰ [926 μονα} 86 
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ὙΠῸ} πιὰ, ῈΥ ποθὴ ἰβ 8}} (π18 ὈΘΙΆΠΘῺ ἢ πὰ ἩΠΘΓΟ ὅδ 411 ιἷθ τηΐγϑο]θ8 τ] οἢ ΟἿΡ 
ΤΆΊΒΟΣα ἰο]ὰ τ οὗ βαγίηρ, Ὠᾷ ποὺ 6 Τοτὰ [96 μόνδ] Ὀσΐηρ υ8 ὰρ ἔγοπι Εγρὶ 
᾿ναξ ΠΟῪ ἴδο [τὰ ἘΚΌΧΕ Βα [ΌΥΒΆΚΘΩ 18, Δηα ἀρ] νογθὰ ὰ5 ἰἤϊο (86 μαπάβ οὗ 

14 16 Μ|αϊαηϊίθθ.Ό Απὰ (δο τὰ [Φο μον} Ἰοοκοᾶ ἀροη [ἰὐτηοὰ ὩΡΕΒΕῚ πὶ, δῃὰ 
βαϊα, 6ὁ ἰῃ [15 10} τιϊσμῖ, δὰ που δαὶ ὺ βᾶνθ μον 8ᾶγ76 (Που] [Ιβγϑοὶ ἔτοτι (ἢ 

15 μεαμά οὗ [δλὸ Μ|ιάϊαπῦθα : μανὸ ποί 1 βοῃύ [866 ἢ α Β6 βαϊὰ υπίο πΐπι, Ο [ῬΓΔΥ,] 
Υ Ιοτὰ,2 τ ΒΟΥΘΥΤΝ 81}4}} 1 βαῦθ [6.86] ὈΘΟΪά, ΤΑΥ͂ ἔΆΡΔΙΪΥ ἐξ ροοὸσ [(86 τηρεῖ 

ἀπαϊστιβοιηι) ᾿π Μαπδββεῖι, δμὰ 1 πὶ [Π6 ᾿ϑαϑὺ [γουπρωὶ] ἴῃ ΤᾺΥ ΤΑ ΠΟΙ 5 ΒΟΙΒΘ. 
16 Αμά ἔδο Ι,ογὰ [96 Βονδ}}] βαϊὰ ππίο πἴμπ, ϑαχοϊγ [Ν ΔΎ, μὰ] 1 νι.}} δ6 τὰ (166, ἀπὰ 
17. χοῦ 8.410 διιϊίο διὸ Μ|Ιάϊδη θα 88 ὁὴ9 ἵδη. ἀμῃὰ ἢ6 Ββαἰα υπίο Ὠἷπι, 1 ον 1 ἢανο 

᾿ Τουπὰ ἷπ (Ὦγ εἰρδῦ, (θη ΒΈΘΥΥ Π1Θ 8 βῖριι ὑπδί [1 18] (δου [80] (ΑἸ Καβὶ τ 
18 τωοϑ. δοραεὶ ποῦ 6η66, 1 ὈΓΑΥ͂ (866, ΠῚ] 1 ὀοτηθ [Δφρ] ἀπο (866, ἀῃα Ὀσίηρ ἔοσία 

ΤΩΥ͂ ΡΓοδοπΐ, δπᾶ βοὺ ἐξ Ὀϑίοσθ 66. Απά ἢ βαϊὰ, 1 ψ11}} ἴδγσῪ ἀπῈ}} (μου ΘΟΙῺ6 ἀραὶῃ. 
19 Απὰ Οἰάοοῃ νγϑαΐ ἴῃ, δῃὰ τηδαθ ΓΟΔΑῪ ἃ Κὶ ἃ, δῃὰ ππ]θανοηθα ολΚο8 οὗ δῇ ϑρῆδὴ οὗ 

βουν : (πο θ68}} Βα ρυΐ ἱπ δ ἀν" ἢ Ὀαδκοῦ, μὰ δ6 μυΐ ἐλ6 Ὀτοίὰ ἴῃ ἃ [[86] ροΐ, δῃὰ 
20 Ῥγουρᾷί ἐξέ οαΐ υπίο δἷπὶ ὑπᾶάϑν [ἢ6 ΟΔΚ, δηᾶ ρῥγϑβϑηίρθα ἐς. Απᾶ (89 δηροὶ οὗ ἀοὰ 

δια πηΐο Εἷπι, ΤΆΚΟ [μ6 ἤθϑ δῃα (μ6 Ὁμ]θαυθηθα ΟἈἶΚ68, δηᾶ δ ἐλδηλ Ὁροὴ [818 
21 [2140] τοοκ, διὰ ροῦν ουὐ [86 Ὀχοίβ. Απὰ μο ἀἰᾶ 8ο.0ὡ Τβθα [Ἀ.1πᾺ] (86 δῃροὶ οὗ 

ἴδιο Τοτὰ [ΨΦ6Βονδῃ] ρυΐ ἰοτδ [86 οπὰ οὗἉ (89 εἰδῇ [πδὺ τσαϑ ἴῃ Ὠ18 Βαπά, δῃὰ ἰουοσμοᾶ 
[86 68 δηὰ (16 ὈΠΙθαυθηθα ΟἈΚΘ6Β: δηὰ ἰδογθ ΓῸ86 ὉΡ ἢγθ ουῖ οὗ (Π6 τοοῖς, ἀπα 
οομθυτηθᾶ ἰπ6 ἤ688 ἀπὰ (86 υπ]θανθηϑὰ οακθθ. ΤΈθη [πᾶ] (δ6 δηροὶ οὗἩ (16 1οτὰ 

22 [Φοβουδῃ] ἀοραγ θα [ ἀϊοαρροιτοά ) οαὐ οὗἉ δῖ ε'σῃί. Απᾶ σοι [οὐϊ : τ θθη] Οἰάθοῃ 
Ῥοσοοίνοα [μαὺ ἢθ τσαξ Δ Δηρ6)] οὗ (86 Ιογὰ [Φομόναῖ, ἀπ} ΟΑἰάθοῃ βαϊὰ, ΑΪδβ, Ο 
Ἰωοτὰ Οοἂ [ΦοΒουδ]} ἔοσ Ὀδοδῦβο " 1 βανθ βθθὴ δὴ τ οὗ [860 Ιοτγὰ [ϑοβονδ] 

28 ἴκοο ἰο ἴλοθ. Απὰ (δ [τὰ [Φοθονδ] βαϊα πηΐο ἷπι, Ῥθδὸθ Ὀ6 ἀπίο (δ60 ; δα ν 
34 ποῖ: ἰδοὺ Βδα]ῦ ποί ἀϊθ.Ύ Ἰδοη [πᾶ] ΟἸάθοι Ὀυ}]ῦ δὴ Α]ΑΓ ἰμοῦο υαπίο {86 1τὰ 

[ΦοβονδῈ], δῃὰ οδ]ϑὰ 10 Φοβουδμ-9μδίοσα [ϑβονδὰ (18) ῬΘ806] : πηΐο (δῖ8 ἀδγ ἰΐ ὦ 
γοί ἰπ Ορδγδὰ οὗ (π6 ΑΡ͵-ϑζυίίθβ. 

ᾷ 

ἘΕΧΤΤΌΑΙ, ΑΝ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[Δ ας. 11. --- ̓δλατα]ν, " πτϑδ δοδίπς " (Δ ὩΓΤ) 46. πῆ δ 6 δθοκ, ῥαβδίζειν. ΤΟ τοῦτο Ὁδτδὶ ποτὰ ὼς ἰδροδδίης ἱὲ 

ὌΣΙ. ἘΒΥΘΘΉΪΩΘ ΜἨῪἧὺ ΚΟΘΟΓΔΙΪΥ ἀοῃο ὮὉΥ ἰσοδβάϊης Ὑἱτὰ οχοῦ, οΥ ὉΥ͂ τιθδὴδ οὗ ἃ ἀταρ- κο τοϑοϊηθ ἀγα ΟΥ̓ ἴδ 9 ζταϊη 

Ὁ ΟΧΘΒ ΟΥ ΟἶμοΣ δηΐποδιδ. Βυὶ ζὉΣ 6π|8}} αὐδηϊοα, δοὰ ἔογ οοσίδίο σταΐθος δοοὰδ (ἴ66. χχυἹ!. 27), ἃ βίξοκ τῖῶϑ τιδοᾶ, οἵ. 

Ἐυρδ 5. 17. -- Ἴκ.] | 
Ὄ γα. 16. -- Τὸ: ἔδας γοϊηἰοά, ἐδΐε τγοσὰ δἰνγαυ» τοῦθσα ἰο θοᾶ, δοά ἐδο ροδρδδδῖγο βυδῖχ (τ ὁποῖ ΤΥ 9 τοοοὶ 
ῬεΟΌΔΣ)Υ) ἰο Ἰοσὶ αἰξιιἑ οὐ. “τοῖα ἐδο ποῖά ἴῃ τοῦ. 16 Οἰάθου ροζοοϊγοὰ ἑδδὲ δὸ ψ8ο ἰδικοὰ πε Ὠἷπὶ ττῶθ Ὡοῖ ἃ 2619 

ἴεδη. Ηφῆδδ, ὯΦ ΠΟΙ͂ 5Ὸ ἸΟΏΟΣ ΒΑΥΒ: ᾿ΡΙΩΥ, ΤΥ ἰοτὰ᾿ (ΤΑΝΕ, νος. 18), ὑπὲ, ̓ ῬΙΩΥ, Γοτά τε, Θοὰ ἐδο Ιωεὰ}» 
δ8ο Καὶ, Ὅτ. Οδδϑοὶ δρρδσϑθεὶγ Ῥοΐηίδ ἐδ ἑαχὲ ΠΟΘ 86 ἰῃ τοῦ. 13, Ὧσ δ ἰσασιδίδίϑο "" Μγ τά." Οοίξραζο Ὑδδὶ Ὠ0 δαυδ 

οἵ τας. 117. -- Τα. 

[ι. γα. ἢ --ἸΣν: τος τποταῖῦτο,," “ΤΟΣ οὐ ὑπ |6 δοοουης." Ὁζσ. Ολδδοὶ τομάδοτα [ὁ δβοῖθ ὉΥ αἷφο, “8ὸ ἔππθι ̓̓  

αΠδῖνο.. Βυὲ ἐδ:ιὸ Ρέιγαδο το Σῖν ἰπϊοούδα (πο κγουπὰ ΟΣ τοδϑόὴ ἣν δὲ ζο95 Ὀοίοζο, αἵ. ἀ6:. χΥΪ!. ὅ ; χὶχ. 8; 

ΣΧΧΤΙΗ, 10; οἱο. : διὰ Βναϊά, ὕγανι. 868 4. Θ᾽άδορ"» ἰῃουχῆε ἴ6: “ Ἧ700 [6 πιο ' [0 ἐογοίΌζο --- δούζ, ὑ0 ΚἾΎΘ τὴ9 ΟΔΏδΟ ὉΣ 

ΤΩῪ ϑρρεοδομαίοη οὗ ἀδη ον --- ἤδῖο 1 ϑοσϑῦ,") οἷο. ΟΥἮ Βογίποδο δεινὰ Κοὶ!. Το ΒΕ. Ψ. που! ὕο τουδοτοὰ δοουζαῖο δυουσὼ 

ὮΥ οαἱεῖκιπα ουὐ αἰἶδος (05 "οὐ ᾿ἴ ὈΘ08Ώ86.᾽" -- ΤῈ.] 

ἘΧΕΘΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, Μαπδδθοῆ. βϑίῃοθ [Π0 ΘΏΘΠΩΥ, δου οτοβδίηρ [80 
Φοτάδῃ, ὑυρέρας ὑθ ̓ὼ εὐνόλρο ἘΠῚ ΟἸἰσχ, ἩΌΚΟΙ 

εν. 11. Τὰ ΟΡΆΣδῃ. ΤᾺ ρίδοθ ἷβ Ὄχρυθβεῖν ββϑἰβίϑιιοθ ϑραίπϑὶ ἴποπὶ ἴγοπὶ Αβῆθσ, ΝΘΡΏΙΑΙΙ, Δῃ 
ἀεοαίσταίοα 85 Ὑδτ μαπε μρα ἴο ἔἰ6 ἐιυῖγ οἵ Αἰθιοσς. ΖοὈΌπΙ απ, ΑΝ ἰπίδγθηοο ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 Τοπβίἀογθὰ ἰο]6γα- 

Ὡ. ἀικάρρυίω,, ἧς ΠῸπΙ δηοῖθοῦ ΟΡὮΓδἢ ἴῃ Βοη͵δ- ὉΥ οογίδίῃ. ΤΆΔ ΑΒΠΟΥ τῶῦ οΔ]]ο ο, βῆονγδ ἴῃ 

τοῦτ (σοεΐ. χυϊἱ, 338). ΑἸΐοχον τγδϑ ἃ δοὴ οὗ ΝΑ. ΒΓΔ ἢ γγ88 ἴῃ [86 7 6δι, διὰ 186 ΔΡρδδ] ἴο Νδρῃ- 
τιϑδοοῖ, ΐοθο δοαίβ οσο ΟἹ (πΐθ δ'άθ τη Φογάδῃ δηὰ Ζοθα]ση ἱπάϊοδίοϑ ἐμδῖ ἰξ ἸΔῪ ἴὸ ἴη6 ΠΟΙΊΣ ; 

(Ζ2οεμ.. χνϊϊ. 9). Τὸ δ πεδίβτῃ 88] ετῖρα οὔ Μδ-  δίποο οἰμεγηίθο [ῃ6 διτὴγ οἵ Μιἀϊβπ πουῦ]ὰ πᾶνε 
παϑβθι, θεϊοηροὰ δἷδὸ Βδιμ-ϑμοδη ( ΡΟ]18),; Ῥιονοηύραὰ δ ᾿πποῦοῃ. : ΡΕΓΔΕ ὙΓ88 ἱη δυο ὉΥ 

“ΜΠ Ρίοαπι, Τδδηδοῖ, Μορίἀο, τἰ6 πατῶ ἀϊδισίοι [84 ὈγδπΟἢ οἵ [Π6 ΤΠ. οὗὨ ΑὈίοζοσ, δὲ ὙΠΟ86 

οὔ 186 ρἰαίπ οἵ δοζτθαεὶ. Μδῃδδδθ ἐμογοίοτο δα μοδὰ Ψοδβῃ βιοοᾶ; θαΐ βπιοῃρ ἔβέτα ἀντεὶξ οἴβοτα 
ξετοὰ ββρθεί δι, πμοπ τμ6 ΜΙΑϊαπί ε8 Ἵγοββοὰ [86 (ΠΌΤ να, “ἢ πιθη οὗ 186 οἶτγ,᾿ νοσ. 37), Ὑ8Ὸ 

γραλμαια ἢεῶν Βοΐδβη, ἱπ ογάετ ἴο μδρρρθη ἘΣ μοι ΜΟΓΘ ῬΤΟΌΘΟΙΥ οὗἩ 86 οτσίπδὶ ἰπ μα ἰίαπίθ βοτὰ 
γετε. 88-85 1ξ πιαὺ ὃθ ἱπίοττοά (πὲ ΟΡὮΏΓΔᾺ ἢν ἢ ΒΘ ἢ Ἠδὰ δαβογοὰ ἰο τοπιδΐῃ. 

Ὑπ88 εἰϊπδιίοὰ ἴῃ 11:6 ποτ υγεδίδση οὔ 186 γ]δίῃ, Ὶ ΓΝ 
ἦπ δο ἀϊτοςὔοη οὗ Ποτα, τ δίοι Εἰ κονείβα μοϊοῦρο το ὕπάον ἴδ6 οὐκ, ΤῚ ΕΣ ΓΕΣ, βοριπερίηι: 
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τερέμινθος (πο ΓΟ ΒΔ ΘΑΌΪΘ πὑῖτἢ τερόβινθος), τἢ6 

τογεδίη τη. ὙὯῸ Ταῦραπιθ μάν ἘΘΙΟΝΣ, οδκ. 

τλὶ δηὰ ᾿ρε ΔΣῸ οὐἰάθπην ἀἰθδγοηξ δροοῖεβ οὗ 
16 Β8Π|6 δίδίϑὶ Υ 766, δηι ὦ ργοθαῦ ν αἰθν ἴτῸΠπ| ὁδο ἢ 
ΟἾΠΟΓ 88 [Π6 φιδγομθ δηὰ (ες. Το οὐκ δηὰ ἴοτο- 
ὈΙΠ:Ὦ δγθ ἴοο 1 116 δἰὐκο ἴο τηδκο ἰδ Ῥσγοῦδῦὶθ {ἰιδὶ 
ΠΟΥ δὰ ΔἸπηοϑὺὶ [86 58Π|6 ΠΔΙΊ6. ἐδ ΟἰΘΑΣΙῪ 
ἃ Οορηδῖθ ἰοῦ. ΒΟ οΥ 8 το κ8 δῦουϊ δὴ 
“4 ἈΠΟΘΒΙΓΑΪ τοΥΟ ὈΣΠΉ,᾽ δηὰ ἃ “ βδοζοὰ [γϑ "πη οῦ 
ἩΙ ἢ “ΦεΠονδἢ δρροδτθ’ (Βαιιπικωίέμε εν ἢ εἰ- 
ἰοπεη, Ὁ. 521), δνθ ὯὨῸ ϑαρροτῖ ἴῃ 186 Τὴ 
ὙΓΠΙΟῊ [Π086 ἴΓΘΕΒ 816 τηθηΠοηοὰ. ΤὍΘ τηδρηιδοοθηῖ 
[γ60 δῇἰἴογαρα ἃ σταῖθία! δλάθ, δη ἃ Ἐπογοΐογο ἴῃ- 
Υἱ δ ΡΘΥΒΟΏΒ [0 δῖ δῃὰ σγοϑδῖ Ὀθποδίῃ ᾿. ὙἩΠΟΘνοΥ 
ΚΟΥ ἴδε Εδϑι, ΚπΟ8 8150 ον ἴο οὐυθτηλίο 86 
νδῖυθ οὗ βῆδας; ἱμουχὶι ἱπάροά ΘνεγΥ ΕΓ 8 
Ἰαῦρο ἴχὸϑ ΠΟΥ ἃ Ποιηοοίοδα οὐ ἱπ α νι ίαρο, ὃὉ6- 
ΘΟΙΏ68 [6 πηοο τ ηρ' δηἀ το ζ-ΡΊδοὸ οὗ [6 ᾿Ἰπηδὺ- 
ἐιδηΐὶδ 85 γγ6]}} 88 1π6 {γᾶν θ]] 6 Υ. ἱβωίαει, [6 ἴτϑθο ἴῃ 
Ορβγδὰ [88 ποιπίηρ ἩΠΑΌνΕΓ ἴὸ ἀο νὰ δῖ 
ΑΓ ΠΟΥ ὨΔΡΡΘΠ8. ᾿ΓΠ6 ΜΠΟ]6 βοοῖίου ἐπ Βυι σοῦ 
Ὀοοΐκ ἰδ 4 τηϊδυπάἀογείδηἀϊηρ. Τῃ6 ἴχϑὰ ἰ8 τῃϑηῃ- 
δοποᾶ ΒΟΤΘ ΟὨΪΥ [0 τηδ Κα ἰΐ 80 ὨΔΙΌΓΑΙ τΠδϊ ἃ 
δἰγλησοῦ οου]ὰ βοαῖ Πἰπι86}} πάθον ἰξ νίῖμοῦς ἄταν- 
πα δροίδὶ διϊδπθοη δὰ Ἵχοϊπρ Βυγργίδα. 
Ἀπὰ πἷβ5 βοὴ Οἱάϑοιι, νδαὲ (σους τ οϑὶ ἴῃ 

Ἐ06 τἱρθορσοθθ. [1η ΟοΥΙΠδῃ, 4180, “ὙΠ. ΡΓΕδ8 ᾿ἢ 
(Κεἰϊον) δοχηθιίπιθδ βίδη 8 ῸΓ (Π6 ρ͵δοὰ 'ἰπ Ὑ ίςἢ 
ἴῃ0 ῥγοδϑίηῃς ἰ8 ἄοῃθ, 88 γν 6}} δ (ογ ἴὸ ταὶ ἱπίο 
νοὶ [6 νίηο ἤονγβ. ΤῈ 8616 ἰδ [06 6886 ἴῃ 

Ἡοῦσεν. ὙΒΙ6 ΓᾺΣ ἰδ τὸ Ῥγθβθ βοῦϑο οὐ ῥἷδοθ, 

ὩΠ βιδηάδ ἴον ἴμ6 ταῖ; δαϊ [ΠΟῪ 8.9 ἔγθα ΘΠ ΤΥ 
ἱπίοτο δ Ηοτο ἰδ ἰβ οὗ οοῦτβο ἴδ μ]δόθ, οὗ 
ὙΘἢ ΟἰἸάΘΟἢ ΤΉΔΪΚ68. 80 10 [Πγοκ ἢ ποδὶ ; ἘΠ ΓΟΒΕ- 
ἱπῷ οὔ ἐχ ἘΠ δ ὨΣηρ- ἤοοτβ Ὀοΐηρ δυοϊἀθὰ οἡ 
δοοοιηϊ οἱ [16 ΠἸΔΕΊΒΕ ΡῬτορεῃείθθ οὗ ἴ8ὸ Μ|ά- 
ἐδηϊθθ. Ηοτο ἴπδὶ ἢδὰ ἀρδὶῃ σςΟΠπι6 ἴο ρ885 ὙΠΟ 
ΠΡΟ Ἰδιηδηϊρά, δῃα [86 συχοὸ οὗ ἡ ος 586 πδὰ 

οοἰθυταίοὰ ἴπ ΒΟΥ δοηᾷ --- ἴμβοτθ γγὰβ πὸ 1 ἼΤΒ, τὸ 
ΟΡΘΏ ΟΟὐΙΤΣΥ, ἰῃ [86 ἰδπά. 
ΨΩ. 12, 18. Απὰ [80 Απ οὶ οὗ Φόμβονδὰ δΡ- 

Ῥοδσοὰ υπηΐο μίση. Ηϊβετο ΓΣΤΙ ὈΙΣχυο ΔΙΓΔΥΒ 
εἰρτιὶβοί δ λιναπ τη ββοηροῦ οὐ Οοὰ (ςῇ. οἷν. 1}..1 ; 
γΥ. 338). Ηδοτε ἰτ ἴθ οἴβογνιβο. ὙΠῸ πιοητίοη οὗ 8 
“Ῥιοόρβδοὶ οὗ ϑβονδὴ ̓" ἰπ υεσ. 8, δἰγοδὰγ ἱπάϊοδιοὰ 

[μὲ [6 τ ΠΟῪ ΒρΟΚοη οὗ, ἰ8 ποῖ ἃ Ὠυτηδη 
ΤΑΘδϑΘηρΈΓ. Τδδι Ηἰπὶ ἰδ ὨΟΥ τεπάογοὰ ρ]δΐπ δπὰ 
ὈΠΙἰΒίΔ ΚΑ 0]6 ΟΥ̓ [86 ΡὮΓΑΘΕ ὙῸΝ ἐπ, (ΠοτῸ 
“8 " 1᾽ὸ δἷπι, ψ οἢ 16. Οπ͵ν ἀϑοὰ τ θη [86 
ἵἱπυ1810]6 ἀἰνὶ πο ὨδξτιγΟ ὈΘΟΟΠΊ6Β ν δ᾽] 6. ΑΒ Οἰάθοη 
Ἰοοκοὰ ὑρΡ, ἃ βίγδῃ βῖοοα Ὀείοτο Ἠΐπ), --- ὙΠΟ, 
ὙΓῸ116 Ἔχ ΒΙὈΙ πη; ποιπίηρ ὑπυδι8)] ἰη ἰδ ουὐπατὰ 
ΔΡΡΌΟΒΙΆΠΟΘ, τησδὲ γοὶ παν πδὰ δϑουϊ ἢ) ἰμδὶ 
Τὰ οἷ οοτμτηδη ἀθα γονοεποθ. ΤῊΪΒ ΒΙΓΔΏ ΚΟΥ χγοοίοα 

ΦοΒονδῈ (6) τὰ ἴδοο, ἴδου νϑηδχΐ ΒΦτο. 
Αἰάθου οδηποῖ δνὸ γείεγτεὰ τηϊ8 στθθιϊηρ᾽ ΠΙΘΓΟΙΥ͂ 
ἴο Βογοὶς ἀθβὰδ οὗ δῦ. [ζ 18 της ἢ ΓΑΙΠΟΥ [Π6 ΟΥἹ- 
ἀθηὶ ρἰθδϑατο οὗ [Π6 βΊΓΔΏΡΟΓ ἴῃ {Π6 ΠΟΥνΟὰ 8 ΘΠΟΓΩῪ 
διά Υἱοῦ τ ἢ Μ ἶοῖ 86 ΤΠγΘΒἢ 68, ἴῸὸ τ] ἢ Ἡ] ἢ ἃ 
δ6Ώ,860 Οὗ ΒΙΔΠΙ6 6 ΓΟΡ]]68. Ττυο, ἱπαοοά, ἢθ ἰ9 
οοπδοίοιιϑ οὗ βΒσεπρῚ} δηά δῃ ; δαΐ οὗ ν»δᾶῖ 
ΔΥΔΙΪ ΔΙῸ ΠΥ 1 [8 ἷϊ Ποῖ τη δῖε. οὗ βιιδῖῃθ δαὶ ἢ6 
σΔηθος ον τὨγοβἢ ἢἷ8 τ Πποαὶ οἡ ἰδ (Πγοβηϊηρ- 
βοοτ  Ηδηοο ἢἷβ ΓΟΘΡΘΟΙ ΠΥ ΘΡΟΚΘη Δηθνο: ΝΟ, 
ΤΩΥ Ἰοτὰ ; ἀοἀά ἴ8 ποὶ «1 Τη6; Ὁ, τοῦθ Ηδ ν»ἱτὶ 

1 ΟἸοδεὶν δηὰ ὁμδυσοϊη αὶ δρρατοος ἢ Θαῃ. χνῆϊ. 1-4. 
8 [Κππὶ: “Ἃ1Ω 6 Δ γ δἰτοωρίῶ, ἱ. 6., ἰῺ ὃπ9 δίγθηκὶ 

ΨΒ1ῸΣ ἴθ πον διδδὶ, εἰποο ϑϑθοτδῃ ἰδ πὶ ἰθοε. 1.6 

ΤΗΒ ΒΟΟΚ ΟΕ Ὁ 68. ᾿ 

5, ᾿οῦ ἃ δυο τπΐηρθ οοὴ ὩΡΟΩ πδῖ πουὰ 1 ὃθ 
ἀγίνοη ἴὸ {πτγοδἢ πὸ ὑαθῇ πη [86 ἩΪΏΘΡΓοδδῖ Βυῖ 
1} 18 ΔΒΤΓΟΥ δῆονγδ ἴδὲ πὸ Ὀοϊονοὰ αοὰ ; ἔγοτῃ [6 

ϑτοοίηρς (ΓΤΊΓΤΝ) μοὶ μβαὰ ρεγοείνοὰ τμδὲ μὸ εἱοοὰ ἱπ 
[ὴ0 Ῥγϑθῆσο οὗἉὨ οὔθ οὗἉ ἴδ86 ἤίοπαβ δηὰ σοῃΐθδϑουϑ 
οὗ ἀαοά. [τ βηοῦσβ, αἷδο, [μδὲ ἷβ οου ᾿οδτὶ 
δὰ Ἰοηρ ἀοπηαττοά δρδῖπδὶ 12. 86}᾽8 ἀἰδῆοθοσ. Τδὸ 
πδιίοπαὶ ἰγδάιώοη οἵ 15γδὲὶ᾽ 8 δηοίθῃηϊ ΊΟΥΥ νγὯϑ 
ποῖ τοῖ ἐχποι. ΤΠ ἀδ]νεγΆηοα ΠῸΠπ Εὶ ἯΙ 88 
[}6 ἐεϊμαΐης οὗἨ [δγϑρ}᾽ 5 Ὡδ Δ} Ὑ ὁπ ΤΩ. 
Τ)ου θη οι8, δα γ8 186 δίτοηρ δῆ, [Ὠ6Ώ, 88 ΟἿΣ [δ "- 
6Υ8 161} υ8, αοἀ ᾿8 τὶ ἴδτδοὶ, δπὰ ἔγοοὰ 5 πὶ 
Ἑρυρ, δὺϊ πον -- τὸ ΓΘ ὈΠΒΌΪΟ ἰο ἀοίξηὰ ου- 
βαῖνϑα δραίπεὶ {πὸ ρἢΠ]ρίης Βοἀουΐϊη6 1 ὙΤμο ἀουδὶ 
νι οἢ Π6 τΠ8 υἱοῦ, ἀ088 ποῦ δργίηρ ἤοπι 8 υῃ- 
Ὀεϊδονίηρ δηὰ ρῃβ]δηϊπηουβ δου]. Ηθ ρ]δὰ!γ ὑο- 
Ἰονρὰ δπὰ ἀοιισῃυθὰ ἱπ Ἡδδῖ ΜΠ ἰο]ὰ οὗ οἴμοι 
ἀαγαβ. ΗΪϊδβ Ἰαπιθηὴς ἰ8 ἴπδὶ οὗ δ ραυσίοϊῖ, ποῖ οἵ ἃ 
ἰγαϊτοσ. Βοοδιβο βοὴ 18 18 Ομδγδοίου, πα ᾿.88 Ὀθδα 
ἰοαηά οἰ δ ]6 ἤο Ὀοοοῖὴθ 1π6 ἀεἰνογεσ οἵ 153γϑεὶ. 
ΤΗΘ ΑὩροὶ ἐπογοίογθ Θοσλθ8 ἴο ᾿ἶπι, δῃη ἃ 88 γ8: --- 

νεῖ. 14-16. ὅο δου ἰῃ ἐμπὶν ἐγ πἰσϑησία 
ον οι. ἄο ΠΟΣῚ βου ὑπο} ὙὩΤῇμο αἰδθγεηοδ ὕθ- 
ποθ Οἰάδου᾽ 8 08}} δὰ πδὶ οὗ ΌΧΙ ΟΣ Βοτοσδ, 
ταῦ 06 σΔΤΟΙ]Υ οὐϑεγυοὰ. ΟΥ̓ Οἰδηϊοὶ ἰὲ 15 δα]ά, 
ἴἢδι 186 “ ϑρί τς οἵ δεδονυδὴ ᾿ ναβ σῖ ἢ Ηἰπὶ ; Εμυά 
ἷβ. “ ταϊϑοὰ ὉὉΡ 1ἢὸ νῈ “ὁ ἀεἰένετοσ ; " Βαγακ ἰδ οδ ]οὰ 
[Ὠγου ἢ [6 Ρτορ οῖθϑ. 86 ἰδίου ΠΟΓῸ ἀο068 ποῖ 
᾿πηπηθα δύο Υ ῥγοσθθὰ ἴοὸ νἱοΐοτγ. Ηδ γχοΐῃδοϑ ἴο 9Ὸ, 
ὉΠ|6885 ΠοῦοΥδ ρῸ ὙΠῸ} τ. [ἢ Οἰάθοῃ᾽ Β 6880 
ΤΟΝ ΠΟΤ ἷἰ8 ἄομθ. Αἢ δυηροὶ οὗ ἀοά δεδυσηδῖ 
[Π6 Ὠυπηδη ἴοττῃ ἰῇ ΟΓΥΩΟΣ ἴο 68}]} πἰπι. Ηο οοπάθ- 
βοθπᾶβ ἰὼ ψογκ τηΐγδοὶοβ Ὀοίοτα . Ηον πιποὺ 
ΤΏΟΓΟ, ΔρΡρασοπιῖὶυ, τῃ8η ὈΘΡΟΓΔἢΒ πδαὰ ἢ. οομίοπά 
ὙΠ, τῦδὶ ἤθγα Ὅ6 ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΏΘ ὈΥ ἴΠ6 δΔηροὶ]}!} ΤΠ 
βτουπάβ οἵἉ [15 αἰβεγεηοθ αν ὕθῈπ Ῥγοίουπα! Υ 
Ἰπαϊοδλιοὰ ἰῃ [16 Ῥγθοοαϊηρ Ππασταιῖνο. ἱ νᾶ 
186 4}1-ἰπιροτίδπὶ 486] σατο ἀοπιδηάοὰ οἵ οῃ0 
ὙΠῸ Βῃμουϊὰ νῸ ἃ ἀοἰἑνεσογ οἵ [βτϑοὶ 1 Ζλοϊάεα ακὰ 
μπαἰυϊάοα Γαΐ ἰη ασοαά. ἘῸΝ ἴῃ Οοὰ τγαδ τ: τοοῖ 
οὗ παζοῃδὶ γοϑύοιῃ πὶ [δταοὶ. ΥΥὨΔΙΘΥΟΣ ΘΠΕΙΡΥ 
δηὰ οἰ πυδίαβπι [Π6 ἰονγθ οὗὨἨ ςουῦηΐτγγ οα]]οὰ ουϊ 
διηοηρ τῆ Οτοοῖκβ δὰ Ἐοιηδῃβ; Ππ8ῖ, ΤΆ} ἴῃ Οοὰ 
οδ] Ἱοά οὔὖἱ ἰη Ιβγϑοὶ. [8Γ86] οχ βϑίϑα ἐῃ (οά, οἵ ποῖ 
δῖ 4]}}. ὙΠῸ δογο, 1Ἰπογοίογα, τὸ σου] ἤρ ϊ [ὉΓ 
Ἰϑγδοὶ, τοῦϑὲ ᾿πΟΓΟΌΡὮΥ δοϊανο ἴῃ Οοὰ. Τὶς 
δι ἢ, απάϊνἀοὰ, πη τ δνογίηρ, οἱ Ἰοοκίηρ ἴο ΘΒ 
ταΐηρδ, δῆ ἀποοηςετποὰ δϑουϊς 18 ΟΥ ἀΔΠΡῈΓ --- ἃ 
Ρογίοος ππὶς πῆ [1561 ἵπ ἀευοΐομ ἴο Θοά, δυά 
{ΠοτοΌγο Βοϑ]ο ἴο 186 ἰάοἱ ροΐδβ, 1π6 τεργεβεηίδ- 
εἶνο5 οὗἨἁ [ΠΠ6 ΘΠ ΘΣΙΐ68 --- [Π18 ΤΑῚ ἢ [86 64}} πιυϑὲ ὅπὰ 
ἴῃ πὲπὶ σῆοπὶ ἐξ δοϊοοϊδα 0. ἴ[06 ποσὶ οὗ ἀεἰϊνοῖ- 
8π0ο0. Τδ6 τθῃ Ὠἰ ΠΟΓΟ ο8116 ἀἸὰ ποῖ οοπιὸ δα 
τὴ βδθ ἰτῖρεθ. ΟἸηΐἷθ6] τδϑ οὗ δυάδῃ; ἘΒυὰ οὗ 
Βοηϊδηνη. [ἢ [1680 ἰτῖθο 5, Π6 ἸῬτοτβΐρ οὔ 86 ἴσιο 
Οοά ν͵ϑ 1658 τιϊχοὰ τυ (Πδὲ οὗἨ 186 ζ8186 
ὈΘοδΏ86 Ποτο ἴπΠ6 οἱὰ ἱπμθθ᾽ λπ 8 δὰ Ὀδοη οὐ οὰ 
ἴο γίεἰά. Βαγαὶς νδϑ οὗ Ναρδιδὶδ, ΘΓ Ἰάο]διγν, 
᾿ΒΟΌΡὮ οχβάπρ ἰπ ΤΙΔῊΥ μίδοθβ δἱοηρ 5146 οἵ (0 
ἴτ6 ὙΟΣΒΗΐρ, ἀνὰ ΤΕΥ ΔΙΏΥ Ποῖ ῥγοναῖ 88 ἰῃ Μα- 
ΠΆΒΒΕῖ. ῬΙϑοίβεὶυ [μο86 ρίδοθϑ ἩνΒΙΟἢ οομδιδυδὰ 
116 τοποδῖ ροτιίοη οὗὨ [818 [δ] το, απὰ πρὶ 
ΠΟΠΘΘΑΘΠΕΥ βυβογοα τοδὶ ἴτοιῃ {86 ἰηγοβϑάβ οἵ 
Μιάΐδη, παιγοῖγ, 86 οἰ68 οὗ ΕἸΡ ῬΙΑΙΝ; ̓μδὰ ὩΟΥῸΣ, 
85 ἴῃ6 ὨδΙΓΑΙΟΥ ΘΧΡΓΘΔΒΙΥ τοοογάοά, Ὀθδη υδοδλίοα Ὁ 
[6 οτἱχίηδὶ ἱπμδυϊίδηιδ. ΓοΥ Πδὰ οοπεπαρα [0 
ἄπ 6}} ἰῃ Βα ἢ -διθβδη, Τδαπδοῖ, Μορίάάο, “01 εΑπι, 
δηὰ ον (εἰ. ἱ. 37). Ηρτγο αδἰίδτβ οἵ Βδ8] ταϊδοὰ 
{ΠΟΙΒΟΙΎ 8. ΘΥΟΙΥΎΠΟΓΟ, ΤΥ δα πογίζοὰ δηὰ μρεῖ- 
[Ὁ ΕῪ πητοβέγαϊποὰ. Απιὰ δας δυστουπαϊηρβ, [09 

ἀοπιοηδιγαι νο ᾿(Ὠἷδ᾽ τοῖδτϑ ἰὸ ἰδ δἰεουσὶδ ὯΟΤ ἱραειθά 
το ἷπι ἐπτουσὸ [Π6 ἀϊνο Ῥεοαιθ.᾽" --- ἴπ.} 



ΟΗΑΡΤΈῈΒ ΥἹἹ]. 111-94. 

᾿πῆϊβθοι οὗ 1.6 Δὲ] ἰ8 4 ας] ὁΠ6 δὲ δ᾽] τὐπγ68, 
υἱ ἜΡΕΘΕ ΓΗ ΟΥ̓ ἀαγβ, ΒῈη 84] ΒΘΕΙῚΒ ἴο 

τππρ. ὙΒοΙγ Ὠθασγίβ Ὀδοοπιο βαἀ ἀθηδά ; δηὰ [ἢ 
οὐμγδος Ὀθίνγθοη [6 ΤὈΥΤΊΘΓΙ ΡΊΟΓΥ, ἰῃ ὙΠΟ (ΒΟΥ 
80 ἰδ ν θεοί ΐονο, δῃὰ [Π0 ῥγοβεηϊ ἱπιροίδηοθ, υἢ- 
ἸΔῺ5 δηά ςοηῆιδοθ ἴΠ6πι. [1 [Π6 τηοαρδὶ δβοι] οὗἁ 
Οἰάθοι 15 ἴο ὃ6 ργεραγοὰ ἴοσ Ὀο]ὰ παζαγὰβ ἱπ ὈΘ ΠΑ] 
οὗ τ1Πὸ {τα τἢ οἵ αὐυά, ἢ6 πιυβὶ ἢγϑι Ὀ6 Ὰ}}γΥ οοη- 
Υἱοοκὰ (δὶ (σά ἰδ 81}}} δαὶ Ηδθ νγαϑ δη ΘΠ ἴῃ 
[δτϑεὶ: (δ΄ Ηο δ6.1}}} σου κ8 νοηάοτθ, δηὰ ᾽ῃ ἰποῖὴ 
ΤΟΥ͂ΘΆΙ8 18 ἰονὸ [ὉΓ (Π6 πδίοῃ. [ἢ ἷβ ἤοπιθ δὰ 
ἴῃ οἷα ΟΥ̓ δ 58. βυττουπάοα Ὁγ ἰάἀοἸμίτγ. Ηδ, τἢ6 
γοπηροδῖ, ἰ8 ἴο δϑϑυτηθ δὴ δι τὰθ οὗ δι ΠΟΥ ΤΥ 
᾿οατὰβ 81}. ὙΤΠδῖ ἢ6 τὴᾶν ἀο 18 ὈΟ]] γ δηὰ οοη- 
ΒυθηΠν, 6 ΠΘΑΥΘΠΪΥ Υἱδίταπιὶ πιαϑὲ ᾿πδρῖγθ ἢΐπὶ 
ὙΠῚ δ αἰνῖ θ οπιπιιδίαβλ ΠΟ ἢ 5}}.4}} Υβ6 βυρογίου 
10 186 6 Ὠοῃ8 οὗ οομμηοη ῥγπάθηοο. [Τ]6 
ὝΩΥ ἴο {Π158 'βΒ Ορθπϑὰ ὉΥ [Π6 ῥτοπιίβο, “Βιϊὶ 1] ν}}} 
θῈ τ ῖἢ [8661 ποῖ 18 δ ἴῃ 6 8816 {1π|6 ἃ ([8]- 
] ἴο ἴδϑὲ [ἢ6 βρϑᾶκοῦ. --- ΤΒ.}] ὙὉὙΠῸ παῖγδατνθ 
σου ποῖ, 1 80 ἔδνν ϑοῃπίθῃπορϑ, ᾿θδοὴ τη ἰονὰ οὔ [. 
(νά, το ἢ ψν}}} ἐπ π8 Ὅ6 [οβιθά, πηοτο Ὀ Δα ΠΏ ]]Υ. 
(ἰάδοη ἰ8 πὸ μτοβιπιρίπουβ ἀουθίοεσ. [11 ἰ8 ἢ]8 

᾿ ΒΌΠΙΗΠΠΥ τΠδὲ το] πἶγο8. ([Π6 τηΐγβοϊθ. Ηδ 5115 ΠΟ 
ἘΧΡΟΟΙΔΙΏΟΠΒ οὐ Εἷ8 ΡΕΓΘΟΏΔΙ δίτοηρστῃ. [{ αοά ν}}} 
δθοῦν ἴπδὶ Ηδ ἴ8 τ} “πιὰ Μἷπιὶ,᾽ ἢ6 16 γελᾶν ἴὸ 
ὧο ἐνεγγτμηρ. Ηθδ 5818 πιυςῖ, θοσᾶπ86 6 ἀ66Πὶ8 
ΐ ΔΙτοροῖδοῦ Ἰηβαοϊοηϊ. 

Ψεγ. 17. ΤΏΘΣ αὶνο ᾿Ὧ6 ἃ δἰχιι ὑμδὶ ἴου δσγὶ 
δ πο ἐδικό τὴ τοΘ. ΤΏδ δηροὶ Ἀρρθαγοὰ 
ἴὸ αἸάροη 88 τηδῃ ; οὐπουιν86 ἢο σου] ποτ ΠΟΥ ἤδΥα 
βγεῖ Ὠἶτπι, ποῖ οἴἶετοα πἰπὶ ἰοοὰά. Η9 ΔρΡροδῦβῃοθ 
ταῦκε αν ὈΟΘῚ ὙΘΠΘΥΔΌΪΘ; [ὉΓ ΟἸἀθοη αἰνίανβ δά- 
ἀγοββεβ ᾿εἶπὶ ἀθίδγοπι δ] γ δηὰ Βαπιῦϊγ, τῖτὰ τπ6 
ποιὶβ τὰ ὍΣ, ῬΧΙΑΥ͂, ΤΥ Ἰοτά." Νονγ, ψβοη 
(Ὦ16 δΙΣΔΠΡΟΥ δαγΒ, “1 βοῃὰ ἴθ --- Ἰ ψ1}} Ὀ6 τ} 
Προ, δηὰ τἢδι συ ἱτβουὶ δα ἀΐηρ νἶο Ηο 15, ΟἸάθοη 
σου] Πασάϊ]ν [81] τὸ σου οἶπάθ τηδὴ Ηδ νἼὸ βἀἀγοββοα 
ἰΐπι νγὰ8 ἃ β ρου δίυταὶ θοΐηρ ; ΘΒρΟΟΪ4}1ν 45 ΤΠ οϑ0 
ῬΟΓὰβ ΨΕΤῸ ϑο ἴῃ ΔΗΒΎΓΟΙ το ἢ οὐη, “1 7 οΒονΔὴ 
ἼΘΙ ὙΠ} 8. [0 ἴθ, ΓΒΟΓΟΙΌΤΟ. ὙΟΥΥ 1ΠΒΙΓΙΘΕΥΘ 
ἰδὲ 186 ἀουθια] Οἱάθοη δβῖκβ Ὁ ἃ εἴρη ἴὸ ΚΠΟῪ 
ΦἩΒΟΙΠΟΥ ποὺ αγί Π6 ὙΠῸ δρΟδ ΚΒ ὙΠῚ τὴο,᾽ ἑ. 6., 
ὙΠΟΊΠΟΣΥ πο δτί ὁπ6 ὍΠ0Ὸ ὁδῃ ΒΑΥ, “1 δηὶ σι ἢ 
1ποα,᾿ δηὰ ποί ἴο Κποῦν ““ὙΠΟΙΒΟΣ που αὶ αοά,᾽ 
8 1ἸΒουρῃι μοι μ6 18 ποῖ γοῖ ργδραγϑὰ ἴο θῃϊογ- 
ἴδιῃ 

Ὕογ. 18-20. Ῥορδσξ Ὡοῦ ὨδΏΟΘ, Τ ΌΥΔΥ ἴ.996, 
ὍΣΕΙ 1 οοσὴθ δρδίη πηῖο ἐμ. (Οἰάοοῃ 8 ποὶ 

οοηνϊποράᾶ . Ὀυϊ πουογί 6658 τῆ6 Ἰτοτὰ ται 88 
δροκοα βατηβ νἰτμΐη Ηΐπι. ὙῈ6 τοπιατκ ἴῃ 

γετ. 14, “Ἴ353). διὰ Ζεβονδὰ ταγηοα ἑονγαγὰβ μὲπι;᾽" 
ὙὍὙ86 ἀου 1658 ἱπίοηοα ἴο ᾿πὔτηαῖο ἰμδὲ 1Π6 ἤδᾶν- 
ΘΏΪΥ νυἱοϊίδηΐϊ ἰγηοὰ ἢἰ8 ἔδοθ, ὑὈθρατηΐηρ τ τὴ 
Ἰσῆς οἵ ΠΟΙ 685, 11] ἀροῦ Οἰάθοη. Οἱάδοη [6618 
Π6 Ὀτοδιῃ οὐ αἰν] ΠΥ, --- αν σογίαΐη Ὧ6 ἰ8. ποῖ. 
δδου]ὰ τΠ6 ̓  ἘΡΡΆΠΡΟΩ ΠΟΥ͂ ἀοραγῖ, δ νου] ὃὕθ ἴῃ 
ἱποΐίοϊὰ ἀτεδά. δ ν.1}1 οἴδαὶγ ἀο ὙΠ ΔΙΟΥΟΥ ἰ8 
οοπιπηαηἀοά --- Ὀπὶ, 5. [1πΠ6 οσογμηδηάον αοἀ Σ Ηθ 
{δίῃ Κ5 τὸ βοῖγο {18 απ οϑτίοη ΟΥ̓ ΠΙ6Δ}8 Οὗ ἴῃς ἀπ|68 
οἵ 18} ὺ το ἀσνόϊγα οἡ ᾿ΐπ. Ἡδποθ δ6 
ΙΓ Υ Ὦϊπὶ ἴ0 ΓΕΠΊΔΪΏ, Π}{}] ἢ 858 οπίογαἰ πᾶ ἢ ΐπ). 

5. ΠΟῖ 50 ΡΟΟΥ, Ὀαϊ [Πᾶΐ 6 σΔῃ ΟΥ̓ ἃ κΚἰὰ δηὰ 
δοπιοτῃϊπς ποῖα ἴο ἃ ριιοδῖ. ΕἼΟΟΚΒ οὗ ροδίβ 81}}]} 
ἴοττῃ ἃ ςοῃ δ᾽ 6Γ8]6 ρϑτὶ οἵ Ῥα]οβεϊηΐδη 811}, δπὰ 
δηά ὀχοο!]οηὶ Ῥϑβίασαρο πὶ ἴΠπ6 ῥ᾽] ΟΥ̓ 6 ΖΤΕΘΙ. 
Τίμης ρΡοστηΐΣ ἰάδοπ ἴο ῬγοραΙῸ ΟἿΪΥ Ὁπ]οανθηδὰ 

2 ΤῊ δοτθ οχριδηίίσῃη ἰδ δορίοἃ ὮΥ Φοδορῆυδ δηὰ 
ῬΈΣΙΟ, δηά ἴδ ποῖ ἰο Ὁ τεῤεε δα 86 δ ἰσδοὺ ( Οεηεκία, Ὁ. 338) 
δοᾶ οἱδοιδ βδγο ἀοῶθ. Οϑηραῖδ χυΐῇ!. (0 γον. 12 δροαῖζα Οὔ] 
οἵ “πιοο." Βὺῖ δδ (6Υ ΟἿΪΥ δοαιθὰ ἰο ὃ τη6ῆ. 80 [6 Υ 
901 δβοοϊωθά ἰο δὲ  Τ180 ἰηδίπηοο οὗ ἐδῸ τίϑοῃ Βαυίουσς ἰθ 
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ΠΔΚΟΒ; δαὶ [06 ΒΌΡΡΙΥ ἰ8 θου ΠΗ͂Ι], ἴῸΓ 6 τι8δ68 8Δῃ 
ΘΡΏΔΉ (ἑ. 6., ἃ ΠΙΘΑΒΌΓΟ σοπἰαἰηΐηρ δρουΐ 1994, 
Βοςογαΐῃρ [0 ΟἾΠΕΙΒ 1985, ΟΥ ΟἾ]Υ 10]4, Ῥαγ. οὐδὶς 
ἴποΒ68, ε΄. ΒδΟΚΗ, δΔειγοίοσίδολε ζὐηίετειολιπρφεη, Ὁ. 
261) οὗ βουγ ἱπ {μοῦ ργοραγαοη. ὙΠδὲ ψϊσἢ 
ΔΡΡΟΒΙΒ δ στ ΑΓ, 8 [Π|6 δίδιίδιηοηϊ ἴμ8ὲ Πα ρᾷϊ 180 

ββᾺ ἰπ τπ6 θαθκοῖ (Ὁ). Ὑ͵ΒΟτονοσ εἶϑο ἐμΐβ ποτὰ 
ΟΟσαΓΒ, ἱξ ἀφῃοῖεβ ἃ Ὀγοδά- ὕδδκοι. ὙΠπὸ ἜΧΡΙΔη8- 
ὕοη ἷ5, (πὶ αἰάθοη τγαϑ ὑπ Πρ ἴο 68}} ἃ Β61- 
νδηΐ, δῃὰ ἤοποο δορὰ [Π6 Ὀδδίζος Ὁ ὈΟΓῚ Ὀτοδὰ 
Δα τηθϑῖ. Ηθ γοαυΐγοβ, ΒΟΎΤΘΥ ΘΓ, ἃ ΒΟρασαῖθ “ μοὶ "ἢ 
ἴον 106 Ὀτοί, ἢ 1[η6 Ὀαβκοῖ σδηποῖ μοϊά. Ηδ 
τη ΚΘ πον {πΠαὶ Ὀγ τΐβ τη 8] ἢ 6 νι.}} Ἰθασῃ ἴο ΚΠΟΥ 
Βὶβ στιιοδί, (Οοἱθβιία β, δοοογάϊηρ ἴο ρορυϊαῦ δο]οῦ, 
ἴΟΟΚ ΠΟ ΘδγΙἢ}Υ ΤῊΘ δῆροὶ ὴῸ Δρρϑαᾶῦγβ ἴὸ 
ΜΑΠΟΔΉ, β8Υ8 (ἢ. χἕϊ!. 16) : “1 πὶ} ποὶ δδῖ οὐ (ὮΥ 
Ὀγοδα.᾽" ὝὙτιυο, οὗ τὴ6 ΔΏΡοἾβ ὙΠῸ ἐβῖηθ [0 ΑΌΓΑ- 
δ (εη. χνίϊ!. 8), ἐς 18 βδι: ἃ, “ δῃηὰ {πὸ αἰά οδι;᾽ 
Ὀαῖ ([πΠ6 Τάτρτιπι Ἔχ ρ]αἴηβ, “ ΠΕΥ ϑεοπιθα ἴο ἷπ ἴο 
οδι." 1 ὙΠει1ι8 Ὀο οὗ 88 ΠΟ τοβοι Ὀ]δποθ ἴο {Π6 
Ἡοπιοτίς οοποορίοη, δοοοσάϊηρ ἴὸ τ Ϊσ ἢ [86 ροάβ, 
{Πουρἢ ἸΠῈῪ δδῖ ποῖ Ὀγοδὰ οὐ ἀτίπηκ τνῖπο (7 ἰαά, γ. 
841), ἀο πϑνογίῃοίοϑθ, 111 τη ΓΙΑ]8, βίγοίο ἕογι ἢ 
{μον μβαπὰβ δι διῃυσοδία δηὰ πϑοῖασ. ΤΠ6 δηροῖδ, 
ΕΚ 4}1 δὶ 18 ἀἰνίηο ἰῃ (Π6 Β΄δ]6, πᾶν {πο ὶν βρὶτ- 
ἴτπι4] δδοάδ ἴῃ ποαυθῃ, ὑΣτἢ ποιῃΐηρ ΘΑΥΊΉΪΥ δϑουῦς 
ὑΠότη, ΘΟΠΒΟαΌΘΠΕΪΥ ΠῚ ΠΟ ΟΟΥΡΟΓΘΆΙ υϑηῖβ. ὙΠῸ 

Ἵχρ δηδίίΐοη οἵ ΡΒ. ᾿ἰχχυἱ!. 25, 88 ἱΓ ΣΝ ὈΠΓῚῸ 
τηθδηΐϊ ὈΓοΔά διιοἷ 88 ΔΠρ6]8 ἔδθὰ ΟΠ, 8. ΘΓΤΟΏΘΟΤΙΒ 
(πρΒΔρΡΡΊ]ν, 1ν 88. ὕθαπ δσαὶπ ραΐ ἴογτμ ὈΥ͂ ΒΟΠ- 
ΤΏΘΓ, ἰῃ ΗΟΥΖΟρΡ 8 Ζιεαίεπογάὶ. ἵν. 20); τὴῃ6 ποτὰ 9 
ἢν Ἰοηρ᾽ δίποθ Ὀθθῇ ῬγΟΡΟΥΪΥ οχρ  αἰηθά (δ Ηρφηρ- 
ΒΙΘΏὈΟΤΡ δηὰ [)6]1 1286} οὗἉ 1π6 ΤηδῃπΑ, Ἡ ΠΙΟἢ ΟΔΙῚΘ 
ἔγοπι ΒΘδΥΎΘῃ, ἑ. 6., τη οὐ ἢἰχῇ. ΠῺΟῆσο, 88 ἰδῇθ 
88 ἴΠ6 δΔΓΠΟΥ οὗ ΤοΟΐδβ, [π6 δηροὶ 8 τηδάθ ἴ0 ΒΑ Υ 
(Τοῦ. χὶϊ. 19): ΚΙ αν ποῖ Ποῦ οϑίθῃ ΠΟΙ ἀσγπηκ, 
Ὀυϊ γα Πᾶν βοθῆ δὴ ϑρρδυϊ θη." Νον ἀϊά αἰάθοῃ 
ΟΥΓ ἴῃ 8 ἀχροοϊδίίοημβ. Η!8 συιδὶ ἀοθ8 ποὶ θϑί. 

Ιῃ σὑοσϑοὸ 20, ὈΥΗΠ πο Ὁ ΟὔΟΘ ἴδκοβ (ἢ6 

ρίδοο ΓΤ ὙΠΟ Σ δπὶ 186 ταὶθ ἰμαὶ ἴπ τη 
Βοοκ οὗ υάροθ Φοῆονδὴ βίδα 8 ταρτ]Υ]Υ ἴῸτ (80 
(οὰά οἵ 1βγδοὶ, ΕἸομῖπι ἴοσ [6 σοαὰβ οὔ τπ6 ΠοδίΠΘΏ, 
6 ποῦ {ποτοῦγ ἀοσεῖγουοά, ΤῊΪ8 18 βονσῃ ὈΥ [Π 0 
ατίίοϊο ρὑσγοβχοᾶ το ΕἸομ τη. ὙΠῸ Τοϑβοὴ ἴου [ἢ 6 
ἐῃτοτοΒδηρο ἴῃ (Πΐ8 Ῥϑβδαρο 1168 ἴῃ {ΠῸ ἔδεϊ [Πδὺ [ῃ6 
πδίαγο οὗ [Π6 Δηρεῖ, 88 ἃ αἰνῖπα θεΐηρ, Πθγὸ θορ]η8 
ἴο ἄθοϊαγο [86 . [ἢ ογάργ ἴο ἀδβοσῖθο 1Π6 δηροὶ 
ὙΠΟ 8 ἴο Οἰάδοῃ 88 ἴΠὸ τπβοββοηροῦ οὗ [ἢδὶ 
ὈΠΙΥ ἴγζοῖι τ ἰοἢ [Π6 πιυ] τπιὰθ οὗ [86 Δ ρ6}8 ῥσὸ- 

οοράδ (με πο0 Ὁ), {86 ΠΔΥΓΘΙΟΥ ἰηἰτοάτςο8 [ἢ 

(οττα οΧΑὶχυ» ἈΝ Ηδ που ΌΥ οχρίαίϊπβ ἤονν {86 
8ΏΡρΕΙ] ἴῃ 198 ἱπαϊ νἀ] Δρρθαγϑποθ, δὴ Πουογἢ6- 
1658 σοηίαΐὶη ἴῃ Ὠἰτη86}} (ἢ6 ρόονοῦ οὗ ασοὰ, Τἢ6 
Απρο] οὗ Φοπονδὴ, ἢ6 ὨλΘΔΏἢΒ ἴο Β84Υ͂, 18 ὨΟΠΘ ΟἾΠΟΓ 
{π8η 8ῃ δηρο] οὗ ἔπ ΕἸΟἨ τὰ ; πθηοθ, Ηθ, [Π6 Τη68- 
ΒΟΏΡΟΥ, ΒΡΟΔΚΒ 88 Φοῃουδῇ. 

οΣβ. 391-294. Απτὰ ἴ6 ΑὩδ6] οὗ ϑοβονδὴ υυϊ 
Ζουῖὶ [80 οπμὰᾶ οὗ Ὠία βἰδὴ[ἔ[ἔ)Ὕ}3᾽ἤἠ ΤΠ6 δηροὶ, ἰκα ἃ 
ΤΆ ἴον, Ὀαϊ αἷδὸ ᾿1Κ 186 Ῥτορμεῖβ, '|κὸ Μοβοδ 
δηά ἘΠῚ) 6}, σαττίοα ἃ 814}ἘΕ, ΤΓΉΘΥ 8180 τι564 ἷξ, 88 
6 ἄοοβ, ἴο ΨΟΥΚ τα γα] 98. Απιοηρ ἴΠ6 Οτθοκα 
ἸΙΚοννῖβο, [Π6 5:8, ἴῃ [6 Βαπα8 οὗ “ΕΟ ]ρὶ8 δηὰ 
Ἡδοσηθ8, ἴογ ἰπδίδηοο, '8 1Π6 ΒΥΠῚΒΟ] ΟΥ̓ 16 ἀϊνὶηθ 
ΡΟΥΘ ἴο δνγϑίκθη δὰ βυυάπο.3 ΤῊΘ ΔΏρῈ] ᾿ΟυΟἾ 68 

ῃοῖ ἰο ὃ δ ἀποοᾶ, (ὉΣ δηρο}8 Ὀοΐοτο Οτῖλὲ ποτ Ὡοὺ ὈΟΤΏ 
{|κὸ ΟὨτίδι. 

4 Οὐ ἴῃο δα ὐγοσζοίοη οἵ ἔδο δἰ 85 ἃ δγιηῦοὶ οὗ ὈΪοδοίη κα 
ἰηἴΐο δὲ ἰωϑεγσυαμιθηὶ οΥὨ ΒΟΡΌΘΣΥ, οἵ . Εααίξελεπ. διμάϊση, 
Ρ. 16. 
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116 Η68}} δηὰ Ὀτοδὰ. δῃὰ ἴπὸ ν αβδοοπὰ ἴῃ ἦσο. Ὑδδῖ 
ὙΓΔ5 ὈΓΟΌΡΉΪ 8ἃ8 ἃ οἷ τὸ ([Π}6 χιιοβῖ, ἰ8 δοοορίϑα Ὁ 
ἢγο 88 ἃ βϑογιῆςο, ΕἾγΘ ἴἰ8 τῃ6 οἰαπηθηΐ ἴῃ ὙὨῖς 
ἀϊνίπο ροῦγοῦ δῃἀ ρτδθθ γανοαὶ ᾿ποπηβοῖνοϑ, Α ἢδπιθ 
οὗ το ἔπεει: θοῦνοοη {Π6 ρᾶγῖβ Οὐ ΑὈΓΔΠΑΙΛ᾿ Β 886- 
τίἤοο ((ἐθη. χν. 17). ΕἾΤΟ σϑῖηὸ ἄονῃ οἱ ἴδ ΟΒΌΙΓ- 
ἵῃρβ οὗ δοϊοπιοῦ, ἡ ποη ἢ6 δα τηβὶθ δὴ δπὰ οὗ 
ῬΓΉΣ ΠΕΡῚ δηά Ἤσοπεουτηεὰ ἴΠποτὴ (2 (ἤτοη. υἱὲ. 1). 
γα [86}} ἴτοπὶ πεάνθη ἴῃ δῆβννοῦ τὸ ΕἾΠΑ ̓8. ῬΓΑΥ͂ΟΥ 

ἘΠ δῦ [Π0 [ογὰ σου] πρακα ᾿ξ τηδηίοει ἰἢλτ Π6 γ88 
ἀοά ἱπ [5γας], αῃὰ σοπβοσηοὶ {1|ὸ βαου ἔσο ὈρΙΌΓΟ 
πο Εγ68 οὗἁ {Π|0 ΤΟ ΘΠ] οὰ8 ρέορὶ]ο (1 Κρ8. χυῇ!. 88). 
Τὸ μῖνθ ἃ δ πλ} 118 Ὺ δἰρτ, ἴπ6 δῆμοὶ ποὺν του πμοὰ τΠῸ6 
βοθἢ ἀπά σακοβ. Ἐν [86 γα νυ] οὶ. ὑ]αζοὰ ὉΡ, δπὰ 
ὈΥ 186 ἀἰξαρρδάγδηοθ οὐἨ [8 υἱβίτοτ, Οἰάθομ ρὲτ- 
οεἰνοὰ τΠ δὲ ν οδϑὺ ΔΒ ΒΟΙΈΑ}}Υ 8 6] 8114] Ὀοιηρ, 
ὙΠῸ Πδὰ Τα]. ἄονγῃ γε ἴγοπὶ αὔονθο. Ηδβ νγᾶ8 
ῬΕΓΈΟΙΥ οοηνίποορά. Νὸ ἀουδὲ σουἹὰ δὴν ἸΟΠΡῈΓ 
ΤΠ ΒΙΒΤΑΙΒ {{561{, ἀπά ἰῃ ῥδοὺ οὗ ἰΐ ἔδηιν βεϊζεὰ ὑροὴ 

Απὰ Οἱάϑοι παίᾶ, ΑὮ Τιοσὰ σομβόονδῃ! Οἰά- 
ΘΟῚ ΤΩΆΪΚΟΕ {Ππ|8 Οχοϊδτηδίοη, Ὀδοδιῖιβο, ἰκὸ Μβποδῇ 
(ςἢ. χὶϊὶ. 22), Βὸ τη κ8 [Πδὲ 6 σαιϑὶ ἀἷθ; ἴῸγ ᾿ς 
48 δοθῃ ὙΠ δῖ Οἱ ΠΥ ΠΟ ᾿ἰνὴπρ πιδη ἀ068 866. 
ΤῊ5 Υἱὸν ἰΒ ἀθορὶν τοοϊρα ἱπ τς βγδο 8 ἢ ἰάθδ 
οὗ Οοα, δηὰ ἀΐγοοιΥ ορροβοὰ τὸ Ηο]]θηὶς σοπςορ- 
ὥοπβ. [Ιη ἔβεῖ, Βοδιῃοηΐβπι, ἃ8 ῥδηῖποίδηι, ΚΠΟΥνΒ 
ΟΥ̓ πο Γϑα] ραγι τοη-νν 4}} μοῖνγοθη [Π6 ἱπάϊνίπδὶ 
Βοαβ δῃηᾷ τηϑὴ (οἷ. ΝΑμοϊβθδοι, Ποπιον. Τῆἠδοίοσίε, 
Ρ- 141); δαΐ Ὀείτνθθη 1π6 Οὐ Μ͵ἘΠῸ ἱπηδοϊι8 ἴῃς 
λην 106 δηᾷ οἴοτπδὶ, απ τὴ το ἀν }]8 ἴῃ τδο 
ΟΓΙα οὗ 86η56, 1ΠῸῚ6 88 δοθῇ ἴὸ ὃῦ6 δὴ δυβοϊιϊο 
αἰἤεγθηςθ. Ἐ ΝΟΥ͂ παμηδη ὑοίηρ ἰδ ἴοο εἰπῖμὶ, δηά 
ἴοο ΙὉὉἢ Ὁπάοῦ ΠῸ6 ἀοτηϊηΐοη οὗἁὨ δβοῆξθ, ἴο δθῃ- 
ἄυγο [86 ἱπηπιοαϊαίς σΊΟΤΥ οἵ [Π6 ᾿ποοπιργοῃθηΒ[0]6. 
Ηδα οαῃηοὶ 806 , ἴἷο ὙΠΟΙΩ “ἦ ἴο 5866" Τη68η8 ἴο 
τΤοοοίνο ἴΠ6 Ἰίσῃς οὐ ἴΠ6 βὰῃ ἱπίο δγοβ οὔ ἤδβῇ. 
ὝΠοη, ἱπογοίοσο, Μοβοβ, ποῖ Πβιδηαϊηρ; τ1Πδὶ ἢς 

Κοὸ πῃ ἀοά, δ8 ἔπϊοηὰ οοηνογαοα ὙΠ ἔγίοπα 
(ἔχ. χχχῖ 11), νοῦ]ὰ 866 ἢΐ8 φΊΟΥΥ, ἴΠ6 ΘΗΒΊΨΟΓ 
ἯΔ8 (γ6γ. 20) : “Ἴπουῦ σϑηδῖ ποῖ 866 ΤΩΥ [Δ06 ; [ὉΓ 
ὯΟῸ ΠΙΔῚ 5860β Τη6, 8Π6 οοπίϊιιοδβ ἴοὸ ἰἷνα." [1 19 
ἐπι ρ] θα 'π τπἰ8 ἰάθα, [πδὲ ΟὨ]γῪ 186 1ἰνίηρ᾽ τηδῃ σδῃ- 
Ποῖ βοα (οά, {πᾶΐὶ ἴο βο6 Ηἰϊπὶ 18 ἴο ἀΐϊο. Τῇαδῖ, 
(Βοτγοίογο, ἴ[η6 ἀδοαὰ σδῃ βο6 Ηἰπι, ἰβ δὴ ἰηΐδγοποο 
Οἷοβα δἵ μαπὰᾶ, δηὰ ἱπηροτίδηϊ (ὉΓ τὴ0 Ο. Τ΄. ἀος- 
{ππὸ σΟΠποογπίης [Π6 80] πὰ ἱπηπηογΊ Δ {γ. --- Οἱ ά- 
θη, ΠΟΥΟΝΟΣ, ᾿88 ΠῸ σθΏ8ο [ὉΓ ᾿δηπγοηϊμιίοη, [ῸΓ 
αἴοτ 41] ἢθ [88 ΟὨΪΥ ὅθθη [6 ππιαπ.0 Φ826ο0Ὀ᾽ 5 ἰδ 
8160 νγὰβ ργοβοσυδ, ἰοῦ ἢἷβ υγθβι]ρ ῃλὰ ὕθοη ἢ 
“186 πηδη " (ὅθη. χχχί!. 24, 81 (80)). “Νὼὺ πιδῃ 
᾿ιδῖ ἢ βοοη αοα δἱ 8ὴγ πιὸ (Ψ9ὁΠη ἱ. 18). ὙΥΏΠοπ, 
τποτοίοστο, ῬὮΠΠΡ βαγα, “ΘΠΟ 8 τη0 Εδίμοσ, 
9 658118 ΔΗΒΊΎΨΟΙΒ: “Ηὀδ τπδὶ δίῃ βοθῇ τηθ, ἢδτῃ βϑϑη 
16 ΕΔΙΠογ "ἡ (δοπη χὶν. 9). Ἡρηοο, 4 νοΐοθ ἰδ 
Ἠρατὰ --- τῃ6 γοΐοα οὗ [Π6 ποῦν πηϑθθῃ (4 --- βαγ- 
ἵπα: “ΕΦΑΥ ποῖ; ἴδοι Βῃ4}1 ποὶ αἷς} [1{υν88 [ὉΓ 
1ὴ68 Υ ῬΌΓΡΟΒΕ [παῖ αἰάθου πηΐρης ᾿ἶνε, ἰμ8ὲ τΠ6 

861] δὰ ποὺ ρροαοὰ δὲ ἀοὰ. ΤΤῃα νἹᾷ οἵ 
Μαποδὴ ν 5617 ἄγαν {Π|8 βδηθ σοποϊυβίοι Πογβοὶ 
οὮ. χὶ. 23). Απὰᾶ Ὁοὰἂ βροακβ “ῬΒδβοο ᾿" το Βἶπι. 
ἤστα Ρόδοα 5; Τ[Π6ΓΘ 18 ὯῸ ΟὐΟΑΒίΟη [ὉΓ ἴδδαυ : [ὉΓ 

Ῥόβεα ἰ8 (πὸ ἔπι οἵ τγοοοῃς )διίοη. ὍΠα ἀϊνίῃς 
ΤΩΟΘΒΟΠΟΥ ἀϊὰ ἠοῖ οΟπη6 ἴ0 ΡΠ ἢ Ιδγαρ] 681}} ἤιγ- 
τπον, πὶ ἴοὸ ὑτίηρ ἴΠπ6πὶ πορΡ. ὙΠαπ Ητ ΘΟ 68 ἴο 
δᾶνα, δ πχιιβῖ Πανς ῬΓον οΠΒΙΥῪ [ογχίνοη. “ΓΗ Ϊ8 ἔοτ- 
Εἰνθηοβδ 5 [Π6 “Ῥϑδςθ." δο αἸάθοῃ υῃηάδογείδηδϑ ἱϊ, 

ψ ΘΠ 6 Ὀ01148 δῃ δἰ αγ, ἀπα ο81}}ς ἐξ Οἷσι ΤῊΝ, 
ἀοά-Ῥεδοο, ἱ. 6., ἴμο ῬεδοἊ οὗ ἀοά. Ηπη δηὰ 

1 (Καπ,: “ΤΟ ἀοπκῇ οὗ [16 αἰίδ. . [6 [ηά]- 
οοἰοὰ 1 (ἢ Φ ὨΔηδ ραίνοη ἰοὗδ. 1ὲ τῶϑ οὶ ἰ0 ΘΩΥΥΘ ἴῸ0Γ δ86- 
τἰθοοα, Ὀϊς δ8 8 πιοιποεΐδὶ δὰ πζοοδυ οὗ [6 ἐπ ΟΡΠΔΌΥ 
γουοιδοῤρὰ ἰο Οἰἀοοῦ, Δοά οὗ 818 ὀχροτγίοηςο ἰδδὶ 9ϑθονδα 

ΤῊΒ ΒΟΟΙΚ ΟΕ σ0  6Ε5. 

Ροηΐΐοηςα ργοπηρὶ πΐπὶ ἴο ([ἢϊ8. Αδογσ, ἰῃ τὲσ. 18, 
ὙΒΘῺ ἢ 88 ποῖ γοῖ οογίαϊη {πΠδὲ αοὰ δὰ δρ- 
ΡΘΑγοὰ τὸ Εἶτα, ἢ πδὰ 8814 ποι ΐπρ' ἴο ἱπάϊσαϊο ἴπδι τ 
Ὑγ88 [5ΥΆΘ᾽ ̓8. ΟΥ̓ ἴδ} τῃδὶ οὐ νγᾶβ ποἱ τ 1} το τη. 
Οὐ τη18 πο Ὀοσοπῖον σοηβοίου 8 ἩὮ1|6 βίδηάϊπρ ἰπ 1Π6 
ΡΓΈΒΘΏςΕ ΟΥ̓ [ῆ6 αἰν]Πη 0 ΤὨΘΒΒΘΉΡΟΓ. ΤΠ 08. ταϊ 
ἴο 8606 σά ἱηγνοῖνοϑ ἀθδῖῆ, σοεῖβ γβίὶ οὐ 41} οἡ 16 
ΙΠΟΓΑΪ στοῦπηά οὗ οοῃβοίουβ εἰμι ηο5. πάουνι- 
ἱπρ (ἈΠ 18. νοῦ (ο] ονγεά ΟΥ̓ ἔπι γορθῃῖδδος, 
ὨΔΙΏΟΪΥ, ἰονὸ ἴον ττι ἢ. Οἱάδοη ὈῈ}]5 ἢΐ5 ΔΙΑΓ [0 
[6 Ῥόϑδςο οἵ Οὐοά, ἐ, 6., ἴο 158. οὕσῇ τοςοῃο δῆοη 
ψ ἢ Οοά, δηὰ βαϊνδῦοπ ἤοπι ἴπ6 Ἰυάρτπηεηϊ οἵ 
ο4.} ΤὙπηα ΠΑΣΤΘΙΟΥ δβοῖζοϑ οὐ {Π|8 ρΡοη ΠΑ) 
(οο ηρ οὗ ΟἸάδοη᾽ β, ἴοὸ νι ἢ ἢ6 ἸΟΥΤΌΙΥ ΟΟἾΒ6- 
ογαιοα ἢἷ8 δ᾽ Δι, δηὰ ὉΥ̓͂ τιθδη8 οὗ 1ΐ Θοπίηπ68 [86 
{Πγεδὰ οὗἁὨ ἢΪ8 βίοσυ. ΓΠῸ δ 88 ΚΠΟΥΤΙ ἴο [08 
ΔΌΪΠΟΥ 88 5111] ὀχίδηϊ ἱῃ ἢἷ8 {]π|6. 

9 ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΡῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ἰδταθὶ τορεηϊοᾶ, δηὰ (σα Β ςοπῃραββϑίοῃ τεηονοὰ 
ἰιδ6 ἢ, Μαπιίοϊά δ8 παίισο 18 τὴ δο}]Ρ οὗἩ σΟοά, Ις 
4 ποῖ σοηῇηποὰ ἴο οπα πιοϊῃοά ; αὶ ἰζ5 ΟΠ ΟΓΒ 
ὈΘΟΟΙΙΘ [ΘῈΣ 88 ἴ5γ8 018 ὈΟΠαάΔΡῸ ὈΘΟΟΠῚΘΒ ΠΊΟΓὄΘ 
δυ)οοῖ. [1{ νγ)7͵ὰϑ ἃ ρστοαῖ τη ϊηρ ἴῸ βε]θεῖ ἃ οϊηδὴ ἴὉ 
Ὀ6 τι6 ἀρ] ἑν Γοῦ οὗὁἨ ϑσγβοὶ. ΤῊ5 'Ἰτοϊηδη, ΠΟΊΘΥΟΣΙ, 
παὰ στον ἃν ἰη ἴῃς ϑρί τς οὔ Φοουδῇ ; 3586 ΜῊ ἃ 
ΡΓΟΡοἴο 588 αἰγοδάν, δοσιιβιοτηθα ἴοὸ σΟΌ 50] 1Π6 
νἷο. Τμο Ἵδοῖοε οὐ Οἰάδθοῃ νγὰβ ἱπογοίοσο δ1}} 
ΠΟΙ ΟΧΙΓΔΟΓΠΑΓΥ. Ηθ νγ88 ἢοΐ ΟΠ]Ὺ ἴΠ6 γοπηροδὶ 
ἴῃ. 1Π6 ἰοδϑὲ ἔβην, θὰ ἢς ὈΟΪοΏ ρα το ἃ ΟἰΥ͂ ἰῃ 
ὙΠ ἢ 1.6 Βοῖοι Πδὰ ἴον [Π6 τηοδῖ ρατί γοπιδὶποί. 
ΤΔοἸ]ίτΥ ργοναι θά, ἱπτδαϊηρ ονοη ἢ15 (απ τ᾿Β Βοῦβ6.. 
(ἀοάὰ τοοῖκ πὲπι ᾿κὸ 8 Ὀταπὰ ἔτοπι ἢ ὅτε, ἴο τη 
δὲιη ἴἢ6 ἀο νόσον οὗἁὨ ἢΪ8 ΡΘΟΡΪΘ. 

80 ἀοἄ οοηνοτῖοῦ Ὠὶ8 ΑΡροϑβιϊθ, ἕγοτῃ δπιϊάϑὲ {86 
ταῦ τπὰθ οὗὨ ἐποτηῖο5 δηὰ {Ποῖγ μἱοῖϑ, οἡ [Π6 ΜᾺΨΥ͂ 
ἴο δηδβοιΒ. ἥο Τα ΠῸΓ ποηΐϊ τσὶ ΠῸΠι δὶς 
αἰοίδιον τὸ Ῥγθϑοὴ (6 ρσΌΒρεὶ οὗ ἰγθρϑοάοῃι. (σὰ (8]}3 
ὙΒΟΟΥΟΥ Ηδ ν}}}, απ ἃ ΠΟ Β6}|00], ἔδει ΕΥ̓͂, ΟΥ̓ ΟΟΤΕΤΊΣ, 
Ἰ:πιῖ 18 τη6 ἤο] ὰ οὗ δἷ5 οἰοοιίοη. . 

ΒΤΑΒΚΕ: Ποη τὸ τΐηκ τμδὶ Οοάἂ 15 (αγίϊοδὶ 
ἔγτοπι ἃ.8, [πΠδϊ ἴῃ αἰκρίοαβιυγο Ηδ Π845 ΘηΓΓΟΪῪ ει Ὡς, 
τὨθὴ 11 ἢἷ8 στᾶσα δηα Αἰ πη Υ Β6]Ρ Ηδ ᾽5 ποατεεῖ 
ἴο 1.8. --- ΤῊΕ ΒΑΜΕ: Ενδῃ ἴῃ δβοϊϊττπιὰθ {π6 μίου 
ΘΟ τίβδη 8 ποῖ δἰοῃμθ, ἴοσ ἀοὰ 18 δἰνγαυβ ΠΟΆΓ 
ῃἴπι. 

Οοά ἄοοβ ποῖ οττ ἴῃ ἢ15 οΔ]}[ἔ[ἔΕρ. Οἰάδοη γγ)89 
[86 τὶ συ τηδη, τπουμὰ ἢ6 ἢ πη56 1 ἀϊὰ πος Ὀ6ΙΕτΟ 
ἰ., Ης ἀφεῖγοβ ἃ εῖψτι, ποῦ ΠῸπι ἀπο]! εἴ, θαϊ Βυ- 
παν. Ηδ πῆο τηι15 ἀοδῖγοβ ἃ πιίγαςϊθ, ὑε ον 68 ἴῃ 
τηΐγαο]οεα. Ηο ἀοβῖτοβ ἰξ ποῖ ἴοὸ ὕὲ ἃ ῥτγοοῦ οἵ σοὰ, 
θαι οὗἉ πἰπι861,. ὙὍὸ μἷπι τὴ σοηΒατο οὗὨ 688 ἀ068 
ποῖ ΔΡΡΙΥ : “ ΕΧορρί γα 806 ΒΒ πα ψΌΠΘΕΓΕ, γὸ 
Ὑγ1}} ποῖ ὈΘ] ἰόν ; ̓ ἴογ ἴῃ ο86 τ ϑμοά τΠοπὶ 88 στουηβ 
οὔ ἰαϊτῃ ἴῃ ΦΔοβιιβ, αἰάθοη 88 ουἱάοῃμοθ πὶ δἷπν 
861 νγδβ τἴ86 τἱρῃΐ δῆ. ΟἱάδοηΒ Βα ΠΥ τὴΑ8 
ενϊάθηοθ οὐὗἩἨἁ 18 βιγεηρίῃ. - ΠΕΡΊΧΟΕΕ : Οὐποεῖξ 
δηὰ ρὑγάς ἀο ποῖ Ἰοδὰ τπδὴ ἴὸ Οοά, ὕὰιῖ Βυμ ΠΥ 
δηὰ Ἰον] 688 ἀο. 

Τῆι8 Οἰάθοη ΒΟ] νὰ (6 δηροὶ πποτα 6 ὈΘμοΙά 
γαηἰβηϊηρ τοννατὰ θάνῃ : [0 9618 ἀἰὰ ηοί 6 6 τ 
δοόυ8, ψΒοη Ηδ στοῦρἠς πιΐγϑ.}]65 ἀπά τοϑ6 ὕτοῦι 
186 ἀεδὰ. Βαι Αἰάἀθοπ᾿ δ ογς 88 186 Βα ΠΗ ΠΥ πῆι 
τ ἷο ἢ πὸ ἰοοκοὰ δἱ Πἰπιβοῖ. Ἄνθη ΟἸἨ τ δη8 60 
ποῖ Ὀε]ΐονα, ἵν 18. Ὀοσλα86 ΟΥ̓ ρυἱὰθ ὙὩὶσἢ ἀοε8 ποὶ 
866 ἴθ... [ἐκ ἰβ ποῖ ἴ0τ ψϑηϊ οὗ δ {ΠΟ ρΠΔΗΥ {π2ῖ 
ΤἸΏΔΗΥ ἀ0 ποῖ Ὀοϊΐονα; [ῸΓ 41} μᾶνθ 8θθὴ δηρεὶβ, {ἢ 
(πεῖν Βοατὲ 6 ἢ αοὰ. “ΕῸΓ 180 δηρδὶ οὗ (δὲ 

'φ Ῥοδοο, ἵ. 6.7) ἄοεϑ οὶ ἀδεῖτο (0 ἀφϑίσου 1ετβοὶ ἴη 9 σταίβ, 
Ὀὰὲ οδοτίθηοα που ἴδ οὗὨἨ ῥοδοϑ."" Οἵ. Ηοηρνίοιῦοιξ, θέτε. 
ΟἈ ῬΡεμι. ῃ,. Ὁ. 84. “-.ΤᾺ] 
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Ιοτγὰ θη δ ρος τουπηά δθουῦς ποθ πὶ ἰπδὲ ἔδδι Ηΐπ), 
διὰ ἀεἸ νεγοῖῃ τΒοτῃ " (8. χχχίν. 8). 
ΒΤΑΒΚΒ : γε ἴΠὰ βίτοηρεδὶ Δ} [48 ΔΙ ΤΑΥ͂ 

Βοος οὐὗἨ ἩΘΆΚΏΘΒδ ἴῃ 1. --- Π,115600 : ΕἼΟΠῚ γογ. 
14 Οἰάξδοιι βθοῖηβ δἰτοδαν τὸ πάνθ ρεγοοῖνοα Ὑῆὸ ἰΐ 
ἯἮΔΒ ἴδ᾽ ρα Κα στ τἢ μΐπΠ. ΗΒ ΘΏΒΟΥΙ 15. 186 ἰΔη- 
ξπδρο ποῖ 850 πηποῖ οὗ ὈΠΡΕ]1εἴ 45 οὗ τῃηοα65ΊΥ. --- 
ΟΕΈΙΛΟΘΗ : Ηἰδβ ῬΑ 88 ποῖ ἀἰςϊανθά ΟΥ̓ πη 6- 
Βεῖ, Ὀπὲ ὉΥ͂ 8 οἸ Πα] Κα, γουεσθητῖαὶ δοΚπονϊοαρτιηθηΐς 
οὔ τὴ6 Ὑγοδίςποϑθ οὗ διἷ8 (811, 28 ἴῃ ἴδ 6886 οὗ 
ΑὔγΔΒΔΙΩ 

ΒΡ. ΗΛΙ, (τοῦ. 11): Ὑ7ιδῖ 518 πδίθπσο ν1}} 
πιᾶκο ἴὸ ᾿ἰἶῖνο! Ο παῖ τνὸ σουἹά 6 κὸ σδγοία] ἰῸὸ 
ἸΑΥ ᾧρ Βρίγίϊπια] ἰοοὰ 0ὉΓ ΟἿΓ δοιΪβ, οι οὗ [ἢ6 

Βαϊ ᾿ἵνε ἴπ ἀδδρίνο οὗ 41} δἀνογβατίςβ. --- ΤῊΕΒ ΒΑΜῈ 
(νεγ. 18): Ὑπὸ τα] δῆ ΤηΔη νγ88 ἤΟΓΟ το κ, ἡ α Κ 
ἴῃ ἴδ! ἢ, ΔΚ ἴῃ ἀϊδοοῦγδο, τ ἢ}]81 ἢ6 ἀγριιθβ αοα Β 
ΔΌβοησΘ ὈΥ εἰς θη, ἢ18 ργοδοῆσο ὈΥ ἀθ] ΥΟΓΔΏΟΘΒ, 
πὰ (6 πη] Κο] Ποοὰ οὗὨἨ βυσοδβϑ ὈΥ ΠῚ8 ΟΥΤΠ 108}}- 
ἮΣ το 411 ζτοββ ἱποοῃβοαθθῃοθβ. -- ΒΟΌΤΈ; ΤΑ]οΠῖδ 
Βα (ὉΓ ῬΘΟΌΪΙΑΓ ΒΟΥΥΪΟΟΒ ΤΠΔΥῪ [ὉΓ ἃ {π|ὸ ὈΘ 
Ὀατίοα ἴῃ ΟὈδούτΥ; διιὲ ἰῃ ἄπο βοαάβοῃ [ὃς [τὰ 
Ψ1]1 τΔΚὸ τπὸ σαπαΪϊο ἔτοπὶ “ὉΠ ΟΡ ἴα ὈΠ5Π6},᾽᾽ δηά 
Ρἶδεθ ἰξ κοῦ 8 Ἵδῃ]θβιςκ,᾽" ἴοὸ ρῖνο ᾿ρῃν ἴοὸ 8}} 
διουηᾶ; δηὰ {πδὶ πη πυϑὺ Ὀ6 τδιϊθα [ῸΓ, ὉΥ͂ 
[086 ΏΟ [66] μον Ὠοασγίδ σἱ οΥν ΠῚ ἀοδῖγοθ οὗ 
Ὠδβοίι 688 Ἡ ΠΐΟἢ δ Ῥγθϑθηΐ (ΠΟΥ͂ ΔΥῸ ὯῸ ΟΡΡΟΙ- 
[ΠΥ οὗὨ ὀχϑουηρ. - ΤΕ.) 

τε ἢ οὗ [8056 δρέτ] 8] Μ|ἀ δ 681 γγὸ σου] ποί 

Οἰάεοπ ἀεδίγογε δά αἴίαν οΥ Βααϊ, απὰ διιϊϊα5 ὁπ6 ἰο ϑελουαῦ. Ηΐε γζαίλον, ὕοαεῖ, 
ἀεξεπαάς λΐηι ἀασαϊπδέ ἰλε ἑαοίαίοεγΒ. Πἰ ἔς πεῖ παάπιο, ϑετιδδααί. 

ΟἨΑΡΤΕΕΒΎΥΙ. 235-32. 

2 Απα Ϊύ οδὴθ ἰο ρα88 {Π6 βδῖηθ [{Π417}7 πίρεῦ, ὑπαὶ (86 Τοτᾷ [Φομονδ] βαϊα πηΐο 
ἴτω, ἼΆΚΘ (ὮΥ ΤΑΙΒΟΓ 8 γουηρ [οχ] Ὀυ]ΠΟΟΚ, ὄναη [8πᾺ}} [Π6 βεοοπᾶ Ὀυ]0ῸΚ οὗ 
βευὸῃ θᾶ Γ8 0]4, ἀπα (γον [Ρ0}}}] ἄονγῃ [Π6 Αἰ ν οὗ 84] (μδῖ (ἢν δι Π6 δ, δηᾶ 

20 ουὐ ἄοτῃ {16 στον [Αββογῃ] ἐμαὺ ἐς ὈὉῪ [ἀροῃ] ἰὑ : Απάᾶ Ὀυ1] δῃ δἰΐαὺρ υπίο 1Π9 
Ιοτὰ [Φ96 μον) ἐπγ σα ρου [86 ἰορ οὗ {μῖ8 τοοῖκ [ογ ἐἨοβοη], ἱπ [16 ογάογρά 
ὈΪδςθ,3 δῃᾷ ἰδκο (Π6 ββοοπᾶ Ὀ0]]0ΟΚ, δπὰ οδσ ἃ Ὀυγη  βδου σα τ ἢ 1[η6 ποοά οὗ {Π6 

21 στουθ [Αββογδὴ] ψ ]οἢ ἰμοὰ 584}0 οαΐ ἄονη. ὙΠδὴ [πὰ] ΟἸάδοῃ ἴοοὶκ ἔθη πηθῃ 
οὗ ἷ8β βεσυδῃία, δῃὰ ἀϊἃ δ8 (Π6 1,ογὰ [9}6ῃονϑ] Πδα βαϊἃ πηΐο Βἷπὰ : δηᾶ 80 ἰΐ ν788, 
Ὀδοδῦδθ 6 ἔδαγρα ἢΐ8 {λ|Π6 γ᾿ 8 ΠουβθΠΟ]α, απα {Π6 τπθη οὗἉ (86 εαἰΐγ, [μαῦ ἢ6 οου]ὰ 

28 ποῖ ἀο ἐξ ὈΥ͂ ἄΔγ, {παὺ 6 αἰὰ ἐξ ὉΥ εἰσ δ Απὰ σβθὴ {86 πηθη οὗἉ (86 ΟΥ̓ ΔΓΟΒΘ 
ΘΑΓΪΥ ἴῃ ἰῃ6 τηογηΐηρ, ὈΘ6ΠΟ]ά, {Π6 δ]ἴαν οὗ ΒδᾺ] νγαβ οαδὺ ἀοτγῃ, δπα (Π6 ρτόῦϑθ 
[ΑΒΠΘΓΔἢ 7 γγα8 ουΐ ἄονγῃ {Πᾶΐ τσαδ ὈῪ [προ] ἰύ, ἀπά ἴμ6 βοοοπᾶ θυ] Κ νγᾶ8 οἴεγοα 

29 Ὅροι (86 Δἰίαν ἐδαέ τσαϑ Ὀ.10. Απαὰ {ΠΟΥ͂ Βα] ἃ οὴθ ἰὸ δῃοίμορ, γῆο Βδ ἢ ἀἄοπθ [ἢ18 
ὑπἰηρ 2 Απᾶ σβθη [οἱ : 6} [ΠΟΥ ἰπαυϊγοα ἀπά δβὶςϑᾶ [βϑαγο θα], [4η4} ὑπο Ὺ 

80 βαϊὰ, Οἰάθου (6 βοῇ οὗἨ Φοδβ βδίῃβ ἄοπο (μΐ8 (μἰπρσ. Τηθη (86 πηθη οὗὨ (π6 ΟἸΓγΥ 
βαὰ πηίο Ψ9οδβῃ, Βυίηρ ουαὖ (Ὦγ 8οπ, (μαὺ ΠΘ ΤΩΔΥ͂ αἷθ : Ὀθοϑυδο ἢ6 δαί οαϑὺ ἋΟΜῈ 
[86 41{Ὧν οὗἠἨ Β88], ἀπά Ῥβθόδιιβα Β6 πίῃ σαῦ ἀονπ [6 στονο [ΑΒἤθγϑ] (Παὺ τσαδ ὈΥ 

81 [Ροη] 1. Απά Ψοδβἢ βαϊα ὑηΐο 4}} (μδὲ βίοοα δραίϊηβὺ [δοιὰ] Ηἶτα, ὙΥ11] γθ ρ]εδά 
[οοῃίθηα] ἴῸΣ Β44]} .}}} γο βαύθ Εἰμὶ ἢ δ {πα ν7}}} ῥ]ϑδὰ [οοπίθπάθί] ον πὰ, ]6ὲ 
τα 6 ραΐ ἰο ἀδφδίῃ συ Ἀ}]8ὲ ἐξ ἐθ ψοῖ τλογπὶπρ ; " 1 ἢ6 ὅθ ἃ ρσοά, ἰοῦ Εἰπι ρ]οδα [οοῃ- 

82 ἰ6η4α7 ἴογ Ηἰτηβ6 1, θθοδυβο οπθ [Π|6] μαί οαϑὺ ἄότῃ Πἷβ ἰδ. ὙΤΠΟΓΘΙΌΓΘ οἡ ἰπδὺ 
ἀΑΥ ἢθ6 [ΠΥ] ο4116ἃ Εἰμὶ Φογαθ δαὶ, βαγίηρ, 1,ϑὲ Βδ8] ρ]οδᾶ [οοῃίθπα ] δραϊπϑί Ὠΐτη, 
Ὀθοδῦβ6 ἢ6 παῖ ἰἄγονσῃ ἀονγῃ ἢ18 δἰ ἴδ. 

ἥ ΤΕΧΤΥΤΌΑΛΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Γ Υες. 25. --- Βοτίποδι δηὰ Ῥγοσάδποσεδ δ'δὸ δηᾶ ἔσο ὈΌ]ΟΟΚΘ ἰὼ ἐδ ἑἰοχὲ. “ΤΏ οτρίηδὶ ἰοκί," βαγα ἴδμο Ἰδίζου, 
τ ῬΟΘΕΏΒ ΟΙΘΆΓΙΥ ἰ0 δροακ οὗ ὑτὸ Ὀυ]]ΟοΚ8, δὰ ἐΠ6 δῃοίοης γογαίοτιϑ δρρϑῶν ἰὸ αἀϊεέϊηκυίϊδ ἴποτω (800 δρί., γικ., δυγίας, 
Αναδὲελ" Ὁ. Ῥοιίο δοὰ Βυπδϑῃ, ἴοο, τοπον ᾿' δυὰ,᾽) ποῖ ““ ογϑη.᾽) Κοαὶ! δύζυϑβ, ἐμδὲ “{{ 6οἀ δὰ εοοτδηάοα Οἰάδοῦ 
ἴο ἴ2Κκὸ ἐνὸ ὈΌ]ΠΟΟΙ κα, Ηθ πουϊὰ δΓΕΙΥ δἰδὸ δγο ἰο]ὰ πίτπι τῆδὲ Ὧ9 τϑ ἴο ἀο π|ὶϊι Ὀοίῃ."" Βυὺ ἀοοθ Ηθ ποῦ (8]} δἷπι 
Ῥίοίη!γ ποσὰ ἴῃ [6 ποσάδβ, "ἰ δὰ Ρ0}} ἀονῃ ἰῃο δ᾽ ἰδὲ οὗ Βδδ] 3 ) 8.00 [9 σΟΠΙΠΙΘΏ(ΑΓΥ, ὈΘΊΟΥ͂. --- ΤΈ.] 

[32 Υε1εσ. 26... 83. Οὖγ δῖον ἰσϑ:διδίίοῃ οὐ ἰμἷ8 ποσὰ, “ἢ ἔπ ἤοσπασά οάχο," [5 ἴο0 Ῥγϑοδσίουδ ἴο 8100 

οἵ ἴὰΣ ἱπιτοἀποοη ἰμίο ἐἢθ ἰσχὲ, 1ὲ ΡῬΤΟΌΔΌΪΥ Ση66Ὼ8 : “π|τ ἔ;9 ἀτταηροιοηξ οὗ ποοὰ ᾽" (εἴ. Ὀαϊοπ). ΟἹ ἰδ ᾽δ6 οἵ 

5. ἴα ἰδ 16 δοηϑο, 860 Θε6. 7.52.) 8. γ., Β, 3, 8. -- ΤΕ] 
[8 ον. Ζ7. --- Τὴο Ε. Υ͂. ἰ6 οἰ κυ δε δ κσασὰ ἤοτο. Ὦτ. Οδδϑοὶ : “Ὃδηὰ 88, ου δοοουηὶ οὗ [89 Ὠοτδ9 οἵ δ18 διέποΣ δηά 
δ σπθῦ οὗ ἴδ ΟΕ, πο ἰμασρὰ ἴὸ ἀο ἐζ ὈΥ ἀαν, 6 Ϊὰ [ὃ ὉΥ εἰμῶι." --- ΤΕ.] 

[2 Υον. 81. --- γ. Οδδδοὶ ἰσαηϑιδίοσ ἴμο ἰοστεκοίηβ οἰδυδα ἔπ: ςΠο ἴμδὲ σοοϊοιἀοἐ ἢ 0. δι, ἰοὶ εἶτα ἀϊο! Ὑ͵ΔὶΣ {}}} 
τοοεηδα ; " οἷο. Καὶ] ἱπίοτρεοὶς δἰ πὶ! αν]υ. --- ΤΕ.) ὴ 
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ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΥ̓Ὸ ῬΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, 

γεν. 25. πὰ ἐὺ οδιὴῶθ ἴο δὲ ἰδδὲ ἡἰσῃί. 
“«Ὑᾳ δνο Βοῃογοα [3186 φζοίάδβ ἰῃβίθδα οὗ 16 οἵδι- 
π4] σοὰ, [6 Ρτορβοῖ δὰ βαϊὰ δῦονο, “ δηὰ ἵδποσγο- 
ἴογθ δα σοῦ 8 Ὁπάογ ἴπ6 γοκο." ΕΣ ἃ ἴτοτῃ 
5 ἀοά, ἴ᾽1.6 πιδἰπίθηδηοο οὗ [8γΓ86}᾽8 Πδ ΠΟ" Δ] Υ ἰδ 
8 ὍΠῚ Κρ. ΙΓ Δ ΟΥ διδοῖ το πλδοῖνοϑ 
ἴο ἴμο χοάδβ οὗ [Π6 πδίοῃβ, (ΠΟῪ ταδὶ 4]80 ΕΔΓ 
ἐΠοἷν ἰδιῖοσθ. ΟἾΪΥ τ πθῺ ΠΟῪ Ὀο]ονο 18:6 Εἴοσπαὶ 
8. ἔγοθάοιῃ οἴ ΠῈΥ ὨΘΟΘΘΘΑΓΥῪ ΟΥ ροδαὶὉ]6. ὙΠ ἋΣ 

ἰηβῖ [86 ΟΡ ΓΈΒβΟΥΒ, πευδὲ Ὀοχίη δραίηδι [Π6 βοΐ 
οἵ [Π6 Ορργϑϑϑοῦβ Οἱάρομ, {ὉΠ} σοηνπορὰ οἵ [ἢ6 
τὰ} οἱ Ἰείπεῖνε αοά, Ἵἐδηποῖ δυπηποῦ ἰὼ Ὀδι}9 
δραίηδὲ 1π6 ΘὨΘΙΛΥ, ὙΓΠ116 Δῃ δῖα οὗ Βδδὶ βίϑδηἀβ 
ἐπ δὶ5 δι οτ 8 οσὴ Ὑἱ Προ. [4Γ86}᾽8 δισγογὰ ἰῃ 
ΘΥΘΟΥῪ οοηϊΐοδι ἰ8, “ Οο0ἀ νἱϊὴ 06: δυαι Ὀοΐοτο ἐδ δὲ 
ΜΟΤ ὁδη Κιπα 6 ἴμ6 μοδτίδ οὗ [Π6 Ρθορίο, ἰξ τουδὶ 
αν Ὀθθὴ γτοοράθα ΟΥ̓ ΔΠΟΙΒΟΥ --- “ ἤονα νεῖ ἢ 
Βααὶ 1 Τῆηϊὶβ γα Πἰ86} δπι ποδία ἴῃ 
[80 να]ίδηΐ δου] οὗ αἰάθοθβ. ΕῸΓΣ ποῦν, δος ὙΒΟΙΪῪ 
Β)1οὰ πὴ ἀϊνίπο ἔσθ, Β9 Ὑ71} ἀθίδὺ πὸ ἸΟΏρΌΓ. 
Βυϊ, ΟὨΪΥ ἢθ6 ὙἘῸ ἴδαιβ ποὶ Βδδ] Μ}}} πὰ οοηῆ- 
ἄθηοθ διηοηρ 6 Ῥϑορὶθ. ὙΤΏΘ νἱχότγουβ Ὀ᾽ονγβ οὗἁ 
18 ΑΧΘ δξαϊπβὶ 16 ΑΒΏΘΓΔΕ δ [16 οἰδαγοθὶ ὑτοοῖβ 
οὗ Ὠΐβ ὁπσὴ δ. ὅϑυΟἢ ἃ δ κἰπά}65 11. Αο- 
οογάϊηνν, Οἱάθου πα ἴῃ [86 ᾿ἰδογαίίοη οὗ 
δγδοὶ 1ῃ ἢἷ8 οὐ Βοῦδ86. ΠΟΟΥΟΥ ΜΝ 1}} θ6 {Χ}]}Ὺ 
ἔτϑο, το ῦυδὲ σοϊτήθηο8 ὙΠῸ Ὠἰπιθ6} δηὰ Ὁγ ἢἷ8 οΥ ἢ 
βτο- δ᾽ 46 --- [παῖ 18. ΤἸΥΓΌΤΏ ΤῸΓ 4}} ἀρο8. 

Ταῖκο ἐδο οχ- Ὀ.]Ποοῖ, οο. ἴὕπαογ ἀϊνίηθ ᾿π8ρὶ- 
ταβοη, Οἰάθοῃ ἰδ 88 θοροῦ δ8 δ6 ἰδ ργυάεηϊ. 
Ηδ ποίου ἀθίδυβ, ΠῸΓ διαδίθηβ ονυοτηθο. Ηθ 
σἤοοθ68 εἰσἣϊ ἴοσ τ μβαὶ ἢ ἢ88 ἴ0 ἀ0, ποῖ ἔτοτῃ οον- 
διάϊοο, ὑπτ ἴἢ0 ἰῃϑιιγθ ἃ Βυοοσββ ι}} ἰ681:6. ΒΥ ἀδυ, 
ΔῊ ΟἸΓΟΓΥ δηά ςοπίοϑὶ νου] ὃ ἱπεν δ ]6, δηά 
ψυυὰ ἰοιτ Υ τῃ0 ππάροϊαοά. Απ δοοοιρ)] δηθὰ 
ἴδλοϊ τῇδ ῖκοβ Δἢ ἐπ ρΓοδβίοη, δηὰ ρίνοϑ οοῦταρθ. Ηἱἰδ 
ἴδοις 8 ἃ πο] ἃ ΟΠ6: 6 τηῦδὶ γβὲ ἴθ ἀόγῃ, 
τΠ6η θὰ ἂρ. ΤΊ δδοιηϊηδιϊοηβ οἵ Βδδὶ πχυϑὲ Ὀ6 
[τότ ον. ΤΠ δἰῖδγε οὗ Βδδ], 88 [Π|6 ΒΌ ΡΟ ΥΪΟΥ 
Βῃ-Ζοὰ, ΕΙΟ Ἰοσδιδὰ οὐ Βεῖρῇῃ! ΟΥ οἰονδίθα βὲτιιδ- 
ἔομβ. ΤΟΥ͂ τ γ Ὀυ}}} ΟΥ̓ Βίοπο, ϑοτηθτσηθβ 8180 
οὗ ποοὰ οὐ δῦ (2 ρβ. χχὶϊ..15), δηὰ τότ οὗ 
ΘΟΙΒΙΔΟΓΔΌΪΘ τηλϑϑίνοποθθΌ Ετθοῖθά πρΡΟῚ {Ἐ6Π|, 

“νἱδηυρὰ "(Ὁ ΕἾ, σαι. χνί. 21), διοοὰ δ ἔγϑο, 
ΟΥ ΠῚ Κ οἵ ἃ ἴγθο, οονοσοὰ τ 8}} ΤΔΉΠΟΥ οὗἁ 
δυτηῦο]8. ΤΙΐθ6 88 οοπϑοογαῖδὰ (ὁ Αϑίασίβ, [δ 
ἔγαϊ Ὁ], βαδοταϊηδῖο ηἰσῃυροάάοδα. ϑιιοὴ δὴ ἰτ- 
δρθ ὙᾺ8 {πὶ οὗ Αὐύθιη!β ἴῃ ἘΡΒθϑῃβ, ὈΪΔοκ (ἸἴΚὸ 
10 οαΥἢ), ἐδϑίθποα ἰο ἢΠ6 στουπά, δὰ 901} αὐδουὶ 
180 Ὀγοδβῖβ, ἴ0 5υτη 1126 [6 ἰοβίογίησ Ἰονο οὗ 10 
οαγιῆ. [Ι͂ἢ ΟἿΒΟΥ ΡΪδοΘδ, ΠΟΤ [6 σοοῖκ τποὲ ΠΝ 
δἰ ΠῚ]ΔΓ ΠρΌΓΟΒ, Ραγίδ, Βγζαητίππι, ἀπά 69 ΠΘΓΘ 
(ε΄. Θογμαγά, Ογιεοεῖ. δ γιλοι. 8 332, 4, νὸ]. ἱ. Ὁ. 
ῥίρο ΠΟΥ γογὸ ἀοαϊοαιδα (0 Ατίοπιὶβ Οτγΐβ, οσ 
Οὐϊμοβίδβ. [πη 8 ]8 ἤδῖιθ (ὀρθός, διγταῖ νι), τπδὶ οὗἉ 

186 Αϑβογϑὰ (ἔτοτὰ ΕΝ, τὸ Βε εἰταῖ με) ντδθ Ἰοῦς 
δίῃος τοοορπϊζοα (εἴ. Ζοτη, Βιδίϊοιλ. Απίίψματ., Ῥ. 
383). ΑΒῃθγδἢ ῬἯᾺΒ [Π6 διγαίῃιϊ δηἀ δγοοὶ 140] οὗἉ 
Αβιδγίο ; [6 βύτῃ 0] οὗ ΠΟΓ δ6ῆδβι:8] διιτ δαῖοθ. [15 
ῬὮΔ)}}}ς σΠΘγαοῖοῦ τηδάθ ἰξ [πΠ6 ΟὈ͵θοῖ οὗἁὨ πτύον δΌΒοτ- 
ΤΌΠΟΒ 8δπὰ ἀοἰοϑίδιου ἴο [Π6 ρυΓ6 δηὰ οἢ δῖε ὑγουβῃρ 
οὗ Φοβονδῆ. Απὰ ἴῃ ἵγὰἢ [Π6 τΟΥΒΗΐρ δὲ ϑρδγίδ 
(Ραῦβ. 111. 16, 7) ἀϊὰ ποῖ ἀἰδδ ϑϑϑοῃδ}}}γ ἤγοτῃ 
πανὶ οὐ Μι. Οδττηοὶ (1 ίχβ. χυὶϊ. 28). ΤὨϊΐδθ ἰάο] 
ΔΒ 8 ΠΟΙΠΙΠΟΏ ΟΓΏΔΙΙΘΩς ΟΥὗἨ [06 4]1818 οὗ ΒΔ44],} 

1 νν»}} ἽΕΙ ΤΙ ΜΓΊ, Ἡσῦοο 867 αἰναγβ ὀοθαΣ 
Φ Τ᾿. τ 

(οφοῖδον, οἵ. 1 ἔχϑ. χῖγ. 28; χνὶ. 88; 2 Καε. χυΐ! 16; χχί. 
8; χαὶὶ!. 1δ. 

8 [ὙΟΒΡΒΉΟΕΒΤΕ : “ΟἸἰάοοι, ἰπουκ ποῖ α μείοδῖ, "ττῶϑ 

1Π0 ρμοάάεβε. ὙΠ ποῦὰς δἀάιυςοὶ 

ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ 0  6ὙΕ8. 

ΌΥ τοϑϑϑ οὗ σοὶ 660 τορτοδοηῦδὰ ἴῃ πουβΐρ 
οἵ πδίυγο ἱὰ 118 ΟΟΙΙΡΙοἴθηθδβ. Ἡδηοθ ἰδ 18, ἴῃδι 
"ὸ ἥπὰ Β88] δπὰ Αείδγιο ᾿οϊποὰ ἰοροῖδοσ, δ8 τ 0}]} 
85 Βδαὶ δηὰ Αδβῆογδῃ. ΔΕΣΟΠΗΠΕΙΤ, Αββόγδῃ διὰ 
᾿Αδιδγίο ἃγοὸ οὶ ἱηδορα διοροῖθοῦ ἀοη οδὶ, 88 νϑ 
[ΟΥΤΩΘΙΥ δυρροδοὰ ; πὲ ΠΟΙ ΠΟΥ ΔΙῸ ΠΟΥ, 88 ονοτῖθ 
του ὑρλδεπίς. ἱ, ὅ61], εἰς.), ἀἰβόγοης ἀϊνὶ δα. 
ἈΔΒΟΓΔῊ γγ88 {Π6 Αβίαγίο Οὐδ, [86 ἱπηδρὸ το Σ 
ΘΧργοβϑοὰ 116 ἰάθδβ τεργεϑοηϊοὰ ὈΥ ἴἰὸ νοάάοεδ; 
Ὀαϊ ἐξ νε88 ποῖ, δηὰ ποϑᾶ ποὶ ὕδ, [Π6 ΟὨ]Υ ᾿τηδρο οὗ 

ΟΤΘ [00 ἸΏΔΗΥ 
ῬΑΒΒΑΡῸΒ οὗ δου ρίατα ἴῃ ἩΠΙΟὮ Αϑῃόγϑι δηὰ Αβιδγίθ 
ΟσσυΓ, [86 Ἰογεροίηρ ΟὈθογυϑιίοπε ΤΑΥ͂ Βυῆος Ὁ 
Θχρί δίῃ ΘΥΘΓΥ Οὴ6 οὗ [Ποῖ. [Ὁ ΝΠ Ὀ6 Ἰσαπά, ἀροὴ 
τον ϊουηρ Πότ, τπᾶὶ ψ 1}]6 ἢ5 οου]ὰ ἱπάοοά 
ὝΟΤΒΏΙΡ Αβίδγίθ, ἰδ 88 ΟΠΪΥ Αββογδὴ Ἡ μΐοὮ ΒΟΥ 
οου]Ἱά τμδκο ἰῸΓ τποχηϑοῖνοθ, δηὰ δραΐη ἀδεῖτογ. ἴπ 
ἴογπι δηὰ ἰάρα, Βδεὶ δπὰ Αϑδιίαγίθ ργοβϑθῃϊοα - 
ἴδεϊ οοπίγαϑβὲ ἴο {Π6 ᾿ἰνηρς δπὰ οτεδνο αοά. ἔμ 
οοῦ, τπεγοίοτο, ᾿Υ ἢ6 8 ἴο Ὀυϊὰ ρ Ιβγϑοὶ δ, 
ταῦϑὶ θοσὶη Ὑ1 [ἢ τ 6 ον ΓΙ ΤΟΥ οὗἉ πεῖν ἰάοϊα, Βαὲ 
118 88 ποῖ 80 ΔῚΣ Δ ὈΠΟΟΓΙΔΚΙΏρ 85 ἴὸ ὃθ 
ὙΠῚ1π ἢἷ8 ΟὟ δοῖθΘ ρονγογδ οὗ οχϑοεσήοη. Ηὸ 
πορὰβ πθὴ δηὰ οδγίβ [07 ἔπ ρὲ Ηὁ6 τουδὶ 
ὙΓΘΠΟΪ [Π6 ΑΙΤΆΓ οἵ Βδδὶ οιιὲ οὗ 113 στόουο, διὰ 
(τον ἰδ ἀοντπ; ἴθ ουἵ πο Αδῃογδὴ, δηὰ οὐ ἰὲ 
ἴ0 ῥΐθοββ. [Ϊπ τμοὶγ Ρ]8οο (8 18 ἀχργθβϑθὰ ὮΣ τὴ 

ΤΙΣΙ, “4 1.186,᾿ οὗἉ νοῦ, 26), ἢΘ ἰδ ἴο ἀγθὸξ δῃ δἰ ἰδ ἴὸ 
186 Επεέῖτπαὶ ἀοὰ. ΕῸΓ 18 Β6 σδπηοὶ 86 ἴδο ρο]- 
Ἰυϊοὰ ἔγορτηθηῖθ οὗ [ῃη6 δἴασ οὔ Βδα]. Ηδ χτηυδὶ 
ὈΥΠρ ΡῦγΓο ὀΔτιἢ δηὰ δύο μοϑ ὙΠῊῈ Ἀπ), ΟΌΣ οἵ Ἡ}ἰοὴ 
ἴο οοπείγυςς  Ηρηοδ [6 [1868 ἴδῃ ΒΟΣΥΔΪδ ὦ 
αϑδὶβὶ ἢἷΐπι, δηἀ 8 σΑσῖ. 

Τακο (μ0 οχοΌ]]Ἰοοῖὶκ το Ὦ Ὀοϊουσα ἴο (ὮγῪ 
ΔΈΟΣ, οο. ΤΠ δ᾽ίδσ οὗ Βδα] "δὰ θοϑη ογοςοιοὰ 
ΟΠ 818 (Δι ΓΒ ὀβίδίθι Ὑπὸ μαὶΐ! οὗ Ὠὶβ ἔδλιμοΓ᾿ 8 
οῦδο πηδὲ ὈῸ ἢγβι δθηθα ἴοσ. ὙΒοτγοίογο ὲβ οδῖ. 

εἶδ δγὸ ἴο θῈ ἰδβκοη. ΩΣ ὝΒ, οχ- Ῥ]Π]οοκ, ἰδ ποὶ 

8 ψοιπρ ὈΌ]]ΟΟΚ, δηὰ ἄοθα ποῖ δῆβιγοσ ἴο ἽἼ)Φ 12. 
Ις 8 ὙΠῸ 106 ἢγει ὈΒ]]οςοῖκ οὗὁἨ ἴ80 δμογὰ, 116 
“Ἰοβον ; " 1τ0᾽ ουθὴ ἴΠ 6 βοοοῃά, θοΐῃρ βϑύθὴ γὙ68Γ8 
οἷά, 8 ἢῸ ἸοΠζΟΓ γουθησ. Ηροδοὰ δάν βδοβ δρτίςυ)- 
τυγῖδί8 ὑο ργονϊάθ τῃοιηβοῖνο8 {π|Ὸ Ρ]ΟῸρ ἢ-Ὀυ] ος 8 
οὗ πἴπο γϑαῦβ οἱὰ ( Ἡγογζε απὰ 3, 447). [ὴ 
Ηοπιογ, ὈΌ]]ΟΟΚΒ οὗ ἢνθ Ὑοᾶσβ δὲ οἴσδστοι δηὰ 
βἰδυρμιογοα (7). 1,. 408; Οανες. χὶχ. 420). Τλότη 
ἴ0 106 ῥγϑϑοηΐ ἄδυ, ἴ86 ὈΌΠ]ΟΟΚ οὗἁὨ {Π6 μ]αΐηῃ οὗἉ 962- 
ΤῸ] δηὰ τὴ 6 Κα ΒΟ. ΒΌΓΡΔΒΒ6Β, ἱπ βῖχε δῃὰ δβίτοπρτη, 
[6 β8πὶ6 δῃϊπιδὶ ἰῃ 1Π6 ΒΟῸ ΠΟΤ ῥδγίβ οὗ τῇς ᾿απὰ 
(εἴ. Ἐϊτῖον, χνὶ. 703). ΤῊΐ8 ἢγθι Ὀυ]ΠΟοΚ, τἢ,15 Βοδὰ 
οὗ το μογὰ, δῃβιγοῦβ ἴῃ ἃ 86η86 ἴ0 [δ6 οδὰ οὗἉ ἰὴ 
ἈΓΆΣΥ, ἩΒΙ ἢ ἰ8 ΦΟΒΔΒὨ ; ἱξ τηυδὲ 6Ὶ]Ρ ἴἤο ἀοδίτοῦΥ 
[06 ΔΙΙΔΥ ὙΠ ἢ ὈΘΙΟΩΣΒ ἴο τῃ6 ἰδεοσ. Βπὶ δὲ 
Αἰάδομ ἰβ ποῖ 5|Π}ΡΪΥ̓ ἴο ἀδβίγου, Ὀαϊ δ᾽δὸ ἴο υ]ὰ 
αν, 106 βοοοῃάᾶ Ὀ0]]ΟΟΚ τηῦβὲ δἷϑοὸ 6 ᾿δ Κοῦ, ἴὸ ὃΘ 
οἴετοα προῦ [ἢ0 ποῦν δἰ δσ, ἰπ ἃ ἢτθ πιδᾶο οὗ 1}6 
νγοοᾶ οἵ [6 Αδβἤογαῃ. ὙΤ]Ὲ διλοβ Ὁ σ ὙΠ] ἢ 180 
ἰάο] πιυϑὲ ἔπγηϊδῃ [Π6 τηδίογὶ ---- ἀηὰ Μὸ 128 
ποηο0 ἰηΐδτ ΠΟῪ ΟΟὨΒίἀΟΣΔΌΪΘ ἃ ἰορ οὗ ποοὰ ικἱ 
ΑΒ, --- δὲ ΒΕΓῪΘ ἴ0 Ῥγεϑοῆΐϊ δἢ ἴὴρσ ἴ0 ἴδο 
Ετογηαὶ ἀοά.3 

ψετβ. 26-29. ΟἿ ἴ80 ἴον οὗ [δ0 Φο τ Ποδεος, 

οἱ ἔδο ζοσιχαζὰ ϑᾶχο, ἩΙΨΌΓΙ “Ν ὌΡ Σ ποῖ [ἢ6 
ΤῸΟΚ, ΠΑΡ ὙΠΟ αοά ὅγει δῷ ἴο Οἰάροῃ. 
11 νγϑδ δίἰδιϑὰα δὲ ἴη6 ουἵδοὶ, ἐπδι Ϊ τηδᾶο 1θοπ- 
8εἾἶνο5 ὑτοίίοοβ, οδυθϑδ, διὰ Του βοδοιβ δζαὶπδὶ (86 

τυδὰφ ἃ Ῥτίοδι ἴοσ ἰο οοσδδίου --- 8δ2Ὴὲ Μδηοδ ἢ δε σασὰβ ΜΔ 
(οἷν. χὶ!!. 19) --- ὉΥ ἔθ δροεΐαὶ οσεμδεάὰ οὗ θοά, Ὑπὸ δέον 
μἷ6 ἀϊνίηο ἰπἀοροηάθηοο δὰ βδουοτοίβη δυϊλοΥ Ὑ ὈΥ τοδικίηξ 

ΡΓγίοοίδ οὔ πόσα ;Ὧθ ν»{}}. δῇ ὰ ὉΥ οτάοσίπᾷ διίδσα ἴο Ῥὸ αΠὶ 
πθοτο δὸ νἱ]. Οὐ. Ησηκοὶ., Ρεπιαίεμελ, ἃ. 48." ----κ) 



ΓΗΑΡΤΈΒ 

ἙΏΕΙΩΥ. δοηθ δῇς μἷδοθ οἵ ρτγοίδοϊίοῃ δηὰ ἀο- 

ἴξῃϑε τ ΔΙῸ Βοσὸ ἴ0 πηδογεϊδηᾷ ὃγ (λ6 ἴοστη ΤΊ. 
ὕροιυ τδΐδ, 1[π6 Αἰταῦ οὐ Βδδὶ, (πὸ Β6Ιροῦ ψῆο οου]ὰ 
ποῖ ἰοὶρ, δὰ τεδτοὰ ἱϑε , [Ἃἢ ἴτ8 Ὀ]δοθ, δῇ δἰ ἴδ 
οὗ ἴδο ἴτπιὸ Ηεὶροσ, 6 Εἴοσηδὶ ἯΔ8 ΠΟῪ 

θ611:, δπὰ ρμαοοὰ ΤΡ ΊΡΘ, οὐ τὴς ἰὐναγὰ εἀρα. 
ΤΙλδθ ποιὰ Ὀσσῦτα γοροδίθαϊυ ἴῃ τη6 ἤτβι θΟΟΚ οἵ 
δαγηῦδὶ, ἰῃ [6 86 186 οὗ “ ὈΔι]Θ ἀσταν." [Ιἱ δη- 
ΒΉΎΘΤΙΕ ἴο ἴδ 6 [,.ΔΠΠΠ} ἀξιε8, ἀπὰ ᾿ἰπαοαῖοα ἐπὶ δἰἰϊπᾶσ 
οἵ Δπηΐο8 ἱπ πο ἢ (ΠΟΥ͂ ἑυτη πεῖν οὔδηθῖνο βἰθβ 
τουσδγὰ Θδοῖ ΟἴΠΟΥ; 80 [δῖ νὰ δγὸ τοϊὰ (1 ϑὅδιη. χυϊϊ. 
21) τθ.δὲ [εγ36] δη ἴΠ6 ΡΒ ιηο5 δὰ 

εμοπηβεῖτεα ΓΙ ΟΣ Ὁ ΠΣ ΤΊ ΣΦ. Νον, δ 
αοίεα ΟδτὴΘ ἴ0 δἰ ητἶῦ ὈΔΙΠ ΘΘΙΤΔΥ Ὀδοδῦθο οὗ [Π6 

ΕΔ εἷάθ σϑΐοι ἰΠ͵8 ῥργεθεηιοὰ, θο ΓΜ 9, 88 
μεῖεὲ υδοὲ οὗἉ [πὸ Τοτεβοδύοη, ἐδ ΟἿΪΥ δἰ χη Ὗ ἰϊ8 
Ὀγσαγὰ οᾶρεΣ ΤΠ ρδοθ ψβεγὸ Οἰάθου μδὰ ἴὸ 
Μοκ γ͵δ5 ὙΠ ἴἢ6 Ἰατγβαϊοοη οἵ Φοαδ, Ὀαὶ δὲ 
δοῖηθ αἰβίδησο ἤτοι ἴδε εἰτγ, δίποο οἵπογννὶβο [ἢ6 
ἸὨΒΑδέταπ 5 σοῦ] βοδγοοὶν ἤδνο τοτηδί ποὰ ἱζπογαηὶ 
οὗ ᾿ἷ8 ῥσοοοθοάϊηρσβ {1} [86 ποχῖ τηοτγηΐηρ. 

γεν. 80. Απὰ ἰδο σωϑιῃ οὗἩ ἐδ αἱΐν βαίἃ υὔΐο 
Φοδδῆ. ΑἸ Πουρἢ 1τη6 ΔΙᾺ Ὀοϊοη ἴο δοδβῇ, ἴῃ6 

ἰα οὔ 1Π6 ΟΥ̓ πονογῖμεῖοδβ {πὶ κ ὑπο βοῖν 8 
εηΠοἀ ἴο δἷς ἰῃ ἡπαντησπί οἡ ἴΠ6 ἰηβαὶς οβθτγοὰ ἴο 
Βδαλὶ. ΒΔΑ] ΟΣ ΡΡΟΥΒ δ΄ὸ ἢοΐ (ο]ογαηί. Ὑ86 
ὐροβίὔοη οὐὗὁὨ Φοββ Πογονυοῦ, βοθη]8 ουθῆ Ὀοίογο 
18ἷς ἴο αν ὈΘΘΏ βἰτη]δῖ τὸ {παὺ οὐ αἰάοθοπ. ἘῸγ 
ὙΠΟ ἰΐ 18 βαϊὰ τῆδὺ Οἰάδοπ δαγοὰ ἴὸ ἀο ᾿ΐβ σοῦ 
ΌΥ ἄδυ, διηοηρ 811 ἴθοϑο σβοπι Ὧ6 ΘΟΠΒΙ ΟΥ̓, ἢΪ8 
ΔΙ ΒΟΥ ἰδ ποῖ τηϑποπρα, ᾿Ἐπου ἢ πὸ τπησϑὲ Ὀ6 106 
ποδὶ αἰτο ΕΥ̓͂ Θομοογηοα, ΤΠ6 ΒΔΠ16 ἰΠΙΌΓΘΏ(Θ6 ΤΩΔΥ͂ 
Ὀε ἄτανσπι ἴτοπὶ [16 ἐπεροῦς δηὰ ᾿γοηΐοϑ] ΔΠΒΥΤΟΥ 
ὙΒΊΟΝ Β6 γίνε 1069 τηθῃ οὗὨ {Π6 εἰϊγ. ὙΤΠΘΓΟ ἰδ 
ποιπίπρ [0 δῃρροτί Βουίμοδα ΒΒ σοΟΠ]θοῖασο ἰδὲ 
ΦοΔ 5 ἢ ἤεὰ [δὲ οἶοο οὗ α ᾿πάᾶρθ. Ηὸ ἷἰβ τῃ0 ποδὰ 
οὗ [86 ἴατηϊν ; 88 διςἢ, Πο 8 γοαιιίγοά ἴο ἀοἰ ἶν  Υ ἊΡ 
Οἰάφοπ, μεν οὗἉὨ οτπηθ ἴον ΒΔ4Δ]. ΦΔοδβῇ ἴδ 
ποῖ πλΈΓο]ν ἱπαϊεροβοα ἴο ἀ0 [Πΐ8, Ὀὰϊ ὀνοη Τηγοδίοπβ 
ἴο 10 ΥἹΟΪεποῦ δρδίπϑὶ ΔΗ͂ ΟὯ6 ὙΠῸ ἴδκοβ [πὸ 
ἐδι86 οὗ 68] ὑροὴ Πἰμμβο. Α ἴον βοῇ ἰοτοῖθ]ο 
ποτ 6 γῸ Ποῦ ἴ0 αυΐοὶ [Π6 ῬΘΟμ]6 οὗ {86 εἰν. 
1ντϑ6] δὰ ΔΆ] θη Ἰπῦο βαεῖ ἄθορ τογρί αἰ εΥ δηὰ. βοί ἐς 
Οὔ νου, παῖς Ἐπεὶ ησηΐοδ ἀᾶτοά ἰο ἀοππδηκ οὗ ἃ 
δι ῃου [Π6 116 οὗ 18 βοη, Ὀθοδῦδο ἢ δὰ ἄοῃϑ {Ππδὶ 
ΨΒΙΟΝ 1 88 ἴῃ αὐ οὗὨ ΟΥΟΥΥ [βγβο] το ἴο ἀο. 
ΤῊ ὅγβε ὀπεγρθιίς Γεβιβίβῃςθ σΠΔΗρΡΕΒ ἴπ6 ρΡοβί οι 
οὔ 66, διὰ ρμυ18 [Π6 ΘΠΟΙΩΥ͂ ἴ0 ΠΙρὮ. 

ΕΓ. 981. Απὰ ΨΦΟΔΔᾺ δαί, 111 γο οοηϊοπὰ ζῸΣ 
Βραὶ ἴῃ ἃ β΄ Ώ]ΔΓ ΤΆ ΠΠ6ΓΥ,2 Γ,ποίδη τὶ ἀΐσυ]ο68 τη 6 
μορτβαπίϑηη οἵ [εἷ8 ἀΑΥ, ὈΥ͂ τοργεβοπεηρ ΦΈΡ ΙΟΓ 
85 ἰδιρῃοα δἱ ἴογΥ Ἰοιθῖπρ [86 δδογ ρίοιβ [ΠΟ ν 8 
τα μὰ ἴτοπὶ ΟἸν τρία, ππιους πο ὮὉΥ δΐ8 τυ πάοτ- 
οί (8, αἰ θουρ} [ΠΕῪ μδὰ οὔΐ ἤοπι ΗΪβ βίδιυθ ἐπῸ 
ξοϊάεδη Ἰος 8 οὐἁ Πδίῖσγβ, 680 ἢ} οὔ πο ἢ πεϊχῃοά εἶχ 
τηΐηδ (πη ὕζυρίεγ Τταφοεάμδ). Τὶ 1168 ἰπ [Π6 ἡδίῃγο 

1 [Κεπ,: “ ΓΘ, 'πιὰ ἐδ ῥτεραγαου (Ζωγώ:- 
“μ"πρ}" Το οὗ (μΐα ποτά ἰθ ἀουθεα!. δίτοο 
ΤᾺ Ἰα πονὰ ( εν. χν. 22) πίει 3) οἵ ἴδ Βυϊάϊηξ πιδ- 

Δεσίαι, Βευάοτ δινᾶ Βοτίμοδσια αὐἀοτοίλοὰ ΓῚ Ὁ Ὕ Ὁ οἵ ἴδ 
τολίοτίδὶο οὗ ἴδ ογοσίτονιι Β6Δ] ἰέασ, ουὲ οὗ πιο Οἰάθου 
Ὅδάὰ ὦ ὑπ]μκὲ ἐδ6 δἰ ἔδὺ ἴὸ ΦϑῃΟΥΔΕ --- Βιυἀο᾽ ΔρΡριγἱκ ἐῃ6 
ΟΓΩ͂ ΙΔΟΤΘ μαζί ουϊασῖγ ἰὸ 86 εἰοθ οὔ ἐπὸ αἱέδν ἰἰροϊΐ, 
Βασίδοδ ἰο0 100 τηδύβτδ!δ, Θσρϑοίϑ!γ (6 μίϑοοϑ οὗ ποοά, 
Ἰγίος οκ ἴδπο δ'ἐδι, σοϑὰγ ἴο Ὀ6 υδεὰ ἴῃ οἴδεσίηῃξ δδοχίδοοσ. 

Βοὲ ἰδ δἵϑ Θοτα ἢ} ττοῦᾷ : ἴος ποϊεπος ἀθο8 ΝᾺ}. 

τοοδὰ Ὁ άΐς πιδίδσία] οὐ γίϑοοσ οὔ ποοὰ, ποῦ ὅθ ἔδο 
ἀοδιυλιο δείώοὶο, τ] Βοῖθ ῃσεοϑάδθ ἰδ, μοὶμὲ ὃ ἴδ αἰΐδσ 

οἵ Βεα!. Το νοτὺ ΤΠ ΠῚ ὁοοασε ποὲ ΘὩ]Υ 4υ!οο Ποᾳ ὈσΏν 
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οὗ ποδιμοηΐβπι 10 ἰάοπείγ αοὰ δηὰ [πὸ βυσθοὶ 
τ ἰοῦ ταργεθοηῖβ Ηΐπ, βίῃοθ ἰπ φΌΠΟΓΑΙ ὙΠ δΊθυοῦ 
ἰθβτῆθδ οὔ (οά, ΘΟΥΟΓῪ Β6ῃ 8 0]6 τηαπἰϊοβίδιίίοπ οὔ 
Πεῖτγ, ἰ8 πιδᾶρ Π)6 1} ἐῦβο! Ὁ. ἰς, “7 οαβῃ τἀ ϊςι]θα 
[Π6 ἰάφδ οἵ [ἷϑ9ϑ ποδί θη ποίρ ὔοτβ, τπαν [86 ἀοβίσπιο- 
[ἴίοῃ οὗὨ ἢ]8 δΙ'Α 18 δὴ ᾿πϑυῖ το 884]. Οὐ τΠ6 ῥτίη- 
οΕἰρ]68 οὗ μβοδιβοηΐβπι, ΒΔ41᾽8 ργοίθοιϊίοῃ οὗἉ δἷβ δ ἴἈτ, 
ΟΓ (Π6 ΘΟΠΙΓΒΓΥ, νγ7]}}} ἀδιποηβίγαϊο ΒΟ μον 6 ἰδ ΟΥ 
ἷ8 ποῖ. [1 ἢ6 ἰ8 Δ0]6 ἴο ἰδ Κα οδᾶτὸ οὗἩ ἢἷβ οὐνπ δἰ ἴΔΥ, 
9οδβὴ τη  ΚΙΠΡῚΥ ἀγριι68, ἰδ 18 Δ ἰΏ8}]}1 [Ὁ ἀποίποῦ 
ἴο υῃάογίακο κὉ ἰὸν ἢΐπμ. [ἢ 118 οαδ6, ποῖ ἢ6 ψῆο 
᾿π}ατοβ, Βαϊ Π6 Ὑπὸ σουᾶ ἀοίδπα 8 δἰῖασ, ἀδηΐθϑ 
ἰδ ἀοἰγ. ὙΠ Ἰαῖῦογ ἔγβέ ἀθβοσνϑθ ἴο ἀΐθ. ΜδηΥ͂ 

χροεϊνοσβ αν οοπηροιοὰ Ὕ),2] ὙΦ, “ 0} πιοση- 
ἴῃ," νὰ ΓΙΌΣ, “1ες Βπὶ ἀϊα,᾽ τ οι 8 ἀραϊπεῖ 
[86 δοῆ86 οὗ Φοδβἢ} Β δρθθοῖ. ΑΒ ἴο 1Π6 ἀθϑίσουοῦ 
οὗ τὸ ΔΙἴδγ, ΒΘ ΒΑΥ͂β, 76 ἹΚΠΟῪΓ ποῖ γεῖ ὙΓΒΘΙΠΟΓ ΒΘ 
Ὧ88 ἀοβογνοα ἀδϑῖ ; ναὶ 61}} τηοτπϊηρ, δηὰ ἰοῦ πα 
800 ὙΒΘΙΠΟΙ Β.88] ὨἱΠβο! νυ ἀο δηγτμίησ. Βιὶ 
δα ψῆὸ που] [ΔΚ ΒδΔ}᾿Β ρίας, αηὰ ρυῖ [6 ΟΥΒΟΓ 
ἴο ἀθαῖῃ, ἀς ἄθθοσνοβ ρα ΠἰΒημηθηΐ δὲ οποα; (ὉΓ ἢ8 
ἀοπίοβ ἴμαῖ Β88] μδ8 ΔΩ ΡΟΥΘΙ Δὲ 8]}1}, απὰ ΌΥ σοη- 
βοαθσοπος ἴπαΐ ἢ οχίθῖβ. ὕγαἷι {1}} ταογπίηρ, ἱ7 Β6 
6 ἃ φοά, Β6 τ] οοῃϊομα ζοσς έτη δοὶῖ, Ὀδοδθδο 
ἈΘ6 Βδ(ἢ οδδὺ ἀονσῃ μἷβ ΑΙΩΣ. Φ0Δ80 ἀδηΐθθ {παὶ 
{ῃ6 Δ΄ ὈοΪοηροά ἴο Ὠΐπι, Δ μου ἢ νοῦ. 25 βίδιοϑ 
ἴΠδι ἴν ἀἸά, Τῇ Δ|0ΔΓ, "6 8αγ8, ὈΘΙΟΩ ΡΒ ἴο 18 χκοά: 
Ἰοὺ Πἷπὶ 866 ἰο ἰ. ὙΤΠδ ΓΟΒ}}0 οΥ̓͂ [1686 νγογὰ 8 πηπδὲ 
Βανο Ὀδοη, ἴο δῖα ἰξ ουϊἱάθην ἴο [6 πηϑῃ οὗἩ ἴΠ6 
οἰἵγ ται Φο48}} δηὰ ἢἷ8 βου δθ τοῦ] πᾶνα ποῖἢΐπ 
ΤΟ ἴο ἄο νι] Β84]. Εοτ τι ϊδ {ΠΟΥ Κποῖν ὯΝ 
6}, τλὲ (πον ΒΔΑ] που]ὰ ἀο ποιπΐηρ τὸ αἰάεοη. 
7 18 ὁπα οὗἩ [Π6 σΠαγο 8:6 11 π8ῖοπ8 οὔ Βολίῃοη- 
ἴδηι ἴῃ 4}} αρϑϑ, πὲ ἰξ ἀοοθβ οὶ ἰΐ86 1 Ὀο] ον ἴῃ 
[μᾶΐ ἴῸΓ νν Ιοἢ ἰζ ΒροπαΒ 118 268]. 

γεν. 32. Απὰ δὲ ἐμαὶ ἔσῃ (ΒΟΥ διὰ δίτῃ 
ΦΟΣΌΌΔΑΔΙ, τμαὐ 6, ΒΔ8] νι 1] οομϊοσιἃ τυ Πίστη, 
Ὸ0Σ Ὧ6 δαί [γοῦν ἄονσῃ ἷδ αἱίασ. ὙΤῊΥ ὁχ- 
Ροβίϊοτβ ἤανο ποῖ θη σοηϊθηϊ τ [ἢ 1}}}8 δἰ ηἰἤοδης 
Θχρ δηδίοη, 1ὲ 8 ἱπιροββί]6 ἰο 866.28 [τ βοῖβ ἔστι 
16 αὐτοῦ ἱπηροίοηος οὗ Β84], αηὰ [6 τῃοοῖκο τ 
τ ἢ ἰξ ὀχοίϊρά. Ηδά Αἰάθοπ Ὀθοὴ παπιεὰ “ (οῃ- 
ἰθπάον τ] Β.ΔΑ],᾽ ἢ που] πᾶνο ἱτηρ] οὰ τΠ6 οχἰδῦ- 
οῆςο οὗ Βεαὶ. Βυὲὶ "ἢ ἢ ναδ οδ᾽]οά, “Βδα] πὶ} 
ςοπῖοῃὰ ὙΠ ᾿ἶπι, ἄνθη Ὠἰπηθ6] } οὴ ἷπι,᾽᾽ δηὰ 
[8 ὈΥ Ἀ18 } 86, ργεβθπεθ, δῃ ργοβρουῖν, βιυὶ Κρ 
τηδηϊίοβίοα (Π6 ἱπηροίθποο οὐ τὸ ἰάοϊ-ροά, ψ0 
οουϊὰ ποῖ {8Κ6 γϑῆρόβηςο οἢ ἢΐπι, [Π0 8 ΠΔΙ6 
[561 νγαὰβ [1}}] οὐὁ τὴ6 ἰγτίυπηρἢ οΥὗἩἨ [16 ΒΥ861} 15} 
ΒΡ ΓΙ οὐῦ 8 Ορροποπίβ. δαὶ οαπ ἄο ποίπίηρ, 
88] τοἱἱ ἀο ποιδίην, ὙΠ6π Πὶβ αἰταγβ δΓῸ ὀνοῖ- 

τόσ. Β8Ὰ] 8 ποῖ; Ι8γ86] ἢ88 ΠΟ οσσββίοῃ ἴὸ 
ἴεξασ. ὙΤῆδ Ἐαρογβα του δὲ 6 ΜΠ] ἀνόητα Ὠΐπη- 
56] Γ ΟἹ ἢῚ8 ΘῃΘΙΏΪ6Β, ἰβ 1416. ΟΥ̓ {ππι|,| ΨογΓιυ 88] 
δῇοτγάβ Ἰ᾿ἰνίηρ ὑγοοῦ, [Ι͂ἢ νδὶπ ἀἰὰ Βη4]᾽ 5 βογνβϑῃβ 
Αἰ ([ῸΥ νϑηρΌΘΠοο ἴο ονοῦίδκο Οἰάθοῃ --- ̓ ξ ΘΔ ΠῚΘ 
Ὧοῖ; [16 ΒΕΙῸ ΟἸΪΥ ὈΘΟΟΙΙΘ8 ζτοδίογ δηὰ το [Γἰ- 

ὙΙ. 25-99. 

οὔ ἰδο διγδηροιθηὶ οὗ ἰδ9 ποοᾶ ὉΡΟΩ ἰδ6 αἰίδε (ὅθ. χχὶ!. 
9: ἴδγυ. 1. Ἷ, διά οἰδοτθγο), θυὲ δ]θὸ οὐὁἨ ἐδὸ ρμγεραγδοςυ οὔ 
ἐδο εἰ ἴον (86 δβδοσίδοθ (Νὰ π). χχ!. 4,. Αοοογαϊηφί!γ, 

ΡΟ}. Οδτὶ ΘΟΘΙΌΟΪΥ ὍΘ υηδογαίοοα οἰδεγπῖδο ἰδαη οὗ 

(80 Ρτορδγδιίου οὔ ἔδο δίδι ἰοὸ Ὀ6 Ὀυΐδὲ ἴον ἐδο βδογίβοίδὶ 
δοιϊΐζοῃ, ἴῃ [ἢ δ0η80: ᾿ΒΌΪὰ τὴ ΔΙΔΣ τ ἢ 86 Ῥτορδαγαίίοι 
(Θ4 ὈΡΗΙ δ) τοαυϊγοὰ ὉΣ ἰὴ δαονίοθ" ἀσοογάΐηρ ἰο τῆδὲ 
Το! Ἰοτβ, ἐπ 18 ργορασβου σοι εἰδίδϑά ἰὼ Ρἱϊηχ υΡ ἴδ 6 ποοὰ οὗ 
[89 ΑΦηοΓδἢ ΟὨ ἐδθ δὶ αγ ἰο οουδύτηο ἴδ Ὀυτηί-οἴοσίηᾳ οὗ 
Οἰάοοι.᾽ - ΤΕ.] 

4 Το δι» ἰἄοα υηάοιϊθα ὑμὸ “ον δ Ἰοφοη δ οὔὐ ΑὐτΔ. 
8} αἀεοιχυςοι οὗ ἐπ0 ἰάοϊδ ἴῃ ἷ6 ἀπο Σ ουϑο. Οἷ 
Βοοσ, ἔχεν Αὐταλατη, [αἱρείᾳ, 1869. ν. 10. 

8 αὶ] Ὠδ2 οομ)Φ ὕὈδοῖὶς ἰο {ξ. 



1:8᾽.λ-᾿ο͵᾿᾽᾽᾿᾽᾿᾽᾿᾽ἢὃΒ ῸΟῸ ΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 790. ὁ ΘὁὃπττοΟοΟοΟ᾽᾽᾽ 

ὈΠΙΡμΔπΙ. ὙΠῸ παπιὸ 8 {ΠΟΓοίΌΓΘ οὗἉ ἐϑθοδεὶν ο(ἢ- 
ἷς8] βἰρτιϊβοδηςο, {πΠ8η ἢ 88 ὈΘΟῚ ΘΌΠΟΘΓΑΙ]Υ δὰ 
ΤῊΪ8 λοι βοουγοὰ 118 ρογρεϊαδιίοι δηὰ ρορὰ ἐββρε 186. 
Ἐνοῃ ὈΘΙΙΟΥΘΓΒ ἢ [Π6 οἴογπαὶ ἀοά ΔΙῸ ἀθορ]Υ ἐπ)- 
Βυσά νὴ} δα ροσβ Ποῦ ἔθασ οὗ Βδδὶ, ν δῖοι ἑου οἱ ἀδ 
ἀπο (0 ἀο δηγιπίηρ ἀρϑίπϑὶ εἶπ. Ηον 1}9 τ 8 
ἴδαν '5, Οἰάθοη βῆονγσβ. ϑαταυοὶ ἴῃ Ἀΐδ ἔΆγον}] δὰ- 
ἀγθββ βροβίδ οὗ αἰάθοῃ 85 Φογυῦ 81) (1 ὅδπι. Χὶϊ. 
11); τ Ὦ116 Φοδῦ, δροακίηρ οὗἩ Αὐϊτηοϊθοὶι, ο81}5 Εἴτα 

“80 οὗἉ δ γα δθοδμοῖ’ (2 88πι. χί. 31). ΓΩ͂Ξ: Ϊ5 8 
ἴογπὶ οὗἉ Τοργοβδεῖ ἴος Βδαὶ (Ηοβ. ἰχ. 10).1} Απν 
ἙΓοπηθοίίοη δοίτγθοῃ ἴΠ6 ΠδΙη6 Φογα ὈΌ88] δηὰ (μὲ 
οὗ ἃ ροά «]αγίδοίοα, ἀἰδοονογθᾶ ὁπ ῬδΙ ΠΊΎγΈπ6 ῃ- 
ΘοΥὶ ρΕΙ0η8, 1 ποῦ ἴὸ Ὀ6 {Βουρθῖ οἵ, ΕἾτγϑί, 707 16 
80] ον άοθης γοάϑοη, ἐπὶ πὸ Βοαῖῃθη ρσοά 68} Ῥοβδὶ- 
ΌΪΥ Ὀδ ο8]164 Φογαῦῦ88) ; δῃὰ βοοοῃάϊν, θδοδυβο [{6 
᾿1ἰκΚο-βουπάϊηρ ὕαγ οδὴ ὕδ Ὀοίζοῦ ΟΧρΙδί θὰ ἔτοσῃ 

ΓΤ, τθ πιοοη, [Δ 88 δυρροδιϊηρ 8. πηοοη- 088] (εἴ. 
ζὰὰ 7πες. τας. Ἰἰ, ᾿.. 4502, εἴς. ; ΒΙτον, αν, 
1581, εἴς.). 115 1Ἰητογ βηρ [0 ΠΟΙ͂ΘΘ ̓ εδδὲ Οἰάθο Β 

ῬΓΌΡΟΙ ἬδΙηΟ, ἩἿΡ», ΔΡΡΓΟΡΥΙΔΙΘΙΥ͂ ΟΧΡΓΊΘΘ868 [ἢ6 

δοὶ πὶ} τ μΐοι μ6 θαζδῃ Ἠΐθ οαγθοτ. 9 ΤᾺ ἰδ οημίν- 
ΔΙοπὶ ἴ0 16 δῃ οαδάδγα, ἴω [6]. δαῖ. υἱῖ, ὅ 
ΒΔΥΒ: “ὙΠ ΠΟΙ͂Γ ΑἰτΑΓΒ γῸ 8841} γον ἀονῃ, . .. 

τ οἷγ ἀβμογδ 8 γ8 58}}8}} ΠῚ ΟΝ ΤΩΣΊ, οἱ, Ῥϑαι. χίὶΐ. 
ἯΙ: ΤῊ βϑπιο πογὰ ἷἰβ αϑοὰ (2 Οἤτοη. χίν. 2; χχχί. 

οὗ τ|6 Πρ οὗὁἨ 16 Αβποσγδῆ, δηά ἴ38. ἰχ. 9, οὗ 
πὸ [6]ΠἸπρ οἵ ἴγϑοϑ. Αἰάδου, τδογοίοσθ, ἰδ δ 
ἘΈΙΙον, Οἰφον ((εθ881). 

ΒΟΜΙΓΙΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

ΑΥ̓ΟΡ τὴῆο χαΐγϑοΐο οὗἅὨ ἷ8 οἱἰοοϊοῃ, Οἱάθοῃ δῃ ἴθ 
οἡ Ὠἷβ οΔ}]πρ. ΟἸμηΐ6] Ὀορὶπδ .εἷ8 ΟΠο] ΟΑΓΘΟΓ 
ἴῃ ὃ411}6, αἰάδοῃ ἴῃ δἷβ οὐσι οῦδθ. Ηδ τχιιβῖ ἰεδῖ 
δῖ ὮΟΙΩΟ [18 ΠΡ ΎΤΤΡΕ δραϊηϑὶ [068 ΔΡτοδα. Βοίοσγο 
6 δῇ ρος δίπι τπ0 68}} οὗὐἨ αοἀ δραίπβι [Π6 6η6- 
Ταΐθα οὗὁἨ ἴβγϑϑὶ, γῆ0 διὸ ᾿πΠϊοϊρα οἡ δοοοπηΐ οὗ [16 
ῬγΓοναἰθηῖ ἰάοίδιτυ, Π6 τηιδῦ ΓΠΓΟῪ ἀογη [Π6 ΔΙΓΔΣ 
ΟΥ̓ ΒΔΑ] ἴῃ Ενὲθ ἔτη οτ᾽β Βοσδθ. ΤῊ τηοϑῖ ἀἰβῆου]ι 
ὈΘΌο ἷἰ8 ἴο Ὀ6 ἔουμὴῖ διδεῖ. Νοδγοβῖ "οὶ ἤθοτΒ δΓῸ 
16 νοτϑῖ δάνογβατῖίοβ. Βαϊ ἴθ ἄδγρ8 ἰϊ 1.86 ὮΘ 
Βο!ίενοβ αοά, δηὰ ψίηβ. ὅ0, σβθῃ Ῥγεδομογα οὗ 
το χοβροὶ τθδρ πὸ ἔγιιϊ δῃὰ ραΐῃ ΠΟ ΥἹ.οτΥ, ἰδ ἰ8 
οἴδπι Ὀδθοδαϑο 1ΠῸῪ Βανθ ποῖ γοῖ οὐοσίμσονγη [86 
ΔΙΙΑτβ ἴῃ {πε ῖὶγ οὐ μουδ68. ΤῊ τοδά ἴο {π6 Βοδσίβ 
οὔ 106 σοΠρτορ Δ ὔοη, ἰβ ΟΥΘΡ 1:6 ΓΕ Π8 οὗ  [Ππ6 πκΐπ- 
ἰδίου Β οὑπὶ 88]. --- ΒΤΆΕΚΕ : Ομ βάθη ᾿ποπᾶ, 
ποῦ 4180 μαϑὲ ἃ Β88] ἴῃ ἐπὶπο οὔτι ὨΘΑΤΙ, ΠΒΙΏΘΗΥ, 
ΟΥ̓ οοπουρίβοθηοθ. 1 ἴμοὰ ρ]θββο τὸ Ἰωογά, 
βγδὶ τον ΤΠ δῖ ἰΔ0] ἀοντῃ. 

Βυῖ Οἰάθοη τηυβὺὶ ποῖ ΠΙΟΓΟΪΥ ὕθαὺ ἄονγῃ, Ὀπὶ 
4180 Ὀυ ἃ πΡ; ποῖ ΟἿΪΥ ἀδϑίγου [πὸ οἹ]ά αἰίδτ, Ὀυΐ 
8180 βϑουϊβοθ οὔ ἴΠ6 πον. Ἰοδγίηρ ἀοόνῃ ἷἰβ οὗ 
ἰι86 1 πο ῥγοοῦ οἵ ἀθνοϊίοῃ ; Ὁ. δὴ ΘμθπλΥ 8 ΘΠ ΘΠΥ͂ 
8 ποῦ ΔΙΥΑΥΒ ἃ ἰτ]θηά. 86 δρῦν (μᾶὶ οπὶν ἀθ- 
Ὠἶοθ, 8 δὴ 6Ὁ]] δρίγι.. ἰνίηθ ἔστι ἢ} 18 Ροβί ἔν. 
Βιυϊάϊηρ ἸΏ ΟΙγ 8. οοη οβδίοη ; ἢθησο, ἴο Ὀυϊὰ αὶ 
(61 γ} 18. ἴο Ῥτοοϊδίπλ οὔσ φοηἐθβαίου δηά ἴο Ῥηοαρὰ 
10 ρΌΒΡΕ] οὗ ΗἸπὶ 0 ἷ8 Υοα δῃηὰ Ατηθῃ. 
ἀϊὰ τπ6 ΑΡοΒ[16 ποῖ πηθγοὶ Υ απάἀοτταῖπθ {Ππ6 ἸΔΟ] ΑΙ ΓΥ 
οὗ Πίδηδ, θυϊ υϊὰ ἃν ἴ6 σμυτοΣ ἴῃ ἘΡΏὨθδιιΒ. 
Βοηϊΐδεο, [Π6 Αροβιῖῖϊθ οὗ {π6 (ἀοττηδηβ, ποῖ ΟὨΪΥ͂ 

᾿σαῦ ἀονῃ ἴπ6 ΟἸκκ8. οὗἨ ποδί ῃθηίβπι, θυ οι πάοα 
στο ποθ. ΑἹΊ ΟΠ αγοο5. δὼ ΕἸά6ΟΠ-ΔΙ [Δ ΓΒ, 
ὁδίοα ἴὸ Ηϊπὶ ῆο ονογῖῆγον ἀθϑίι, ἴμαὶ Ηδ πιϊσῃϊ 
Ὀυ1Πἃὰ πρ 186 Νουν Ψογιι 88] 6 Πι. -- ΒΤΛΆΚΕ: Ηδ Μ}0 

1 θα τὴο πϑῆιθδ [δ θοδοϑἐ ἢ διὰ ΜΟΡΕΪΟΘμΘΙἢ, ΘΟ ΡαΣΘ 
ἦν ἰδ6 Ῥγοδθξβ ΓῺ δσώοϊο οὐ [δ θοδοιι ἰῃ Ηογδοκ  ἤδαΐ- 

ἀοάϊ- 

: 

ΤΗΒ ΒΟΟΙΚ ΟΕ Γ906Ε8. 

σου] {γγ ταίοττη, πιυϑὶ ποῖ πἰκοπλπξ, ὙΠ ποτρμμδ ἐς ἡ πύϑεοδε μέεαδιν ἐεῖε ϑαϊά. ἐκεῖν ἐῦμῆ, τηπδε ἤον θα . αὐδὸ ἡεῖς, ναὶ ΔΌΟΙ δ, Ὀαὶ 
Τ1}60υῖ ΒΟΠΊΘΙΒΙ Πρ’ ὈοοΓ ἰὼ 13 οἷδοσ. 

Αἰάδοπ᾽ Β βϑογίῆοε τγχϑ ἴὸ Ὀ6 οοηδβιηθᾶ Ὦγ ἴῃς 
γγοοῦ οὗἉ 116 1Δο]-ἱπηᾶρθ. ὙΠ6 8018 86 ἩΙοἷ ἐδῃ 
6 τηδάς οὗ ποοάθῃ ροάϑ, 18 το Κἰη 16 ἃ ϑδεῆἔςε Ὁ 
ἴμ6 ἴσο αοὰ. Ὑὴὸ ποοὰ νγ7ὲ8 ποῖ πῃ ΒΟ ΪΥ, δὰϊ 
ΟἾΪΥ ἴπ6 Βοατί ἔμδῖ ἐβϊοποά 1ζ ἱπίο δὴ 100] Ἰπιαρα." 
Το πιουπῖδϊηβ οὐ ὙΜῖοΐ ἴἢ6 ῬΘΟρ]6 ψογβρροά 
ὙΟΙΘ Ποῖ ΠΠΠΟΪΥ, θὰ ΟἾΪῪ ἀπο ΟΡ 80 ογεοιοὰ 
Ἰὰο18 ρου το πθ. Α1]} βδογβεῖδὶ θ.8Π|68 δγίβθ ἴτῸπ| 

ΤΎΘΘΕΙΥ ὙΟΓΡὨΪρροά, 80 τδ6 
ΑΡοβῖῖθ οοηβῦπι 88 ῬΟΓΒΘΟΏΪΟΙ ἴῃ [ἢ6 
Ὀυγηΐπρ 268] οὗ ἰονθ. Ὑμθη ἴμς μοαγὶ Ὀαττβ σὰ 
Ἰοηρίηρβ δῆοσ 118 ϑανίουγ, {πὸ ἤδβπιοϑ σοπβαπια [86 
ὙγΟΣ] ]γ ἰΔ018 ἩΒΙΟΝ ἧς [Ουτποτν βοτυθὰ. ἤπει 
ΡΓΔΥΟΣ ΓΙ868 ᾿|κ6 186 δπιοκα οὗ βροτΊἔςΘ, ἰξ Βργηρε 
ἔγοτα ρϑηϊΐοοθ ἴῃ ψΐο} ΟἹ] δ'η8 δύο Ὀαγηρὰ ἴὸ 
Ἀ8}68. 

Οἰάοου ἰβ8 οὐοάϊοηξ ἴο ϑυθσΥ αϊτγοσῖίοπ, δηὰ ἷ5 
ετουσηοϑὰ τῖτἢ δυσοοββ. Νοιντῃϑταπάϊπρ Δρρδγεηῖ 
ἀδηρον, οὐοάϊοπςς ἴο αοά ςοπάποϊθ ΟὨ]Υ ἴ0 ΠΒΡΡΥ͂ 
ἴδϑιι8. ΤμΘ πιοϑῦ Ῥϑί πῆι} ἱπ͵υποῦομ 18 δὰ ὁπ 
ΑὈγΔΒδτα ; ἢ6 ΟὔΟΥΒ, δῃηὰ ἰζ [ἸΓΏΒ ἴο δα] νδῦοῃ. 
ΤῊ ΘΠοπηΐοΒ 866 ἴὸ ΒΙΔΥ (ἰάδοι ; πὶ [ἢ 6 ἐδ πὰ 
βθη: Βοπιδ τῖτἢ ἀογίβίοθ. Οἴάθοῃ πὸΣ οΗΪν 
ἄονη 16 ΔΙΤΑΓ ἰῃ ἢἰβ ἔτ τ᾿ 8 Βουδβο, θαξ αἶἷβο ποῦ 
᾿8 ἐβΈΠ γ᾿ 8 μοαγὶ ἴου ἀοά. 8.0, οοηΐοδδίοῃ οἵ Ομ γίδι 
οἴθῃ ἄγανβ δῆδτ ἰξ [86 Βεδγίβ οἵ πί8. [ν 
ϑΑΙνδοη, οὐϑη ἰζ τΠπὸ ἄγβι Ὀ6 ͵ἴλ81. Ἡονγονοσ δῦ, 
1 δ Ιαϑὲ τῇοη ΟἸΪΥ οοτηθ ἴο (σά! --- Τῖ8οο : ΤῊ 
ἔαϊδοῦ μιδά δυϊά θη} ἀογίνϑα πο οΘοαταρθ ἔγοτῃ Ηἷβ 
80} 8 Ὀοϊὰ Ἔὀχρ]οῖς οὗἉ (ἈΣ1ἢ, δηα ἀρ. ] το νγὰῦ [0 {Π|6 
ἰἀο᾽ αὕουβ, 1 τΠοΥ τουςὶ εἶ βοῃ. -- ΘἙΆτΑο : ΤῊ 
014 ἀθθά οὔ 1Π6 δοῃ ἱπβρίγθᾷ [Π6 ἔλΓΠῈΓ 4150 νῖτἰ 
ὩΘῪ ἔδιτἢ δηὰ οοῦταρο. Ἡδῆςσ, ἴῃ τ. 18 δ το, 
Φοιϑἢ ἀλτοα ἴὸ ἡυάρο 85 (411 ἀοιδηάοά. 
Δηὰ Οἰάοθοῃ νγχ88 ςΔ)]]οὰ Φογαυ 881. ΤῊΘ ΠΕΙῸ ἰδ 

{πὸ ΟΠαΘΓ[] {γΡ6 οὗ ΤΠ 6 πι}]} δ ηὺ ΟΠατοΙ : πλ]Πτ8ηϊ, 
1πδὺ 8, ἀραίπδὶ πηθ6]16ῇ, ποῖ ἐπραροα ἴπ ἰπίετπαὶ 
ΜΑΓίΑτο. Η8 ΠΑΙῚΘ τοοϊαἰτηοὰ μ81 ΒΔΑ] ἷ5 ποῖ]- 
ἵπρ' δὰ οδὰ ἄο ποίδίηρ; Ὀαὺ [παὶ αοά᾽Β ποτά ἴβ 
᾿γτοβἰϑία Ὁ]. ἨΗρηςβ, ἰδ 8 ἃ 5Υ1η00] οὗ 6ἢ 
ταδηΐ [ὉΓ 811 ὙΠῸ ΘΟΠΙθ88 {86 ἐγατῃ. Ηδ ὙΠῸ ἴδδο 
δηΐ Πιοβὶτλῦο9, ἄοεβ ποῖ ἰού ; δυῖ ἴον Ὠΐπὶ τὴ 888 
οούγαρα, Βδ6] 8 νϑδηϊϑδιθα. Οἱάθοῃ τπγὲν ἀοτῃ 
1 ΑΙΤΑΓ, δηὰ θυ} ἀποῖποῦ ον ἀοά, ποῖ ἴὉΓ ἴ}6 
Β[ΟΠοΒ᾽ 88Κ6, θαϊ ἴῸΣ [5Γ80]᾽6 Ὀεμοᾶὶ, ΕΥΈΤΥ ΟἾΓ5- 
εἶδπ ἰ8 8 δετυδθδαὶ, 80 Ἰοῃξ 88 ᾿πβιβδὰ οὗ βὲ1Ὁ 
τὶ αὐδοῦβηο88, μ6 ρῖνεϑ ἃ ρίβοϑ 'π Βἷβ μοατί [0 188 
Οτοβδβ. ̓  ΤὭΏΏΒ, ΠΙΔΩΥ ἰῃ ΟἿΥ ἀΔΥΒ, ὙΠΟ ΠᾶΥΘ ΤΟΓῸ 

ἷπ αοά, ἀγὸ Ῥαϊ ἴο βμιᾶπι 

τἴ6 ποοὰ οὗ 1408 

ΔΙ Οὗ ΤΏΔη ΠΑ Π’ ΠΟΌΓΑρΡῸ ἱ 
ΕΥ͂ Φεγαῦθδαὶ. ΤΟΥ Θχογοῖϑο αἰβοτείοι, τοραγά 
Ὑ8Ὲ Ροβίτοη, ἰΙοὸκ τὸ τοῖν ἱποοπιθ, ἀεφ' ἴο 88 
τίοτβ, δηὰ τὶβἢ ἴο μ]εδδδο 8]], --- θὰ! ΟΥ̓ ἢ6 ὙᾶδῸ 
ΒΘ ΚΒ ἴο μΐοδ80 αοα Δ]Οῃ6, Ἰοβδβ ποιδίηρ; δηὰ Καὶπδ 
41]. -- ΒΤΛΕΕΚΕ: 48. πδῖηθδ σἴγθη ἴο ΤΏ6Π ἴῃ Π]6ΙΏ- 
ΟΥ̓ οἵ τδεἰγ ροοὰ ἀεοάβ ἃγὸ δὴ βόποῦ ἴο ἴδον, 80 ἴὉ 
τΠοῖν δάἀνουβαγίοβ ΠΟΥ 8ΓῸ ἃ αἱ --Ὀεβιίιοε: 
Ηοποείοσι (80 118 ἀπὰ τνε}]-θοϊηρ, οἵ Οἰάοου δα. 
οϑΙῺ6 Δ δοίπδὶ ῥτοοῦ οὗ [86 ποιβιίπρτοβ8 οὗἁ ἰάο]- 

ἤθποΘ ἢ6 Τοσοῖνοϑ [806 ὩΔΙ26 ΨΦ6 ΓΙ ΌΔΑΙ] ἔπι 
ἐπ ταου τὰ οἵ Ηἰβ ΤΑΊ Βοτ. 

[Β». Ηλι, : ΤῈὸ νοοὰ οὗὨἩ Χ Βδ681᾽ 5 σὅτοῦθ τηυϑβὲ ὃθ 
80 υδρά ἴο ὕθτη ἃ βδεῆοθ πὸ αοά. ὙΥ̓Βδη ἰΐ ντ88 

οὔοα ουϊ ραν Οοά᾿Β ἀοϊεϑιδοη δηὰ τποὶγ ἀδηρῈΓ 
ΤὨΘ βοοὰ ογθλίαγεβ οὔ αοἀ μῖ μανὸ ὕθέπ 

τοίβποα [0 140] ΊσΥ, ΤΦΥ, ἰῃ 8 ὁ οὐ τμοῖγ 86, 
εἰ δ ρ]ογοά τὸ ἔπ6 ΠΟΙΥ δβοσγνίοβ οὗ τηοὶσ Μδκεσ. --- 

ΟΒΌΒΜΟΕΤΗ:. ΤῊΘ ῬαγΓΒΘ ΘΒ. δηα ῬΔΠΙΏΘΟΙΒ 
οὗ Ποδίβθῃ δηϊτ αὶ Βατο Ὀθθη οοηϑβεογαίοά ἰπΐο " 
ΒΔ β }1ςδ8 δῃὰ Οπυγοδοβ οὗἩ Ογῖδι. -- ΕΈΝΕΥ : Οἱά- 

οπενάϊ. υἱῖ. 88, τβοτο, Βόπογοσ, ἐδο ὑτίμεδς ᾽88 οστοθοιδὶγ 

ρα ὮΦΞ "Ὁ δὲ ὌΨΞ 9. Ἴ2. 

ορϑδβοί. 
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ἐ0Π, 8ἃ5 8 ἴγρο οὗ ΟἸ γτίβί, τηυδὶ Ηγδι δᾶνὸ ἢἷ8 ῬθΟρ]ο | οδ]]οὰ τὸ ἐξ, ἐπου ἢ Πότ μ6 ἔδνγ ΟΥ Ὡο6 ἴ0 δοοοῃὰ 
ἔγοιη πον δἷπβ, {Πὸπ ἤτοπι οἷν ΘΠ ΘΙηΐ68. --- ΤῈ | 8, Ὀοσδηδε αἀοἀ οὁδη ἱπο]ΐμα {π6 Βοατίβ οἵ ἴμοβο ἴο 
ΒΑΜῈ: [τ 8 ροοά ἴ0 ρρϑὰγ ἴογ ἀοὰ Ὑβθῃ Μ ΔΙῸ Ϊ βίδπὰ ὉΥ π8, ΠῸτη ἡΒοτα τ) 1 {||6 ὀχροοῖ ἰϊ, --- ΤῈ.] 

7Τὴε ΜεὲΙαΐαρέΐο πιαγαμάενς δοίπ ὁποαηιρθοά ἴη ἰδλς Ῥίαϊηπ ὁ} ὕετγοοῖ, ἐλε ϑρίτις ὁ ὕελο- 
υαὐ ἰαζες ροβδεδεῖοη ΟΓ αστάεοη. 1726 ἀοιιδίο εἴσῃ ΟΥ ἰἦδ6 ἤτΤεοςο. 

ΟΒΑΡΤΕΕ ΥἹ. 88--40. 

88 ὙΤπδ [Απάὰ] 4]} (86 ΜΙαϊαπίίθβ, δηᾷ (86 Αὐηδ]οκὶύθβ, δὰ [86 Ομ] άγθη [8018] οὗ 
116 δαδὺ ὑγθσθ ψαίβογφα ἰορθίμϑγ, δΔπα τγρῃηΐ ονϑσ, δῃᾶ μι ομβοᾶ [ϑποδιῃρ6 4} 'π (δ 

84 ν8]16Υ [ρ]δῖπ] οὗ Φοζγθθὶ. Βαί [Απὰ] [λ6 ϑρίτὶὶ οὗ (89 1,οτὰ [Φοῆονδ ] οαπλθ ΡΟῺ 
86 ΑἸάδοῃ, δπὰ 6 Ὁ] ν ἃ [186] ἰγυταρθοί ; 474 ΑὈϊ-6 26. ννδβ σαί ῃεγθα δῆῇοσ ἴω. ἀπά 

6 βθῃηῦ τη ΒΒΘΏΡΘΓΒ ἰπτουρῃουΐ 411] ΜΙ ΑΠΑΒΒΘἢ ; ὙΠῸ 4180 τἴχαὰ8 ρϑι βογθὰ δή Ηἷπι: 
ἈΠ [6 βοῃῦ ΙρΘΒΒΘΏρΡΘΓΒ ὈΠπΐῸ ΑΒῆΘΓ, δηὰ υὑπηΐο Ζθρυϊυπ, δπα ὑπίο ΝΑρ Δ}]}; δὰ 

86 [6 Ὺ οαπιθ Ὁρ ἰο πιθοῦ ἐβθ.2ὦ Απᾶ ΟἸάθοῃ βαϊὰ υπίο Θοά, 1 ἔπου 11} βανθ 18Γγ86] 
δ7 ὈΥ ΤΥ δηά, 88 ἰβοὰ μιαδβὺ βαϊᾷ, Βϑβο]ά, 1 νν1}}} [οπαῖῦ : ν}}}} ρα ἃ ἤἥδθοθ οὐ νγοοὶ ἴῃ 

(86 [τἈγοβμΐηρ.] ἤἥοονῦ : απά ἢ (Π6 ἀδτν [8}|4}}] 6 οπ {π ἤδβοθ οῃἹυ, δῃηὰ ἐξ ὅθ τ 
ὌΡΟΩ 8]] (86 οατλι [στουπά] δεδί ἄδ5, [ΘΠ 8841} 1 Κηον (μα ἴμοὰ τν110 βανθ 15γ86] ἈΥ͂ 

88 ΤΩΥ̓ Π8ηά, 88 ἴᾷδου μιαβύ βαϊά. Απα ἰὺ νγὰβ 80: ὉΓ [δῃὰ 6} 6 σΟβθ ἊΡ ΘΑΓΙΥ ΟὨ 
1Π6 τηοστόῦ,, ἀπὰ [86] (πτπβὲ [ργαϑβϑοα 5] (Π6 ἤδθοθ ὑορθίθμοῦ, ἃπα ττϊηρ θα 3 (86 [οχαϊ: 

89 (867 ἀον ουἱ οὗ [μ86 ἤδθορ, ἃ [{86 ᾽] Ὀον]-Ὁ}] οὗ νγαΐθσ.0 Αἀπα (ἰάθοη βαϊὰ υπίο αοά, 
1 πο τΐπθ δῆρσοσ 6 μοί [ΚΙπα4]647 αραϊηβῦ τηθ, δπᾷ 1 υ}} βρθαὶκ θυΐ (ῃϊ8 ὁΠ06: 
16ῦ πὶ ρσουθ [{γγ], 1 ΡΥΑΥῪ (660, Ὀαὺ (18 ποθ τὶ [86 ἢθθοθ ; 1ϑὲ ἴξ πον θ6 ΑΥῪ 

40. ΟὨΪΥ ὑροπ {Π6 ἤρθοο, ἀπ ἀροη 4}} {86 στουπᾶ ]Ἰοῦ [Π6γ6 Ὀ6 ἄἀθν. Αμπὰ Οοά ἀϊὰ βο 
{πὶ πἰρδῦ : ἴον [8847 ἰὑ τγᾶδ αΥῪ Ὅροη (86 ἤδθοθ ΟΠ]Υ, δῃα {ποῦ γγὰ8 ἄθνν ΟἹ. 8}} [86 
στοῦπα, - ᾿ 

ΤΕΧΤΌΛΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΈΟΑΙ, 

Π Ταν. 86. --- ὩΣΝΠΩΣ, τ ἴο ποϑοὲ ἐβασα," ἵ, 6.) θάδοῃ δωὰ ἐμ Μδηβϑαίῥοα δἰγοβὰῦ ἰὼ ἐμοὸ δοιὰ. τ. Οβδϑοὶ (ὃ Ὑγοέΐθ, 
ε120) βυεειίοα “ Ὠἰπι. ΤΏΘΊΧΧ. σὨδηρο [Π6 ὨΌΣΩΟΌΟΣ δὲ 80 οὐδοῦ σπὰ οἵ [)9 δομέθῃοθ, ὑῬΤΟΌΔΌΙΥ ὈθΟδΏ89 (86 (ἢουχδς 

[χα ἐδο τοουποίλοοοτ οὐ Αδδοσ δὰ ΝΑΡΒ ΔΙ, ἀδϑοοηάϊηρ ἰηΐο ἔδ0 ρῥἱδίη, ἀϊά ποὶ σρδῖο ἃ ροοὰ δβυϊύθοϊ (ο ΓῸ, ἴο 0 

ἀρ, δρᾶ τοιιάοτ: καὶ ἀνέβη εἰς συνάντησιν αὐτῶν. ΑΞ ἴο πρβδὲ ΤΕΥ δ οδἸϊοὰ ἔμ δ΄ κα Πα ΣΎ ἢ τοσδηίτρ οὗ ΤΟΥ, οἴ, ἐδ 
οι. οὐ «ἢ. 1. 1, ». 26. --- ΤῈ. 

[3 αν. 88. --- ΤΏ πογὰβ τοπάαγοὰ “ (πγαϑ ἰοροί!νον " διά " πτίηρϑὰ ἢ ὉΥ ἴ8ο Β. Υ., ασὸ Δ. (ἄοαὶ Ἔ) δοὰ Ὁ Ὁ) 

(ἄοαι ΓΤ). Ῥε. ὕαδβοὶ ἐτδῃβὶδίεδ ἔμ γγσ Ὁ “ στίηξίης,» [8 ϑοοοῃά ΒΥ “ὶ »γοδαίωᾳ." ΤἘ8ο ἀἰδετοῦιοθ Ὀοίνϑοτι ἔδασα 

δοσέωδ ἴο ὃο εἰἸκος, ᾿Υ ΔΏΥ. [Ια ἴδο ἰοχὶ, ὁ29 οἶδιιδο Ἅχρσϑθϑοδ ἐμ δοίίοῃ, ἐμὸ οἴμας ἐμ σοδα]:. ΤΏΘ ῬὈυϊτοδτΥ 1άοα οἱ “Ἵ, 

δεοοτϊης ὃ Θοϑομΐῃδ, ἰ6 “ἰο πἰχαϊΐθα, ἰο Ὀτίης πο Δ ὨΔΙΓΡΟῪ ΟΟΙΏΡΔΔ; ̓) (Πδὶ οἵ ΣΤΡ Ὁ, ο δΌοκ. ΤῈ δοξοῃ οὗ 

«τίηκίορ, ἰπουρ ἸΚΟΙΥ σοουκὰ ἴἰο Ὀ6 πδοὰ Ὁγ Οἰάφου, 6 Ὡοὺ αχρτγοθδοὰ ὉΥ͂ αἰἵμαν ἰεσιω. Βόνουογ, ἰὰ 1166 ὭΘΑΓΟΡ ᾿σὉ}} 

[δδι ΤΕ. Ἀὸ Ῥοϊίο: ΣΕ ἀγμεζίε αἷς ἩΤοϊς αμϑ, πὰ Ῥνεβδείε Ἰλαι αμς ἀ47 ϑολων, οἷο.--- ΤῈ.) 

[8 ας. 88. --- ὈΌΘΙΙ, τὸ ἐἕἂἅε ΟΝ], ὨΔΙΟΙΥ, ἐλ οὔο Ὧ6 υδοὰ ἴο τοοοῖγο (9 τδίοσ, Οἱ ἐπο “ ῬΟΝΙ,᾽) οοσαραθ οὖσ δῦ» 

ἐδοε᾿Β τοσιασίκα οἢ οἷ, Υ. 26. --- ἘΒ.] 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΒΟΟΤΕΙΝΑΙ, ὙΠῸ Ορργεββοᾶ δηὰ μ᾽ υηδογοὰ ἴβγβεὶ νγ88 πθᾶσ, 1Π6 
ϑρίγιι οὐ αοά Π]1οὰ ἶπι, ᾿ἰυογαΠ]γ, “Ῥπὶ αἷπὶ οὨ.᾽ 

Ὅοεῖβ. 33-55. τ γα8 Βἰρῖ πιο {παὶ ἃ ΠΟῪ δρί τις δὲ ἣθ δὰ ἀοπα δραὶπϑὶ [Π6 αἰτατ οὐ Βδαὶ ἴῃ Ἠΐβ 
᾿͵ϑεγτοα 156} ἰη ἴστβὸ]. ΤῃῸ Βοάουϊη ΠοΙάὰοδ 
δἰτεδὰγ Ῥγοβϑοὰ ογυγαγὰ ἀραΐῃ Ότη (6 ἀοδβογί τὸ- 
ἸοῺ5 δονοπὰ (6 Φογάδλη, δπὰ στοσὸ βοῖο πρ ἀονι, 

ἃ ὮΘΑΥΥ͂ οἸοιιὰ, οη {Π6 ρ]δίη οὗἁ Δεζγεοὶ. ὟΑἘἱά- 
6οῃ, ὈΥ̓͂ ἷ6 Ὀοϊὰ ἀοοά ἀρεῖπδὶ Βδ4], ἀπά ὑβοϑῦβο 
[86 ἰάο!-χοά ἀϊὰ ποιῃΐηρ ὙΠδίονοΡ ἴο ἀνθηρο ἴΠ6 
ἴηϑη]ς ἴο 18 ἰδ, πδὰ δοαυϊγοὰ δαιποτίΥ δηὰ ἀ159- 
ἐἰποιίοη διμοηρ 88 ρΡϑορίθ. ΑΒ ΠΟῪ [ἢ ΘΠΘΙΩΥ͂ 

(ΑΏοτ 8 ἤοπδ86, {πὶ ἢθ που]ὰ διϊοιηρὶ ἀραῖηϑί [ἢ 
ΘΠΟΙΩΥ͂ ἴῃ [ἢ6 Ορθη ἤο]ά. Ηδ βουηάβ {Π6 ΠΡΟΡΟΣ 
ΟΠ ἴδο τηουπίδίη8. ὙΒοῦρἢ [6 γοιηροδῖ ἴῃ ἢΪ8 
ἔαταΐν, δπὰ τῃδὶ (6 Ἰοαϑὲ ἴῃ Μαπδββϑθῆ, [Π6 ῬΘΟΡΪΘ 
οδαγοὰ δῖ8 (8]}, δηά ταηροὰ (Βοπιβοῖνθθ ἀπάοσ Ὠ]πὶ 

ΑἸ ΥΤΝΝ --το ας ἢ Ῥόνοῦ ἰδ ἴποτα ἱπ ΟΠ6 ΘΟΠΓΑΡΘΟΙ8 
ἀορὰ, ἴπ ἴθ νἱρογουβ τεϑοϊαοη οὗ σπ τηϑῃ εἶπ: ἃ 
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ΒΟΙΥΙῈ ἅμα. Ενεπ Αβῆογ, 0 Βαὰ μο]ὰ θδοκ ἔτοχι ! Χδ ἢ τ μὶς ἢ δηϊπλδύοβ Ἀΐπι, δουπὰβ 186 ἀδριίδδ οὗ 
Βαρακ, {πγηϊβῃοα πρη. ΝΟΥ τοῖο (6 ὈΓΑνΘ ΒΟἢΒ 
οὗ Ζεθυ!απ δηὰ ΝΑ ΑΙ] νη θπηρ οἡ τὨϊ5 οοοδδίομ. 
1ῃ ἃ βῃογὶ [π|6 οἰήνσα βίοοί δὲ ἴδ) μοδά οὗ ἃ ποὶ 
ἱμοοπδί θυ Ὁ]6 δύτων. 

γεν. 86. Απὰ Οἰάδουῃ βαϊᾶἃ υμΐο αοὅ. Τδς 
δ! 00688 ἴΠπ8 ἔὰγ οπ)]ογοὰ ὃν Οἰάίοοπ, 88 ποῖ 1 πο α 
᾿ΐπὶ ὰΡ. Ηὸ οαπηοῖ γοῖ Ὀο]ίανο τηδὲ ἢ ἷ8 ς411δἀ το 
σοπμάυοϊ 80 ρτύδι 8ηὴ ὑπαογιεκίπς. Ηδ 15 ΔΤΑΓΟ 
8180 οὗὁἩ ἴδ ἀδῆμοῦβ τὸ ψ Πίοἢ ἢ ἜΧΡΟΒ68 [ἰ8 ᾿οῖ186 
δα οουηῖτγγ. σις, {πὸ ἀϊνίηα πηϑδη Π!οϑίδύοη πηϊς ἢ 
Τοιιϑοὰ 8 κοι], 15 8Ώ}} δοίΐηρ ου ὰ. Βυῖ πο, 
ὄνθῃ ἃ ἔδνν ονρηϊξι! ἀδγϑ8, θη γεῖορα ΒΟ ΤΩΘΙΠΟΓΊΘΒ 
ἴῃ βιδάονγυ αἰπηηθεδ. [8 ΒΝ] Υ, πὸ 18 βεϊζοὰ 
ὉΥ 8 Ἰοηρίηρ ἴοτ τοπονοὰ οογίαίηῖγ. Ηθ ἀδβίγοβ ἴο 
Ὀ6 δβϑιιγοά, νυ μοῖποῦ ἢ νγα8 ἱπάἀοοὰ ἀρδιϊηοα ἴον Ὠΐπὶ 
ἴο Ὀδοομλθ 1π6 ἀο] νοσοσ. Ηθ 88 ΤΟοΟῦΓΒΟ ἴ0 ΠῸ 
δ. ΡΟΥΘ ΟΙ8 186 οὗ (6 ἰΙοϊ. Ηδ [ΓΒ ἴῸ ΡΓΔΥΟΓ ἴὸ 
16 οὐ ψῆο ιὰ8 δἰγοδαῦ βου ἢἷ8 νοπάρυβ ἴὸ 
Ηΐπ, δηἃ ὙΠΟ, 839 δηῆροὶ, ἢ88 σοπνογβοα υὴτ}} ἢΐπι. 
ΝΟΥ͂, 88 ἴῃ γϑῦ. 30, Ὑποσο πὸ δῆρμοὶ τηδηϊοδίβ ἷ8 
ΒΌΡΟΓΩΔΙΠΓΑΙ ΟΠ ΔΥϑΟΙοσ, [Π6 ὩδΙτϑίοσ υϑοὰ ΕἸΟΉ τα, 
τὰ τθ6 ἀγις]α, Ὀθοδϑο ἔγοιη Φοβουδὴ δίοπθ, 80 
ἦδ [86 ἴσας ΕἸΟἨ πη, [ἢ6 ΟὨ]Υ 916 ἴο οι τῆ 8 ΠΆΠῚ6 
}ΒῈ}Υ ὈοΙοηρθ, Δ ρ 8 ῥγοςοθὰ ; 80 ἴθγὸ αρϑίπ, Ὑπθη 
ΑἸάθοπ 858 [Ὁ 8 πον βῖζιι, [6 ΤΏ Δ ΚΟϑ ἢΐΠῈ ὈΓΘΥ ἴ0 
“180 ΕἸΟΒ πη," δὰ οοπίπιιοϑ ἴο ΘΠ ΡΙΟΥ [}}}8 Τογτα 
88 ἸΟη; 88 ἢθ Βρ6 8 ΚΒ Οὗ [Π16 τηΐγδοϊθ. 

Μεγ. 837-40. Βοδοϊάᾶ, 1 νυὶ ἃ ὅϑϑοο οἵ ττοοἱὶ ὅπ 
Ὅλο ἐπγϑαμίηρ. ἤοοσ. ΤΏ δίρτι 6 8515 [ὉΓ ἰδ ΒΌΘΙ 
85 ὙΟῸΪὰ ΠΔίΌΓΔΙΠΥ δαρμοδὶ 1166} ἴο ἃ Ῥογβοὴ ἴῃ 
ΓΌΓΑΙ 16. ΤΠ ΠοΙγν ἰαπὰ ἰ8 ἰδυογοὰ 10 ΠΟΆΥΥ, 
ἔογΠἰΖίηρ ἄονσθ, Ὑν Ὡς ἢ ἱπιραγὶ ἴὸ 1189 βε]ἀ8β ἐμδὶ 
Ὀοδαι ] ἀπά 7υϊον νογάυγο, ὈΥ τ ἢ ἢ ἰτ ΤΌΤΤΩΒ 80 
εταϊοία] ἃ οοπίγαδι τ τ [Π6 ΑΥῪ Δηα ἀονν θεβ Βίθρροδ 
οἢ ὙΒΙΟΒ ποιῃίης δῖ [Π6 ρδίπι βτοῸνΒ (εἴ. ΕἸ ΟΥ, 
ΧΥ. 157; ΧΥΪ. 42, οἷο. [(ἀᾶρθ᾿ 8 ὙΓ͵ΑΠΕΙ. ἰΪ. 68} 
ὟΟΟΪ, βργοϑδα οἱ 186 ὀρεη ἐπγθϑἱηρ- βοογυ, εβρβοῖδ Ιγ 
διίίσαοῖβ [ἢ6 ἀογγ. Οἰάθομ ὈΓΌροϑοδβ ἴο οοῃβίάου ἰΐ 8 
αἰνίῃθ αὐἐττηδίϊνο βίῃ, εἰ ΟἾΪΥ [06 ΨῸΟ] δϑβοτῃ 
ἀον, τ 116 ἴΠ6 στουπά δτουπά 06 ἀγγ. [ϊζ ἴδῖκθβ 
Ρίδοο. δ ἢπάβ (μ6 ποὺ] πεῖ; δον πτίησίηρ 

(5, ἄοὰ ἯΙ ΞΞ Ἢ) τμὸ ἤδδθοθ, δπὰ ργεβείπρ' 
ἰε (5), τοι ΓΙ Ὁ ΞΞ Υ 39), μὸ Ἵσδὴ 8]1 ἃ Ὑβοὶς 
ὈΟΝΪ α}} ὶτὰ τη6 τίου ; ἴῃ6 στουηά τουπὰ δὐὔουΐ 
ἐδ ἀγσγ. ὙΒουρῈ ΥΟΓΥ του Καῦ]6, ἢ {ΠῚΠΚ5 ποόνοῖ- 
Ἐ861668, {πὶ ἰδ ἸΏΔΥ ῬΟΒΒΙΙΥ Ὀ6 ἜΧρίδἰποὰ οἢ Ὡδῖ- 
ὮΓΔ] ΡΥποΐρ]ε8. Ῥογμαρθ [80 ἄον,, δἰγελάυ ἀτϊθὰ 
ΠΡ ἴγοπὶ 86 στοιπά, 88 ΟἿἹΪΥ ἸΟΏροΥ τοϊδιηϑὰ ὉΥ 
τῆς βοδθοθ. [ἢ ἢΐ8 ἈΠΤΉΙΙΣ ΔΠα ΠΟΓΟΒΒΙΠΥ͂ ῸΓ 8880- 
Δη66, δηὰ ἰπ ἴΠ6 ΡΌΓΠΥ οὗἨ ἢῚ8 σοπβοίθποο, ὙΒΙΟΝ 8 
Κπονσῃ ἢ αοά, 6 γϑηϊαγοβ ΟΠ06 ΤΟΙ ἴ0 ΔΡΡΘΆΪ ἴο 
Οοά. 1 ποῦν ἴῃ γόνογβα ΨΌΓΟ ἴο ἴΆΚα ρμἶδοο, Ἰοαᾶν- 
ἱπρ 16 τγοῦ] ἀτγγ δῃὰ τπ6 στουπὰ νοῦ, ἔμογο οου]Ἱὰ 
Ό6 πο ἀουδι ἴμδὲ Οοἀ μδὰ Ὑτουρϊ ἃ τηΐγαοϊθ. ΝΟ 
ΟἾΒΟΥ Θχρίαπαῦοη ψου]ὰ Ὀ6 ῬΡΟΒβ81016θ. ΤΗΐδ 8180 
ΟΟτη68 ἴο Ρδ88, αῃὰ Οἰάθοη Κῆονβ ποῦν Ὀδογοπὰ 4]] 
ἀοαῦι, ἐμαὶ αοὰ ἰ5 ψίτ δ. Τδ παῖνυείέ οἵ δ 
πποομητηοη ἀθρι οὗ ΓποῦρΣ τον θδ}8 ἐϊδοὶ ἢ ἴῃ (}ΐ8 
ἌοδΠοῖοο οὗ ἃ βίρτι ἕου Ὑμῖοἢ [116 ΠΘΓῸ 886 Κ8. ΕΑ ἴῃ 
(οὐδ᾿ β οτηπίροίδησο 1168 δ [8 θ486. ὅϑ0ς ἢ ἃ τεαυθϑὶ 
οου]ὰ ΟἿἹΥ ὃ πιδᾶθ ΕΥ̓͂ ὁπ [0 ΚΗΘῪ [Πδὶ 1ῃ6 
ὙΠ016 σγοδιοη 188 ἴῃ ἴΠ6 δηάβ οἵ αοά. Βεϊνίην 
οπ ἴΠπ6 ζτβδοθ δπἀ ροόνογ οἵ (σά, 6 οδεῖβ Ἰοῖβ υνἱτἢ 
ἴ80 ἱπάοροηάρηϊ ἰαννθ οὗ πδίυσο ΤῈὸ οὨΣ]ΠΣ]κΘ 

8 Ὁπίδιποπλ Ὁ]6 τ ϑάοπι. Ἠδποο, ἴῃ 186 δεοίοης 
ΘΒ το, μὲ8 πη ΓΟ] 8 δῖρστι Ὀρολπῖδ [ῃ6 ἴγγρ6 οὗ [Π6 
Ὠρη θὲ δηά πιοϑῖ νη ΟΥ̓] τΐσγϑο]ο πόση ἴο ἴδ 6 
σδυσοῖ, τ[π6 Ὀἰγι} οὗ Φεθ5 ἴτοτι (πὸ Υἱγρίη Μασγ. 
Οτίχϑη αἰγθιαν βρολκκβ οὗ [86 βάνοηϊ οὗ τ16 ὅοη οὗὨ 
ἀοἀά 658 το [Ἀ}} οὗ τῆ6 ἀϊνίπο ἀθγ Τὸ ἀδγνοῖορ- 
ΤΏ6Π] οὗ {πῚ58 ἴνραε ἴῃ μἱοΐιιτοβ πὰ οσυδβίοσῃβ, [ δυὸ 
οἰβονν μοτο αἰτοπηρίοα ἴο ἴγαοο, ΠΈΠΟΓ 1 τηυδὲ ΠΟΥΙῸ 
ΓΟΙῸ τὸ τόδε { ἢ εἰλπαολίεη, Ρ. 348, οἱς.). 

ΜΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΔΟΤΊΟΑΙ, 

Οκβιοη : Οἰάθοπ ἀο68 ποῖ “μαϊ ὁπ ἢ τΠὸ ϑρίτις 
οὔτδο [τὰ, θαι πὸ ϑρίτιῦ ρΡαΐδ8 πἰπὶ οη. Ηδ ο]οῖ ἢοΒ 
Βἰπὶ, 88 τ ἢ ἃ δι ΟΥ̓ ΔΓΤΩΟΣ, 80 (Πδῖ ἴῃ 15 βῖ εησ ἢ 
ἢ ὈοΟΟΟΠ 68 ἐμ] ΠΟΘ ΌΪο, ἰηνίης 0 ]6. 

[ΒΡ. Βατ, : ΟΥὨ Δ}} πὸ ἱπβιγαϊηθηῖθ πὶ οὐ αϊὰ 
86 ἰῇ 80 τοδὶ ἃ Ὑοσκ, 1 ἥπηαὰ ΠΟΠΟ 80 ΟΑΚ 8.83 
ΟἸάρφοπ, πῖ γοῖ οὗ 81 οἵϊιοὺβ νγϑϑ δῖ υ]οὰ νυβ]αηί. 
ΓΗΕ ΒΑΜΕ: Το [ὉΠΏΘΓ ΤῊ Ϊγβ 16 γ͵788 Β[ ὍΠς Θηοι ἢ 
ἴο ΟΔΙΤΥ ΟἸάθου ἰπγοπρ Ὠὶβ8 ἢτγβι ὀχρίοῖς οὗ τα ΐη- 
διίπ ἴΠ6 ἰάοἸδίσουβ ζτουθ δηὰ δἱίδι; ὕὑυὰϊ ΠΟΥ, 
ΠΟ ἢ6 ΒΔ ἴΠ6 βσδγῃ οὗ ἴ6 ΜΙιάϊδηϊοΣ ἀπά 
Αἰδ]οκίϊο 8 δοοιι ἰδ ΘΑΓβ, ἢ6 σ4118. [ὉΓ ΠΟΥ͂Ν δἷι; 
διά, ποῖ {γτιδῖῖηρ ἴο ἴΠ6 ΑὈϊοΖτῖοβ, απ 19 οἵ ποῦ 
του βδη 8 οὔ [δγϑοὶ, ἢθ γπβ ἴο αοὰ ἴοσ ἃ διγῖοῦ 
ἈΒΒΌΓΘΔΩΘΘ οὗ ΥἱοίΐοτγΥ. ὍὅΤἢο πε ἯΑ8 ξοοῦ, Ὀυῖ 
16 ΤΆΔΏΠΟΥ οὗ δοοκίηρ ᾽ξ δδνυοσβ οἵ ἀἰβίγαβ, ΤΉοΓΟ 
8 ΠΟΙ ΠΊΟΓΘ ΘΑΒΥ͂ ἴπΠᾶπ ἴ0 ὃ6 να] δηϊ ἤθη ὯΟ 
ῬΟΓΙ ΔΡΡΘΆΓΟΙΝ ; Ὀὰϊ ἩΒΘΏ 601}18 Δ8881} 8 Ὅροη 
ΘαΠΔ] ἰδυτηβ, ἰδ 8 τὰ, πὰ σομηπιοηάδθ]α, ποὶ ἴο 
06 ἀἰοπιαγοά. 1 αοἀὰ Πδὰ πιδάθ {πὶ ργοοϊδπιδιίοη 
ΠΟΥ, ὙΠΙΟἢ δΟγναγὰβ γ88 σοΙη δ Πα 6α ἴο Ὀ6 τπηλὰα 
Ὀγ ΑἸάροη, “1κἋ [86 εἰπιοότοιιδ ἀδρασγὶ,᾿" 1 ἀοιδὲ 
ὙΓΠΟΙΠΟΥ ἴϑγϑοὶ δὰ ποῖ δηθὰ ἃ συΐάδ: γαῖ ΟῚ 
ΜΠΠπρ 16 1Ππ6 ΑἸπι ΖΕΥ͂ τὸ βδ ν οὐγ νγοδῖς ἀσβῖγο ! 
μαι [4818 18 Ηδ οὐπίδηϊ [0 Ὀ6 δ6ὲ ΌὈΥ̓ ΟἿΓ ἱπβττη- 
ἵν 1 -π ΚΕττ, : Οἰάθοπ 8 ὈΓΆΥΘΥ [ῸΓ 8 βῖγτ δργϑηρ 
ποῖ ἔγοτῃ Ὑδηῦ οὗ ἔτ ἰπ Οοα᾿ 8 Ῥγοιϊηῖδα οὗ νἱς: 
ἴΟΤΥ., δῖ ΤΟΙΣ ἐδ τε δύνα οὗ : ἀξ ηρωε δι ειν ἡ 
ῬΦΓᾺ] ἴΠ6 ἢ δηα θἢδ οὗ [ὴ6 βρίγὶϊ, δηὰ 
ἀνβαι ρα τς 16 Βουυδῃῖβ οὗ ὡθοά 80 Δηχίοῦϑ δηὰ 
πιοτοιβ ἴΠδὲὶ αοά πιυβὲ Αϑεῖβῦ τΏθπι ὈΥ̓ ΤηΐΓΒΟΪ68. 
Οἰάθοῃ ΚπΟΥ͂ Εἰ 86] ἢ απὰ ἷ8δ οΟὐτ δίσοηρι, δηὰ 
(παὶ [ῸΓ Υἱοίουυ ΟΥ̓ΘΓ [Π6 Θῆθῃην {Π}8 που]ὰ ποι 
Βι ἘΠ ςο. --- ὅσοττ ; Εγνθη (ΠΟΥ πο ἢᾶνὸ 186 ϑρῖπι 
οὗ αοά, δηά ὍΥ πὸ γυμροὶ οὗὁ [ἴθ φοραὶ ςΔ]]} 
ΟἸΒΟΓΗ͂ [0 ἴΠ6 οοῃΠϊοῖ, σδη ποῖ ΔΙ νσαγ8 ΚΘΟΡ ουὖϊ ἀϊ»- 
αϊοιίηρ ἴδαγβ, ἱπ εἰγουπηδίβμοο8. οὗ ρου) αν ἀβη- 
Βὲῦ διὰ ἀϊβίδυ!γ. [Ιπ [818 δι Γι ρρ 6 ἀρδὶηδὲ ἱηνο]- 
ἘΠΙΔΤΥ ὉΠ Ὀο] ἰοῦ, ἴ[ὴ6 1,ογὰ ἰπηβοϊ ἢ, το Αὐἴθοῦ δηὰ 
Εἰπίδμον οὗ ἷ8. Ρϑορ]ο 8 "ἢ, ἰ5 τοῦτ σείαρε; τὸ 
Ηἰΐτι [ΠΟΥ τᾶ δρρἰεδοπ, δὰ Ηδ ν}}} Ποὶ 
Ποῖ; δπὰ ὙΠΘη (ΠΟΥ͂ δῖῸ σποουγασοά, ἴΠ6 «ἰῇ 
Ὅο ΘΔ] ἴο βίισοηχίμοη τποῖγ Ὀγοῖῃγρη. -- ΒΌδΗ: 
Τα τοβϑ}]Σ ποπῖ, 1. Τὸ 1]πδίγαῖο ἐμ6 αἀϊνίηο οοηάδ- 
δοθῃβίοῃ. Οοά, ἰημβίοδα οἵ νεΐηρ οὔδηάοα πῖτῃ Ηὶβ 
βουυδληΐῖ, ΚΠ ν δοοοράθα ἴο [ἷὶ8 τοησθδῖ. Α ΓΌΟΝ 
ογοδίατο ῦσ πιδὰ ρίνθη δας ΒΟ] ἢ ὈΓΟΙ ΐ868, 
σοῦ ὰ ἤν 66 η αἰ ἰῃαϊσηδηῖ δἱ παΐηρ ἢΐ 
ὙΘΓΘΔΟΙΓΥ ΒΟΘΙ ΠΟΥ σΑ]]ο ἴῃ αυσβιίοῃ. ᾿ 
2. Τὸ 8ῃον πὸ οὐὔἴοδλον οὗ ὈῬγΆΥΟσ. [τ γὙὴᾷἃβ ὑτὴ 
1παὶ τονδὶ θά ἴῃ τ}}8 ᾿πϑίθποο. ΣῈ στολὶ δὰ 
ταἑ ΠΥ ἀπὰ τσ ἢ ἰοπἀογπθα8. οὗ βρὶ τίς, Οἱάδοη ὉΘ 
Βοῦρα τὰς αἰνίηθ ἱπιογροβίοη. --- ΤῈ.} 
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Οτάδοη ἐπ ἐλ6 πεϊά. Ηΐδ πιιπιόγοιι8 αγηὶν τοάμοοά, ὃν αἰυϊποῖῳ ργοεογίδοα ἐοείε, ἰο 
ἐἦτοο δωπαγεά ηιθΉ. 

ΟΒΑΡΤΕΕ ΥΙ]. 1-. 

1. Τῆρα [Απά] Φ9οΓΌΡΌ48] (στ μὸ ἐς ΟἸ460Π) πᾶ 411 86 ρϑορὶθ ὑπδὲ. τσόγα σῖτἢ ἢΐπι, 
ΓΟΒΘ ἋΡ ΘΑΙΙΥ δὰ ρῥἰ οΠθα [Θηοθπιρθα } Ὀ65146 {}|6 γ18}} οὗ Ηδγοὰ [πϑὰγ Ἐπ- Ηδγοα] : 
80 {πὶ [4η4} (86 Βοβὶ [οδιηρ] οὗὨ (π6 Μ|αϊδη ο8 σοσο [ὑ788}] οα [6 πουίβ 5846 οὗ 

2 τβοῖὰ ὈΥ͂ {6 ἈΠ] οἵὗἨ Μοτγθϑι, ἵπ {π6 νδ] ον Απά (86 Τοτὰ [ΨΦ6μονδ} βαίά αηΐο 
Οἰάθοι, ΤῊΘ ῥθορὶθ ὑμδὺ αγὸ τὴ [Π66 αγῷ ἴ00 ΤΩΔΗΥ͂ [ῸΓ τη6 (0 ρσὶνθ (πΠ6 Μ|άϊδηϊῖοΒ 
ἰἸμΐο {ποὶγ μδηᾶβ, ἰθδί 18γ861] σαυπὺ {μθιβον 8 ἀραϊηβὺ τη, βαγίηρ, Μίῃθ οσῃ παπᾶ 

ὃ Βδῖἢ βανϑᾶ τὴ. ΝΟΥ͂ {πογθοσθ ρῸ ἴο, ῥγοοϊαῖπι ἰἴπ (μ86 Θᾶγ8 οὗ [8 ῥθορῖθ, βαγίῃηρ, 
ἩΥ̓ΒΟΒΟΘΥΘΓ ἐδ Αγ] ἀμα δἴγαϊα, 1οδὺ Ἀἷτπὰ γούασπ δηᾶὰ ἀθραγὶ ΘΑΡΙΥ [{ῸΓΠπ’ ΑἸνΑΥ ] ἴλοτα 
Μουμπὶ ΟἸ]οβα. Απά {μογθ γοίαγηρα .οὗἩ [16 ρθορὶθ ὑγθηΐν ἀπά ὕὑνγο ὑβουδαπά ; δῃά 

4 ἴδόγα σϑιχαίπϑα θη ἐβουβαηᾷ. Απα {δμθ Τοσὰ [6 Πον δ] βαϊα ἀπίο ΟἸάθομ, 16 ρθο- 
Ρἷθ αγὸ γαῖ ἐο0 ταΑΔῺΥ : Ὀτίηρ ἴθ ἄονγῃ απο {μ6 τγϑίθσ, ἀπ 1 νν1}} ΥὙὙ ὑπθῖὰ 0 [866 
Βογθ ; δηά 11 8}}8}} Ὀ6 ἐδαέ οὗ ψβοΙα 1 βὰν υπίο (μθ6, ΤῊϊβ [0Π67 888}} σὸ πὶ {Π66, 
(86 βᾶπιθ 8}}4}} σὸ τ ἱ (866; Δηα οὗὨἨἁ ᾿ὙΥΒΟΙΏΒΟΘΥΘΓ 1 ΒΔ. υηΐο ἴπ66, ΤῊϊ [0167 5}8]}} 

ὅ ποῦ ῬῸ Ὑψ|} (866, (86 βαῖηθ 85}.8}} ποῦ σο. ὃ. ἢ Ὀσουραὺ ἄονγῃ (Π6 ρϑορὶθ υπΐο (ἢ 
ὙΔΙΘΥ : δπα (Π6 Ι,οτὰ [Φοθβονδῃ] βαϊα υπίο Οἱ άθομ; ἔνθγυ. οὴ6 ἐπὶ Ἰδαρρείῃ οὗἩ (ῃ9 
Ὑγϑίο ὙΠῸ ἢ18 ὑοη στ 8ἃ8 8 ἀορ' ἰαρρϑίδι, ἴτι Β[α]ῦ ἔμοὺ βοὺ ὈΥ Ὠἰτηβο]; ΠΠ ΚΘ υν8Β6 ΘΥΘΣΥ͂ 

0 ὁπα ἰδαῦὺ Ῥονϑίῃ ἀον ὉΡρΟῸμ ἢΐἷβ ΚΗΘΘΒ ἰὼ αὐ. Απά [6 προ Ὶ οὗ ἴβοιη ἐμαὶ 
ἰαρρϑά, ρμείηηρ [6 ἢδπα ἰο {ποὶν του, τγοσθ ἴμσοο πυπάγοα τηθη : Ὀὰΐ 8]1] (Π6 τϑϑὲ 

1 οὗ 186 ρθορ]θ βονϑᾶ ἄονγῃ ἀροη {μοῖγ ΚηΘ6Β ἴο ἀγίπὶς ψαῖοσ. Απᾶ {πΠ6 Τωογτὰ [8 εδο- 
γΔ}}} βαϊὰ υπίο ΟἹάθοῃ, ΒΥ {Π6 ἴἴγθο ἢπηάγθὰ πηθὴ ὑμαὺ Ἰαρρϑα ν}}} 1 βανθ γοῦ, δηᾶ 
ἀο νοῦ [00 ΜΙαϊαπῖύθθ ἰμύο ὑμῖπθ θϑηὰ : δηᾶ Ἰϑὺ 41] (Π6 οὐδέῦ ρθΟρ]0 ρῸ ΘΥΘΙῪ ΙὩΔ} 

8 υὑπῖο μἷβ ρἷδοθβ.ι ὅο {Π6 ρθορὶθ [Απά {Π6Υ] ὕοοὶς [{16] νἱοίπα]5. [ἔγουι {86 Ρθορ!θ]7 
ἴῃ (86 ῖγ μδῃᾶ, δπα Πϑὲν ἰγυμηροίβ ; 3 ἀπα ἢ6 βϑηΐ 411 ἐΐ6 γεβδὲ 977 1βγϑ6] ΘΥθσῪ ταϑῃ 
ππίο ἴθ ἰθηΐ, δῃηᾶ σγϑίδἰηθα ὑμοβθ γθθ Βυπάγθα τθπ. ἀπά {6 μοβί [οβϑρ] οὗ 
Μ|ιαϊδι τγᾶ8 ὈΘηΘδίἢ ἶτῃ ἴῃ (Π6 να ]]6Υ. 

ἸΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΠΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

[1 αν. 1. -- Ὅτ. Οδδδεὶ, ἰακίηρ ἐν ἴῃ ἴδιο 1δ8ὲ οἰδιβο οὔ [ἢἷ6 γϑσβὸ (δ: ἃ δἷσὸ ἴἢ γόσ. 8) δ ἰζ ἰξὲ ττοσθ ἸΡΡΥᾺ ΤΟΏΔΟΥΒ 

ἴτε: “ Αὐὰ πο δὰ ἐδ6 Ἄσδιὴρ οὗ ΜΙαίδη Ὀοίοσο Ὠΐηλ ἴῃ ἐμ 6 ὑδ] δύ, ἰο ἴμ6 ποῖ οὗ ἔμ δ4}} Μοσθὶ."" Το Κα, Ὗ. 6 το ΓΘ 

εοῖτοοῖ. 1Έογ8}}ν του στοά, ἔδὸ οἰΔΏδΟ δαγα παῖ “(86 σδηιρ οἵ Μ|άΐϊδη πᾶϑ ἰο ἴω (αἰ άθου) οὰ ἐμὸ ποείδ, δὲ ( ἿΏ, εἴ. 

θε6. 1.“α. 5. γν., 8, Ὦ) ἐδοὸ ΠΗ] οὔ Μοζϑῆ, ἰῇ ἴΠπὸ τυδ}}6}.)"--- ΤῈ.} 

[2 Υεσ. 8. --- ΟὨ ἴδ τορονίηρ οὗ (14 οἰἴδυδο, 8600 [1.19 ΘΟΠΙΠΙΘΏΓΑΙΎ Ὀ610. ΒΕ οἱ] ἰγβηβιδῦδα δὲ τ ἸΑΣῚν (“ ο7Γ [26 ῬΦΘΟΡΪ6.᾽" 

Ἰηρὶοδὰ οὗ ποσὶ τἴμ9 Ῥ6ΟΡ]6), δινὰ σαπιδσῖκ : ΣΤ ἌἙδηποῖ Ὀ9 δυϊήοοϊ, ΡΑΤΕΥ ΟὨ δοοοῦπέ οἵ ἴδ 5689 --- ἴοΣ 9 ἴῆχοθ. 

Βυπάτοα το διὸ νἱπουὶ ἀουδὲ ἰπ9 δυ)οεῖ, οἵ. τοῦ. 16, σδπος Ὁο οδ!]οὰ ΡΠ Ἰῃ ἀϊδάποθου οἵ Ἐπ᾿» “0 ὮΞ 

“τ ῬΑΙΟ δἷδὸ οἱ δοοουηὲ οὗ ἐδὸ ΤΩΝ, οἷο πουἹὰ ἐδ6Ώ, ἀρδίηδὲ ἐδ στυϊο, Ὀ6 πὐίμουξ ἐδ δείοὶο, οἵ. 666. γα». 

11,3. Βαῖδος τοοὰ ὈΌΓῚ ΓΤ ΓΕ, δὲ Βορί. δὰ Ταγειτι," 80 δἷδὸ Βοσίβεασι. --- ΤᾺ. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ῬΟΟΤΈΙΝΑΙ, 

Ψεοτ. 1. Αμπὰ Τ.6Υ Θμσδιηροα ΠΘῸΣ ΕἘΐ Ηδτχοά. 
Το ψτεδὲ ὑυοθ ὉΠ ΠΥ (Πδὲὺ ΟΡΠΓΆΒ 18 ἰο 6 βου ρῆς 
ΒΟΙΠΘ ΒΕΤΟ ἴ0 ἴπ6 Ὠοτίμνοδὶ οἵ ΦοΖζγοοὶ ([π6 τηοάσογῃ 
Ζεύῖη), ᾿α8 δἰγεδαῦν ἤδοη ἱπαϊοδιθὰ δον. ΤΠ 

οδ]]1οὰ τμ6 ΗΠ] Μογεῖ. Μοχγϑὰ (ὙΤΘ, ἥοπι ΓΤ), 
βρη ῆο8 πα σαῖοῦ, ῬΟΪΠΤΟΣ, ΟΥ̓́ΟΓΒΘΘΓ 8πα (ΘΔΟΏΟΓ. 
ΤῆΘ πιοπηίΐδίη Πηδὲὺ ἤΔΥο ΠΟΙΠΙΠΔΗ θα ἃ δ νἱονν 
οὗ τὴ6 νιον, ΤΠΐβ ΔΡΡ]168 Θχ δοῦν ἴὸ 106 7Τ6]] οἱ 
ΜεῖΒΟ μη, ἀοβογίυοα ὃν Βοδίπϑοη (δι ἰδί. 166. ᾿ϊ. 

Ββεῖ]α α͵8ὸ τητιδὺ θ6 Ἰοσδίβα ἴῃ [πὸ βϑιηδ γορίοῃ, 88 
ΔΡΡΘΟΑΓΒ ἴγομι 86 ΘΟΌΥΒ6 οὗ [86 βίρῃϊ, το  αὐρὰ (ἈΥ ΠΟ Γ 
οι. Το σδιὰρ οὗ ΜΙάϊΔη 88 ἰπ ἔμ νδ]ΐονυ, ἰο [6 
Βογῆ οὗ ἃ ἢ111. Νον;, βίποδ τὸ δῖὸ 1οἱὰ τπδὺ (ΣΙ 60" 8 
ΟΔΙῚΡ Ἧ58 ΟΠ 8 ἢ1]] (γοΓ. 4), ὈοΊοτν τ ΠΙ ἢ, πὰ ποῖ 
οἵ δηοίμογ, Μίιάϊδη τγῶᾶβ οποδπηροᾶ, ἰτ ἰ8 ουἱάοηϊ 
ἴδας ΟἸδοη οοσπρίοα ἃ μοβι οπ ποις οὗ Μίάϊΐδη, 
δηὰ πδὰ τηδὲ ρασί οὔ {πὸ ρ] δίῃ οὗ Ψ6Ζγθοὶ ἱπ τ οἢ 
186 ΘΠΘΙῺΥ ἸΔΥ͂, ὈΘΙΟΥ ἷπὶ, ον Δτά9 (86 βου. ὙΠ6 
μοῖρ ΠΟΘ ἩΔΙΘΝ (Π0 ΠΟΒΕ1]6 ΔΙΊΩΥ 8 μοπίβα, 18 

117). Ηδθ βδγυβ : “ Τῇ ῥγοϑρεοῖ ἔγοιῃ ἴΠ6 Το]] ἰδ 8 
πΟΌΪ6 οὁπ6, ΘΙ γδοϊηρ 106 ὙΠ0]6 οὗ [π0 ρ]οτγίοι 
Ρἰαίη, [δὴ τ] ἢ ἘΠ6ΥῸ 18 ηοΐ ἃ ΓΤ ΠΟΥ ἸΡΟῺ ΟΑΓΙΙ, 
1 νγαβ πον Οχ ΘΒ Υ οονογο ἢ 6145 οὗ σταίη ; 
ὙΠ ΤΉΔΏΥ ἰγϑοῖβ οὐ ζτϑδβ, ἴκὸ Ἰηθδ ον ; ᾿ 
Ζεοιῖη ὑπ Έ 6} γγὯ8 Αἰπτῖη Εν ἴῃ νἱονν, ὈΘΔΓη 
5. 749 Ἑ," Το [818 τουδὶ Δἰάρα (παὶ τὴ 6 
Αγϑϑῖς Μαι96]} πὶ ̓ 88 Θββοη τ 4}}} {ΠῸ βδ1η0 ΤηΘ8ῃ- 
ἱης 88 Μογϑῆ, ΠΔΠΊΟΪΥ, ΟΥ̓ΘΓΒΘΟΓ, αἰβΈΓ οὐ ρΟνΘΓΏΟΥ, 
εἴς. ΤᾺ ρθοῦ δῦ ροβι ἤοῃ οἵ [80 Το]}} δΔ8 ῬΤΟΌΔΌΙΥ 



199 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ σΓ} 685. 

βίνεη ἰξ ([Π6 8Β8π|6 Κίηἀ δηὰ ἀδρστοῦ οὔ ἱπηροτίδησε ἴῃ 
811 αοϑ. Α 1116 βου οὗ 1.1} Μαιβοι]η, Ἐοδίη- 
ΒΟΏΒ ΤΡ [|838 ἃ Το)]] Κῖγοϊι, Ὡς ἢ ΤΑΥ ΤαΔτκ ἴμ6 
Ῥοπίπἰοῃ οΥἁ αἰάθοι ; ἴον {πᾶῦ ταιιδὺ ἴᾶνα ὈΘΘῺ ΨΟΥΥῪ 
ΠΟΘΙ 8Π4 ποῖ ἰρῃ, βίποο αἰάοφοῃ ουυ]ά ἀοβοθηὰ ἔγοστῃ 
ἧς δῃὰ Βυγγυ Ὀδεὶς ἰῃ ἃ ὑτίοῦ βρδοθ οὔ δ βᾶπιθ πἰσῃῖ. 
11 τπῆδὺ Ὁδ Βιιρριδιῖοα, δὲ Ἰδαπῖ, (μδτ Κα ΓΘ ἢ ἢ88 ΒΟΠῚΘ 
δ᾽ τα ἸΔγ ΤΥ οὔ δουμα ψτἢ ΟΠαγοὰ (Ηδτγοὰ).1 

ον. 3. 6 γῬϑορὶο ᾿μδῖ δζὸ Ὑὑγ τ (66 ἃτὸ ἴοο 
ΣΟΘΔΏΥ. ]ΘοίοτΥ νοῦ ΜιΙάΐδη, δηὰά ἀθ] νούβδησο ἔγοη 
ὉΠΟΙ͂Γ νοῖο, ϑυνδ" ΑΥΔΪ] [5Υ60] ποιδίηρ, ἱἢ τον ἀἸὰ 
ποῖ κχαΐϊη τὰς ἥγπι σοηνίοιοη ἴπᾶὺ (ἀοά ἰδ [δοὶγ 
Ἠεὶρεῦ. ΤῊ ἰοαϑὶ σἴδηςο οὗ ἃ πδίαυγαὶ Ἔχ ρίδπατοῦ, 
80 ΘΧΟΙΙΟΒ [Π6 ῥγίθ οὗ ᾿πδῃ, τλδτ ἢ6 ογρεῖ αοά. 
ὙΥΒδίονον Οἰάθοη ᾿δα Ὠἰϊτπογίο οχρογίθπορα, ἢὲ8 
γούδίοἢ 88 νγ6}} 858 ἴπ6 {Ὁ1Π}}πιθηΐ οὐ 8 ρου 0}, 
ὙΠ55 στδηϊρα ἴῃ νίενν οἵ ἢπίΞ αι γ, ἢ που ]Ἱὰ 
ποῦ ἰεΐ Βίπι πὶ πὶ ἀηγιβίηρ μτόδι οὐ πἰπιβοῖ. ΤῈ 
ὨΌΙΩΟΓ Οὗἁ νγδυγίοῦβ 1 Ὑγϊσ 6 σΟΠ]ΌΘΙΒ ταδὶ 
Ὅ6 80 8118]}, [ἢ δι [6 τηϊγϑδοῦ]οῦ 8 σΠΑΓδοῖοσ οὐἁἨ Π6 
Υἱούουυ 5}}8}} δ6 δνϊἀοηϊ ἴο ἐνοσγθοαν. Τΐβ Ὀ6]]1οΥ 
ἴῃ ἀϊνὶπο ἰητογνϑιτὶοη 11 παῖκα ᾿ἰβγϑθὶ ἔγοο ; ἴῸτ 
Ὡοῖ ἴ:6 τἱηηΐηρ οὗ ἃ Ὀδ.6, θὰς ΟὨῪ οὐθαΐθηοο 
ἰοναγὰ (οὰ σδη ΚΘΘΡ ἰΐ 80. 

γεγ. 8:1 ὙΜΏΟΒΟΟΥΟΣ ἱδ θαυ] δηᾶ δὐγαϊά, 1οῦ 
Ὠΐτα ΣΧ Ὀδοῖς δῃ!ὰ ἀορασ ἔγοτη Μουηῦ Οἰϊοδά.: 
ΤΠῸ παγταῖίνα 8 νυ ἀ  ΠΠὉ ὙΟΓΥ σοπάεδηεοᾶ; ἴον ἱΐ 
ΠΟΠΠΘΟΙΒ [Π6 τοϑ1}}} ΟὗὨ [86 ργΟΟΙδιηδίοη ἱπη αἰ αῖο}ν 
Ὑὑ{1} σά οοιημδηά ἴὸ αἰάδοῃ ἴο τμᾶκο ἱτ, νους 
τλθπἤοπὶπρ ἰὼ ὁχοσυατοη Ὀγ πἷπι. ΒγῪ τεαβοῇ οὗ 
016 ὈΓΟΥΤΓ, Βα ΠάσῪ ΟὈδΟῦΓἑ [168 ἀτῖ86, ὈΟῚἢ Πότ δηᾶ 
ἔΑτιθοῦ οα, οὶ [Ὁ 8. Αἰ βΊ υ]ς ἴο οἰθασ τρ. ΤΘ 

πογὰβ ὙΡ ΩΤΤ ἽΓΤΟ ἽΕ3), “δῃά τατη δΆΥ 
ἤτοι Μουπὸὶ ΑἸἰ]οδαά,᾽ μανὸ Ἰοπς κίνθῃ οδηβο, δπὰ 

οὐοοαβίοποα γαγίοτιβ ΠΠΏΘΟΟΒΕΘΙῪ οΟὨ͵θοίατοθ. ἼΞν 
1:18 ἴΓπ6, ΟσσυΓΒ ΟὨΪΥ ἱπ (μἷβ ραββαρ ; δυϊ ἴξ ἰ8 χηδηΐ- 

ἔε81}ν οορπιαίο τι ΓΤ ΘΝ, οἶτοὶο, στονσῃ. Ηδῃοο, 
τπδὺ ἴΠ6 νου τ 68}8 ἴο ἴΠ| ΔΎΣΑΥ ΟΥ δροαῦῖ, ἰ8 ΟΟΓ- 
(δ΄, ΟΞ ρΘΟΔΠῪ 848 1[ῃ6 ατοοκ σφαῖρα, Ὀ8]], ΒΡΏΕΓΕ, 
τουδὶ ὈΘΙοπρ ἴο ἴΠ0 δαπιο τοοῦ.Σ Αἰάθοι, ἴῃ ὈΙΔἀΐηρ 

1.6 Ἐἰπηοτοιιβ ἀδρατγῖ, αἴρου [μ6 τ ]] 6 Γ Ὡἷῶν, 568 116 

ΒΟΠΊΟΥ Δ΄ ΒΙΤΟΩΡΌΓ ἼΞΡΙ: “161 [Π6 Τ6ΔΓ7Ὁ] ἴδῖκ6 
ἰπι901 οΥ᾽ ! 4 

Βυϊ ψΠδῖὴ 8 τηθληΐ ὈΥ τατηΐησ ἔτοπὶ “ Μοπῃὶ 
ΟἰἸεοά 1 6 Ἐὸγ Οἰ]εδά ἴβ θεγοπά τ86 Φοτάδῃ (οἷ. 
γ. 17). Τὸ ὰ8 {μπογοίυσο ὑὕθθη ῥτοροβοὰ ἴὸ σϑδά 

Ῥ 3 73, Οἰθοα, ἱπειοδὰ οἵὗὁἨ ὙΦ 23, ΟἸοδά, τ Βίοι 
σου ϊὰ 06 ἃ ὙΟΥΥ ὈπίογἊιπαιε βιι δε οη. ἘΕῸΓ, ἴῃ 
186 ἢγϑδι Ρ]δοο, [η6 Ὀδ0|]6 ἀ11 ποῖ οεοὰν δ Μουῃί 

Δ [Βογίπεδα δηβίσοοθ ἐπδὲ Κη Ὁμπδζοὰ [δ (ἢ κβιηο Τουηίλ!η 
86 ἴμο τηοάθγη Αἰη 9 δ), δονίυς ἤοπι ἢμ0 ὕὉΔ80 οἵ ΟἸ]Όοδ, 560 
Βοῦ. Βι δέ. ες. 1. 828. Δεοοταϊηρ!, ΟἸἸθοδ. πουϊὰ Ὀθ ἴδ6 
τοοποίαϊ οὐ ἩΠΊοἢ Οἰάδοη τῶδ δμοδιιροὰ, δηὰ {16 ΗοΣ- 
ΤΟ (ὁ ἩΒΙΓ κρὸ Ποῦ. [1. 826) πουϊά δῆδνψεγ ἰο Μογθῖ. 
Οὐ (διῖ8 σοι δέίοη [611] τοπιᾶσκα, ἐμαὶ " ΔΙΙΒΟΌΡὮ Ῥοδββί]θ, 
ἀῦ ἰδ. γΘῚῪ τποογίδίῃ, δηὰ δοδυοοὶν το δο]9 τὴ [πὸ 
διδαιϊοπιθηὶδ οὗ γὰρ. 28 ἢ, δηὰ οἷἢ. Υἱῖ!, 4, δΔδ ἴο ἴθ σοδὰ 
ἰδϑ Ὁ ἴπο ἀοίεδίοα ΜΕΙΪΔη 68." -- Τὰ.] 

2 Ἐρδυνηομάδα, ἤθη δἀνκηοίης δρδϊ δὲ 9 βρασίδῃδ δ 
ἰδυοῖζα, οὐδεσυοὰ ἐὴ6 ΠΏΡΘΙ Δ 010 ἙΟμΑσϑοῖοσ οὔ ϑοιο οοηΐσι- 
οιδίθθ. Τὸ ργϑουϑηὶ Ὀοίηρ δηὐδηρογθὰ ὈΥ ἐπθη). Ὧ6 οδυλοα 
ἴδ ἰο ὃὍ6 ρῥτοοϊδίπιοά, ἐπαὺ ἰ ΓΏοΘτοΣ οὗ ἴμ6 Βοροιδηϑ νἱδηρα 
ἴο νἱϊδάτανν, πεσὸ δἱ ᾿ἰυθτν ἴο ἀο δο."" Ῥοϊγβοῃυμπ, 1. ὃ. 

8 ὕμπάονς {πἷ8 γίονν. [Π6 σοπἰκοίοτοα βορὰ ὈΥ ΒΘΩΙΟΥ 
(Ον. σ᾽. 1. δ19 11. 8367) Εν}} δνδὺ οὗ τοι θεῖ γο 8. 

4 [Τὸ ἀοδτπιβη ἰδ : “ἢ ἩΤὸγ γεῖνε κεῖ, ἐγοίϊε δίολ τον Βέτρε." 
ΤῊ δαῖμον ἔπθη δβάδ: “ΤῺ Οοττιδη αγοίη, ἐγοίϊεπ. Ἠ85 
ἰῃ βιοῦ ἃ δἰχαίϊαν οτἱχία. Ι1ὲ πιοδηδ '' ἴο [ΣΙ ΟἿ᾽ δο]ύ; ᾽᾽ ὡγοί 
'5 ἰδὲ υἱοῦ 16 ᾿υγηρά, 8110 8 ““οοἱϊ.᾽ Διολ ἐγοίέοπ [ἘῸβ- 
Ἰμ. ἰο ῥδοεῖκ οὐδ᾽ δ61{]. 16 Ῥρουθγο δ} δα γαϊθης ἰο ἐδ κ- 
ἴὴκ οὔθ᾽ 5 ἀορασίυτο, γεοοάεγε. ΟἵὗὮἃ, Οτίασο, Ἡυγέεγομελ, ἰἰ. 
1429, οἱο." .- Τὰ.] 

αἼΡοα ; δῃά ἱπ ἴμ6 ποχὶ ρἷδςθ, ΌΥ̓ (15 τοδάϊηρ 116 
ΠΥ ἰραῖυγο οἵ [Π6 βοηῖθησο νου ]ὰ ὕ6 Ιοε. Τὸ 
ΒΏΤΟ, ΟἸ]ο8Δα ἀοα3 ποῖ ΠΟΣῸ τηθϑῃ 186 ΠΟΌΠΏΙΥ οὗ 

1τηδὲ Πδηη6 οαβί οὗ ἴΠ6 Φοτίδῃ. ]Ιηὐροά, ᾿ς ἄοε 8 ποῖ 
Β6οῖ ἴο ἱπάϊςαϊο ἃ ὁουῃῖτγν δὲ 8}}, Ὀὰϊ τϑῖθοῦ [86 
ΟΠ ΔΓδοῖοΓ οὔ τπ6 τα τας ἰῦ6. Οἷάδθοι δε] οηρΒ [8 
18 ἐπῦε οὗὁἩ Μαπδββδοῦῆ. Ετοη Μϑπδβϑεοῇ 1 νεῖϑὁ 
ἀοβοοηάοά Οἰοδα, ἃ ϑ8ὸη οἵ Μδοὶγ (Ν απ. χχυὶ. 
τ": δηὰ τΠ6 80η8 οὗ Μδομίγ ἰοοῖ ροββοβϑδίοῃ οὗ 
αἰοδα (Ναπι. χχχῖ!. 40). Νονοστ ο]655, (6 ϑοὴν 
οἵ Π)θογδῃ ἀϊδιϊπσα 965 θοσθοη Μδοὶν δπὰ (1}- 
0144. Τα ἤδῖης Μίβοῃ!γ [ΠΟΤ ΤΟΡΓΟΒΟΏ [5 [Π6 ΡΟ 806- 
ΔὉ]6 σμαγδοῖοῦ οὐἩ τὴς ττὶῦο : ΟΙοδα βίδηαβ ἰοῦ Σ15 
Π}}}} Βρὶϊ. Φοβῆθδ χυϊὶ. 1 δϑέγτηβ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ 
τμαῖ ΟἸἰοϑὰ νγγαβ ἃ “Ἰ8η οὗ νᾶγ. ἘΕτοῖὴ ΕἸ684 
ΒΟΤΌΘΒ 1Κὸ δορὶ! δ ἀοδοοπὰ. Φοἢπ 4180 18 σοςκ- 
οπῃρὰ ἴο 11.565 ΓὨ6 υϑὶοὸσ οὗ Φαῦοβἢ} Οἰοδὰ 18 υυς]]} 
Κποτη. [π8 δὰ βοη86, Ηοβοδ (οἷ. νἱ. 8) ρθε δ Κϑ 
οὗ ΑἸοδα 88 ἴἢ6 Ἰιομ οὗ νὰ διὰ βαναρο τηθῇ. 
Ἡδετγο, τβοσγείοτο, Οἰ]οδὰ βίδηβ ἴῃ ὙΘΓῪ βιρηϊδοδης 

οοηίταϑι τὴ ἢ ὝΠΠΤ: “]6ῖ τι," ςτθβ [86 Βοτο, 
ἦΜΟ 8 ΘΟΥΘΑΙΟΙΥ δηὰ ἰθατίι ἄδρασγὶ ἔγοσα ἴ86 
τιουηϊδλίη οὗ ΟἰἸοδὰ, ψ}ὸ (18 Φορῃι Δ} 8814) ἴδ κοδ 
8 16 ἴῃ ἷ8 Ὠδηά, Ὡπιογτ θὰ Ὀείογο τπ6 ἴος. 
ΕῸΥ [86 τοδὶ, ΒΟΜΘΥΘΡ, [86 πδιὴηθ (Οἰϊοδα τνδὰξ Ὡοξ 
οομῆηρά ἴο ἴπ6 δαϑιϑοτγάδηϊς σουπίσγ. ΤῊΪ8 

ἔγοιὰ οἰ. χὶϊ. 4, ὙὮθῖθ ν͵ὸ χοδὰ ἴῃᾶϊ τ8Π6 
Σ᾿ ΓΑΙ πλῖ168 Π8}16ἀ της ΟἸΟΔα τ68 ΠΕΡ ΕΕ οὗ ἘΡῈ- 

ΤΆΙΏ, “ἴογ ΟἸοδὰ νὰβ θεοῖο Ἐρἢγαίπσι δπὰ 
Μδμδββοθ}.᾽" Νον, ἘΡΏΓΑΙ π᾿ Β τΟΥΤΊ ΤΟΥ] ΡΟ 55685- 
Β'0Π5 ΘΓ 8]} νυϑϑὶ οὗ τπ6 Φοτάβῃ. Ετοτῃ 113, [μοτὸ- 
ἴοτο, δῃὰ ἔγοιῃ ἴμο ἕδος {παῖ [6 τγοδίοση 861 {π|ὺ0 
οὗ Μπά ΒΟ. ἀπά [πὸ ττῖρο οὗἩἨἁ ἘΡὨΓαὶπιὶ γα τα ΡΘΤΕΥ 
ἱπτοτ]οςδιοά (οἴ, ΦοΞῇ. χνιϊ. 8--10), 1Ὁ 18 ονάδῃς τδὲ 
1ὴ6 πδργοβ οὗ (6 οαβίοσῃ (Ἰ]οβα τνογὸ 8180 1 νόρτιθ 
οὐ {18 δἰά6 ἴῃ6 Φογάβῃ. Ηθ ψπὸ που]Ἱὰ δ6 ἢ 

3} 

Οἰϊεδᾶ, πιιϑὶ Ὀ6 ποῦ ΤῊ (τϑιῃθ]ετγ) : οἂϊ οὗ 
82,000 πιοῃ, 22,000 ροσοοῖνο {818, δὰ σε ῦγα. 

ΤΗδὲ ΠΌΤ ΌΟΥΒ ἀο ποῖ ἀθοϊάθ ἴῃ Ὀδί]6, 18 ἃ ἔβδεξ 
ΔΟΌΠΠἀΔΠΕΪΥ ὁδί Ὁ} 156 ὈΥ [6 Εἰ ΒΊΟΤΥ οὗ δποῖθηςξ 
ΠΆΙΟΠΒ ; ΠΟΙ 88 ΠΟ ἄογ ΔΓΙΆΓΟ, που ΚΡ ἢ τ ἀ6 518 
ἴη τὸ 1 δπὰ δἱοοά οἵ 186 πιᾶ5865, Ὀτου ρῶς ἀϊδ- 
ἝγΓΘαΪ ὍΡΟΙ ἰδ. [1118 8 πὸ Γοιπδᾶσκ ἡ οἢ Ταοῖταβ 
((4ππαί. χὶν. 86, 3) ρυῖβ ἰηἴο 1ἴ86 τοῦτ οὗ ὅ816- 
τοηΐπ8 : Φ έαηι ἔπ πιιι δ ἰοσίοπῖδιιδ, Ῥαιοοα 6886 χεὲ 
»γαίϊα μγο Πισαγερί ---- " ὅυοι ἢ ΤΊΔΗΥ ἸορίοηΒ, τ 5 
ΑἸ ΑΥΒ ἴΠ6 ἴον, ὙΠῸ πὶῃ {Ππ|Ὸ θ61|16. ὙῺ6 ᾿πϑίβμοθ 
λἀἀῃςοὰ Ὀγ δοταγὶ δ ἔτομλ [ἦνγ (χχῖχ. 1), 8 ὯὩο 
ῬΓΌΡΟΥ τοϊδιίοη ἴο τπαΐ Ὀθεΐοσα π8. 1 που] Ὀδ ΤΏΟΣΘ 
βιι Δ Ὁ]6 τὸ ᾿πϑίδηςο ᾿βοπίά 88, ἸΥ 1 δ ἴσιο, 45 Ηο- 
τοάοῖαβ (Υτ11. 220) ἱπτπ δίς, [μὲ δὲ 186 Ὀδῖῖ]6 οἱ 

δ Ὁδιὺο Ῥτοροξοῦ ἴο τοδὲὰ αα πιομίενι, δὰ ΜΟΙ δοῖα ὃὸ 

ροΐης “ΓΙΌ, “ χα! οκ]γ,᾽" Ἰμεϊοδὰ οὔὐ ΓΘ, “ἤόοσὰ τ 
τοουηϊδίη." ΝαΙοΣ ργοροαϊἰοῃ ἐδ ὃ εὐὐστίδἰυθὰ (εἶ. 
Ὁ δοτιοίη, Τλεοὶ. ΒΊδίέοιλ., ἰἰ. 826). 

6 (Βγ ἴδ δηείοης δου δ οχροδίζοσδ, οἷ. Ὁγν. Οδδδοὶ 5 δείξοὶο 
οὐ Φομθαὰ ἰῃ Ηκδγεος 8 Πραίεπενκὶ. υἱ. 406. “πη βὸ ἀοΐης 

ΒΟΥ ΡΓΟΒΔΟΙΥ οχρί δηθὰ βου οἵ ΝΊπιϑ! (2.2) τ ϑοὺ οἵ ἃ 

Μαπδδϑο (2729), ἑ. 6. 8 ϑοῦ ουὲ οἵ (μὸ ἐσθ οἵ Μδσιοδ- 
56}."" --- Τα. ᾿ 

1 [Ἑπαϊὰ (Ορδλ. Πιναοῦς͵ ἢ, δ00, ποῖϑ) δα ἔἶἰιο ὉΠ] ουσῖος 
ΟἹ [6 ῬχΣοοϊαπιδῆου : (τοῦ [6 πησ5τ28) σοσὰβ δα ἐδγοῖν 
τοπηάϊηρ, [ἐ [6 ΘΑδῪ (0 ροτϑοῖτο ἑδλὲ ΠΟΥ σΟὨ ΔΙ δῸ δενοΐδοξ 
Ῥγουογὺ, σαΐσῃ ἴῃ 118 ἢ δσα! βοῦδο που]ὰ ὈΘ Θδρθ δ!!! γ δρ- 
Ῥτοργίδιο ἴο 6 ἐσθ οὗ Μβπαβρεῖ. 9 “ Μοῦυος Οἰϊοαδα..᾽" ἐδο 
ΡΙδοθ οἵὔὐ ὕδοοῦ 8 βεγογοϑῖ δίγσυρχιεβ (ὅεῃ. χχχί. ϑίο.}, Ἰωδ Ὺ 
Υ̓ΟΥῪ ΜΠῚ], ΠΣ μδίγίδγοῃδὶ ἰἰσοθθ, μαγοὸ Ὀδοοίηθ 8 ὑτονυοσῖδὶ 
δηυἱνδιθοξ [ὍΣ “' δοΘῺΘ οὗ ΘΟ Ηἰοῖ,᾽" ἘΞ ἢ 18 δ η Π68Ε}γ 81} Τχοὲ 
ἀΠ)9 ὨδΙΩΘ ΠΟΙΘ 1688. Απὰ Μδιιδδδος ἘΔ8Δ ἴῃ) υοσυ ἔσὶθο 
 ἰο ἢ δὰ οἴφῃ Ἰουπά ἐπδὲ ἴοΣ θη) δἷϑὸ Οἰθαὰ τῶ ἃ γμίδοο 
οὗ Ὀδίτς, οὗ Ὁ. 891." -- Τ8.} 
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ΤΒΟΣΤΩΟΡΥΪ: ἢο ἀἰδηι 55ο ἢἷ8 οοηίδάογαῖοβ ὈΘΟΔΌ 56 
μὲ Κπονν ἴποτῃ ἴὸ ὃὈ6 ἀοβείοῃϊ 'ἴπ ὈΓΆΥΘΓΥ ; ἰπ ΤΟΙ οη 
ἴο πεἰοῆ, βοννονου, Ρ]υτατο ἢ ΒΒ υϑῃοσηθπΐ οὐ οἴβτῃ ἰβ 
ἴο Ὀ6 σοῃδίἀοτοὰ (εἴ. Καὶ γδββου, ἰη Ῥίω. Μοταί. 
Αὐλαπαΐί., νἱ. 732). ΝοΙΘΟΤΊΠΥ 18 τΠ6 ᾿πλϊ δ οη 
οἵ ΑΟἰάθομπ᾽ Β Ηἰϑίουυ ἱπ ἃ Νοτγίι- ἀοττηδη Ἰοροπά 
{ΜΕ ςπΠΒοΙ͂Σ, ϑάασεη, οἵδ. Ρ. 426). 1ῃ δαὺ δ8 ἴῃ 
Ἐπεὶ Οἴδοῦ Ἰοροπάβ, τηλρὶς ἰδ κο8 [86 ῥ]δοθ οὗ 

οσδ. 4. Βχίῃᾳ ἴβθσα ον υρΐο ἐμ τυδίοσ, 
ΔΙΩΙ τυ] ἐσ ἰλϑτὰὶ ΤὉΣ ἴ8οο ἴβοσο. ΤΊΠΟΤΕ ἷ8 ΠΟ 
Ἰδοκ οἵ νυδῖοσγ ἱπ [ἢ]5 τορίοῃ. Ῥοῃάβ, γχ6}18, δπάὰ 
θοά 165 οὗ εἴδπάϊηρ νγδῖοσ, ἀγὸ ἀδβοσιρεὰ ὃὉγ Ποδίη- 
δοῃ (δ, δέ. 71ἐ65. 1.115, 116). Βοβίάο {ἢ6δ6, αἸάθοη 
μβεαὰ τὸ Κίβιοη Ὀθἰπὰ δέτα, ἩΔ ἢ ἴῃ [Πῃ6 ΣΔΙΏΥ 
ΒΕΆ5ΟΏ 19 {11} οὗἁ τ᾿ δἴδνγ, 

Ἅοῖβ. 5-7ῦ. ἘΣ ΨΟΣῪ οὐδ ἰδὲ Ἰδρρῃῳυ οί οὗ 186 
παοῖοσ. ΤἼο πιρδηΐϊῃρ οὗἉ 1815 το81, τ[ῃ6 δοοοηᾶ ὙΠΟ ἢ 
ΟἸάθομ νγὰ8 ἴὸ ΔΡΡΙΪΥ͂, 15 ορβοιγοά ΒῪ [86 ὈΓΘΥΠῪ οὗἁ 
16 παγγϑῦνο. Τὴ αυθϑθοη ἰ8, ΝΥ μδτ Ποίους 
ἀἰά 1. ον ἴῃ ἴῃ 6 800 τηθῃ, {πὶ ἴΠῈῪ αἀἰὰ ποῖ ἀγηΚ 
ὙΔΙΟΣ ΚΠΘΟΙπρ, θὰ Ἱαρροα ἴδ τυ ἘΠΟΙΥ τοηριιο8, 
Ἰ|κὸ ἄορϑ. ΓΊΒοδ ἢδ8 [Ο]Ἱονγθὰ (Ππ6 Υἱοῦ οὗἁ 
θροῦς (Α4πι. νυ. 6, 3), γν μὶ ἢ τηβῖκοδ τΠο86 τ ΐῸ 
ἀγπκΚ δὐὔοῦ τπ6 τηροῦν οὗ ἀορβ ἴὸ Ὀδ ἴπ6 [Δ1ηῦ- 
᾿ιοατιθὰ. Ασοοογάϊΐηρ ἴο 115 νΐονν, (π6 νυἱοίοτν ἷ8 τῆς 
τοῦτα Πα εΓα], Ὀδοδιι86 1ξ νῊρ8 γαϊποὰ Υ 186 πταϊά 
δηὰ ραγῆι!. Βυι 118 Ἔχ δπδῖιοπ ἀοοβ τοὶ δοοογὰ 
στ (ἰὸ ἸΓαα το Π 4] ὀχ οροβὶβ οὗ [Π6 6 ν8, 85 απάοα 
ἄἀοτη ΟΥ̓ οἴμεοτβ. Μοζοονοῦ, 'ΐ οοπίγδαϊςῖβ [Π|6 
ἬΠ οἵ τ86 016 παῖταῖνο. ὙΠοπ Οἰάθοι Ὑγ88 
οἴοβοη, τ τγῶ8 [ῸΓ [06 ὙΘΙῪ ΓΟδδοι [πὲ ἢθ νΓ88 8 
“ γεδίαπι ἤοτὸ " (ςἢ. Υἱ. 12). ΑἹ] τἢοβ6 ὯῸ τΟΓῸ 
ἀεβεῖδης ἢ σουΓαρ6 ΕΤΘ δ πὶ ΠΟΠΊΘ ΕΥ̓͂ [86 ῬτοαΪδ- 
πιδτίοη (νοῦ, 8). [ΠῚ απ ποαυίοάποδθ σοσο ἀθ- 
Τιληὐοα, τπ6 γᾶν βῃοι ἃ αν Ὀσοαη αἰθτη ββοά. 

. ΕἸΏΔΙΙΥ, Οοα κανεδ ΌΥ ἔδνν, ἱπάθοά, ἱ ΠΟΥ τγαδὲ ἴῃ 
Ηΐπι, Ὀπὶ ποῖ ΕΥ̓͂ ογάνθηθ. Οοναδγαΐοο ἰδ ἃ πορατίνο 
4π8}} 7. ὩΠ4ὉΪ6 ἐνθῃ ἴο ταδί. Τὸ ἀο νοῃάογβ τ] 
οοΥΔΥκ, 18. ἃ ΘΟ Υϑα ἰοοη 1η ααϊεσίο; ἴον 'ΐ [ΠΟΥ 
ἄρῖτ, ΤΠΟΥ ἀτῸ ὯῸ ἸΟΠΡῈΓ οοναγάβ. Οονδγαΐοθ 18 8 
οοπαϊοη οἵ κ08] τ εἰσ δῆ ποῖ ὈΘΟΟΙΊΘ [86 τηραΐατῃ 
οὗ ἀϊνίπηο ἀρθαβ; (Ὁ. ουθὴ [δ6 νδ]δηΐ ἔδυ, ὙΠΘη 
ΠΟΥ δίταοΚ [Π6 ΤῊΔΏΥ 8 πὰ ςΟΠΑΠΘΙ, ΔΓῸ Βίγοηρ ΟΠ] 
Ὀοσλυδο οὗἉ {πον αἀἰνιπο οσοηδάθρδηοο. Βοβίάθϑβ, 18 18 
ἰἸΠ}ν ἐπι ρ! 16 Π δῖ 411 1088 0 ΠΟῪ ψρηὶ συ ἢ 
Ἰάροπ, Ὕοτα σοβοϊῃἴο [Ὁ ΑΓ. Τῆο Φονίβη ἰπ- 

τογρσγοϊατίοπ, σοπιπηπηἰοδίοα Ὀγ ΒΑΒΟὮΪ, 8 ον Ἰἀ6 1} 
ἴδ τῆογε ργοίουπά, Οἰάσοῃ, ἰΐ Βα γ8, ἐδ ἈΒΟΘΓΙΒΙη 
1Π6 το] σοι 8 δη θοοάθη 8 ΟΥ̓ Πὲ8 πιο ΠΌΤ {Π|6 ὙΓΑΥ͂ 
ἰπ  ἘΙΟἢ ἘΠΘῪ Ῥταραγα τὸ ἀσπὶς. Ιἀο] αἴουβ Οτα 80- 
οὐϑίοπιοα ἴ0 ὈΓΑΥ͂ ΚπΠοοΙΐης Ὀοίογα τΠοῖγ 4018. Οἡ 
118 δοσουῃΐ, ΚΘ ἑπρ᾿, ΟΥ̓ πα 88 8 ΤΏΟΤΟ ὈΟΟΠΠΥ͂ ΡΟΒ- 
ἴατα, [84 ὈΘΟΟΠῚΘ ὈΠΡΟΡΌΪΔΓ ἀμ α ΟΠ πουδ ἴῃ 1δγβοὶ, 
δηὰ νγ88 δυοϊἀθὰ 88 τυ ἢ 65 ροββ 6. Ηδποθ, 6 
ὙὮΟ 'ἱπ οσάον (0 ἀτίηἰς ἐἤγοντβ ὮΙ 8617 οἡ Ηΐβ Κποο8, 
δῆονγβ {ΠΟΓΘΌΥ, ἴῃ ἃ ῬΘΓΘΟΙΥ ἦτο δπὰ ΠΔΙΏΓΑΙ πηβη- 
ΠΟΥ, ἴμδὲ (Ὠἷ8. Ροβυγο 18 ΠΟΙΒίπρ ἀπᾶβπδὶ ἴῸ Πἰπὶ ; 
ὙΠ ΠΟΓΟΔ5 [086 ὙΠῸ ἤΑΥΘ ὭΘΥΟΥ ὈΘΘΏ δοοιιϑίομπηθα ὃῸ 
ΚηθοΪ, ἴ66] πο ποεϑὰ οὗ ἀοΐπρ ᾿ϊ ΠΟ, δῃ ἃ 85 πδί γα 
Τοῖγαϊῃ ἔγοτῃ ἰξ. 10 νοῦ] Βαγὸ Ὀδοῃ αἰ σας [ῸΣ 
Οἱάδθομ ἴὸ δύ δϑοογίδἰηθᾶ, ἰῇ ΔΌΥ οἵδ ΤΑΥ͂, 
ὙΠδὲ Ππδὰ Ὀδοὴ [80 δἰϊπάθ οὗὨ ἷθ πιθῃ ἴον 
ἰάοϊαῖτγ. ὙΥΠὶΪ6 χαοπομῖπρ ὉΓΠποῖγ αροτν (Ὠἰγεῖ, 41} 
ἀοἸἰθεγαῖίοπ θοῖπρ' ἰγροίζεη, ΤΠ6Ὺ ἔΓΘΟΙΥ δπὰ πη- 
ΤΟΒΙΓΘΙ ΠΘΟΪΥ ἱπάϊοαϊθ ἴὸ ψἢδὺ ρμοβῖτγο [ΠΟῪ ὙῸΓΘ 
Ἠδοίτπαῖοα. [Ιἱ 18 ἃ ῥτϊποὶρὶθ ρμογυδάϊπρ ἴπ6 Ἰορθη- 
ἄδτγ ἰοτγὰ οἵ 41} ηιδίρηϑβ, (παὶ εἰν δηὰ νἢδῇ ἃ Ῥογβοη 
ἷδ, ΘΔΏ ΟΠ]Υ 6 Δϑβοογιδἰηϑᾶ ὈΥ̓ Οὐδουυϊηρ Ὠἷπὶ ἩΥἤΠΘἢ 

1 Ὑ[ὸ ββϑῦη)θ ρορυϊδς Ὀδ οὕ σϑοῦσβ ἰὴ Ὑδυίουθ ἕοστηῃδ; ἴῃ 
ΤΩΒῺΥ οἵ πηἰοῦ ἔηΦ γτυάθηρδιθ δηὰ παΐιοίό οἵ [06 ΤΩΔΏΠΘΡ 
ΘΟΏΟΦ416 (0 Ῥτοίσ 1} οὗ ἔπο ἰπουχηῦ. ΟἹ. Οτίσημι, Αἰπ- 
Δεν σελεη, ἰ!. Ὡ9 ; Μη ΠοΟΩ͂, ϑάκοη, ὑ. 884. 

3, ΔῺ ἰπιϑξο οὗ μοδιμβοηΐδπι δῃὰ 1δεβοὶ, πίοι ὕοσι 1Ἰηοοῦ- 

ὉΠΟΘΙ ΠΟ σοπδίσζαϊπὶ οὐ ΔΩῪ κἰπᾶὰ. Τὴ ποθι οὔ 
Νοτγίμογῃ ἰορεπά ὀχο δηροδ ἄγοββαβ ΠῚ ΠΟΓ τηδίὰ ; 
Ὀπὶ 886 0 8 ποῦ ἴῃ ατιθδη, 8 τοοορτζοα ὈΥ͂ ΠΟΥ 
ἀγίηκίηρ᾽ (οὖ, Βίμαγοοκ, μοίρῃ ἀε6 ϑλαζερ. ἰ..171). 
Ὑμδὺ σγΠ] ἢ 18 Βοτὸ ἴῃ δογίριαγο δοοορίθα τὴ τοῖς 
ΘΙΈΠΟΘ ἴ0 δι ἀφο 16 δηὰ 118 γεοορπίοῃ, ῬΟΡΌΪΑΣ 
᾿ϊθοτδίατο ΔρΡ 168 ἴο [Π|6 Κϑϑη ἀἰϑογπιϊπδτϊηρ᾽ οὔϑεσυ- 
866 οὗ βοοίδὶ 118. --- ΤΉἷδ νἱοῦν οὐ τμ6 πηᾶτκ αθογάοά 
Ἂ [86 δεῖ οὗ Κπϑαιϊηρ, ἰδ ποῖ ορροϑεά ὈΥ {6 ὅλοῖ 
ὑπδὺ ἱπ 16 ΤΙΠΡΙΝ [ΠῸ ΨΟΥΒΕΡΡΟΓ Ὀοννοά ἢἰτη 56} 
Ὀεΐοτε ἀοά. ἴξ 18 δῃηπουποοά τὸ ΕἸ) 8} (1 Κρϑ. 
χῖχ. 18), {πδὶ ΟἾΪΥ 7.000 5141} ὈῈ Ἰοῖ : “ ΑἹ] 
Κηθθθ Ὑ ίος μαᾶνὸ ποῖ θονγεὰ ἃπίο Β84], πὰ ΘΥΟΣΥ 
τοῦ τἢ τ ἷοῖῖ ἤδιἢ ποὶ Κἰβϑοὰ Ἠΐϊπ." ΤῸ ον τῈ0 
Κπθο β Δῃ ΠΟΙΟΥ ἀπὸ ἴο αοα αἱοπθ. Ηδηοο, Μοῖ- 
ἀδοδὶ το865 ἴο Κηθοὶ ἴὸ ἃ τπῆδῃ (Εβι}. 11]. δ). 
Ηεποο, αοἀ ρῥτοοϊαἰπιβ Ὁ τ86 ρσορῇῃδὶ (188. χ]ν. 28): 
“πιο τὴ ΟΥ̓ΘΤΥ Κηθα β[18}} ὕον." ὙὍὉ86 ἰῆγοθ 
Βυηάτγοά --- (Ὠἷ8 18 τ αἱ αοα τηακοβ ΟἹ θοῦ ἴο ΚΠΟΥΥ 
--- δγθ ΠΟΥΘΡ ΚηροΙὶοα Ὀοΐογο 88] ; ΤΟΥ δτὸ οἰθδῃ 
ἸΏ6Π ; δῃηα »]10} ΟἸΘΔἢ γ6586]8, 6, 8η4 ΔηΪΓ)4]8, 
(οά ἰδ δοσιδβιοτηθά [Ὁ ἅο σοῃάεγίι! Θιῖπρθ. Μ|Ιά- 
ἰδ 8 ἰᾳοἸδίγοπβ ρθορὶθ 8}}8}} Ὀ6 βιι 6 ΟἾΪΥ ΚΥ͂ 
Βι}Οἢ. 48 πᾶνο ΔΙ ΔΥΒ ΘΟ ἴτοο ἔγοτῃ ΓΠοῖν 1408. 

Ηονγονοῦ Βα βἴδοίοσυ δπὰ ἴῃ ΒΑΤΤΏΟΗΥ ὙΠ 186 
ΒΙΌ]1ς 4] βρίγς ἐμ18 ἐαρίαπαιίρη ΤΩΔΥ ὉΘ 88 11 Βί4 Π68, 
ἰδὲ βοιμοι πο ΠΟΥ ΊΠ61688 Ὁ6 δα ἀρὰ ἴο ἱξ. ὙΈΓΒΟ ὅ 

βαγε: ὝΣΕΞ ὈΥΦΙΤῚ ἸὍ5 ΠΣ Ὁ 
ἼΣῸ ἸΣΝΝ ΒΙΏ ὩΟΞΙΙ 25. Ιῃ νότρο 6 τη 
ῬΒΓΔΘΘΟΪΟΩῪ ΟΠΔΏρΡΟΒ; ἰδ δρεᾶκβ οἵ {080 ἯΟ 

ΓΒ Ν ὩΣ ΘΠ ΌΙ. Νόονν, 88 {ΠῸ } πουϊὰ 
ὨΔΙΌΓΑΙΥ 86 ἴΠ6 ΠΟΙ]ΟΥ παπὰ ἴο [8 Κ6 ἊΡ ἴη6 τ δον 
Δ ΟΑΓΓῪ ἰζ ἴ0 186 τηου τ, {πΠπ8 Ἰηα Κη ρ ᾿ΐ ΘΏΒΥΟΓ 
ἴο [16 οΘοποϑῦο ἰοηρτο οὗ ἃ ἄορ, ἰξ '6 ουϊάθηϊ ἐμαῖ 
76 Ιητ|8ῖ 80 ππαοτδίβηα ([Π6 Ὑγόγὰβ ᾳφποίοα ἔγοΠὶ ΥΟΤ. 

δ, 88 ἢ ἐξ τοδᾶ: ὨΜΘΙΤῚ Ὁ: [25 ὝΣΩ Ὁ5 
ἀρλνΣ" ΞΘ δ ἽὝΡΕΞ, “811 γιὸ βὶρ ὑγαῖδσ 
ὙΠ (μοῦ Βδηᾶβ, ὃ8 [πὸ ἀος ψἱτἢ 18. τοηρπο.᾽" 
Ηονγονοῦ ἔπδὲ ΤΔΥ Ὁ6, ἴπΠ6 οἰγουΤδίβηςθ πιδὲ ποῖ 
06 ογου]οοκοᾶ ἐπᾶῦ ἃ Θοπιραγίβοη τ ἢ τἢ9 δἰ ρρίῃρ 
οὗ ἃ ἀορ᾽ 8 Ποτὸ ἰπβετα ρα; ἴον ἱΥ 1Π6 ΘΟΙΙ ρΔΤΊΒΟΙ 
ἢδὰ πο δρϑεΐαὶ βἰ σι ἔσδποο, ἰδ νου ]ὰ αν βῆ οοά 
ἴο ἀϊδεϊηρσυίξη Βεῦγθοη τΠ0886 ἼῸ ἀγα ΠΚ βίδηάίηρ, 
δης τ[Πο086 80 ἀγβηκ Κποοϊ πα. [Ὁ γ»γὰ8 [6 ροτοορ- 
Ὠοπ οὗὨ τηἷ8, ἀου Ὀ11648, τ μοὶ ἱπάιοορα ἢ 6 σΟΠΙΟΏ 
ΓΟΙΌΓΘΏΟΟΘ ἴὸ τ ηδὺ .Ἐ]δη (1 δι. Απίπι., νἱ. δ) 88 Υ5 οὗ 
[πὸ ἀορβ οὗ Ἐργυρί, [π| (ὉΓ Ὁ Ὁ οἵἨ Ἵγοοοά 68. ΠΟῪ 
ἀτίηκ αυ ςκΚ)γ, ν ἢ1]6 ταηπΐπρ. Απᾶ ἔτοτα [118 ΔΙΌΞΘ 
[Π6 νἹονγ, δον οοπῆιϊρά, τπ8ὺ 116 τἴῆγος ἢ πατοά 
0 ἰπη δ ιοά 1τῃ6 ἱαρρίπρ οὗ ἄορβ, 6ΓῈ 80} Γ111688 ἀπ 
σον ]γ, ἀμ: [86 σΟΙΏΡΑΣΒΟΙ παπδὺ Ὀ6 νἱανγο Π]ΟΓῸ 
τοϊουπαϊγ. ΤΊιοδο Ερυρδῃ ἀορ8 ἃγὸ {Π6 ἴγρθ. οὶ 
᾿ ἀδοαβτα ΥΣΗ͂Ι Ὀυὶ οὗ ἀ δ ἐὐμο Ν Κηονη ἰδῖι το 
ἙΓΟΘΟΩΣ]68 οὗἩ τἘπ6ὸ ΝῚ]Θ οσῸ ποῖ [Π6 ΟὨΪΥ ΟΠ68 οὗ 
τ μοὶγ εἰ πὰ ΘΑΡῸΓ ἴο βεΐζα οὔ ἀορβ; ἴδοβο οὗ (δ πίταὶ] 
Ατηογοα τὰ Οδγιηδῃ ἘΜΕΙ͂Σ ΤῸ ποῖ [688 80. 
Ιηὴ Οὐδα, ᾿ἰΚοννῖβα, ἀορϑ ψ1Π ποῖ ἀσγηκ ἔτοπὰ σίνοτθ, 
1680 {ποὶγν Υ ἴοα τηϊρῖμ βάθη} Ββργίηρ οἢ 
τότ (εἴ. ΟΚοη. Λα υγσεδοῆ., νἱ. 666). 6 σἴΌοο- 
ἀ1]|ς ἰ8 [6 ἱπιαρα οὐὗἁἨ 160 ΔΥΘΓΒΑΓΥ ; αραὶηϑί ὙΠ Ότη 
ΠΟΥ͂ ΔΓ οἡ τοῖν ρτιαγὰ, τ μο ἀο ποῖ 80 ἀστηκ, [μὲ 
ἔγομτη ΘΔρΌΓΠΘ88 ἴ0 ἀΘΠΟΝ {86 Ὁ ΓΠΪΓΒΙ, {ΠΟΥ [8] ἱπτο 
ΠῚ μαηά5.3 ϑθῆϑαδὶ μαβίθ ὑγοῦ]α ΤοΥροῦ [116 [Πγοδῖ- 
οηΐηρ ἀδηροτ. Το {686 σοῃβίἀογδιῖοηβ, δα α {ΠῸ 
[Ο]ονίηρς : ὃ ΤΏ Πογοὶς δομίθνοιηθηὶ οὗ [Π6 [ΠγοῸ 
Βυπατοά 8 8 Βυγρτίβα, ἴῃ ὙἩΠΙΟΝ ὉΠῸγ τγονν τΒοπ]- 

εἰδοταῖο ἐπῖγοὶ ἴον δηὐογιωθοῖ, δο οὔἴδηῃ 2.116 ἰπίο 6 ἰῶν οὗ 
εἷη. Τπο μοὰϊγ ταΐοΐοο τι ἰγοι Ὁ ηρ, δὰ ϑηΐου σἱϊῃ 
ἩΒΙΟΏ Δ] μοδδ, (μ6ὲ! (ΠΟΥ ΣΘΔῪ ποὲὶ ὈΘΟΟΙΘ 8 ΣΟΥ ἴο ἰδ9 
ΘΩΘΌΥ. 

ὃ Ἶμο τοοδὲ σου Ὁ ]9 φορδιτηδίίοη οὗ ἐδπ8 Ὡδυσαῖτο, 
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δοίνοϑ, 88 ἰζ ὍΟΓΟ, ἱπῖο ἴΠ6 ἰᾶννβ οὗὨ 1[Π6 β8]οδορίηρ' 
ἴυο. Νον, ἴ᾿ὸ δηοϊοηῖβ [6}}] οὗ δὴ δηΐπμδὶ, “ β' πἢ)- 
ἦν ἴο 4 ἄορ," σι πϊοῖ, ἸΙ05116 ἴο τ[ὴ6 στοςοά!]ο, 
ἘΠΓΟΥΒ ἰ186}7 ἱπίο τ αν οὗὨἩ ἴδ τορῦ!ο σῆ θη 
διδῖθθρ, διὰ [1}}5 1 ἐπίθγηα!γ. ΤῊΪΐδ δηΐπιαὶ, Δ] Θὰ 

Ἡγάτυβ, ον ΕἾ ΤΩΝ (οἴ. Ῥάγε. δγτγιω, οἀ, ΤΎΣΜβεπ, 
οαρ. χχχὶ. Ῥ. 170), 88 ὈδΘη ΤΣ ΕῪ οοπβιογοά ἴο 
Ὅ6 τὸ ΙΟΠποππηοῃ, [ἢ6 Ἄτοσοι 68 ὑγοῦϑὶ ΘΠΟΙΏΥ. 
Τ9 πδῖηο βἰρε ῆθβ, “ ΤΊΒΟΚοΥ." Ὑτασκίην, ἰχνεύειν, 
8 1Π6 Βροεὶδ]ὶ γι οὗ ἀορβ. Αἰποηρ ἢἔνο Δπ͵π18]5 
Ὀείογο ποτὰ ἴπ6 ΒΊΓΟΏρ πλιιδὺ ἴθδυ, {80 Ταϊπιυά 

(ϑαῤῥαί, 77, Ὁ) παᾶπιο8 ἐδ6 Γ2 3. ἔτοπι Ξ 3), 

ἄορ, 88 Ὀοίπρ 8 [θΙΤῸΣ οὗἉ 1}6 ἹΖΝὉ, Ἵτοοοάϊ]α. 
Τῆο απ ψ)ἘῸ ἀτίπκ ᾿ἶκο τμ6 Ερσγριίδη ἄορ, ρεῦ- 
ἔοττῃ ἃ ἀοοὰ βἰπιϊίαῦ ἴὸ ἴμαὶ Μοῦ τ86 ἀορ- Κὸ 
ΔῺΪΠλ4] [48 δδογ δθὰ ἴο Ὁ. ΤΉΘΥ ΤΠγΟΥν τπΘη βοῖν6 8 
ΡΟ (Π6 Ββίθεροῦ ; δηᾶ, οουγαροοῦβ {που ἴον, 
Ὀεοοπῖθ ἴἢ 6 ΓΟΥΤΟΥ Οὗ 16 πιρ ἢ Ὑ ἴ06. [1 ᾿Ὁ ἸηΔὺ ὕῈ 
δδειϊηοὰ ταὶ (ῸΓ [16 δαε οὗ βις πη τῆ6 811|}}}- 
ἴυὰ6 οὗἩ (86 φί ρρίῃρ' ἀορ γγὰβ Ἵβόοβθῃ Ὁ (Π6 [Πγθ0 
δαπάτοα σοι ρδπίομϑ οὗ ΟἸάδθοῃ, [86 Ὑ}1016 ραββαρό, 
ὧς τπδὲ Ὀ6 8]]οννοά, Ὀθοοπιοβ ὑὈοδυῖδι} δηὰ οἶδα. 
Ηρ σψο [ια8 πόνον ἱποϊϊπρὰ ἴο ἰάο ιγΥ, νπῸ [88 
Θχογοϊθοὰ οδιυζίἝου δραΐϊηδί ὨΟΒΏΪα Ὀ᾽Δη ἰδ) 6 η 18 
δηὰ τρδβίογοὰ ᾿ἷ8 οὐ ἀσεῖγοβ, ---- Βα, {ἰκὸ τὴ6 δηϊ- 
ΤΩ Δ] Ὀοίοτα δ᾽ θὰ ἴο, Μ|11 Ὀ6 διῖοά, πορνυλι βίδηά- 
ἴῃς δὶ8 ΘΔ ΚΠΟΒ9, ἴὸ ΒΌΣΡΓίβΒ6. δὴ Οὐθγοοπιθ [πὸ 
ΘΙΘΓΊΥ, ΠΟΥ͂ βῖγοηρ δοῦν ἢ 6. Το Βὲτ πα 6, 
ἴῃ {π|8 νἱονν, 8 ΔΠΔΙΟΡΟΙΏΒ ἴ0 νδσίοι:ϑ οἵπογ βίρ- 
πἰβοδηϊ ὑϑυοο]ορῆςαὶ Ῥγοροβί ΟΠ 5, οχργεδδῖνε οὔ 
ἔα ἀδτηθητΆ] ΤΊΟΓΆ] ργίποεὶρίοβ.ἢ 

νγ. 8. ΤΟΥ ἴοοϊκ [8 νἱοῖΐτ416 ὥοσα ἐμ ἢθο- 
Ὧ16 ἴῃ ἱμοὶς μαμᾶδ. Τῇθ νοτγὰβ οὗ τπ6 οτγίψ᾽πδὶ 

το: ὩΣ ὩΥΤῚ ΓΤ ΓΕ ὙΠῸ). Οξπβο [δ 

ΠΔΙΌΓΑΙΙΥ ὕθοη ἰακαη δὲ ΓΤ : ἱπειραὰ οἵ ἡ πο ἢ 

ΤΙΣ, ἴῃ [86 δέαί. οοπαίγ., 88 ἴο 6 οχρεοϊθᾶ. ΤῊ 
οΙάον Φεν 18} οχ ροβίτογα οηἀοδυογοά ἴὸ βιιρροτῖ ἴΠ6 

Ὁπυ8641] ἴΌτπι ΟΥ̓ ἃ βἰπιῦ!δῦ 956 ἴπ ΡΒ. χ]ν. 5, Γ )) 9] 

ὍΤΙΣ ; θας τ[π6 ὕγο δ ποῖ ΘΧϑΟΕΪΎ ρδγα]]οὶ, οἰ τ Ποῦ 
ἴῃ Β6η86 ΟΥ̓ΐΌττη, [0 ΒΔῪΥ ποίπίηρ οὗ ΟἸβδυθοη ΒΒ 
ὈΓΌΡΟΒΑΙ ἴο δπιθηὰ [πὸ αι ραβθαρα 8158οθ. Οἡ ἴΠὸ 

οἴδοῦ μαπά, τ 8 σου δ] βυχρτί βίην ταὶ ΓΤ ὃς 
ποῖ ἕουπαὰ ἴῃ ἃ βἰηρὶθ τηϑπαβογίρί, ΔΙ ΠΟυΡ ἢ 11 ν αϑ 
80 ΠΔΓΙΓΑΙ ἴ0 5 υ5.ἰτπ6 ἰΐ ἴῃ οἴἶδοῖ, ἃ8 νγ8ϑ ἀοπθ ὃν 

{16 δηοίοηϊ νογβίοπβ. ΝῸΓ 18 ἰδ οἴδδασ ὑπὸ ΤῚΣ 
“Δ ὃδ6 τοδὰ. δ [0 ἱβ ποῖ ἴο Ὀ6 ἀδβδτηθα {πᾶ [Π6 [ἢ τοΘ 
δυπάνοά πῖοπ ἰοοῖὶς 411 [Π|6 Ῥγου βῖ0 8 οὗἩ τῃ6 ΟἸΠΟΓ 
τῃοπβαηβ. [τ σου]Ἱά θ6 ααΐτο ᾿πιροδ810]6 ἴο Θοταρτο- 
ποπὰ μοῦ [Π6 ἴΌΤΤΩΘΥ ΓΟ Ὀαποῆτρα Ὀγ βιιοῖ ΒῈρΟΓ- 
δυυπάδπορ, ΟΥὍἨ ποῦν (ἢ 6 Ἰδῖϊογ οουἹᾶ αἴθρθῆβο νυ τἢ 
8}1 πιοδῃβ οὗ βι δϑίϑίθβποθ. ΤΠ Β6η86 Ἷδῇ ΟΠ]Υ͂ ὕῸ 
ἴδδὲ τ06 ἴδτοο Βυπάτοα ἴοοῖ 1ΠΟΙ͂Γ ῥγου βἱοη8 οι οὗ 
186 δε ὑχ αι ἴον [16 ὙὙ80]0 δύηγ. ΑΒ ἴπ0 στϑιῖ 
Ὀοὰν οὗ [Π6 ΔΙΤΩΥ 8 δϑουϊ ἴο ἰδᾶνο 16 πῃ, 1}}}5 
Ἰτεῖ6 ΠὍΟΡ ἴοοῖκ ἔγοιῃ [ἢ ΘΟ ΠΟ Βῖοτ 8 88 της ἢ 
88 ΠΟΥ ποοάρά. θ᾽ ἅτ πού Ἰμοσγθίοσο ἴὸ οούτϑοῖ 

ΤῊ ἴηι ΓΝ, Βαϊ τὸ δαρρὶγ ἸΘ Βείοτο ὩΥΤΊ. 

ΤΠ τηδύῖοῦ 8 ἔπ ΠΟΥ ΘΧρ]δϊηθὰ Υ͂ τῃ6 δἀαϊοη 

ὉΤΞ. Ετοῖι [860 ΘΟΙΩ ΠΟ Βοσορ οὗἉ [6 ΒΡ} ]Υ- 

ςοπαίἀοτοἂ ἴῃ 1.5 δγιιθο ο ἱπηροτί, ἰδ οπηά ἴἢ ἃ αογιπδῃ 
Ἰοκοπά, οοτηπιπηϊολίοδα ὉΥ ΒΡ ρον ( Ῥοκαλι γιἐελος ἀμ 
ϑελισαδεη, 1. 116), ἐῶ ναοῦ [6 δ. ΟΖ σϑοοχηΐσαδ 66 κϑῆ- 
ὍΔΏΘ ΟἿΪΥ ἔποθὸ ΔΙΩΟῺΩβ ΟΣ γος ΜὴπῸ ἀγα ταῖϑρ, πῇ 110 
800 τεκαζάβ ἰμοδο ἨΠΟ ἴα» ἰκὸ ἀοκ δ γοπηξς ποϊΐάοκε, 
διὰ ΠΕΣ νοτδὲ ἀὨομοα. Ασοοοσάϊη κι, ἀοζδ πὸ 16, ἴω ἐδο 

ΤΗΕ ΒΟΟΙ͂ ΟΕ Ὁ } 6ΕΒ8. 

ἰγαΐη, {ΠΟῪ ἴοοῖκΚ πρδὶ ΓΠΘΥ ποράθα [ῸΓ ἘΠοτηβοῖγ δ 
ἴῃ τοῖν οσσῃ μδηάϑ, ἴοΓ [πὸ ΟΥ̓ ΠΟΓΒ ΘΓ ρσοΐπρ ΔΥΤΑΥ. 
ΤῊΘ 880 Ὑῶὲ8 ποῖ τ θςἢ αἰδδτγοηῖ νἱτϊ ἴῃς {σππὶ- 
Ροῖδβ. ΤῸ του δυηάτοά ποοάθαὰ ὁπ δϑεῇ ; 80 
ἸΠΒΩΥ ἢ8α ἰπογείοτο ἴὸ δ6 Δκθη ἔγοτῃ [86 ρβορὶὰ 
ΤΉΘΓο 18. ΠΟΙ Ωρ ἴὸ Β[ΟΥ,, ΠΟΥ 18 ΐ το Ὀ6 δοβυϊηρὰ, 
ἴδὲ (ἢ6 ΟἸΟΓ Γπουδαπ 5 Κορὶ ΠΟΠ6 δὲ 4]}, οὐ ιπδὶ 
δῖ (16 ουδοῖ ἴπ6 8016 ἴθ τπουϑδηὰ δὰ οηἠἱὶν 
τῆγοο Βαπάγοα ᾿γατηροῖθ. ΤῊΘ ἴὮτθο Βυπαάτοά τοοῖς 
ἤτοπι ἴπ θοὰγ οὗἨ [6 ΔΥΤΩΥ ὙΠ δῖ, Δοοοταϊηρ, ἴο {Πεἷγ 
ΠΌΤΩΌΟΓΒ, [ΠΟΥ ποεοάρα τὸ νϑηταγο τπ6 Ὀ811]16. --- ΤῊΘ 
οἴμοτγθ αἰάθοῃ αἀἰβηι ββοα, ““ ΘΥ̓ΟΣΥ 0Π6 ἴο ἷβ ἴδηϊ." 
Τὸ ὃὲ αἀἰπηιεβοά, ΟΥ ἴὸ 5Ὸ ἴο ἴδ ὑδηΐδ, 18 {πΠ6 βιδῃά- 
ἱηρ ἰοστηυΐα Ὗ ὙΥΒῖ ἢ [86 ΟΞ ΟΣ οὗἩ [Π6 ΤΟ ἐ]}8 
οοηαϊίοι οὗ [Π6 ΔΙΤΩΥ͂ 18 ἱπαϊσαῖϊθα. Τὴ ῬθορὶἊς 
ἈΓΘ ἴγθο ΠΌτΩ τα ΠΣ ῶΓΥ ἀπῖγν ; Ὀθ ἸΠΟΥ ἀο ποῖ Δρρθδγ 
ἴο αν ΘΠ ΓΟΙΥῪ ἀπυνπαοῦ, 

Ηοδ τοϊαϊηϑα ἤδ ἴχσϑο Βυμπάνοᾶ. ΥΥΤΏ (ἢ686 
Ἀ6 ἱπίθπάθά ἴὸ ρῖνθ Βα[116; δῃά ἴπ6 οοηβίος νγ88 
ΠΟΘᾺΓ δὲ ἢδπᾶ, [Ὁ ἴδ ΠΟδΙ1]6 ΔΥΤΩΥ ΙΑΥ Ὀδίοσο ἰπὶ 
ἴπ {86 νδ]] οὐ Ὀοϊον. 

ἨΟΜΣΠΙΕΤΊΟΔΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΊΤΑΞΒΚΕ : ΟΠ ΒΟ ΒΗ Υ ΤΟ] ΌΪΤΟΒ τ Δη}} 8.658 ; ΑΥΤΔΥ, 
τῃοτοίοτο, νυ 080 ὙΠῸ αἰνγὰγ 8 μἱοδὴ τὴς τγοακ- 
Π6 88 οὗ τπ6 ἤαδβἢ. -τ ῊΞ ΒΑΜΕῈ: ἴδ πηδιίογβ 11τ|]6 
ον ἱπδὶ τη βοδης τγὸ Ασὸ οοηίαοτγοὰ, ἱγ τὸ ΟἹ 
φΟΠΘΌ6Γ. - ΤῊΕ ΒΑΜΕ: 6. 5ῃοι)ὰ τοσασά, ποῖ [Π6 
τηοδη8 ΜΏΐοΩ (ὐοᾶ 1.568 ἴῸ0Υ ΟἿΓ Ρἢγ δῖςα] δηὰ βρίσιῦ- 
[14] ἀο]Ἠἑνογαησο, θα: [ῃ6 αοὰ προ τι968 [ΠΘΙ. -- 
ΤῊΕΒ ΒΑΜΕ: ΤΒουρἢ πιθῆ ἀο0 ποιδίησ, Ὀυϊ ΟὨΪΥ 
βίαπαἀ ἴῃ [Π6 ΟΥ̓ΔΘΓ δρροϊηϊοά, ἀοἀ ὃὉγ ιῖ8 οπληὶ 
οΟἴθῃςθ οδη οἴἶοοιϊ τηοσα ἴπΔὴ ὙΘῺ (ΠΟΥ ποσὶ ΤΠΟΙΓ 
Ὀπδίο8ι. -- ΟἜΈΒΙΑΟΒ : Οὐ Β ροπῸ 6 ΒΟ] ΟΓ5 ΠΟ ΟΡ 
866 (Βοῖγ βίγοηρτη ἰῺ ΠΌΙΙΌΘΓΒ, ΠΟΙ δνοῦ ΨΌΔΚΟΙ 
{ΠΟ ΙΓ ΓΆΠΚ5 ὈΥ ἴπο6 σοοορὕοῃ οὗ ΒΑ οαγιρα, 8]οἱἢ- 
.}, ἀηὰ πηοσοῦβ Ῥογϑοῦβ. ἴῃ ὕτη68 οὗ » ἴὮΟΥ 
ἸΏΔΥ ἴον Ἰονθ᾽β βᾶκθ ἢο]ὰ {8]]οΟννΒ}}} τ] πϑηγ ; 
δὰ ὙΒοη δας 18 ἴὸ 6 ψαροα ἴον τ[Π6 1,ογὰ, ἱξ ἰδ 
ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴο γαῖ τὰ οὗὨ 811} τ1πο86 ὙΠῸ οουϊὰ ΟὨΪ]Υ 
γΘΆΚοη (Π6 Ποῖ. 

ΒΡ. Ηλι, : Οἰάθοπ᾿ Β ΔΙΊΩΥ τηῦδὶ ὍΘ ἰαβϑοηρὰ. 
Ὗ ἢο ΔΓῸ 50 ἤϊ ἴὸ θὲ σΑϑογρα 88 {6 ἔδαγία! ὃ ἀοά 
δ᾽4κ5. ἰπὶ, ΓΠογοίοτο, ργοοϊδὶτχ Ἰἰοθδο ῸΣ 4}1 ἔδιπὶ 
᾿ιραγῖβ ἴο Ιοᾶνο ἴπ6 56] Δ. Αῃ 11} ἱπβιίσαμηθης τρδΥ 
βῆδιηθ ἃ ροοἀ σογκ. (σά Μ}}] ποῖ ρου εν Ηἰπηθο ἢ 
ὈγΥ οοναῦάβ. 4.8 [6 πότου 50.4}} ῥὸ συ Ποὰϊ [86 
παῖοϑ οὗ βοαύθῃ, 80 8[|4}} (πον δ6 ψἱπουῖ ἴῃς ᾿ἰβ 
οἵ (οὐ 5 ἢε] 4. ΑἸ:Βουρῆ ἱτ γ88 ποῖ {μοὶγ σοῦγαρο 
(Πδὺ 5ῃοι ] ἃ βανὸ 1βγϑοὶ, γοῖ ψἱςτποῦῦ Ἐμοὶς οὸ 
ἀοα ψου]ὰ ποῖ βογνὸ Ἠϊμλβοὶῇ οὗ ἴθ. ΟὨΓϑ- 
(ἰΑΠἰὙ ΤΟΧΌΪΓΟΒ τηθῃ ; ἴοῦγ ἰξ ΟἿΣ δβρίγ πὶ] ἀπ- 
σα {168 πλθοῖς ποὶ Ὑ 1} ὨἰρῊ ΒΡ τι8, ἱπεῖρβδα οὐ ποί- 
τἶρ οἷν ἰογάϊααο, ΤΠΟΥ͂ 48.6}} 11. --- ΤῊΞ ΒΑΜ.: 
Βαϊ πον, ΠΟ σδη Ὀπὺ 1685 ὨἰΠη861 ἴἰο πὰ οὗ ἵτο 
Ἀπαὰ ΓὨΙΓΥ τπουβαηὰ ᾿βγϑοὶ θα, τὸ δηά ὉΥΓΕΤΗΥ͂ 
τποπεαηά οονασγάϑῖ Ὑοὶ 4}1} {π686 ἴῃ Οἰάθοῃ 5 
ΠΙΔΤΌΒ, ταϑὰθ δ8 ἔβὶγ 6 βοιυγίβῃ οὗ οΘοῦγαρθ 85 [6 
θοϊάεβί. ὙΠΟ δοδῃ ἱγιιϑὲ [6 ἔδοθβθ οὐ τιθῇ, τμδὶ 
8668 ἴπ ἴΠ6 ὉΣΙῺΥ ΟΥ̓ δγ86] δθονβ νγο (ὉΓ ὁπ6 ἰπ|- 
ΟΓΟΙ 5 1 --ἰ ὅΟΟΤΥ : ΜΔῊΥ 0 ᾿ᾶνθ Υ68] δἰ} δηὰ 
β.ταοο ΔΙῸ πηῇτ ῸΓ δροςοΐδὶ βεσυΐςοβ, δπα πη80]6 ἴο 
ὉΘΆΓ ΡΘου] ΑΓ ττ14]8, ΠΌτα τ οἢ ὉΠοτοίοτθ ἴ86 [οτά 
ὙΠ ὀχϑιηρί πο ῃ ; δπὰ [0 ὙὩΟ ἢ Ηδ ὙΠ ἀρροΐηιϊ 

τῆϑηθον Τίσι Οἰάδθου τ ίθθα ἰο δο0 ᾿τ δὺϑα ὮὉΥ δί9 δια] 
ΟΌΘ8, ΔΙῸ ἴῃ οῃϑηΐοα οὗ ἐμ γϑρδοίουδ πὸ]. 

1 [Νοηιεν Ὀεγνιΐς ασμαι ες, σμὲ ἱπρτεαϊίμν ἀμγο8 Ρέδο ον 
γπαήογιηι. Βαχίογ, 1κς. Ταῖνι. --- Τπ.} 

4 ΟΥὁ ὯὮ ἔδυ οὐ ἤδη αἀγιθιη ἩἨεὶπτίελ, ἰὼ ἴ6 Ἡεὶνε 
«ῳαλγόμελ 7ὼγ Τεμέϑελε ϑργαολε, 1. 410. 

ὃ Καὶὶ [5 δελοῦᾳ ἴο80 ἩΏΟ ῬΣΟΡΟδΟ ἰο δορὶ [{. 



12ὺ 

(Ὠοθο ἢ ὙΒοῖὶ Ηθ 88 ρίνγθη δΌΡΟΥΟΣΥ δαγάϊη 688, σοὶ 68 δῃηὰ ἀἱβροβ οη8, δῃ ἃ ΒΠΟῪ ὙΠῸ δ1Ὸ δηὰ 
δοϊάῃεεδβ, δπὰ ἤττηηθβ8 οἵὈ βρίγίϊ ; δη ὙΘΤῪ ΕΠ Υ]14]} ὙΠῸ δ.Ὸ ποῖ ἴο Ὀ6 ἀδροηάθα ου ἰῃ δγάπουϑ ὑπᾶσγ- 
ἱπελάοη [8 νν1}] δοιχοι πιθ8 6 8 ἀἰλοΟΥ 1 οὗὨ ταθ 8 ἰδ Κίηρ!. --- ΤῈ.] 

ΟΗΑΡΤΈΗ ΥἹΙ. 9-11. 

Οϊάεοη, ἐς αἰγεοίοα 0 αἀναποθ ἀασαΐπϑί δα ὁποπιν ; διέ ἐο ἵπογθαδε ἢΐς σοπ βάφηοε ἦε ἵξ 
αμίλογῖτθαά 0 πιαζὸ α ρτευΐοιι υἱδὶἐ ἰο {δ λοείτϊδ οησαπιρπιθηΐ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ 

9 

ΥΙΙ. 9-}1. 

Απά 1 οληθ ἰὸ ρᾶ88 ἴπ6 βϑῖηθ ηἱρῃῦ, ὑπαὺ {π6 Ιογὰ [96 μον δ] βαϊὰ απίο ἢΐπι, 
Ασῖβϑ, σοῦ {866 ἄονψῃ απο [ἀδβοθηᾶ δραὶμβι] (π6 Πποβὺ [0ἈΠ|Ρ]}:; ἴον 1 Βᾶνθ ἀ6]ϊ}ν- 

10 ογρὰ :Ἅ ηἴο {μϊη6 δδῃά. αὖ 1 (δου [γ667] δα ἰο σὸ ἄοτῃ, σοὸ ἐδομ [τι 1} 
11 ῬΒΏγΑΝ (ΠΥ βογυδηΐ ἄοτ [0 [86 Ποβὺ [68Π|0} : ἀπά ἴδοι ΒΠ4}0 ἤθὰσ τγμδύ (ΠΘΥ̓ Β8ΥῪ ; 

ΔΠἃ ὉΔΟΥγΑσ ἃ 88}|4}1 {Π|πὸ πΑπ 8 Ὀ6 Βίγοηριῃμοποά ἰὼ γὸ ἄονγῃ υπΐο [Δραϊπ80] (86 
Βοβὺ [οϑρ0}. ὙΒθὴ ψοηῦ μ6 ἄονγῃ πῖϊ ῬΒΌΣΔὮ ἰδ βοσυδηῦ ἀπίο ἴΠ6 ουΐδθ]46 οὗ [86 
διτηρα τηθὴ ἰδαὺ Ἰσ67γ6 ἴῃ [86 μοδὺ [ΠΔ11Ρ]. 

ἘΧΕΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ὈΟΟΤΈΕΙΝΑΙ, 

γεν. 9. Αγίδο, ἀοδοοιαᾶ! Ὁ ἴπγοθ Βαηάγεὰ 
πὶ ἀγα τὶ Οἰάδοη το θησιρῃ. ῬὍΤΠῸ ΠΟΙῸ ΤῊΔΥῪ 
γερῖατο ἴῃ6 Δ4580}} π|ι|ῖ} ἴδ. ὍΤη6 δοβῖϑ οἵ 
Μιάϊαη, ἀσδρὶθθ ᾿μοὶγ ΠΌΠΆΌΘΥΒ, Ἡ1}} ποῦ τὶ Πβιδπά 
(μοῖν οηἐ  υδία8πὶ οὗ 1Δ1ἢ. Νοῖ ἰοσίπηρ, Ὀθπὶ αἀοά, 
πὶ} μοὶ» τῇ Ὀγᾶνθ. ὙΠοτΟ 18 ΠΟ Πηοτὸ {{π|6 [ὉΓ 
ἀοῖϊαγ. ὙΠ Παινοδὶ νγαὶἱϑ [ὉΓ τΠ6 ΤΟΆΡΟΓ; οὗἉ {πὶ 
Οἰάδοη πηδΥ σοηνηος Ὠἰπη861. 1,οἴ ὨΪϊπὶ ἴθδγ Ὑ]ιδῖ 
ΒΟΥ ΒΥ, δῃὰ 6 Μ|] ἰϑϑστὶ ἴπλΐ ἸΏΘΥ ΔΓΘ ΙΠΟΓΘ ἴῃ 
ἀγοϑὰὶ τἶλο ἴο 6 ἀγοδάθᾶ. ὙῊ6 οοτηπηδπά δἀάγοββοα 
10 ΟἸ΄άοοη ἰῃ [18 γοσθθ, υ᾽48 πὶ πηᾶκὸ ἃ φρο ΠΕΓΑΙ 
Δ658Ὲ υετ τ 4}} ἢἷ8 τηοη (τ δῖοι Βοσγίῆσδιι ἢὰ8 ἐ᾿]οα 
ἴὸ Ροτοοῖνε). [ξ ἴδ ΟὨΪΥ τ Ππθπ [Π6 πηἀογίδκίηρ' 51}}} 
ΔΡΡΟΔΓΒ ἴοο Ὑϑπ ὈΓΟΒΟΙΤΊ6 ἴο Βῖπ), {παὶ 6 ἰ8 Ὀϊὰ θη 
ἤγδι ἴο σοηυΐϊηοο ἢἰπΊ8617 οὗὁ τῃ6 βρ τὶν ὙΠ] ἢ ΓΌ]Ο5 
ἴῃ [06 σδιρ οὗ Μίι|άΐδη. Αραΐῃ δῃὰ δρδίῃ ἀ068 
16 Ὡδττϑῦνο ἱπου!οδῦθ ὅθ Ἰεβϑοῦ δαὶ ΥἹΟΪΟΤΥ το- 
8.16 ΟὨΪΥ ἔγοπι [0}}, απαἰ νἀ θᾶ, Ἀπ ΌγοΚοη, δηὰ οη- 
τιποίδϑῦς οομβάοποθ. ΕὙΘΙῪ βιδάου οὗ μοδι 8 ῈΊ]0ἢ 
ἷβ τοιηουοὰ ὈΥ̓͂ ἀοά, Ὀθαΐοτο ἴΠ6 ὨΟΤῸ δάναμοθβ ἴὸ ἢΪ8 
ἔτεαδιὶ Ἔχρίοἱι. 

γεγ. 10. Θο ἴδου Υἱ ῬΒΌΓΣΘΕ τὮν 

ὅο ““ππΐο" ὧν τ, -- ΤΊΘ πδὴθ ῬΠΌΣΒἢ (ὙΤ Ὁ), 

ἄοεβ ποῖ οοσασ οἰβονῆοτο Ῥετγα (δ᾽ 13 οὐ ΓΒ) 
8 ἃ νυ] ]ὰ 489, ὁπαφεέτγ, δτι δπΐπια] πο ΔἸ Κοὰ οὗἁ δπὰ 
στοδοΥ ἀτοδά δα διποης ἴπ6 ΟΥδη 418. Ηρτγο, μονν- 
ΟΥΟΥ, ἴ86 Μαβοσῦο8 μΒανο ροϊηϊο [Π6 Βαπιθ γα ϊςα 8 

ΓΤ; δοοοτάϊηρ τὸ τυ ο ἢ [ἢ 6 ΠΆΠΙΘ οΥ̓́Τμο βογνδπῖ, 

Δ8 βἰρτιϊγίηρ ““Βτάποι" (ΤῚΝ), νσῶϑ ποῖ πἢ- 

ΔΡΕΪΥ οβόϑοη. --- ὝΣ2. τρϑϑβ θο ΠΟΥ δπὰ βογνυδῃϊ 
ΟΥ διϊοπάλῃϊ. 

γον. 11. ΑΔ ΔΣ 88 ἴ86 1ἴγο (ἸσαἽ) οὗἩὨ 89 νδῃ- 

αυλτὰ ἴο 8 σδΣΩΡ, ὈΦΈΓΙΤ ΤΕΣ ἵν. ΤῊΘ 

τηθϑηΐπρ οὗἁ Ὁ ΣΌΓΙΤΙ ἰδ Οὔβοῦγο, δ βου ρἢ [Ὧ6 
τοπάοτγηρ οὔ [Π0 ΓΧΧ, δὲ Φ οβἢ. ἱ. 14 αθογὰβ α εἰπὲ 

ἰοτσατὰ ἃ ργοθβῦ]9 δχρίαπαιίίου. ἱζὩὭΓΙ ἰς (8 
Β18}} Οὗ [6 ὕδοκ, δῦονο ἴ6 ᾿ΐρ8 (ἰμηιδιιδ, ἱμπιδὲ, 
φιΐησια ἵπζεγίοτοα δβρίπα υοτίεὐγ), αθους μι σὰ τ 6 
ἰγά]ο, ζόπα, 8 οσῃ. Τῇ ολαριδλΐηι ΤῸ ποῖ, 
ΟΥ̓ΘΥ͂ΟΓ, ΒΙΠΆΡΙΥ ἴἴο80 ΠΟ ποῦ γμγά!ϊοὰ δηὰ 

ΤΙ οδθὲ οὔ ΠὈϊοτηθὰ, ψ8ο δοοογάϊπρ τὸ ἜΟΙΚΕΝ Π Π οααρρΡοά, θαυϊ 848 ἴῃς ΧΧ. ἱπάϊςαια πη τη6 ρϑδβᾶρθ 

Χ. 220), νϑηζηγεθ ἱπίο {16 οδπιρ οὗὨ ἴ[π6 ὙτοΐβΏΒ, ἰ8 
Ὡοΐ δἰτορο ον Δ δ]οροῦβ.:. ιοπιρά ἰ5 (ο πὰ ουἱ 

1ΠῈΥ ἔΓΘΟΙῪ ΘΟΏΥΟΓΒΟ τοροίμογ. Ἰοπηθα α1κῸ ἀθϑῖγοβ 
Ὁ ΟΟΙΏΡΒΠΙΟΙ, “(ῸΓ [00 ροΐπρ' τΟροῖμογ ὈθίῖοΣ Οὗ- 
βεῖγο ὙὖΠδΐ 8 ὑγοῆϊ8}}6." ΟἸάθοπ᾽ 8 βουυδηΐ γοθβ 
πὶῖὰ τη, ποὶ ΤῸΓ [18 ΡΌΓΡΟΘΟ, Ὀαὲ (πδὺ ἢΘ6 4180 
Ἰηαν ΕΔΓ Αἱ Οἰάθοη ΠΟΔΓΒ, δη ἃ ΤΠΔῪ (οΘΉ Ὑ τ 
ἷ8 ΤὈ]ἸΙοτν εο]άΐοτθ οὐἁἩ τῖδὶ Οἰἀθοὴ νὴ 1Π6Π|, 80 
ἰδὲ ΠΟΥ τηδν (ΟἸ]ον τυ τἢ ἴΠ6 ΒΆΙΩΘ δδδυσγο σΟΌΓΑΩΟ 
πιὰ ΠΟ δὰ Ἰεδᾶβ. ὙΠῸ ἴπὑῦχοῪοϑ δΟΙΏΠΊΔΠ48. ΔΓῸ 
ΥΕΙΥ͂ ΟἸΘΑΥΪΥ ἀἰδερτβηοά. Οἰάθου τ]ὰ δἰ8 ΤΤΌΟΡ 

Μετο ἴο δάνδποο “ δραίπβι (33), δ ἱπ οἷ. υ. 13) [δ 
ἐποδιωριηεηῖ; δαΐ Οἰάδοη ἀπά ἷβ βοσυδης δῖὸ Ὁ 

1 1 ἐδ6 ἴπη “ Ζνν πολεπ βελμΐ)" ἴη ὑπ, ἔδοσο ἰδ δΕ}}} 

τοίδστοἁ ἴο, ἴΠ6 εὔζωνοι, ἴπῸ τοοί-ρσὶτα]οα ; πο ἢ 
ἴοΓΤΩ ἴΠ6 ΟΥΘΟΚΒ 4180 πβοὰ ἴὸ ἀοβίρτιδῖθ [ἢ Ἰίρὴν 

νῆας ἐδο Ττοΐδηα δῖο ἀοίπα, δηὰ ἀοδίψπ ἴὸ ἀο;, ΔΙΤΩΘα ἸΓΌΟΡΒ, ῬΠη0 ὝΟΓΟ ΟΥ̓ΟΓΥΎ ΠΟΥ ἴῃ Π86 88 Υ8ῃ 
᾽ ᾽ 

Οἰάδομ ἰβ ΟὨΪΥ ἢ ἰϑαγῃ ἴ[Π6 βρίγὶϊ οὐ ἢἷβ ΘΠΟΠΙΥ͂, 88, 
Βπὰ ΓῸΔΓ μτιαγάθβ. ΑἸΠΟῚΡ ΙΏΔΗΥ͂ ΑΒΒΑρΡῸΒ ἴῃ 
Ἡοτγοάοιῖιβ, ΤὨιογαϊάεβ, Χοπορῆοη, δηὰ οἰ ΓΒ, ἰξ 
Ὑ{1 6 βυδείεης το αυοίο 186 10] οτπρ ποτὰ ἴἰ6 
Ογτοραεαΐϊα (Υ. 8, 56), 88 1]πβίγαιτίπρ [Π18. 186 ΟὗὨ ἘΠ 6 
ατοοῖκ ποτὰ : Ὅτι πρὸ παντὸς τοῦ στρατεύματος πε- 
᾿ζοὺς εὐζώνους . . . . προὔπεμπεν. ἼΠ6 56Π)6 
Ῥοβίοη 88 νδηρταγαὰ ἰβ, δοοογάϊης ἴο Φοβῇ. ἱ. 14, οὐ- 
σαρίοα ῃ (Π6 18γ8 6} 8 Βοβὺ ὈῪ τπὸ ὕπττο Δπὰ ἃ Ὠδὶ 
[ΓΆΠΒ-ογἀδηὶς {{1068 : ““Υο 5}8]] ΤΑΥΟἢ ὈΟΪΌΓΟ γΟῸΓ 
Ὀτο ΓΟ 88 ολαπιμδὴϊ πηι. ὙἘὙΠεΒὸ τ] 068 δά Ἰοῖς 
τη οἷν Δ π}}}168 Ὀογοηὰ 16 Φογάδῃ, δπὰ ψγογα ἴΠπετὸ- 
ἴοτο ἴἴοοῦ δῃὰ Πρ του, αἰ ίογοα, Τὸ 106 8816 
ςἸ458 ΟΥὮὨ 80] ἀἰΥὙ Ὀοϊοη χοᾶ ἐπ 6 ἐλαπιιδλίπι, το ἩἸΒΟΓᾺ 

ἙΕυικὶαινᾶ, ἐμοὶ ἴῃ οτος ἴο ̓πϑρϑεὶ Τοῦ Ὠ]π)66}7 ἔΠ)0 αἰ 8 }08 ὁ 
ἐθοπο ἃ μοτίσαιἰ οἵ Θυδίαντοδ Αἀὐοϊρδ, δ ἀυτίης ἐδ πᾶῦ] 89 Ῥδωδδ, 86 οηϊεγοὰ (μοἱτ ΘΌΣῺΡ 88 Δ ὮΙ. Ἀυπν, 
Β6 ἀϊοχυιϊοοὰ, ἴῃ (δὲ οἰ, 88 8 δΡΥ, πῃ ἰοῦ 8 ΟΌΪΥ 
ἃ ἰοξουᾶ. [15 ἴκὸ τοδϑυοσ, ἰἰ ἰο ἰοὰ οἵ Αἰ οὰ ἴ)9 τοδὶ οἵ 

᾿ξ. 9 Ἐπξ. ̓ . 68. 
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Οἰάδοι δρργοδομθά. ὍΠΟΥ ἑοστηθὰ τῃ6 οὐασ Υἱπὶ 
οἵ τ6 ὁποδιρπθηῖ, δηὰ Ὀογοηάὰ (δεῖ (ἰάοθου ἀἱὰ 
Ὧοϊ νρϑηΐζῃΓ9 ἴο Ρῥιοςθεά, ἰΐ [ῸΓ ὯὨῸ ΟΙΒΟΓΙ ΓΕΘΘΟΏ, [ῸΓ 

1 [Βογίδοδι δαγβ, ἰϑδοοά. ἔπδὲ (6 ελα»»μλλῖσε ὩΣ ογοὰ 
18δ.000 πιϑα, οὔ εἰ. υἱῖ!. 10; Ὀσὲ Ὁγ ἴη6 ελα»ικμδΑίνηπ, Ὠσ, 
Ὦκὸ πιοαὶ ϑοῆοίδιθ, υπάοτοίδηδ ποὲὶ ἐπ γδηρσυδζὰ οἵ ἴδ6 
Βοβεῖθ δέου, Ὀπὲ (ὴ)6 ἩΏΟΪΘ Ὀοὰγ οὗἩὨ διχμεης πρὸ ἰὼ ἐδ 
ΔΡΙΏΥ. “ΤΠΘ οοδίογῃ ἐγίθεδ,," 56 δοτϑ, “δὰ ἰηγδάσα ἐδ 
Ἰδοὰ πὰ ἰδοὶν Βογάδ διὰ ὑδηί, ἰ. ἐ. ϑισω )οδ, οἱ. Υ, ὅ. 

ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ 050 0Ε8. 

ν δηϊ οὕ θὸ. δὶ Βουίποδυ δαγβ δῦουϊ 135,000 
πιο ψ0Ὸ οοπδεοδαὰ τοὶ Ὀοάγ,} 15. |1Κ6 ἢ15 τ ΠΟ]6 
εχρ δηδίοῃ οὗ [πὸ ὕᾶβδαρο, ἃ τδαρρτ. Βεπεῖοι. 

οἱ ὈΣΡΗΟΓΥ, 5668. ἵν. 12, 18, ατοὸ ἀϊφεηφαιεδοά ἔοι ὕλθ 
Ὀοάγ οἵ 86 ῥφορ!9. Το ἥοττηοσ, ἴῃ υἱὸν οὗ ἴδ τορος 
ὑυδιξϊο, ποῖ οὶ δια τοτοὰ διλοὺςξ ἰδ) 6 πιλδα οὗ [Π6 μεορίο, ὑτεξ 
πότὸ οοἰδοῦδὰ ἰοφοίϊιος ἰὼ ἰδ εδὼρ ἰο [9 οὐταῦοε οὗ 138. 
000." -- Τκ.] 
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Απαοαξ δῦσα ποιιβάίο ἐτέδοδ, ἐδ.6 παστίοσε, οδσιοὰ ὩΣ ΟΓΊ, 

. Οἱάεοπ απὰ λΐς αἰξεπάαηί δεογοίϊῳ οὐδέ ἰλ6 λοείτϊδ οαπιρ. Τῆς ἄγεαπηι οΥ ἐλε δοἷάαξεν απα 
(8 ἱπίεγρτοίαίίοπ. 7:Ὺ6 πἰσλξειγρτίεο, οοημδίοπ, ἀπά ριεγειεί. 

ΟΕΑΡΤΕΒ ΥΠ]. 12--25. 

Αμπᾶ {πὸ Μι|ιάϊδη 8, απᾶ (ἢ 6 Ατλδ]ο κίθβ, δῃᾶ 411 (86 ΟΠ] το [80}8] οὗἉὨ {Π6 δαδβέ, 
ΙΑΥ Δ]οηρ' 'π (86 ψδ]]6 } 1 στδββῆορροθγθ []οουβί8] ἴοσ τυ] ἰμαθ ; πὰ {μὲν σϑιὰ- 

18 εἷβ τσόγὸ ἰοὺ ΠΌΤΩΙ, 88 186 βαπὰ ὈΥ {116 ϑ68-8149 [Ὁ τη] υάθ. Απα σψ πο π 
αἸάδθοῃ νγᾶ8 οοιηθ, Ὀ6}0]4, ἐλογθ τσαϑ ἃ τηδῃ (δαί ἰο] ἃ ἄγθδ ὑπίο ἢΐ8 ἔθ] ]ον, δῃα 
8814, Βϑῇο]α, 1 ἀγοδιηθὰ 8 ἀγϑϑῃ), δπα ἰο, ἃ [γουπα] οακο οὗ Ὀδυ]ογεῦΓοδα τὰ 0]0 
ἰἸηΐο [το]οὰ ἰ 8617 αραῖπβὶ] {πη6 ποβὲ [οδιὰρ] οὗ Μίάϊδῃ, δηα οαπηθ απΐοὸ 8 [16] ἰδπὲ 
[ἡ 4. [δο ἰσυΐα ; ἐδο εἰηξτας, ὑϑϑά οο !ϑοενοὶν 1,9 Δ βιηοίθ 1Ὁ ἰμδΐ 1 ζ6]1, ἀηὰ ονογίισμηθά ἰ δας 

14 86 ἰθηΐ [{- 4. δἷὶ ἐο ἐδηὶ 7 ΒΥ Δ] οῆρ. Απα ἷβ ἔ8]Π]οὐν δηβυγαγοα, δηὰ βαϊα, ΤῊΪΒ ἐξ ΠΟΙ ἢ - 
ἱπρ' 6166 βανθ {86 βιυογα οὗ αἸάθοη ἴδ βοη οὗ Φοδβῇ, ἃ [[86] πδὴ οὗ [8186] : Κ0 γ᾽ [οτρϊ : 

1ὅ ἴογ]7 ἱπίο μἷβ βαπὰ δι} Οοἀ ἀ6] νογϑὰ Μ|άϊλη, δῃὰ 41} (μ6 ποβί [οἁρ]. Απᾶ ἰ νψὰ8 
80, ὙΏΘη ΟἹ άθοη Ποαγὰ (Π6 ἰ6]]Ἰηρ' οὗ [16 ἄγδϑαμι, δῃὰ (86 ἰηἰογργοίδου ἐπογοοῦ, ἰδδὶ 6 
ΟΣΒΕΪρΡΡΘά, δπὰ γεϊυγηθα ἱπίο (6 Ὠοβέ [ϑαπαρ.] οἱ [6γ86], δῃὰ βαϊά, Ασίβο; ἴοσ ("6 [ογὰ 
[96 όονδὰ] δ} ἀ 6] ἱνϑγϑά ἱπύο γοὺγ παπᾶ {μ6 ποδί [δδιρ] οὗ Μι|άϊδη. Απά μο ἀϊνϊἀθα 
(86 ἴγθθ υπαᾶγθα τηθὴ ἵπέο ἴῃγθθ σοι ρδηΐθβ, ἃπα ἢ6 ρα 8 ἰξυμηρού πῃ ΘΥΟΓΥ ΠΙΔΠ᾽Β 
πη, τὶ [ἢ ΘΙΩΡΙΥ Ρ᾽σΠ6 ΓΒ, Δηα ΙΔ Ρ8 [ἰΟγο 68] τ 1 [06 ΡΠ ΟΠ 6 ΓΒ. Απάὰ ἢ6 βα4 υπῖο 
[θ6πὶ|, Ι,οο]Κ ΟΝ τη6, δῃηᾶ ἀο ᾿ΙΚονἷ86 : δ8δηα Ὀ6}0]4, τ θη 1 οοΙηθ ἴο {Π6 οι 546 οὗ (ὴ 6 
ΟΔΙΏΡ, ἰῦ 888}} θ6 ἐλῤλαΐέ 881 ἄο, 80 8}4}} γο ἄἀο. ὙΒΘη 1 Ὀ]ῸΝ τ] ἃ [0Π|6] ἰτυταροῖ, 
Ιδῃά 4]1 ὑμαύ αγὸ πὶ τηθ, θη Ὁ], γὸ {Π6 ὑσιταροϑίβ 8180 ΟἹ ΘΥΘΓῪ 8146 οὗ 8}} [λ6 
ΟΔΙΏΡ, 8Πη6 ΒΑΥ, 7.λ: δισογά οὗ [86 1ωογὰ [96 Βονδῃ], δηὰ οὗ αἰάθοη. ὅο Οἰάθοῃ, δα 
πὸ Βυπατρα τθῃ ἐπδύ τσεγὰ Ὑ1Πὴ ᾿ΐπλ, οδτὴθ ὑηΐο [Π6 ουΐδ᾽46 οὗἨ [6 σδιὰρ ἱπ ἰῃ6 Ὀ6- 
᾿εἰμπὶηρ οὗἉ {π6 τα 4416 νγϑίοῃ ; δηὰ ὑΠ6 0 δὰ θαΐ ΠΘΨ]Υ βοΐ (86 νγδίο : δῃὰ {6 Ὁ Ὀ]ονν 
[86 ἰτυταροίβ, δα Ὀγάθ {86 ρἰύομογβ (Βαῖ τσόγὸ ἴῃ (6 ]Γ ἢδηαβ. Απά (86 ἴΠγθθ δοιὰ- 
ῬϑΠ168 Ὀ]6Ὴ {Π6 Γυταρθ 8 [κ]} δὲ οὔοθ), δηἃ Ὀγακθ {86 Ρμἱΐομθτθ, δὰ ἢ 6] [τ00Κ] (9 
Ἰατὴρβ [ἰοτο 68] ἴῃ {ποὶγ Ἰοδ μαπαβ, δπα (86 ὑγυμπηροίβ ἴῃ ἐποὶγ τὶρηῦ μδηα8 ἴο Ὀΐονν 
εσϊλαΐ : ἀπ ἰμ6Υ οτἰ θᾶ, Τὴ6 βιυογὰ οὗ (86 1ωογὰ [96 Βον δ}, ἀπᾶ οὗ ΟἹἸάθομ. ἀπ ἴδ Ὺ 
βίοοά ΘΥΘΙΥ͂ ταδη ἴῃ ἢΐβ ρἷδοθ τουπὰ δρουῦῦ [16 οϑιῃρ ; πα 41] (86 μοϑβὺ [σ810Ρ} γῇ [πῶ 
ἰδτοπ ἰηῦο οοπποῆου Ἶ» Δα οΓΙΘα, δᾶ 6. Απὰ (86 (ἢγθϑ μυπαγοά Ὀ]θν (μ6 ἰτυμπηροίδ, δα 
[τορρῦνμ!6} (86 1,ογὰ [96 Πουδῇ ] βοί ρ]  ἐὰ ΒΊΤΟΓΑ Ἀρδϊηβί ἢΪ8 ἔθ], θυθὴ ἰΠγουΡὮ- 

12 

10 

17 

18 

19 

20 

21 

ουῦ [πὰ ἀραϊηβι] 411 (06 ποβὲ [σϑιὰρ] : δηὰ [86 μοβὺ [σϑπρ] ἢἤδα ἰο Β6ι}}-Θ 18 
[1πΠ6 Πουδρ οὗ Αοδοῖδ87 πῃ [ἰονγνᾶγ4} Ζογογαίῃ [Ζϑγογα], ἀπά [οὐαϊὶ: δηὰ] ἰὸ 186 
Ὀογάοῦ [θἄρ6] οὗ Α6]-ταθῃμο δῃ, απο [π68.]} ΤΑΡΌαΒ. Απᾶ [μ6 πιθὴ οὗ [β8γ86] 
σι μογϑα ὑπϑηλβοῖνοβ ἱορθϑίμογ ουΐ οὗ ΝΑρὨ Δ]1, δπὰ ουὐ οὗἩ ΑΒΠ6Σ, δπὰ ουίῖ οὗ 4]1] Δίδπδβ- 
56}, δπα ραγβυρὰ αἴοσ {π6 Μ|ΙΑϊδη 68. πᾶ Οἰάθοηῃ βθηῦ τη ββθηρθγα ἰβγουσμοαυῦΐ 81] 
Μουηῖ ΕΡἢ γαΐπι, βαγίηρ, (οτηθ ἀονῃ ἴα] 16 Μ|ιΙαϊδηίίθ8, αη ἃ ἰΔΚθ [8626] θϑΐογϑ 

28 

24 

[6 πὶ (Π6 νγαύοσβ πηΐο βίῃ - Ὀγδἢ δηᾶ [16] ϑογάδῃ. Τῆθη 4]} [ἢ τηϑὴ οὗ ΕΡῃσαίγα 
σαϊπογθα {Πϑυλβ ον 68 ἰορϑίμοτ, δηὰ (00Κ [86]264} [Π6 νγαύθσβ υπίο Βϑίἢ-Ὀάγϑἢ δηα [{Π|6 
ϑοτάβδη. Απα {Δ 6 0 ἰοοῖς ὑνσο ρυίῃμοθβ οὗ [Π6 Μ|αϊδηΐο8, ΟΥθὺ δηᾶ Ζϑοὺ [Εδνϑῃ 8 
ὙΟΙΓ7 ; δπᾶ {Ππ6 Ὺ βου ΟΥϑὺ ἀροὴ [417 {λ6 τοοκ Οὐθὺ [Βδνθηβ ΕοΟΚΊ, δμὰ Ζοοῦ ΒΟΥ 
86 δ [86 τίμθρτθβϑ οὗ Ζοοῦ [  ΟἱΓΒ ῬΙΊΘ881, δῃὰ ρυγβυρα Μ|Ιαΐαη, ἀπὰ Ὀτουρῃ [86 
Βοδάβ οὗ Οὔϑὺ δῃά Ζϑοῦ ἰο αἰάθομ οἡ [ἔγομι ] [86 οἵἴμδὺ εἰάθ [οἱ [86] Φογάδη. 



ΟΗΑΡΤΕΙ ΥἹΙ 12-25. 

ἘΧΕΟΘΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΟΟΤΆΙΝΑΙ, 

γετ. 12. Απὰ Μιίάϊαη διὰ Ατηδῖοκ. ΤῊΘ 
λθόδῳσο δια τητιβηρ ἘΠΑγασίου οὗ [Π6 8ῖγ]6 οὗ ουγ 

Κ, ποῖ ΞΔ Παρ [18 ΘΓ δἰ ταρ ἢ ΟἿ Ὑ δηὰ 
ΔΙΓΓΘΒΞΙΘΒΒ, ΒΏΟΥΒ 3617 ΘΒρϑοΐ! }Υ ἴῃ ἴΠ0 ορίβοάα 
οοηοοτπίηρ Οἰάθοη. 1ἢ ΟΥΘΓ ἴ0 ΘΙ ΡἢΔ5126 [Π6 
ςοῃίγαβὲ νν ΠΙςἢ ΠΟΥ͂ ῬΓΟΒΘΏ [0 106 ΒΟ ΔΠΙΥ ΠΊ68Π8 Οἵ 
ἴετβοὶ --- πὸ Πδηά8}] ΟΥ̓ θη τ ΠῸ [ο]]ον οα Αἰάθοῃ 
-- ἰδ σου τ]058 ΠΌΤ ΌΟΓΒ δηὰ γϑϑύ Γοβδοῦγοοβ Οὗ [ἢ 6 
ΕΠΘΠΙΥ͂ ΓΘ ΟἾςΘ ΤΟΤῈ ροϊπῖρα οὐ. Οἱ οπα δβἷά46, 
{δετα ὅτὸ τῆτος Ὠυπάγοα πη6 πῃ, οἡ ἴοοί ; οα ἴΠ6 ΟἸΠΟΣ, 
8 12 10} πὰ ΠΠΙΊΘΤΟΤΙΒ 88 8Π ΔΙΠΩΥ Οἵ ἰοσυιδί8, ΥἹ ἀ6 ΓΒ 
ΟἹ ΟΑπι6}8 σοπηῖ]658 88 ἴΠῸ6 βαπὰβ οὗ 106 Β68-ΒΒ Γ6 
(εἴ. ἀθονο, οπ εἰ. νΥἱ. δ). ΤῊΐβ σοηίγαβῖ τησδὲ ὩΘΘ 8 
να ἰπβὶπιοα οἢ Πόσο, ἔπδὲ εὸ [Π6 ψοπάογῆι) Π6ΙΡ οὗ 
ἀοά τρδῪ βίδηά ουῖὲ ἢ Ὀο]ὰ το]ϊοῦ; πᾶν Ιβγϑθὶ πὶδ 
Ἰοαστὶ {παῖ ΥἹΟΙΟΥΥ͂ ΘΟΙ6Β ποῖ ΟὗἩ Ὠπ ΕΓΒ, Ὀαΐ 18 
ἴ8ο γἱῆ οἵ σοά, δηὰ {πδὲ πὶ 4}} {ποὶγ σοηίς(8, 1 18 
156 δρὶτγῖς οἵ ἀοὰ ν|0 ἐπάονβ τποῖγ θπθ μι} 68 ΜΠ 
ΥἹΟΤΓΙΟΙ 8 ΠΟΙ ΓΆΡ, (πδ΄ ΗΘ Π]ΔΥῪ Το αδβίδη ἢ 8 Ῥθορίθ, 
ογ 8115 τδοσὴ ν᾿ ἢ ἴδασ δῃηὰ οοηξηβίοη, ποῖτν  δἰδηᾶ- 
ἱμξ τποῖγ τι Πὰς ἀπά τηΐρμι, (Πδλ 18786] ΤΔΥ θ6 
ἀεὶ νεγοα. (Αἀοά φονετγῃβ τηδὴ Β ὅθο ν1]}]. Ηδ [ὈγτιΒ 
[δὲ ποαγίβ οὗ θη δοοογάΐηρ ἴὸ μιἰβ πιϑάοτη. Ηθ 
Ταῖϑοα 106 ΘΟΙΙΓΕΡῸ Οὗ [86 ἔδτν ἀπ ἃ 81}8]} ἴο ΥἸΠΙΟΥΥ͂, 
διὰ Ὀτίηρβ ἴΠ6 ῥτουπα δπὰ ρτοαῖ (0 ρτίοῦ. [{ 18. ἢ]}8 
ΓΟ ΓΚ τἰδὲ αἰάρου τ ἢ} τῆτοο δυπαάγοα τθ ἢ ἀδτοδ 
ΔΙΊΔΟΚ τῃ6 ἘΠΟΤΤΩΟΙ8 τ] πᾶς ; ἷ8 ἀοΐπρ τῃδῖ, 88 
ἴδ6 δοϊάϊθτ᾿β ἄγεβπὶ δῃὰ 18 ἱπιουργοίδιοη ἱπάϊςβο, 
δδα Ἰογεθοαΐηρ Η]1] 1Π6 Πδδτῖ οὗἨ [6 ρῥγουὰ δηᾶ 
ΤαὶσῃΥ ἴοο, ἀπά οδῦϑο ἴδ (0 ἴδηῦ Ὀοίοσγο 1016 οοσὰ- 
ἴηρ σοῃῆϊοιϊ. 

ΟΓ. 138. Απὰ 886 Οἱάϑοι οϑίωθ, ῬθΒοἹᾶ, 8. ζτΏ8 
ἰοϊᾶ ὁ ἄσθαιῃ, ἙἘσοϊη (Π6 ΘΏΘΙΥ Β ἄγοδπι, αἰάθοῃ 
ὙΓΠ1 Ἰοαγη (10 ἔγΆπι6 οὗ πιϊπα ἴῃ τς ὉΠΟΥ͂ ΔΓ. 
Ἐὸγν {Π|5 οηὰ ἢθ ὙἼἽδ [0 φῸ ἰηΐο [6 ΘὨ ΑΙ ΡπΘηΐ, 
ΤΠΟΥΘΌΥ το ρογίοος ἢἷθ οὐ σοηἤάοποθ. Φε μου ἰδ 
Οοά οἵ τ6 Βοδίμθη α]50οθ. ΑἸτΒβουρῆ ΠΟΥ ἀο ποῖ 
ΒοΙοτο ἴῃ ΗΠ, μον τὸ χοῦ ᾿ΒΙΓΠΤΘΠἿΒ ἴῃ ἰδ 
δαπᾶ. Τὸ να8 Ηθ πἰν, δεῖ ὀυῖι 1Ππ6 ῚΡ Κπονὶηρ ἰϊ, 
Ταϊδθοα ἴθ ὉΡ δηά αἀϊτοςοϊοα {μοὶγ ὰγ. ὍΠΟΥ ἀϊ4 
ποὺ ἰοδτῃ ἴο Κπονν Ηἰἶπι ἴγοπι ἢ13  ΟΓΚΒ; δπὰ γοῖ Ηδ 
δΒόοῦθ δθονο ἵπποι, Κὸ [ἢ δι! οοπορα θα Ὀγ οἰου β 
διὰ γϑροσβ. Τῇ τηδηϊοβὶ (αοά ΤΠ6Υ 781] ἴο Βθ6 ὉΥ 
ἄγ; Ὀπὶ τ6 Ηϊἀάοη δπὰ {ΠηΚῆοννη πον βοοὶς ἱπ 
ἀγοδπιβ. ΑἹ] Βοδιῃοηΐβηῃ 8, ἴ0 ἃ οογίαϊη οχῖθηϊ, ἃ 
δτοαὶ ἀτθαπὶ; δπά ἴΐ 18 ἴῃ δοζογάδποο ὙΠῺ [8 
πδίατο, ταῦ 88 4}} πδοῃβ ἀγθδπ), 60 ἃ]}} ἀτὸ ἊἀΪ8- 
γῬοβοά ἴο ἥπά ἴῃ ἀγθδπὶβ 1:6 ἰπαϊοδ ἤοπ8 οὗ ἃ ἰάθη 
ἵπιῖ. ὙΠοὶν 1 ΟΥΡγείοσ ἀἰά ποῦ Κπὸν τῃ6 αοά 
οἵ Ττα ἴῃ Ὠἰπιβοὶῦ : Ὀαϊ Ηδ ΠΟ {π|τὴ8 ἴη6 ΠΑΙΙΟΠ 8 
88 ὙΤΑΙΟΤ-ΟΟΙιΓΒ68, ἢ] 18 τΠοἷν ΠοαΥῖβ, νἤοη Ηα Ρ]ΘΆ868, 
νεῖ ἢ Υἱδίοπβ δηα ἱπ οΥρΓοίδ 005 ἢ ἢάνα ὉΠοὶγ 
Τῖθο 'π ἐγ ἢ, Ηδηοο, θη ἱπ δογρίατε, αοἀ ἴτο- 
ὈΘΠΕΥ ἔδνοῦβ Ὠθδῖ ποι ἢ ἀτγοατ8 οὗ (τ, Ηδ 
068 ποῖ {ΒΟΓΘῸΥ ΒΔΠΟΏΥ ΘΥΘΙῪ ἀγοαπ; Ὁ ΟΠΙΥ͂ 

[1668 ἀγθάσηβ ἴ0 1 6 ηο6 {π6 τηθη ἡ Ποπὶ Ηδ ἴα κοϑ 
ὉπάοΥ ἴΠ6 ριίάδηοε οὗ ἢΪ8 ᾿ὶβάοιῃη, --- τὰ ΗΠ Ξ ἢ 6 
Κίηρ, [Ὁ0Γ ἰπβῖδῃοο, θη ἴΠ6 ΑΥαπιβδη, τπὸ ρνῃ- 
ὕδῃ Ὀδκογ δηὰ ὈΠΠ|6Γ, --- ὈροΔΏ86 [ΠΥ αἰγοδάν ες 
ΟΠ ἀγοδΠΙΒ 88 Β0 ἢ 88 Ὠἰαΐηρ ἃ ἀν η6 ταγθοσΥ. 
Ῥγέδβ ΔΡρθδσοα [16 ΠΙΟΙῸ δἰ μη οδηῖ, τ Πθη στοδῖ 
ουθηίβ ΘΙ ΤΩ ΔῊ Ἐ5Ὸν αἵ πδηα. Απὰ ἴῃ {Π6 σοηάϊ- 
οῃ Οὗ πιο] ΘΧο οι θη ῦ Ὦ]Ο ἢ ὉΠΟΥ͂ 8αςἢ οἰΓΟΌΓη- 
Βίδηςσοϑ 56 1268 ΟἿ ΤΠΘΉ, ΓΠΟΥ͂ ΔΓΟ ΠαῖΏΓΑ] δηα ἴὸ Ὀ6 
ἐχροοϊεα. Τῆι 6Ἰβονγῆοτο 8150 γγὰ ΠΘᾺΓ ΟΥ̓ ἀΥΓΌΔΠῚ8 
ὈΥ͂ ζΈΠΟΓΔ]Β ὈοίΌγο θ84116. 1,δοηΐάλβ, Ρ] αἴαγοὴ (οη 
ἡ οἀαμ [6118 π8, δα 8. ἄτεαπι Ὀοίοτο [86 8:16 

1 Ζ2Ζοθορῃυ δἷδο υβάοτείδη ες 1ὁ ἐμ 8: “ἀνθρώποις ἄβρω- 

τον." Ἦΐ ΓαΣΊΒΟΣ ἰπἰοτργοίβου, μονουθῦ, οΔἢ δοδΙΌΘν 6 
ζοϊϊοπεὰ. 

2 (ΟἿ ΤὭσπιροι. Τὰ» Σαπὰ απα ἰλε Βοοῖ, ᾿. 168. ....ὄ Τ5.} 
8 [ΟΒΡΒΉΎΟΒΙΗ: “00 ὑθηϊ τ 88 οχργοδεῖγο ΘΠ Ὀ]δμι 
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| οὐὗὁἩἨ ΤοΥΤΔΟΡΥΪςο,  ἈΪΟᾺ ἀἰβοϊοβοᾶ ἴο Ηἷπα [ῃ6 ξαζατο. 
ἀδϑβιϊπῖο8 οἵ τγθθοθ δπὰ ΤΠαῦοβ. ΧοΥχοθ δὰ ἃ 
ἀγθδπι Ῥχουοῦβ ἴο [ἷ8 ἀσοοκ οαπιραΐση ; δηὰ απ8- 
ἴλνιι5 ΔαΟΙΡ 8 15 βαϊά ἴοὸ ἤλνο ἀγθατηρᾶ Ὀοδΐίογο ἢ 9 
Ὀμτ116 οὗἩἨ οἰ ρσίρ, [Πδὶ ἢ νγα8 υοβι προ ἢ ΤῺ] 
(70... δοβοῖεν, οεπιογαδ. διιοι. Οἰδηίΐδ, ἡ. 23). ἵἰ 
ν88 ποῦ ὈΠΚΠΟΝ ἴο ἰπ6 ΜΙ ΑπΙῖοβ τῆι ΟἸάδοη, 
τοῦ ἢ θαϊ ἃ σοητοιηποά (06, ἸΔΥ οποδτηροά οἡ [6 
πιουπίαίη. ΤΠ μοου ἴα  ἄγοδη τηυδύ {ΠΟΓΟΙΌΓΟ 186 
ΙΏΟΤῸ ἐπι ρΓ688 [86 80] ἀἴοΥ ῈῸ ἀγδαπηοᾶ 1. 
Α σουπὰᾶ ὈΑΣΙΟΥ-Ἰοδῦ σοϊϑὰ 1561. ὙΠ παᾶστὰ- 

εἶνα, πον ϑιαπἀϊπρ 108. Β᾽ ΤΡ] ΟΥ̓ ἀπ γον, ἰϑ 

ΥΘΓΥ νἱν!α δηὰ ἔοτοῖδ]6. ΤΏ δηϊτπηδιο ΤΊΣΙ γροῦσϑ 
ἴὈγοο {1π|68δ.0. ΤΠ6 ἀγθϑλ ἰΐ361} 4180 ῬοΟΤΊΓΑΥΘ [.6 
οοηΐγαβι ΠῚ ὙΠΙΟΝ Ὁ ἢΔ8 ἴο ἀο, νυ ἢ ὩΠΟΟΙΩΣΩΟΏ 
ΟἸΘΑΓΠ6588. ΤΟ ὈΔΥ]ογ-Ἰοδΐ 18 (Π6 5γτηῦο] οὗἉ τοί ἢ- 
οἄπθββ δπα Ῥουθσῖγ,} ΟΥ̓ΘΓ ἀραὶπβῦ ἴΠ6 ἸΌΧΌΓΥ δηὰ 
Ὑ6Ά|1} ΟΥἩἨ Μιάϊδῃη. Ιπαΐροης Βοάουΐηβ, το ἢδνθ 
φοίίηρ, 6186, δἱ 118 ἀδὺ 5811}} διι δϑὶβὲ ὁ ὈΑΓ]Ὸγ- 
Ὀτοδά, σοὶ ΠΟΥ βοιηθιπιοδ ἀΐρ ἰῃ ροδίβ ἦε 
(ΕΒἴοιον, χῖν. 1008).23 Ὑὴὸ οδκθὸ οὐ Ἰοδέ 8 ἤθσθ 

οδοὰ 738, 6 ἰοῖτα νδτίουβ!υ εχρίαἰποᾶ. ΤῊ 
ἀοβηίτίοη οὗἩ αοδοηΐθθ, Ὑ8ὸ ἀογῖνθβ ἰξ ἔτΌΙα κ ν». 

-- Ὁ, ἴο ΤῸ]], δρθτὴδ ἴο Ὀ6 [86 πιοδί ᾿ΙΚοῖγ. ΤῈ 
τιοηὔοῃ οὗἩ [86 τουπᾶ ἕοττη οὗ τῃ6 Ἰοδῦ νγῦδϑ ποοϑϑ- 
ΒΑΥῪ ἴο Ὀτίηρ 18 ΤΟ] ]πρς υἱνίγ Ὀοΐοτο τι ἱπηδς- 
ἱπαιίοι, βϑίποθ 8411 ἰοᾶνθβθ ψογο ηοΐ τοιπά. ΤῊΘ 
ΑΥ̓ΔῸΘ οὗ [86 ἀδβογῖ, δοοογάϊηρς ἴο ΝΘ ἢν, 4 Κ6 ἃ 
τουηά Ἰππὴρ οὗ ἀοιρῆ, δηὰ ὈΠΓΥ Ὁ πῃ Ποῖ (0818 
ὈΠῚῚ] (ΠΟΥ (Ὠἰπκ ἰτ θακοά. ὙΠοη {ΠΕΥ͂ Κποοὶς οὔ 
(6 δβἰοϑ, ἀπά οαὺ ἴς (}εβολγεῖδ. Αταῦ. Ρ. 52). 
ποι ἃ Ὑτοοποα Ἰοαῦ 158 πᾶὶ ψηΐοῖ ([Π6 ΜΙα- 
ἸΔΏΪ 6 5668 ΤΌΪ Πρ ἴῃ 8 ἀτοαπμ. [0 5ἰρπὶβῆοβ 
Αἰάροῃ δπᾶ ἴβγβεὶ, ψο, ὈΥ͂ τοδεοη οὗ τποὶγ 6η6- 
Τηΐθθ, ΜΟΙ τοἀπορὰ (0 ῬΟΥΟΓΙΥ δηὰ αἰβῖγοββ (ςἢ. 
ΥἹἱ. 4). [ζ σομηθβ ΣΟ Πρ “ἢ Θραΐποῖ᾽ τΠ6 ΘΠΟΔΙΏΡ- 

ταοης (ὙΠ ΓΤΘ3), ποὺ “1π᾿ 1, 88. (86 ΘΧΡΟΒΙ ΟΥΒ 
δύο ἴδ; [ῸΓ ἴπ6 ἀγθδτὰ ἀορὶοῖβ [Π6 σοτηϊηρ οὐ ἢ. 

Απὰ [ὃ οαῖὴθ ὕο {86 ἰϑηῦ, ὉΠῊΤΙ ἽΨ. 77}ε 
ἴοπι -- ἢ τὴ6 ἀγίῖοϊο. 10 του ὰ Ὀ6 ΔῊ ΟΥΤΟΥ ἴο 
τη Κ ποτα, ἢ Βογίποδι, το ΤῸ] ον 8 Φοβορ 8, 
οὗ 16 ἴοπὶ οὗ {80 Κίηρ ; ἴου {Π60Γ06 ὝΘΓΟ ΒΟΥΘΓᾺΪ 
κΚίημβ. Ὁδὸ τοηΐϊ οὗ [86 ἀγθδπὶ βία παᾶβ οΟ] ]οο ν 
[ὉΓ ἃ}} {Π6 ἴθ 8 οὗὁ [6 Θποδηρτθηΐ; [ῸΓ [6 ὙΘΓΥ͂ 
ἰάφα οὔ [86 ἀγϑαπὶ 18 ται 186 το] ]πρ Ἰοα ΟΟΙ69 
ἰηῖο σοἸ] Πδἴοη ΙΔ 86 ΤΘη15 πῃ ροηογαὶ. πο ἴδηΐ 
ΔΙΌΟΥ ΔΠΟΙΒΘΥ 18 βίστιοῖς ὈΥ 1, [8118, δηὰ 18 τυγηρὰ 

πρ5ῖὰβ ἀονη. ὙΠῊΠ Ὁ), δΔηὰ “10 ἰθηῖ,᾽ 8}} 
16 τΟΠἴ8, 006 ΔΡΘΓ Δποίμογ, ἰδ ονεγιασιθά. ΒΥ 
τη 19 νεπαρδλαί, {Π 6 ΠΔΥΤΑΙΟΥ τοοδρ τ] αἴ68, 88. τ ἸΤΘΓΘ, 
ἴΠ6 ]Πἔἰπρ οὗἨὨ 1Π6 βθνοσδαὶ (θηῖβ, ΠΙΘΙ ἴῃ 186 νἱνϊὰ 
ἀτγθαπὶ υἱβίοι, ἴῃ ὙΠΟ. 41}1 ποῦοηβ οὗ {{π|0 δῃή 
ΒΡδ(α δ1Ὸ ἰογροιίεῃ, ΔΡΡοδέδα ᾿ἰκὸ τ186 ἀονγῃ 8}] οὗ 
ἃ 51} 6}6 τη. 

γεσ. 14. Απὰ διίβ 76 Ποῦν δρσυγοσθα. ΤΠΘ ἔδοϊ 
(παῖ ἃ ἔσιιο ἱηιθυργοϊδοηῃ 18 ρίνθη ΕΥ̓͂ ΟΠ6 ΘΟΙΙΓΑΑΘ 
ἴο ἴπ6 ΟΥ̓ΒΘΙ, πιυβῦ Ὀ6 ΒΡΘΟΙΔΙΙῪ ποϊορᾶ, ΤΠηδ ἢγθι 
Ὧ845 ποῖ δδκοᾶ, Ὀπὶ ΟἿῪ Τοϊαιθά ; 1η6 ΟἾΠΟΙ 18. πὸ 
ΒΟΟΙΠ-ΒΑΥ ΘΓ, θὰϊ ΟΠ]Υ ἃ σοἸηρδηΐοη. ὅ0 τρυοῇ τὴ6 
ΤΟ εἰ κηἰβοδηῦ 18 [86 ἔγδιηα οὗ πιϊπά ἴῃ ᾿ψὩΐσοἢ 1Ὲ6 
ἱπιτογρτοίδιίοη οτὶρίηαῖοβ. ΕῸτ ΓΠΟτο οχ δὲ ΠΟ Υἱβὶ- 
Ὁ]6 στουπά ἴοσ {ἰηΚίηρ 10 ροβϑῖθ]6 τπδῦ, ποῦ ἢ- 
ϑίδπαϊηρς {πεῖῦ ρτοαῦ ρονογ, ΜΙάΔἢ τηδὺ Ὀ6 ἀο]ἐν- 
ογοὰ ἰηΐο [6 πη 8 οὗ ἃ τηδη ᾿ἴκὸ αἸάθοη. Βαΐξ 

οὗ το ΜιΙαϊαη οβ, Ὀοΐης Ὠοϊμδδ; ἐμποῖνρ ἰθῶς τΗ ὑποὶρ 81} 
ἴῃ 811. ΤΠοΐν πὶτοβ, ὑποὶς σὨ Ἰάγϑη, [οἷν οδεῖ]9, (61 χοοάδ, 
ἐδοὶν γοδέιγο, ἰμοἷν ἰΓΘΑΔΌΓΟ, ΘΙ δὶὶ οοϊοοίδα ἰῃ ἐξ διὰ 
δυουὶΐ 11." -- ἼᾺ.] 



128 ΤΗΒ ΒΟΟΚ ΟΕ 90} 0Ε8. 
ὦν --- 3... - τ όσξ Ξε ὕω τ Ὁ ώ........ 0 0 0ῦϑ 0.00.0. (ὕ 
ὙΠ4ι ἀοεα ἀχίδὲ, 9 Δ εΥ}} σοπεοίοποο. ΤΉτσΟΌρΡὮ ] γεῖ [ΠΟΥ δἷδὸ δου δὰ, “ δνοτγὰ οὗ Φεμπουδὴ δὰ οὗ 
δέΥ ἢ γέεαγὲ ΜΠ δδὰ ραπάεγεά δηὰ τσοάάθῃ 
1εταεὶ. ΤῊΐ8 ἰ5 τ1π6 ἤγεϊ πιο, ἴῃ 41} [πο86 σϑδγυ, 
[Δὲ Γοδίβίδῃος 18 δἰἰορίεα. ΤὍΤμδὶ ἰῃ βρίϊε οἵ αἷ6- 
ἴγοββ δη Πι:ΠΊΕΙ͂ΟΔ] τα ΚΠεδθ, [6Γ56] γθῃ τ ΓΕΒ ΠΟΥ 
ἴ0 Ὀορίη ἃ ψχὰγ, πιυδῖ οὗ ἰϊ5.}  ἐχεῖϊο διϊσηὕὔοῃ δηὰ 
ΤΩΔΊΚα ἈΠ ἱπιρτοαυοη. ον Ἰοης Πδά ἴτ ὈδΕΠ, δίποο 
1δτδεὶ δὰ ὑπ πιγὶοὰ τ6 θδπποΓα οὗ [15 αοά ! β εἰν μα 
ι ὨΥ͂ ἰν ΔΙΤΕΔΑΥ͂ Βίδγι οα δὲ 186 οἵ τεεϊδί- 
β ϑῊ τοπιὶ 8 τ αι τἢζεὶ κὐρο  ἡ δε θεὶ ῖο 
Ἠετοάοιι" (νἱ]. 16), Αὐἴδ δ βαγ ἴο Χεγχοβ: “ Μοὴ 
δῖο ὙΟπὶ [0 ὕδ νυἱϑίιθά ἴῃ βίθεμ ὃὉγ ἱπηδρὺϑ οὔ τῆδι 
εἰ ἔνα τῃουσῆῖ οὐ ἀυτίης ἴδ ἀδν.᾿" ὉΠὲ ῥτίη- 
εἶρίθ ἀρριϊο8 ἴῃ ἐπἰ8 οδδα ἴὸ ὈΟΪὴ ἀγοδιηεῦ δηὰ ἰπ- 
ΚΟΓρΡγοῖοσ. τόδ δηὰ ἱπίεγργείϊδθοηῃ Ὀοτῖὴ τεβοεὶῖ 
[86 ἰοτοθοάϊηρβ οὗ δὴ 6ὙἹ]} οοηβείδηςο, σις Οοὰ 
ἷβ δροῦϊ ἴο ᾿υάγα. ῬὍΤῆδ ἱπίογργοῦβι σοι ραγοα ἴἢ6 
ΤΟ  ης Ἰοαῖ ψτἢ τῃς δποζὰ οἵ ἱάθοη. (ΓἢΠ6 Πἐἢ- 

Ῥβ8ε] οὐ ἼΞΣΤ, Ββεγα δρρ) θὰ τὸ τμδὲ πίοι σγταθο]- 
ἰχδα τῃ6 βνἼὕσοτγαά οὗἩ (ἰάοφοη (νθϑυ. 18), ἰ8. αἰδο πβοὰ ὉΥῪ 
της βαογεὰ Ὑτίτοῦ οὗ τς ἐσσογὰ πῃ ἢ Κορὲ 186 6ῃ- 
ΓΔΠΟΣ ἴο 1π6 σαγάοη οὗἩ ήοη. (ἀσῆ. ἰἰϊ!. 34.) Ης 
ἷς [8 -α οοπμ ἤπασβ 16 ἱπιογργοῦον --τ Γηὴ0 Τίθ68. ὮΡ 
ἀραϊπδῖ (86 ἀοπιϊπαιίοη οἵ Δ] ἴδῃ : ἀοθ8 ἢ6 νθηΐατα 
οὐ {Π8, δηἀ ἀτγοαπιοδὶ ἕδου {{1||8, --- Ὀ6 δ γα (Πδὲ Αὶς 
(οά (Βοηςα ἴπ6 δγίϊοϊα τ ΕἸΟἨ πὶ, βίποθ τίτδουϊῖ 
18:8 ΔΓΓΟΙΘ 1 4180 ἀδοίμπϑίο τπυγ οὐδ) ἢδ8 ἀ6]1ν- 
ογοὰ Μιάϊβη ἰηἴο ἷ8 ρόνγογ. ἷ 

γεγ. 16. οι αἰάθου Βεοασὰ 8. δι 
Οἰάδου ἤδδσβ ἰ8 ποῖ ΤΊ ΓΟὶν [Π6 ἱπιογργοϊδτίοῃ οἵ ἃ 
ἀγοδῖι Ὑγῃ]οἢ οοπῆἥττηβ ᾿ἷβ Ὀγίμητοθς ἤοροα. Τδὲ 
ἄἀγόδῆλ 5. οὔ ὙΠΙΟΝ ἰδ Θπουγΐος δᾶνο, δηᾶ ἴδο ἰῃ- 
ἱοσργοίδιίοη 18 {πο ὶγ οση. Ηθ ΠΟΑΓΒ ἰη ἰδ δ; 6Χ- 
ΓΟββίοη οὗ {πὸ ἴοηθ δηὰ τηοοά οἵὗἉ {ῃοῖγ πιὶπά8. Ηδ 
ΘΑΓΠΒ ἴΒαὶ [86 σοηβάδσποε οὗ [Π|6 ΘΠΟΙΠΙΥ͂ ἰ8 ΔΙγοδὰγ 
ὈγΌκοη μὲ [6 τοβοοομ δαὶ 15γπ6}᾽5 1,ογὰ 19 οπος 
ΤΠΟΓῸ ἴῃ ἴῃο δ6] Δ. Αϑβϑιοπίβϑιῃρά δηά δάογίηρ, δ δπὰ 
᾿ἰβ δι ἱοπάδηῦ ΠοΔΡ [Πϊ8 οπάογ, 85 στοαὶ δηὰ το] 88 
ΔΗΥ͂ Οἴποτ {πὶ ἀοὰ 88 βονγη εἶπα. ὙΠΟΥ ἴδε] (μὲ 
Οοά [45 ἀοπο ἐμἰ8 --- [ΏΟΥ 866 ἴμδῖ Ηδ ἴϑ ἰοδάεγ διὰ 
ΥἹΟΙΟΥ --- ὙΠ τῆ Δ κερίνπρ ΓΠΟΥ ΒΟΥ Ὀοίοτο Ηἰπ|.3 

ψογβ. 16-18. Απὰ δΒο αν ἀθϑὰ 186 ἴὮσϑο υη- 
ἀτοὰ σωϑῃ. Ἑποοιγαροά, ἰάθοη ᾿δϑίθῃβ ἴο δεῖ. 
Ηϑ ἀϊνίἀε8 ἢἷβ Βαπά ἰηῖο [ἰγθὸ σοι ραηΐοβ, 80 88 ἐὺ 
06 80]9 ἴ0 βυτγοιπαὰ {86 ΒοΟΒ(]6 δῃηοδιηρποηῦ (οἴ. 
γοΥ. 21). Ηο δί48 186 Π͵Ὸ σΟΙΙ ΘΠ Ἶο68 ὙὙΠ0 ΔΥῸ ἴο 
ἴΔ Κα (Ποὶγ βίδιίομϑ οὐ ἴμ6 ΟἴἾΟΓ 81468, ἴο δἰϊοπά ἰο 
δ δίχπδὶ, δηὰ μίνοβ τποπὶ [6 Ὀδί! ον. Νον,ν 88 
ἴο0 {Π|18 ΠΟΥ͂, ἸΒουρσὴ γογ. 18 ρίνοι ἴτ, “ ΟΥ̓ ΦοΠονδὴ 
δηά οὗ (ἰάσθοπ,᾽ γοῖ, δἰπσο γϑσ. 30 88, “ ϑιννογχά οἵ 
Φοδονδῖι δηά οὗ αἰάοσοη,᾽ 1 16 ονϊάοης τπαῖ ἴῃ [86 
ἴοττηοῦ νογβὸ ἴΠ6 ΟΓὰ “ βινοσα ᾿ 18. ἴὸ Ὀ6 Βυρρ]οα, 
Ἐὸν ἴΠ6 ἴπῦᾶ ΘΟΙΏΡΘΏΪΟΒ ὙὙΠῸ ΙΘ [0 νγαὶξ ἴον ἴῃ 
(υτμεῖ- Ὀ]αβὺ οὗἩἨ σἸάθοῃ δὰ [086 σῖτἢ ἷπι, οου]ὰ 
Ὡοῦ υπάεγοίαπα [16 ἸῬτογὰ8 οὗ [6 αἰκίδηθ ΟΓΥ, δπὰ 

1 ΠΡΟ γ) δ (Ῥέγεαι͵ 188, οἴο.) τορτοδϑῃ δ ροοίϊα ἢ γ (δ 6 
Ἰοτοθοάϊηρμ δῃηἃ ἄγοδτδ οἵ Αἰοδϑαὰ δοῃοθγηίηρ ἐδο ἱϊηροηά 
ἴῃς αἀἰθαδίον οὗ Χοῦχοδ  Ὀυϊ ἰδ ΣΩΟΤΔῚ Υἱον, ἰμδὶ δυο 
ἄγοαδσιδ ποθ ἰμϑρίγοὰ Ὁγ [6 οΥἦ] οοῃβοίθηοο οὗ πὸ σομηυδϑῦ- 
Ἰονίης ἐγτδηὶ, διὰ ἰμδὲ ἐμ6 ἰποιστιβοδηὶ ρϑορὶο τυ ρ δὰ 
Κἰγουχὴ Οοά, [6 παηης. 

3 [0ὰς βυΐδος ἐτοα ἈΓΊΪΙ 2)» δ α ρίαται, κηὰ ἐγβωρ- 
ἰδίεθ: “λὲν ποϑῃ!ρροὰ." ἘΤμὸ ὥστ [6 απἀουθίδαὶγ σἰησυ- 
ἰδτ, οἵ. ἀδη. σχῇ! 7; χχίν. δ2; οἵο., διὰ ἰδ 8ὸ γτοκεινδδα ὮΥ 
τηοδῖ βτδιαϊιλγίδηδ, 668. Ογανι. 76 Βοπι. 18; Ογθοϑυ, 176, 1 
Εύχεὶ, Βονότοῦ, Ὀοΐ ἴῃ 816 οχίοου δὰ ἴθ 6 ΗἨοῦτον 
Οοποοτάδηοο ἰχθδίδ ἐξ δα ρίυσαι. [10 818 Ιφχίοου, 4. σ-. 

το, Ὧθ δαγε: [ἰ τϑῦο; Ῥίαταὶ, φϑοπιϑεέσοου 

ὙΙΙΙΟΝ, τὰ μαῦρο ΓΊΣτΟΝ, βοιῃθεσοσ ἈὙΓΙ5ν.»-- 
15. ᾿ ᾿ δ 

8 [ὃγ. ΤὨοτηδου τοτθασῖκα (Σ,. δ᾽ 8. 1. 106): 1 Βαγο οἴου 
ΒΟΘΏ (0 ΒΙΩΔ1]} οἱ βρ οὗἩ πο πδίϊνοα οασεὶοὰ ἴῃ ἃ" ρ οῷ Σ᾿ 

Οἰάθοη " (νεγ. 20). Μοζϑουςσ, {Π6 οοπιηληα τυδὲ 
δυὸ ὕδδῃ Ἔχοουϊοα 88 ἰϊ νγδϑ ρίνοη ; 8ηἀ Ποπος ἴ86 
ἴδει πδὶ δοοοπίϊηρ ἴο τεγ. 20 Οἰάθοι᾿β ονγῃ οοῖ- 
ΒΔΕ )οἱμοὰ ἰπ 186 Ἰοῃρογ ἔοττη, ργούϑϑβ ἴδὲ ἴο 'δυϑ 

οτγχίπα! γ σίνεη. ὯΒα ΟΥΥ ἰϊρο] 16 ΥΟΙῪ 6Χ- 
Ῥγεβεῖνο. [{ 1615 [86 ΜΙάϊδηϊοβ ἴμδι τθ 6 βογὰ οἷ 
180 Οοὰ ὙΠΟδ6 ῬΘΌρΡΙΘ ἀπά (δ ΠΟΥ ματα ορ- 
τὐαρο, δηὰ οὗἩ [6 τηδὴ ὮΟϑΕ ἰμδὶρπποδηος ΠΟΥ͂ 

γε ἀδδβρ᾽βοά, γ᾿ ἢο96 ἔβα ἶγ [ΏΘΥ πᾶν ᾿Ἰπ͵υτοά, δηαᾶ 
σπο τγοῦσ ἢ αοἀ Ὀδοοπιοϑ [Ποῦ σομαύογοῦ, 15 δρουξ 
ἴο Ὀ6 ΒΨ ΌΠΠΡ ΟΥ̓ΟΣ 1Π6 Ὁ μοδαβ. 

ψέετῖα. 19-23]. Απὰ Οἰἄάοουῃ σϑσηθ ἴο ἐδο Ῥοσῶδχ 
δ οὗὨ 1) οδὴὼρ δρουξ 186 Ὀοκίπηίης οὗ 8 9 
ταϊ 16 χαίροις. ΕἼοτα [Π6 τηεπῦοη οὗὨ ἴδ τη! 416 
νδίσς, ἰξ Π88 Ὀθθη ᾿05Πγ ἱπίεττοά τπλὺ ἴμ6 πῖρθξ 
ἴὰυδὲ Ὀ6 οοπϑιἀοτοὰ ἃ5 ἀϊν!ἀοαὰ ἱπῖο ἴἤτος υδίσ δ. 
[τ νδϑ 811}} ἄδερ ἰπ 1π6 πῖσῃς σι βο Οἰάεοη ππάεγ- 
ἴΟΟΚ ἴΠ6 βύγργιδο. Τὸ τ ἀ16 δῖος ἢ τγ͵δ8 75ὲ 
θοσπη ; [86 δϑηιη 615, ἰδ 8 δά ἀθά, τ ρσοοὰ γρω.- 

βοη, μεὰ ἦπεὲ (ἸῸΝ νδαῃ βεὶ --- θυ δ 186 τω  ἀ]θ 
πΔΙΟἢ δἀνδποοᾶ, [Π6 δὴν Ὑόοῦ]ὰ θαρίη ἰὸ ΒΌΓ. 
Ργοαϊρίους τγῶϑ 106 δίδγιη {πδὶ βεϊχζοὰ οὐ Μιάϊαδσ, 
ΘΠ Βα ἀ6Ώ}γ [16 ττυτιροῖ οἰδηροὰ, [ἢ6 οὐ ΠΟ ΤΘ 
ογαδιοά, [Π6 εἰυπάνπες ΕΘ ΣῪ Ὀγοῖκο ουΐ, τ 
ἰογοποβ δ ὈΪασοὰ. . . . . Αροουῃίδ δ΄ὸ ποῖ 
ὙΔηΠπρ ἰπ [Π6 ΗἰδίοΟΥΥ οὗ οἴοῦ πδῦοηβ, οἵ δίπηῖδσ 
ϑιΓδίδ ζοιη5 δἀορίοα ὈΥ ὈΟΪ]ὰ σϑῦθγαβ. ἸὙδεῖϊαβ 6Χ- 
ῬΓΈ8806 Ὠϊτη86 1 7 οὐ {118 δι δ)οςΐ δοσ 18 ΟὟ τηδῃ- 
Ὧ6Γ (4ππαὶ. ἱ. 68, 4): “6 οΕἰδηρῸΓ οὗ τγυπιροῖβ 
δηὰ [86 σἸἰτῖοΓ οὗἉ ἀγτη8 (φοπια ἰυδατιμν, λυφοτ ἀγηιο- 
ΤῸ) ΘΆΒ.]Υ Ὀδοοπιο ἀοδίγυςνο ἴο ἃ ἴοο σγῆο {Βῖ κα 
ΟΠΪΥ οὗ ἃ ἴον, δαϊξδιτηοὰ ορροῃθῃῖδ; ἴπ6 ἸηοῦΘ 
πἀποχροεῖοα τἢ6 δάση, ἴΠ6 στοδίοσ 86 1068 (ςαὐε- 
ῥαπὶ μἱ τοδιι5 δοοιιπαϊς αὐἱαϊΐ, ἴα αὐἀνενδὶα ἱποαμίῖ)."» 
.50 ἴα Ἐοπιδὴ Μίπυςΐυβ Ἐιιι8 τοττ πο [6 ὅεον- 
αἰδϑεὶ, ὈῪ σδυβίης ἰτυμπηροῖδ ἴο θ6 Ὀίονσι ἔτοπι Ἀσποπςς 
1π6 πιουηϊδίη8 τουπά δϑουῖ, ἴΠ6 δουππά οὗ πὰΐςῖι, 
ἐς δορά ὈΥ [0 τΌΟΚ5, βρτοδά ἴδαγ δηὰ ἴοῖτοῦ (ΕἼΟα- 
τίη, Θιγααφετεαίίοοη, ἰϊ. 8). ΤῊΘ δποίθηι πδιυθα 
ΒΌΟΙ ΒΌΓΡΓβο8 Ῥαηὶς [ΓΓΟΥΒ, Ὀθοδῦβε Ῥδη ρμϊ ἴ[Π6 
Θποτηΐθβ οὗ Πομγβαβ ἴο Βίρης τι} ἷβ Βοτπ ὁ (εἷς 
ῬοΪγεδηῦβ, διγαίεφεηι. ἷἱ. πὰ 11.). 
ΤΏ ἴοῖτοῦ τ Ι ἢ φοϊζοὰ οἡ Μ|άϊδη τν85 ἱπ ὑπ 

Ὁ ἸΟΙΙῸΓ ἤἄοῃῃ αοά. ΤῊ ΐβ [πὸ δ᾽ πι|ρ16 παγγδῦνθ 
δοῖ8 ΤΟΥ τηοδὶ οἰ β8108}} 7. Ὑοσ. 16 δὰ δἰτεδὰ 
βιαϊοὰ ταὶ 41} μαὰ ἱσυτηροῖδ ἰπ (πεὶγ Ππαπάβ, δὰ 
το ἤογβ, τὶ [ἢ τΟτο 68, ὙΒΘΓΘΌΥ ΠπῸ πα ν85 Ἰεῖὶ 
ἴῸ6 ἴο 86 ἴπΠ6 δσνογὰ. Ὅογ. 20 βϑύβ, 8[1}} [ΟΓΘ 
ΟΧΡΙ ΟΠ, “ ἸΠΟΥ μδὰ [86 ΤογΟ 68 ἴῃ τοῖν Ἰοῖ, ἀπὰ 
[86 ττυπιρο 8 ἴῃ {πεῖν σῆς μδηΔ8. ὍΠΟΥ ἀϊὰ πος 
1.86 ἴ!ο βιγοσά, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ οὐοά, “ ϑιυνογὰ οἵ Φοβονυδὴ 
δηὰ οἵ ΟἸάοοη." (Νοῖ, Βονγονεσ, 88 1 Οἰάθοη ΟΣΘ 

Ραΐ οὔ 8 ρδιαῖεὶ πίμι Οοὰ: ΤἿΨ ΤΩΙ ἴὸ τὸ δ6 

οΥ᾽ δασίδιοσηι νοδϑοὶ δὲ υὐφας." Βαὶ ἰδ ὩΤΞ.) οἵ θα 
ἈΪΦΌΟΤΥ ΟΔῺ ΒΟΘΙΟΘΙΥ Ὁ0 “'Οἱ] Ἰδιηρα," ἤος σὰ ΓΤ 3 
πουὰ 6 Πιοῖθ δρρτορταἴῖθ. Α δοϊίον οχρίδιδιοῦ ͵8 δτῖρι- 
ξεαϊοά Ὁ 186 10] ον! οὶ ἰὰ βαιϊδιν ΒῶνΦ αι. (Ατέε. 
Οἰάδου): “1ἰ 6 οσυτίου ἰο δηὰᾶ ᾿ἸΔΣηρ6 διὰ ἐσθ᾽ ἢ τὸ 
ἴοξτ ἃ βἰτοΐδὺ Ῥυτροδο δὲ ἐμ 18 ΤΟΥ ἀδὺ ἴῃ ἔδο επἰτθοῖδ οὐ 
Οσεῖτο. Το Ζαδίξ οὐ Αχλα οἵ [ἢδ6 μο]ῖο0 εαστίοδ νὶΐ τα 
δὲ πἰχθξ, (6 ἰοτεὰ Ἡδοδ Ὀυτηβ, δοοῦ δῇοσς ἰἰ ἰα ποιοῖ, 
πιίπουϊ ἃ θδιο, θχοορίης τῇδ ἰδ ἰ6 πδνοὰ ἰδτοῦρσ ἴδ 
δἷν, θη ἴξ δι άϑη}}γ Ὀΐδ568 ΤΟΥ ; 0 [οτοῖοτο δηδπνοῖ (δ) 
ΒΩΙΏ ῬΌΓΡΟΘΟ 848 οὖῦ ἀδικ ἰδηϊθσῃ. ΤᾺς δυγπ “πῶ ἐδ 
ξογείἔπιει οπεεαίθα ἐπ ἃ 2ηιαΐ οὶ ον λαΤ, οὐ οονετοι υἱῖξι 
δοιροίπἰῃᾷ οἷαθ, πῆ δ οὶ τοαυἱτοὰ ἰο κῖτο ᾿ἰχἂϊ (1406. Δίοα. 
Ἑσνυρι., ἰ. οὨ. ἰν.)..".- 1. 
4Α εἰν τηδηθῦγνοΣ ἰοττίδοὰ ἔπ 6 ἸπμδΌϊλειδ οὗ Ηττ-. 

δὰπι ἰπ Αομαῖδ, πῆϑθῃ ὨὈὶοίδο Ὀδαίεχκοὰ ἰδοτ. Ῥοϊγαειυδ, 
1. 86. 



ΟΒΑΡΤΕΒ 

ἸΔΚο 45 δΌΡΡΙοσποητηρ 1.10 Ρῥτοοθϊηρ ποτὰ --- 
γῇ τῆδι οοτμχηϊ δὰ ἴο Οἰάσθοῃ ;᾽ ἴοσ ἱάθοι 88 
(8ὸ Ὑἱϑῖ Ὁ] 6 ὈΟΔΤῸΥ οὗ οὐ Β βιυογὰ.) Ηθηοο, 8150, 
ΥΕΥ. 21 Β6Υ8: “ΤΠΟΥ͂ δβίοοα (186 ἴτοορθ οὗ Οἰά60}) 
τοαπὰ δϑοῦϊ [86 Θῃοδιρπιοηϊ;᾽ ἑ. ἐ., [ΒΟΥ βἰδηά, 
οὶ οἱ δοτνίθο δίδοκιίηρ, θαϊ βἰ ΡΥ Ὀϊοπίηρς [μον 
Ὠππροῖβ ; γοὺὶ [9 ΘΠΏΘΠΙΥ͂ ἴδιο (0 “συπηΐηρ 

ΡΥ βτδηάβ οοπίγαβιδὰ τί ὙΤΩ Ὁ). σ0δὶ δ5 
ἱπ Φοβδιαα᾽ Β πιο 10 νγ8}}86 οἵὗἩ ΦουοὮο ἴ6]1, τ 116 
ἴνο ττυαμαροῖβ οὗ 16γδοὶ βοπηάθά, 80 Ποσὸ ἱϊΐ ἷβ --- 
“«Τῆοδα δον, (086 Βοά.᾽ ΤΟΥ͂ΤΟΣ δηὰ ἀἰβου ον 
ταϊοὰ τὴ Βουν ἰῃ τπ6 ΜΙάϊαπ 8} οδρ. [π ἴἢ6 
ἀδυκτιοσβ δηῃὰ ΘΟἢ ΙΒΙΟΉ, ΠΟΥ ΠΟ ἸΟΠΡῸΓ ΚΗΘ ὙΠδῖ 
18εγ αἰὰ. Ἡδποθρ, νοῦ. 232 δίδίεβϑ ἰδὲ “ πη]6 [ἢ 
ἴἤσοο υυπάτοά Ὀ]ΘῪ 186 ᾿Γπτηροίδ " --- [18 18 ἰπίθη- 
ὨΟΠΔΙΥ τοροδιθά, δηὰ βηιοννβ (πὶ (ΠΟΥ δΟΒΥΟΘΙΥ͂ 
πορθρα δα βυογὰ ἀραίπϑὶ Μιάΐδη --- [ῃ6 ΔΙ Δηἑῦο8 
τποῦρη τς ἸΠΘτ δου ο8 αἰ δοκοα ΌὈΥ Θποπλῖο8, δηἀ τοροὰ 
διηοηρ ἐδμοιηβοῖνοθ, ἴο0Υ “Φεμονδὴ 84 80ῖ ΟΥΟΥῪ 
ΤΆ Π᾿ 8 ΒΌΎΟΓΑ δραϊηδβὶ ἢἷ8 [6]οὐγ, δηά δρναϊηβὶ {Π0 
ὙΓΠΟΪΟ ΘΕΤΩΡ," ΟΥ 88 Ὑ06 ΒΑΥ͂, πῃ ο4868 οὗ στΙοδὶ Πς0Π- 
[ιδΐοη, “" δρϑίηδὶ ὁη6, ὁη6 ϑραἰηδβὶ 8]}.᾽" 
εχ. 392. Αμὰ ἴδπο ποαὺ δοὰ ἴο ΒοΙΒ .6. 88 

([9 Ἡΐουδο οἵ Δοδοΐδδ), ἰουσασὰσ Ζθσοσδ, ἴο 
ἴδ ϑᾶχο οὗ ΑΌΘ1- τ μο]δῃ, πον ΤΑΌΡα. 76 
ἀϊγος οι οὗ [86 δῖσμῖ, δηὰ τπ6 βἰπδύοῃ οὗὨ [16 
ῬΙδερϑ οὐρὰν υντῖ σ8} ΟΠ]Υ͂ ὃὉθ ἀρϑνῥαλυ εἰλϑς [86 οοη- 
ποςοη δ τὰ 8. ΘΟΙΏΡΔΑΓΙΙΒΟΏ Οὗ ΟΥΠΟΓ 
Το τυοηὔοῃ οὗ [6 ρἰδοὺβ πηῦδὲ ἤδΥΘ μαὰ 8. Ἰοςαὶ 
εἰσ ἰσβποο ἴογ ἐδ Το ον ΠΟ Ὑ88 δοηπδίη!οά 1} 
ἐποῖν οταδοη. Ετοῖῃ Οἷ.. Υἱῖϊ. νὸ ἰθαᾶσῃ (δδῖ [6 
Μιάϊδηϊῖοθ ἀϊὰ ποῖ 66 ἴῃ οπα ὑθοάγ, Ὀπὶ 'π βούογα) 
ἀϊνϊδίομβ. Γαδ 18 83 ἸΔΕῸΣ Ὅ6 οχρθοῖοά, βοοΐη 
[6 ΔΙΤΩΥ͂ γ88 οοτηροβοὰ οἱ ἀἰδογοηῖ {068 --- Μ|Ιά- 
ἱδηϊοβ, Ατηδ)οϊκίυθβ, δπὰ “Βοῃ8 οἵ ἴῃ Εδδι.᾽" 
ΤῊ εἴου ἴῃ δίρῃν ἰθ δ]9οὸ ἰηἀἰοαίθά ὈΥῪ 16 
διδίοσηοηϊ οὗ [86 Ρ͵δοθδ ἴὸ πὶ ο ἢ [μογ ἤοὰ. ΕἿἾγοῖ, 
1ΠΟΥ δτὸ δαϊὰ ἴὸ μδνὸ Πεὰ “ἴο ΒΘ. ἢ} 8} 8}, ὑο γα Γὰ 8 
Ζετοτδη," ὉΥ προ οπα Ἰ᾿ΐπα οἵ ἢϊμιῦ ἰ6 σίνοη. 
ὝΤΓΒΟΩ ἰδ ἷ8 Υ βδὶἃ (πδὺ τΠογ θοά “το ἴΠ6 οὐρο 
οὗ ΑὐοδΙ-τ πο, ὩθΔΡ ΤαΌθαιϊ,᾽ (06 ἱπίοη 0 
σἐδηποῖ Ὀ6 ἴ0 Ργοϊομα {86 ἤγθι ᾿ἰπο, τ Ὠἰ ἢ 8 αἰ γτοδα 
τεττηϊη δα ΌΥ [ῃ6 Ρ᾿ ““τονγαγὰδ Ζογοσαῖ,᾽ ναὶ 
ἃ βεοοπὰ ἴ8 ἱπάϊοδίθα. ὙΤ 8 δἷβὸ δχρ]δίῃϑ [86 
ΤΟ διΓε8 δαορίοα ὈΥ̓͂ Οἰάθοη. Βοίηρ Ὁπδῦϊο ἴο 
ΦΟ]ονς ὈΟΓ Ὠἰπιδα} ἢ, ἢ6 ς8118 οὐ ΕΡἢγδαῖπι ἴο σπξ οδ 
1:0 οἵδος 1ἴπὸ οἵ ἢΐρῃί. Το ΘποταγΒ οἴἶοσί γγ88 
ἴο σεαΐπ [86 ἴογαβ οὗ [86 Φοτάδβῃη. Τῆηδῖ οπθ [τοῦ ἢ 
ΜΉΘ Κίηρα ΖεῦΔΙ δὰ ΖΑΙιπιθπηδ τησδὲὶ ἢδνο 
Ῥαϑβεεᾶ («ἢ Υἱϊϊ, 5), βϑεΐπρ [ΠΟΥ δὰ [86 δῖἴαγί οἵ [Π6 

οἴδεσι, ἰ8 οὐ θην ἱπάϊοδιϑὰ ὃγ ΠΥ, “το- 

παγὰβ Ζοιοσδἢ." Μδηγ οοὐΐοοθ ματὸ ΓΙ 7.19) 
“τονᾶγὰ Ζοχοάδῃ," ααἰειλ Ὀοΐπρ βυνδιι πο [ῸΓ 
τειῖ. Ἐἰτηςἢϊ, ΒΟΥ ΘΥΟΥ, μετ ρταηε; 08}15. δἰ ὕοη 
(0 ἴμ6 ἴπο γ᾿ β.1 Βαὶ ὁυθὰ ἱπ ἴπὸ οαυ θϑὲ {{Π|68 
ΖεΣΘάΔῊ γγδ8 τεδα ἰπϑίοδαὰ οἵ Ζογογα], 88 ΔΡΡΘΔΓΒ 

ἔτοτο 3 ΟἼγοη. ἱν. 17, ᾿μοτο τὸ ἡπὰ ΓΡΑΥ͂Σ. 
Ἐτοτα δα βαπι6 ὈΒΒ8ΔρῸ οοτηρατοὰ ὙΠῺῊ 1 Κμβ. υἱἹ[. 
46, ἴξ 18 ονάοηςξ [Πδὶ Ζειεῦ ἣν ναὸ ἰἀσπεβοα τὲ 

ἸΣΞ, Ζογίμαη. Ἑτοπὶ δοῖδ ἰδ Δρρθᾶγβ ἴο Βδνε 
όσα αἰϊπδίοα ἴῃ 106 υἱοὶ οὗἉἩ 180 δοτγάδῃ, τοὶ 
ΨΟΓΥῪ ΤᾺΓ ἔγοϊη ΒΘ ῃ-δἤθδη (Βε]8λη) ; δῃὰ ἔγοτῃ ΨΦοβῇ. 
ἢ. 15, 16, ἐξ Τ,ΑΥ̓ Ὀ6 ἱπίεττοα [Πδὲ ΘΔῪ ἰδ [ΠΤ να 8 
ἃ ἴογα {πτοῦρη ἴπ0 τίνοσ. ὙΤΠὶβ ΟΧΡ ΘΠ ὙΥ͂ 
Μ|Ιάϊαπ τοοκ (ἢ ΐβ ̓μθ. ὙΠΟΥ ΔρΡρτοδοποά τΠ6 Τν ΘΓ 
ἔτοτα [80 ἀϊτοσοῃ οὗἩ ΒοΙἢ- 81 τ}. Βογίποϑι αἰά 
“6 }1 το σοηποοὶ τιΐδ ρΙδοα ὙΠ} το τηοάσχτ ΥἹ]}]} 
δμαπτίδ, τηοπεοποὰ Ὁγ Βοδίπβοη (1ϊ. 856), δηάὰ 81}1- 
πδιοὰ ἴῃ [80 Υἱοὶ οὐ ΒΘ 8ποδη. {61} 8 οὔ- 
͵εεϊΐοη τμαὲ ἰξ 1168 ποιὰ οὗ ΟἾ]θοα, 8 οὗὨ πὸ ἔοτεο 
ἸΠάΟΡ ΟἿΥ υἱοῦ οὗἉ [Π6 Ἰος 8) 168 48 ἀῦογο ἱπάϊοαϊδά. 
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Ζοτγίδδη (ΖΑγ ΔῈ) 18 τηοπεοηθὰ ἴῃ οοπηοσίΐοη ἢ 
ἃ ϑ'θςοοίῃ οἡ [Ὠΐδ8 βίάθ ἐιὸ Φογάδη (1 Κρβ. υἱῖ. 46). 
Τὸ τ 18 ἀΔΥ τἴπ0 Φογάδῃ 15 Ε- ΠΘΒΙ ΒΟΙῚΘ ΓᾺΪΏΒ, 
ποὶ ἔα ἤοτῃ Βοίβδῃ, πο ἢ ἃ. βιρροβοᾶ ἴο ἰπάϊ- 
οϑίθ 1Π6 8[ῖο οὗ ϑιυοοοῖὶ (Εἰτῆοσ, χυ. ἘΠ): ΤῊΘ 
Οἵδοῦ ᾿ἰπὸ οὗ ιρί νοϑ ἴΟΟΚ ἃ ἸηογῸ ΒΟ. [ΠΟΥ Υ̓ ἀΐτθο- 
ἤοῃ, “Ἰτονγαγ8 [6 οάρο οὗ ΑΡδ]- πῃ 018}. ΤῈῸ 
δῖηο οὗἉ (18 ρίδοθ, οοἰ ουγαϊθα 88 [86 ὈΓΓΙΏ-Ῥ]δοθ οὗ 
16 Ῥτορίιοῦ ΕἸΐβμα, 88 Ὀθθὴ ῥγοδογυθὰ ἴῃ [ἢ6 
Οποιπαδίϊοοη οἵ ἘΞπιδο 8 88 Αβελμαελαί (6. ῬατΓ- 

ἘΠ6Υ, Ρ. 8). ΤῊ ἔαςεὶ τπδὶ ὁ ΤΏ ΪΩ, οὐρο, ογ βιτβηὰ, 
8. ΒΡΟΚΘπ οὗὅ, ἰηαἰοαῖοδ λδα μι ([Π6 Ῥγόϑθποθ οὗ 8 
νὰν. Απὰ ἱπ ἤνεϊ, οοπηΐησ ἀοντῃ ΟΠ) Βοίβδῃ ΟΥ̓ 
Ζεγῖπ, ἴΠ6 ἢγθε υνοβίοστπι {τδι οὗ 186 7ογάδῃ 
τοῦ ὙΠῸ, 86. ἃ Ἶ δαΥ ἐν ΜΑΙον, ὑκξ ΕΙιοτ, ΧΥἹ]. 
432--448, ἴῃ ϑονογωὲ ρδβϑβϑασεθ). ΤΠ ἤιρίνοθ ἀΓῸ 
ΓΑΥΠΟΣ 864 ἴο δύο οοῖηθ ἴὸ ἴμ6 οἄψὸ οὗ Α6]- 
ΤΟ ΠΟΙΔῊ “ραν ΤΑΡΌΔΙἢ." ὙΤΏΘΓΟ 15 81}}} ἃ ΟΥ̓ 
Τυθδᾶϑ, ποὶ δι ἴγοπι ν δάγν Μα]θἢ, υϑᾶ8}}γΥ οοπϑβὶα- 
ογοὰ τῇ Ὀ6 [π0 ΤΒΕΡΕΖ οὗἉἨ 16 ΠΙΒΌΟΓΥ οὗἨ ΑὈΪ ΘΙ ΘΟΒ 
(εἰ. ἰχ. 50), ἴον ὙΒΊΟΙ, ΒΟΎΎΘΥΟΣ, ΤΠΟΓῸ 18 πΠῸ ΟΟΙ- 
ῬΟΪΒΟΥΥ͂ στουπά. 

γ γα, 233-25, ὝΟἸάοοη δὰ ἃ ἀοῆηϊϊθ ρῥ͵δη οὗἉ ρῃ- 
Βῃϊ. ΤῸ ΟΔΥΤΥ ἰΐ οὐδ, Ὠ6 Γραυϊγεά ΠΟΤῈ Ππηθῃ ἐνὶ 
εἶ ἴἄγοο μΒαπάγοά ψῆοῸ δὰ βίοοὰ νι πἰπὶ ἰπ 186 
ΥἹοΐουυ. ὉὍηθ ΠΌΟΡΒ ὝΒοιη 6 μαὰ οΟἸ]οοῖοά ἔΓΌΤΩ 
Μδηδββοὴ, Αδῃογ, Ζαυυΐϊαη, δηθὰ ΝΡ Δ} (ςἢ.. Υἱ, 
85), του ρ ἢ Βα ΘΟαΌΘΠΕΥ ἀἰδβιηηϊδδοά, Δα ποῖ γοὶ 
ἀϊδθαπάθα. ῬΤἝΘΥ πον τοϊασηθά (Ζοῦυ! πη ΟΠἹ]Υ 18 
ποῦ ΠΔΠη66), ἀηὰ δ885ἰϑίθα ἴῃ ἴ[ῃΠ6 Ρυγβαϊ. Βαϊ [0 
ΟΥ̓ΘΓΊΔΚΟ ἴ[Π6 Μ|ιαϊδηΐϊοβ οὐ ὑοῦ θεῖ σϑτη 618 γγ88 
Ποῖ 8 ΘΟΘΑῪ ΙηΔΙΟΓ, [1 ποῖ ἱπίθγοθρῖρά, ἴΠο860 οὗὅ 
[Ποῖ ὙΠΟ ἬΤΟΙ ᾿δϑίθηΐῃρ 8οι (τναγά, νου] μοὶ 88 
ΒΔΙΟΙΥ ΟΥ̓́ΣΡ {Π0 Φογάδη 88 Κίηρβ Ζθῦδ}} δπὰ Ζαε|- 
ΤῊ ΠΠ8 δὰ ἀο0π0 Ὡ6 ΔΓ Βοίβαῃ (αἱ ΖογΠ8η). Οἰάθοη 
᾿ιδὰ ΤΌΓΟΒΘΟΙ [Ὠΐ8, Δη ἃ μα ΘΑΥΙΥ δοηϊ ἃ Τηρββᾶρα ἴ0 
ἘΡΒγαίπημ, οΥ̓Ὸσ ὙΟΒΘ ΟΥΓΙΓΟΙΎῪ ἴΠ6 ἔιρίῶνο Ὠοϑὲ 
ὙῸΒ ἵπρ, ἴο “ 86120 [1:6 Ὑγδίθιβ 88 ΓᾺΓ 88 Β6ιἢ- 
ὈΔΓΘΔἢ δηὰ ἴπ6 Τογάδη.᾽" ἘΡῃγαΐπὶ δοῖδα ῬΓΟΤΩΡΕΙ͂Ν, 
δηὰ ἃ ρμϑιῖ οὗἩ [0 Μιαϊδηϊοθ τοτὲ οὔΐ οὐ ΤΠθ 
“ ὙΥΘΙΟΥΒ ὁ ΟΔΠ ΟὨ]Υ ΠΊ6Β1) ΒΟΙῚ6 γοδίργιι ὑγὶ δα ἰΥΐοῦ 

ὙΠ. 12-55. 

7] οὔ 1π6ὸ Φοτγάδη ; ἕογς Οἰάθοῃ᾿β οδ᾽οοϊ 18 10 Ῥγενθῃς 
(πὲ Ὀοὰγ ΟΥ̓ [16 ΘΠ ΠΟΥ͂ Ὑΐο ἢ ὉΥ Εἷ8 Ῥαγβαυν ΠΒ 
[68 ἔδιι8 [ΔΤ Κορ ΔΎΘΔΥ ἔγζοτῃ [Π6 Γνοσ, ΠῸπιὶ ραΐῃ- 
ἴῃς ἴὸ ἸΟΤΤΟΙ ἰογάβ ἀπά ογοββίηρ οὐοῦ. Ηθ ἴδ το- 
ἴογο ἀοβίτοβ “ [6 υδίουθ "10 δ6 δ86ϊ]Ζοά “ἴ΄ὸ ΒεΙἢ- 
ὈΔΓΆἢ." ΤῊΐ8 ἤδη ΒΟ -ὈΑΓΔῊ οδπηοῖ ν76}] μΑΥΘ 
οὐοϊηδίοά ἤγοιῃη ΒΟ ΔθΑγδἢ (Βογά-Ποῦδ6). [1 

ἄοοβ ποὶ δρρϑαὰγ (μδὲ τῃ6 Ἰοιϊσ 9 δα8 Ὀθθῃ 

ἀτορροὰ ους οὗ ΣΤ 9.2. Βοείάοβ, ἐΥ ΒΒ -θα- 
ΓΔῊ τηοδης “ Εοτγα-Που86,᾽ [μ6 αἰτγοοῖίοι “ τὸ Βοῖἢ- 
ὈΑΥΔἢ " ποι]ὰ ἤανο ὈΘΘῺ ΒΌΡΕΙΠΌΟΙΒ ; [ῸὉΓ ἴπ ἴμδὲ 
σ886 ἴΠ6 βοίζατο οὗ ἴπ6 Φοτάδπ ψου]Ἱὰ μαγο ἰπε]πἀοᾶ 
(δὶ οἵ 6 ““τδίοσβ ᾿" δηὰ {πΠ6 ἰογὰ. Οοπ τπ6 ΟΥΠΟΥ 
Βαπὰ, ᾿ξ ννᾶ8 ᾿Ἰππρογίδηϊ ἴὸ ρτγου δ ΤῸΓ ἴπ6 οτειρδ- 
τἴοη οὗἨ {Π6 ““ΑΙΟΓΒ,᾽ ΟΥ̓ Τὴ6 ῬΑΓΠΟΌΪΑΓ δίγολῃ) 1ἢ- 
ἰοπάρά, αἰοηρ 118 νυ μο]6 Ἰοηστῃ το 118 Βοιτοο ; Ἰοεῦ, 
ὙΠ116 ἰδ τῦδϑ σιιδτάδα ὈδΙονν, [ἢ ΘΠ ΘΠῚΥ ΠΟΙ] ΟΓΟ88 
ἦϊ αῦὔονο. Βοῖἢ-Ὀαγδἢ 8 τπογοΐοτο, ἢ Εἰ Ό 15 
δῃὰ Φογοπιο (ποινπαδί., Ρ. 104), ἴο Ὀ6 ἜΧΡΙαἰποα ἃ5 
“Ἠσῦδο οὗἩἨ Φτἴ6 ϑρτγίην," “ Υ 1} -Ποῖδο (ΠῸΠὰ 

ἜΝΙ οὐ ἼΞ), ἘΥ πίοι. τη6 παιταιῖνθ Ῥθθοτρεϑ 
Οἷα δηᾶ ἱπι}}} ἐσ 8]6. ὙΤΠΟΓΟνΉ, α͵8ο ζ8}] 8}1 δ΄ 
το [8 ἴ0 ἰάεπ τη 8 ΒΟ. θα ἢ ἢ [Π6 ΒοΙ᾿- 
ΔΌΔΓΘἢ οὗ Οτίροπ 8 γοδαϊηρ δὲ Φόη 1. 28 ; ἕοσ {παῖ 
ΑΥ̓͂ θογοπᾶ τῃ Τογάδη. τίροη να8, πούονον, Ἰοᾶ 
ὉΥ ἃ πρὶ οΥἶτῖς 8] Τρ] ὴσ [ησιολὰ οὗ ἃ τε αν 
πὸ ῬΘΟρΡ]Ο οἵ Ἀΐ8. ἀλὺ ἀοι 1688 ἐροκοὸ οἵ 8 Βεῖ 
ΔΌΔΥΔΉ 1η ἴΠ δὲ τορίοπ ; δπὰ (18, ἢ ΠΟ] ΟΡ ΘΠ δηὰ 
ἴῃ ἴᾳεῖ, γὰ8 ὁπ6 ἀπά {Π|6 βᾶπηο γι ΒΟ ΠΔΩΥ. ΕῸΓ 
ἐιΐθ τγαηβ- Φογάδηϊς ΒΟΙΒΔΗΥ --- ποῖ τὸ Ὀ6 οοίοπηαθα 



180 ΤΗΕ ΒΟΟΙΑ ΟΕ σ0)᾽} |σεξϑξ. 

πἰιἢ τΠδὲ ΠΘΑΓ ΦοΓΌΒ4]6Π) ---- ἰ8Β Ὁ Ὀ6 ἀεγίνοα ἔγοιι 
ΔΒειλ-αἰη, 36 ΒοΙ"Όγ ἢ ἤοπι δδείλ-δεεν, πὰ ᾿ἶκὸ 
δα Ἰδίθοσ βἰστῆεβ “Ηουβο οἵ ἴ"6 ϑργην,"- 

ἴηῖ ἴο ΜΕΘ 1 (Οὐτη ΥῪ αἰτγοοῖοα διιθ ἤθη ἴῃ ΤΩΥ͂ 
“ Βετίοὐξ δὲν Ζἐεπαπ (Βοτ]ῖη, 1864). 
Το ΕΡρἢγδι πιἰἴδ5, ἴο ΤΠ οἷγ σζτοδὶ ξίοτσ, ἐκ δ 

150 ὑγό Μιαΐαπῖτο ῥγίποοβ Οτὐοὺ δπά Ζροῦ. [ὲ νϑδ 
τὸ τουσασὰ οὐ τπεῖγ ργοτρὶ οὐϑάϊεποθ. ὙΈΓΥ βαρ- 
ἀεδῖινο 816 ἴῃ6 ΠΑΠιοδ, ὉΠΟῸΟΥ προ [8656 ἔνγο 
ἘΡΡΟΣ οὗ τ18ὸ ἀδβογὶ δὰ ρδουύθδρθ Ὀθθη οδρϑοί 
τοϑοα - “ ΟΠ δηὰ " Βανεη." Απιοὴν ΟἾΒΟΓ 

ὨδΙΟἢΒ 4180, [8686 Δη πη 418, ἔγϑαυ θη Ὑ5 οὗἩ ἀ660 1816 
φρο δηἃ ΘΕΟΡῸΓ δἰἰοπάᾷαπίδ οἡ ὑ810|6-8 6146, ἢδΥΘ 

ΓΙΒηΘα δγηϑηο5 [ῸΓ ποίδὰ ὙΔΙΤΟΓΕ. Το 
ΑΥ̓ΆΡΒ, Ὀδοδιιδα [Π6 τανθὴ [Ὁ]]Ονγ8 ἰη ἴπ6 παῖ οὗ 
σδγάνδηβ, 68} πϊπὶ ἰδυ-ηιίγκαί, ΔΊΟΥ οὗ {6 
ϑν2 Οδπιοὶ, οὐ 7ὑ0π-Βετευπ, δόη οὗ [Ώ6 δυτηρίοτ- 
Ὠοῖβ6. Νοιονσίθυ, αἵ 4]1 ὀνθηΐβ, 18 186 ΟΠ ΠῸ- 
ὥοῃ οἵ “αν δα 701. Οὐουρὶοὰ ἱπ {16 58 π|6 
ἯΔΥ, γὸ Ηπὰ ἰμὲπὶ βδογοὰ ἴὸ ἔμθ ϑοδπάϊπανίδῃ 
Οἀϊη. οι τάυθῃβ δηὰ σοΐνοθ ΓΘ δ|80 ΘΟΠ86- 
εγαιϊθὰ ἴο ἄροῖο. [ἢ [8 οδυ]γ Βοιϊαδη Ἰορεμάδ [ἢ 6 
ἩΟΟάρθοκΟσ (ρισι) ΑΚ [π6 ρἷδοθ οὗ ἴπ6 σαύυθῃ 
88 ΠΟΙΏΡΔΠΙΟΙ οὗἩ [Π6 πο], ἀηὰ Ὀοτμ ὈΕΙΪοΩς ἴο {Π6 
Οοά οἵ αν (εἴ. τὰν ϑοῤαπιὲγ, Ετέ, 1856, Ρ. 108). 
ΤῊΘ Αὐδὺβ μῖνθ τὸ θολὰ (86 Ὀἱγὰ διὰ 186 ᾳαδά- 
τυροὰ {πΠ6 σομμηοῦ Ὠδπιὸ 7όποί- Εγάλ, ὅοη οἵ 186 
Ἐδειδ (Ηδιησηοῦ, δαπιθη ἀδν Αταδεν, ἢ. 48). 
ΤΠ ἤλπο οἵ {πὸ ἀδεὰ τυδιρὰ ἰϊδ6} 7 ἴῃ Ἰοοα] 

ἀοαϊσπδίομα, δηὰ {6 Εδνοη δ ἤοοκ δηὰ ΟἹ ΓΒ 
ὙΜΊΏΘΡγεδ6. ΘΟ πιθτηογαῖθ ἴΠ6 αἷβ οὗ ΜΙάϊΐδη. 
ΤΊ Οάνγεοθα Ἰἰκοννίβο βροδκϑθ οὗ ἃ Βδνθη β τόἊκ 
ἷῃ {πο (χὶ, 408), τ ῃϊοῆ πᾶῖῆθ [80 δε ο]δδὶ 
ἀοτγῖνοβ ἔγοιη δ ἴ]]6ὴ ΠυΠΓΟΓ ἐκ Βοοβιαγί, ΠΠίστο- 
βοίοοι, ἰδ. 208} ; δηὰ 1[Π6 086 οὗ {Π0 ἀογδη αδεη- 
δἰεῖη,1 ἱδ ὉΠαΘΠΪΔΌΪΙΥ δηδ]ορουθ. [ἷῃὼ ἔμ ΟἿδΠοΥ 

ΠΔΙΏ6, δι ἴδττη ἡεξοὺ (32. νεῖ πθ- ργεδ8) ἰδ δογτουγοὰ 
ἔγουλ [6 ΒΟΙΊΟΥ ἔοσιῃ οὗἨ ἴδ οὐ͵οοῖ ; βοῃοο, 10 
ὨΔΙ1Θ ἰδ ΠΟΙΘ Θαυϊναίοπίὶ ἴὸ ΥΟἸ 5-.016. δ μαΐϊαῦ 
Εἰ δίοσῖ 8] δ᾽ 5:08 ΔΙῸ βιρροβοά ὈΥ [86 Οδϑστηδῃ 
Μιυια ἴο 116 οοποθαὶθὰ ἴῃ ὑξοιτηο (το υγηηο, 
δἰ αἷῃ ν, διίερ64) δηὰ πῃ Ὠγβο θη} }8 (εἴ. Οτητ, 
2. Πείάκπε., ρῃ. 155, ἐς 

Ιῃ Ηδυτγᾶη, ῬΥεἰχβι ἰη ποδγὰ {ἢ ἢδπιο ε]-Ο τὺ, 
186 δνθῃ, δρρ]!]οἀ Ὁ ἃ δρθηΐ υ ]οϑηο (ρ. 16) ; δπὰ 
Ολ81]6 ΙΚοσοκ, δὲ 186 βουὴ οπὰ οὗ ἴδ 868, 
Ἧ88 (816 Η]8ηΔ] ροσαῦ, Βδνοη β- δ5116 (Εἰτῦοτ, 
χίν. 1042). 

ΤὨΣ ἱπιροτίδηϊ τοιμδτὶς ἴῃ νον. 25, [ῃδὲ ἴπ6 Ποϑὰβ 
οὗ τπ6 ὕψοὸ Ῥσίποοθ γογὸ Ὀτουρῃῦ το αἰ άθοῃ “ [ΤῸΠῚ 
Ὀεγοπά ἴπ6 Φογάμη,᾽ ἱπάνιοοθβ [86 ορ6 δὶ {πὸ 
ΠΒΤ16 δΔηὰ Ἰοσδιίοη οὗ ἴῃ6 “Βδνοπ᾿ Β-ΤΟΟΚ ᾽᾿ ΠΙΔΥ γοῦ 
6 ἰγβοθά, ὙΠ6 " νγαῖογβ " νος ἘΡΒγαῖπὶ οσσα- 
Ἰϑὰ, πηϑὲ πᾶν ὕθθῃ 056 ΠΟῪ Κποῦγῃ 88 ἮΝ 8 ε]- 
δια. Βοῖονν {π1|8 ΨΔΟΥ, ΠΟΘ 19 ἴ0 18 ΑΔΥ 8 
ΤΟ ἢ υδοὰ ἰοτὰ (ΕΟ, χν. 449); νι ῖϊ6 ΟΥ̓ΕΓ 
Δραϊηβῖ 1, οη [ἢ Θαβίοστι ὑΔηΚ οὗ 1η6 Φογάδῃη, ἔῃ 6 γὸ 
δ ἴΠ6 βῖθορ μοίρειῖ οὗ 9606] ΑἸ]ὰπ, ονϑυϊοοκὶπρ τΠπῸ 
ΟΠοῦ, δηὰ σοϊητηδηάίηρ ἴῃς οοηῆποηξ νδ]]ουβ (Εἰτ- 
ἴογ, χν. 869). Οπη 1815 μοῖρῃϊ ποῦ τὸ ἴδ ταΐῃ8 
οὗ ἃ σ45116, οΥ̓ ψ πίοἢ [Ὀγδῆϊπὶ Ῥαβῆδ 801}} δυδὶ]οα 
᾿ἰπη561 τἴἢὸ μοϊὰ τπ6 τοῦθοῦ Ὠογάδβ ἴῃ Ἵβοοῖΐ, δηά 
ὙΠ ΙΟΝ (δοοοτάϊπρ ἤο ἴμ6 τορογὶδ οἵ ναγίοιιβ ἴγανοὶ- 
Ιεγβ οὐ τηΐβ γοῖ υῖ ἱπηρουίθοι Υ Κηοτγῃ ἰοοΔ] 1 Υ) 

Οθοτὸ ἴπ6 πδπιὸ οὗ Καϊδαῦον Εδοθδά, οΥ ἄδθυα. Τὴθ 
ἘΡΒΓΑΙπιῖ68, ἘΒαγροὰ ἢ ἢ οσσυρϑῆομ οὗ [86 
Φογάδῃ, δὰ ογοββοὰ οὐὸῦγ δηὰ βοϊχζοὰ οἡ 1Π}8 ἱπὶ- 
Ῥογίδῃϊ Ῥοϊῃϊ ἴῃ Τγάου ΠΥ ἴ0 οοτητηδηὰ [6 Φοτ- 
ἄδῃ νϑ ον. Ηστο ΠΥ οαρίαγοά ἴῃ6 ῥτΐηοο8 “ Βδυθῃ 
διὰ ΥΥ011. ὙΠῸ “Τξανθη Β-ΤΟΟΚ ἢ 88 81}}} Κπο ἢ 
ὈΥ 18 πδῖηθ ἴῃ 16 ἤπιο οὗ [βαΐδῃ (666 οὗ, χ. 26) ; 

1 Α»Ἰδοο οἵ δι Ὡδιγοὸ ὁοσῦτα ἴῃ δίς μα 86 Φασὶ 8 ἰδο 
φιονθηι ἢ ὁδοϊυν (ὐτευδιωδησ, 11. 768). 

διὰ ἴῃ [μ60 οοττυρίεὰ ἀεεϊχηδῦου Εδρυδ, ἃ βἰτ- 
1 ατῖν οἵ ϑουπὰ πιὰ Οτοὺ οὐ αὐτδὺ τΔΥ ὃ ἴγδοθὼ. 
ΤῊΘ ἐχρίοϊς νγὰϑ δεν δηὰ ἰοτίπηδιθ. Οἱάθοη τι 
δα Ῥητβηϊ ΜΠ 6.[1}} οὐ [8 αἰ οἵ 180 Φοτάδα :; 
ἀν ἢ ΒΘ ἯἨὧΔΒ τη δ κίηρ 8 ΒΑ] ῬΘΙΌΓΟ οτοθδίηρσ ΟΥ̓ΘΣ, 
16 ΕΡὨγαϊμτοδ 6ΓῈ ΔΙΓΟΔαῪ σοτυγηὶηρ ἰπ ΠῚ ΡΒ 
ἤτοι ἴῃ Τρροαῖῖζθ βῆοσο, Ὀπηρίηρ τ τδοπλ (ἢ 6 
μοδάδ οἵ {16 δἰαἴη ργΐηοοθ. 411} οἴ ογ δχρ] δηδίίοῃα, 
85 ἰὈυπἀ διποηρ ΟἾ ΒΟΥ ἰῃ Βογίποδυ δηὰ Κεῖ] α]5ο, 
[Αἱ] ἴὸ ΒΑΙΤΩΟΏΪΣΟ δδ Εἰ δίδο ΟΥἹῚ 1} [6 οοπηδοίοσι. 
ΤΠῸ πδισδίοῦ ἀοδίρποαϊγ δἀ8 1Π6 ψογὰδ “οτ 
Ὀογοπὰ ΦΔοτγάδῃ,᾽" τδὲ ΤΟΔΟΥ ΤΏΔῪ κπὸν μας 
Ἐρμγαῖπι δὰ ραϊποὰ (86 ὅτεαῖ {πππιρ, δείοτθ 
ΑἸάοοῃ οου]ὰ 8ὸ τπρῦοῖι ἃ8 Ἑ“ἸῸΒ5 18:6 νεῖ. ΤῊΣ8 
Ῥδβϑϑίηρ' ΓΟΙΏΔΥΪ 6108 ἴο ὑγὰ 106 τοϑάοσ [Ὁ 1 
ορθηΐπρ πασγϑνο οἵ Ἂἢ. υἱῖ. [1 ἰογοϑῆδάαονβ "ὩΏΘ 
Εν δηὰ 5 ἔἤβιπδδα οὗ ΕΡγαὶπι. ΕἼΠα]]γ, τ δὲ 
ῬὮΓΑΙ 88 θογοπὰ [ῃ6 Φογάδη, δὰ τποτὸ σὰ 

τυγοὰ τπὸ Βοδῦ]ο οἰ δἰ ΠΒ, 15 ουϊἀοπῖ ουθῃ [ΤΟΠὰ 
πολ (νοῦ. 25), “ΤΟΥ Ρυτβαοὰ ΜΙάΐδη ;᾽ ἴθ0ὉὁἮ δδ 
ὑπο Υ μοϊά ἐΠ6 Φοτάδηῃ δηὰ “16 νγδίθυβ, {86 Υ οοτεᾶ 
ΟὨΪΥ Ρθτδασ [8086 ὙΠῸ δὰ ρμαδβϑδοὰ 1Π6 ΤΕσ. 

ἨΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΛΔΙ, 

Αἴον μἷ9 ὅγεὶ ΥἹΟΙΟΓΥ ΟΥ̓ΟΡ ἰΔΟΪΔΙΤΥ ἴῃ Ὦ18 (δίθοτ᾿ 8 
Βοῦδο, Οἰάδθοη ᾿88 ΘΟΌΓΑΣΟἝ [ὉΓ [πὸ δοοοηὰ, οὐδε 
Θπδηΐο8 ἰη {Π6 δοϊὰᾶ. ΗἨδσ δβοοῖβ ἴῃ ἔδινν, ποῖ τ) 8 
ἸΔΩΥ. Ηο ΚπΟΥΒ ἴπδὶ ποὶρ οοπιοβ ἤοιῃη σοά, 
ποῦ το τΠ6 τ] υάθ; δηὰ Ὀθοδαθο ἣθ Κηονῦδ 
118, 6 Θοπαποῦ. ΤῈ ΘΟΌΠΙΪ6δ68 Ποβὺ οὗ δῃοσῖθη 
ΥΔηἑΒῆ685 ᾿ἰἶτο ἀπ8: --- Ποῖ Ὀθοδῖι86 οὗ δἷ8 [ἢγϑο ιλῃ- 
ἀτοά : 116 ὈΟΥΤΌΓΒ οὗ αοα ἀΐδδοῖνο [ἤοτη, δηἀ ἔτι γι 
[π6πὶ δρζαίπι ὁδοὴ οἵμοσ. ͵ουΌΏ 688, Οἰάθου νγῶδ 
8180 ἃ Πετὸ οὗ ἴΠο διυοσὰ δῖ ἦγϑι Οσοἀά ἀορᾷ --- 
1Ποη τη8η 8. ὙΠοΓοίοσο δ6 βυασοθοάβ ἴῃ μλλυλΑ τ τ, ἢ 
ἤοταῃ ἔγχει τὸ 1ἴαϑι. Οἰάθδοῃ 8 ποῖ θην οῦϑ οὗ χ 
88 ἘΡῃσγαΐτῃ ἴβ οὗ εἰπι. Τὸ Οοἂ Ὀεϊοηρ ἴΠ0 σίοτΥ, 
βγϑῖ δηὰ Ἰαδὶ. 

ΒΡ. λι,: Νον, πῆοη πὸ που]Ἱὰ ἰοοὸκ ἔδδς 
Αἱάοοιῦ βμοι!ὰ χῖνο ομασρὸο οὗ ν᾿ ποῖ ηρ ἐΠοῖγ σνόσάδ, 
δηὰ διδγρίπε ᾿ποὶγ , 8πὰ δευιίΐηρ (ποτ ἀστῆοσ, 
ἢθΘ ΟἿΪΥ ρίνεϑ ογὰϑῦ ἰοῦ ΘΙΏΡΤΥ μὲ ΟΠ ΓΒ, δηὰ Ἰκθας, 
δηἃ ΤΌ ΤῊΘ ογδοϊκίηρ οὗ [680 Ρἱ ΒΘ. 
8}8}} Ὁ πῃ γνἱ τιῖὶ8 Μιαϊδη ἢ Οἷδγ ; (ὮθΘ 
κί πα! πρ οὗ ἔδοθο ᾿ὲρσ}ν 8}}8}} Ἔχε στιϑῃ (86 ἸΣσὴς 
οὗ ΜΙάΐδη ; 1.680 ΣπΠροῖδ δουηὰ ΠΟ ΟἿδΠοΓ ἴδ 8, 
800]: Ρ6641] ἴο 41} [16 ἰιοϑὶ οἵ Μιάϊΐδη : [ποτ 4}}4}} 
ποοὰ ποιμίηρ θα Ὠοΐδα δηὰ ᾿ἰχῆϊ ἴο οοπίουπὰ ἐπα 
ἸΏ ΠΌΙΤΏΘΓΔΌ]Ο στοῦ. Απὰ 1 Π6 Ρ᾿ ΟΠ ΘΤΒ, δὰ ὑτασὰ, 
δηὰ ἱστυπρο οὗ Οἰάθοῃ, ἀϊὰ 80 ἀδυπὶ ἀπά ἀἰβτωοδυ 
16 Ῥτγοιιὰ ἴτοορβ8 οὗ Μιάΐδη δπὰ Απλδίοκ, πο οδα 
ὍΘ ΤΠ Κ 5}.4}} Ὀ6 80}]6 ἴο βίδηὰ Ὀείοτε τ6 Ἰαϑὲ τδγ- 
ΤΟΥ, ὙΓΠογοίη [Π6 ἱσυτηρεῖ οὗὁἨ [80 δζβδηρσοὶ Β8ὴ 
βουπᾶ, δηὰ τ6 ὨΟΑΥΘῺΒ 8[|4]} ΔΎΑΥ ὙΠ 8 
ποΐδα, δηἀ [8ὸ ο]οτηθη δ 5}}8}} Ὁ6 ΟὟ ἃ βδηο δρουϊ 
ΟἿΓ ΘΑΓΒ΄ -- ΤῊΞ ΒΑΜΕ: ὙΤΤἤοϑθο ἴτὸό δηὰ ὑπο πῖΥ 
τῃουβδη ᾿8γ8 6} 1168 [ΠΔὲ 8} ΔΎΓΑΥ ΤῸΣ [ἘΔΙ, Ὑγ ΠΟΘ 
ἴπὸ δα} ΜΙ δηἶν5 βΒοά, οδὴ ρύσθιθ δὰ ΚΠ) 
1π 6, δα οδῃ ΦὉ] 1] Το δὲ [86 ποοΐβ, Ποῖ τθοΥν 
ἀυγεῖῦ ποῖ Ἰοοκ δῇ ἴῃ ἴπθ ἴδοθ. Οὐ δίρῆηι ργίνοϑ δά. 
Υδηΐϊαρο ἴο ἴΠμ6 ΘΟ ὈΪαϑὲ ΔΟΥΘΥΒΑΓΥ, Ἡ ΠΟΓΟΔΒ ΟἿΣ τῸ- 
βἰβίδῃςθ ἔολ!θ ἢ} (86 στοδίθδι. -- ΒΟΌΟΤΤ : [Ι͂ἢ τὲ 
τόσ], τ6 νος κοα δγὸ οἴθῃ Ἰοῖ ππᾶὰοσ [6 μόνοι 
οἵ ποεῖν οὐγῃ ἀθ] δ᾽ 0η8 δπὰ [ΠπῸ ΣῪ οὗ τιεὶς τη 
Ρδϑβϑίοῃβ, ἴο δνυθηρθὸ {πὲ οδτιδὲ οὗ ἀοἀ οη Θδο ἢ ΟἾΕΥ : 
ἃ Ῥογοά ἰδ ρργοδοβίηρ, τ μβθῃ 76 ἸΩΔΥ͂ ἀχρϑὸς ἵμδς 
ἴδιο ρῬεγβοου πη ἴ068 οὗὁἨὨ ΟΠ ΞΔΏΣΥ͂ γ1}}} ἀσβίΤΟΥ οἿ 6 
δηοῖδον, τ ἢ119Ὁ τπ6 ποδὶ οὗ Ι5Γ86] 8.4}} ἸΙοοκ οἵ, δε ἃ 
αΥΘ ΠΟΙΒΙΒΕ ἴο ἄο δυῖ ἢ ὑἱον (86 σππροὶ οἵ [86 
ξθεροις ς ΟΒΟΒΎΓΟΕΤΗ: Οἰάθοῃ 88 ΟἾΪΥ ἰἄγθο 
υηὐτοά τηθη, δηὰ (τί δι᾽ 8 ΘΒ ΓΟ ἢ 18 οΔ]]οὰ “4 11:116 

βοςκ,᾽ δὰ τῃοὶγ ἴοοθ ΔΙῸ ἱππυγῦϊο; αὶ ἐποῖν 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΥπΠ|. 1-9. 

ὁπ 688 ΤΥ ΤΙ δα Τηο]ξ ΔΎΔΥ, ἀἰθρεγθεὰ ὉΥ [Π|6 
ὕσθδίὴ οὗ σοα.---- ΤῊΣ ΒΑΜΕ τ λμο ῬΙΏς65 οἵ ΜΙά- 
ἴδῃ Γεργεδθωϊ [86 δρί γί [Ὁ] ὁποσηΐθβ οὗ τῃ6 ΟἸΠΤΟΙ. 
Ι5 ᾽ξ ΒΥ σδῆσθ (δὲ [ΠΟΥ ᾿τετο σδ]οὰ Οτονῦ, ἴ6 ΒΑ- 
γε, δὰ Ζοοῦ, τ6 ΟΙΣ1 ΤΠ δνυρη 8 οὐ ϑυρα 
τ 186 Το ἴῃ Π6 ὨἰΒίΟΥΥ οὗ ἴπ6 ΕἸοοά (6568 
(6ἢ. Υἱῖ2. 7) 88 δῇ ππο]οδη ὑἱτὰ (οἷ. [ον. χὶ. 15); δπὰ 
ἴα [86 Ν. Τ΄ τι6 Ὑ͵ΟΙΓ ἰ8 186 ΘΒ] οσὰ οὗὨ [Π086 781866 
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ἸΘΑΟΏΟΓΒ ὙΠ 0 ἴ68 Ὁ Δ3πἃ ἀθνοῦτ {Π6 ἤοοκ οὐ ΟἸ Γι. --- 
ΤΉΕΟΡΟΒΕΤ (88 αποιοά ὃγ  ογάβοτί) : αἸάθοη 
οὐθσοδηθ Μιάΐδη τ ππαψηθά δΒοϊάΐοτα, Ὀδδτίηρ 
ΟἾΪΥ ἱὑπιτηροῖδβ, ΌΣΟΙ 68, δηὰ ρἰλοἤογβ. 80 Ομ γίδι 
ΟΥ̓ΟΓΟΔΙΩΘ ἴΠ6 ΤΟ] ὈΥ ππδσιηθα Δροβίϊ68, ὑθαυῖηρ 
[86 ΤΡ οὔ ῥγθδολιιηρ διὰ [86 ἴογοῖ ΟὗὨ Σ}1ΓὙ806]68. 

Κρλτναϊπι δ ρῥγοια οομερίαΐπί απά ΟἸάδοη᾽  ιοΐϑ6 ξογδεαγαποε." 

Οβαάρτεξε ΥΠ|. 1-. 

1 Απᾶ το θη οὗ ΕἸΡὮτγαΐτι βαϊὰ ππίο Βἷπι, ΤΥ μαβὲ ἰμοὰ βογυθᾶ τ8 ἴππ8, (μα ἰΠοα 
ἙοΔ]Ποἄβὲ τ πού ψ Ἀθὴ | ἀἰἀβὺ ποῦ 041} ουΐ ἢ ἰο ὰ8 (μ4] ὑποῦ νγϑηίοδί [πταϑὲ σοίηρ] ἴο 
ἤρδὲ τι χα μνν (86 ΜιΙαϊαηίνοβ ἢ δᾶ (Π6Υ ἀϊὰ οἰΐάθ [αὐυδγτθ]} τ το ΒΒ ΓΡΙΥ 

2 [τ βοσρθηῦν Απαᾶ Ἀ6 βαϊὰ υπίο ἔμθση, δὶ παν 1 ἀοῃθ ΠΟῪ ἰῃ δοιηρασίβοη Ὁΐ 
γοῦαῦ 78. ποῖ {π6 ρ]οδηΐϊηρ οὗ [86 ζΚ͵αρ68 [οταϊὶ : οὗ [6 ρταρ68] οἵὗἩ ΕἸΡΗγαὶπι Ὀδίϊογ 

8 ἰδδὴ [86 νἱηίαρο οὗ Αδίτθζοῦ ἢ Οοα μδίβ ἀδ)ἱνογθά ἰηΐο γοὺσ μϑηᾶβ ᾿ (86 ργίποθβ οὗ 
Μιάΐδη, Οτοὺ δηὰ Ζθϑθὺ: δὰ τ} δὶ γὰ8 1 80]6 ἴο 40 ἴῃ ἐὰν ὑπσθς οὗ γουαῦῷΞ ΤΠθα 
(ΠΟ δηροσ [Θχοϊίθσηθπη] ὃ ψγ88 [οὐαΐί : 168. αρα ρα ἰοναγὰ 
μαᾶ Γοιιῖε: Παὰ] βαϊὰ ἐμαὶ. 

δρδἰη80] ἶσα, ΒΘ ἢΘ 

ΤΕΧΤΌΔΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Σ Υοεσ. 1.-- ΡΤ ἊΝ [310 ΝΕΥΣῪΣ 10 16 ποῖ ὨΘΟΘΕΘΑΙΥ ἰο ἑδχφ “2 1ῃ ἃ ἰδζαροεθὶ δϑώϑο, ὙΒΙΟὮ δἱ 

81) σναπὶδ ̓ ὲ μδ8 γα βοϊάοια. Τὴο ΓΙ ἘΤῚ) 5 δον ὉΥ δο ΟὈοοεῖνο οἰδτφο οἵ ἐμδὲ ΜΙΟΒ ἐδ Ῥατροῦδ βδἀἀτοθδοά 
δἴο υοὐϊδοῦ οὗ 

[5 Ὑοσ. 8. --- (Τηῖο γΟΌΣ μδοάβ,᾽ πὶ ἀορηδαῖθ. Ηδαοο ἐῃο ΗΘΌΣΟΥ Ρυὺδ ἰδ ἢτοϊ : ἸηδΟ ὙΟῸΣ Βαπάδ (ξ. Βδπὰ) αοὰ 
ξατο ἐδπο ῳσίθοοα οἵ ΜΙάϊδη,)" οἱο. --- ΤᾺ. 

δΎο:. 8. -- ΓΕ ΓΞ", 'κὸ ΠΝ ἩΠΓΊ, Ῥε. χχχνῇ. 8. ΓΤ ἀδιούθα υἱοϊδωι, Ῥδιυιίηβ δχοϊ οεαθας, 

, 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ, 

ἴῃ μΐβ ἀοδ)ϊηρ τὶ ραβεά-ρ ἘΡἨΉγαΐτα, ουθα 
ἴοτο [ἢ8η ὈΥ Πιἷ8 νἱοϊοτίοβ, Οἱάθοῃ ἀρρτονοβ ἶπι- 
8617 δ 8 Ἐπι6 τυαυτίοσ οἵ αἀοά, τῖβοῦ ἴῃ 18 Βατα 1 Υ 
1δὴ ἷθ ἀαΖζιοᾶ ὐρτὐδόσερα ἴῃ τμοῖὶν ρῥγάθ. ΤῈ6 
βετυῖσο γεπάογοα ὈΥ ἘΡΡΏταϊπη ἴῃ δἰαγίπρ Οτθὺ δπᾶ 
Ζοεῦ, νγῶδ δέϊοσ 8}1 οὐ Ὀπὶ ΒΘΟΟ ΔΓΎ ΤΩΟΣΊΪ. ΤΒΘΥ 
δὰ ΟὨΪΥ͂ διηϊίθη δ ΔΙΓΟΔΟΩῪ βῃδίοσγοα δηὰ ἰθγυ- 
βεὰ ΦἤΏΘΙΩΥ : δὰ ΟἾΪΥ οδρίατοῦ τπ6 σαθ ὙΒΙΘἢ 
ΔΏΟΙΠΟΓ δα οπδβοᾶ ἰηϊο ὑποῖὶγ δπᾶθ. ὙΠ ΠΟΘ γγ88 

᾿ἷ8 ἀοοᾶ ; πὶ δο ν}} ἢδνο πὸ βιὙ8 ὙΠΟΣΤΟ [886] 
πορᾶβ πηὶϊίγ. Ηὸ δβᾶὺβ ποιπίηρ οὗ πὶ8 οὐσῇ στεδὶ 
γἱοΐοσυ. Ηο ἀο68 ποῦ ἱγτίϊδίθ ἴἤοτη ὈΥ τοίουτίηρ ἴο 
(μον ρσονίουβ ἱπδοῦνυ, δ ποῦρὴ ἐποῖν {τῖρα γ88 
80 Ὁ; ΟΣ ὉΥ τοιιϊηἀΐηρ ἴΒοτὰ τμδὶ ΔΙΗ͂ΣΥ 41} πὸ 
μβᾶ κκης τοὶ [6 ποτὰ ΒΟ ΘηΔὈ]ϑα {Π6 πὶ τὸ 
σδΡίΌΠΓΘ ΔῊ ΘΠΘΙΏΥ͂ ὙΠΟ 6 Ἧ8Δ8 Ὀηγβυΐην. Οπ 
16 σΟΠΙΓΑΓΥ, πο ααίοῖβ [μϑῖὰ ΟΥ̓ ΘΧΙΟΪΙ] Ηρ {πο ὲγ 
δτοϑὺ τηογῖ8. Ηδ ΠΙΔΥ͂ ποῖ ΟΟΠ068] (δῖ 186 ΥἹοΙΟΥΎ 
88 σαϊποὶ πίῖμβουῖ Το ; Ὀαϊ, Π8 Υἱπῖαρθ, 18 11 
ποῖ 1688 ἔπδη [πεῖς ρθη ὃ Ὁ Πμδὲ ΘΟΙΩΡΑΓίβου 

ἘΡΤΑΠΗ 86 ΜΙἀΐδη ἴῃ {0}} ἔοτοθ ὁποδιηρθα Ηὗτη- 5 το το δδύνγθαη μἷ8 8ροῖ}8 διὰ ἐποῖγβ 1 Ηο, 8{1]} ου 
861 ἴῃ [10 ΘΟΌ ΠΥ 1 Βυῖ ἱπίδσίου πηοτῖϊ 18 [6 ΠΊΟΓΘ ᾿ (8 βἰ46 ἴπ6 Φογάδῃ ; (ΠΟΥ͂, αἰτοδαν δάογηοα ὑπ ἢ 
ατορδηῖ. Το {Π|06 18 80 ἱπιοχίοαιθα ὈΥ͂ [6 ΘΑΒῪ 
ΥἱΕΙΟΥΥ͂ ΟΥ̓ ἴπο γὸ ὑγΐποθβ, ἴμαὐ ἴδ ῬΥΘδΌΙ 68. ἴὼ | [Πδτα 
τερτίπιδηὰ Οἰάθομ ὉΓ δορί παΐπρ ἃ γὰρ στμοῦι 
ἴοι, δπὰ ἴπ8 υπάογίβ κίηρ το ἀοργῖνο ἵβοση οὗ [86 
δῆτε 5 ὙΠἰοΝ ΓΠΘΥ σου ]ὰ σογ δἰ ΠΙΥ παν οη. 80 
Ἐπτ||6 ἄοοβ ἘΡΉτγαιτα ππάοσϑίδηὰ ἴπ6 {Γπ6 ΒΙΤΟ ΣΌΣ 
ἢ τ ἢ [6Γγ86] ἢ85 σοῃαποχοά, ἐπὶ ἢ6 δοοουη 
ἦδ δῇ ἱπευ]ξ τὸ Εἰ πηβο] ἢ οἡ [ἢ6 ραγὶ οὗ [6 ΒΠ18}]6Γ 
εὐἱῦο ἴο αν οομαπογοὰ πίμοῦῦ ω. ΤΠΘ ῥγὶάθ 
οὗ 116 ταὶ τηθη οὗὨ [6 νου] οου]ὰ ποῖ ὍΘ ΤΙΠΟΤΘ 
Οἰδασγ ἀορίοιοα. ΠΟΥ Ἄοοηϊοπὰ τὴ Ὠΐτη νϑμθ- 

τας πεν (ΓΤΠΥΓΊΣ), γπιδὲ δ Ἴ}|6 τηθη οὐ Νίηονθ, το- 

Ρεπεη, “ΟΥ̓ Ὑϑβοτηομηγ " (ΓΤ, σόα. ἡ. 8) 
πηΐο Οοἅ. ὙΉΟΥ δάάγοβα [Π0 ὃ ΒΟΤῸ ΠΕΣ 

6 Δηὰ γ Ο ὉΓΟΌΔΙγ. Ηἱβ ΔΗΒΊΤΕΤ ἴ56 δὐτηΐ 6 Ὁ ]6. 
τοῖσι ἤδτῷ Βατ]οὰ ἔοῖι ὮΥ̓͂ ἃ ἴδε νογὰβ δρουὶ 

Ηο Ἰο 
ΟὟ, ΒΟΎΘΥΘΓ, ὙΠῸ ἰδ 18. (Πδὶ ΓΟΆ]}ῈῪ σίνοδ 

Υἱοίοτυ, πδΟΙΥ ΕἸοΝ μα. Βΐ ΠΟΘ 4160 ἴπ6 πίςθ 
ἀἰβοσϊπδύὔπδη βῆονβ 1561, τ ἢ τ ἢ [6 (ΟΓΠῚΣ 
ϑοδόνδῃ, Β64- ΕἸΟ ΐλ, δὰ ΕἸΟ πὶ δ] ογηδῖθ, 86- 
οογάϊηρ 10 τς βρί γί πιδ] ροδοη οὗἩ [π0 Ῥϑυβοῃ δ δά- 
ἀνροβον ΟΥ βροκοη οἵ. Τὸ Ἐριηγαΐπι, αἰ άθοῦ 58 Υ8 
(δὲ ἘΠΟΒῖπι χανο [0 6πὰ ΥἹΟΙΟΓΥ --- 88. ἢ ΒΟΙΙΘΌΣΙΩΘΒ 
εἶνοθ ἰξ ὁυθὴ ἰὸ μοαίμβεη. Ηθ 868 1818 θγτη 6 
ὁδι186 ΠΟΥ͂ ἰδοκοὰ απ ΠΥ δηα 1} ἴο Κηονν πᾶ 
Φοβόυδα, μΔ- ΕἸΟΒΐπι, [6 ἴττιὸ ἀοά οὗὨ ΒγΆ6], ρῖνοβ 
ΒΊΓΟΙ ΡΝ ἴο ἢ’8 ῬΘΟΡΪΘ, διὰ πὶ, [π8 οπαοσαά, ἱΐ 
8 οἵὗἨ Ὡ0 σοπϑοαποησα ἩΠοῖδοσ [86 τα] δὴ ἐπ 6 ὈΘ 
τοδὶ ΟΥ̓́ΒΙ18]] (εἶ. νοῦ. 6, οἴο.). 
νμδῦ μανθ 1 ἄσῃο Ὡονν [πὶ οοτορασίδου τ] 

χοῦ» Το γαΐη τρθ, το ΟἾ]Υ διρασγίθα δῇ ἴΠ0 
τοῦς τμδὺ δὴ ἱπδί χη βοδηῖ τηθιηθοΓ οὗ ΜΆΠΆΒ66ἢ 

[Π6 ΤΤΟΡΗΐ 68 οὗἩἁ 186 “ δνθῃ δηὰ Ἦ οἱ! 
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δου αὶ ΤΟᾺΡ ζτϑδῖοῦ ρίοτυ τη δὴ ΕΡὨγδίπι, ἰ6 ααϊοιοὰ 
ἙΠΘῊ [Π]8 Ρογεοῆ ἢ ἰπίρει ΕἩταύπα πο ΣοΙτ, 
ὙΔΏΠΥ (αι ργίάθα ἰδ] ΟἹ ϑϑοπηὶην ΠΟΥ, 18 8]- 
ὝΔΥΒ ΤΟΠΓβοΙρά. ΤΠὸ ΕΡΗΓΑΙ πιλῖοδ ἀ0 ποῖ ππάοτ- 
βίαπὰ [Π0 Το οὗ ΟἸάθοπ, νι οὶ, 'π ἀδηγίηρ, 
88 ξ ῬΟΓΘ, Πἰ8. ΟΥ̓ ΥῸΔ] ΤΟΥ 8, ΠΟΟΟΒΒΑΥΙΥ ΡΟΊΓΒ 
ἴδ6 οοῃτεπηρῖ οὗἉὨ ἱΓΟΠΥ͂ οα. {Πεἰγ ῥτεϊθηἀϑὰ ἀθβοσίβ. 
Βαϊ Αἰάοοπ᾽ Β Οὐ]θοῦ 18 χαϊπθὰ. ΤΉΘΥ ΔΙ] ΓὨοτα- 
ΒΟ6Ι͂ν 68 ἴο ὃ6 ρδεοϊβοὰ, δπὰ ρῸ Βοπιὸ τὸ ὑαδὶς ὑμοπι- 
86 ]ν 65 ἱπ [ῃ6 ΒιιηΒῃϊπὸ οὗἉ πε δε ιἱονοπμθηῖβ. Οἷἱά- 
ΘΟ, [ὉΓ ἷ8 ῥαγί, ἴθϑοο 8 [Πδὲ μεθα ς ΔΙοηο ἄοθβ 
ποῖ δι Πἶοα ἴο βᾶνθ ἃ Ῥϑορὶο; θυ {πδὲ ἢ6 ͵ 8 1Π6 ΤΑ] 
ΒΟΙῸ νγῆο ἰ8 ἴσαν Πα πιΌ]6, δηἀ (ῸΣ [Π6 βακο οὗ δες: 
ΟΥ̓ΘΤΟΟΠΊΩΒ ᾿ἰπιθ0}. ΤῸ ΘΟΠ]ΠΟΣ, δθ τηθδῖ 
ΒΟΥ ἴο θεπά. 
ΤῊ πεγταῦνο δίδηβ ὮΟΓῸ ἴῃ 18 ῬΙΌΡΘΥ ΡὈΪδοο. 

1ι ἄἀοοβ ποῖ ὈΣΟΒΌΡΡΟΒΟ δηγίίης [πδὲ Ὠδρροποὰ 
Ἰδαίου ; Ὀπὶ οφοπηθοίϑ, ΠΙΒΟΟΥΪΟΆΠΥ δ ἃ ΤΟΓΔ]]Υ, τ παῖ 

8 ὑθείοτο δὰ νπδὶ []]1ονγ5 οἰ δαὶ Οἱάδοη ἰ5 81}} 
ἴῃ ἴΠῸ πιϊάδι οὗ ἷ8 ἘΠΠΡΕΙ ΚΤ; ὙΓΠ6 ΕΡΕγδίτη 
διίδο Κα πἰτη πὰ 15 ῥγάθ. Βαϊ ἰδ δυὐϊδοαιθηῖ 
ΟΆΓΘΟΥ Οὗ ΥἹΟΙΟΓΥ, ἐρεογε Ἰοπάος τ 8ῃ μρλλῶ Τὰς 
βιδίθιηδηϊ οἵ Φοβθριϑ (4{π|. ν. 6, 6), ται ΕΡὮΏγαίπὶ 
ὙΓ.8 Δίτογτν 8 ῬυηἰΒΠοα [οὸΓ 118 ῥγ]46, ΓοβῖΒ ΟἹ ΠΟ 
Βοηρίαγα! Δ ΠΟΥ ; ὈαΣ (Ὠ6 οοῃἤαπδίοη τὸ Ὑδίος 
[Π6Υ δ΄ὸ ρυΐζ ὈΥ (6 δι υβοαιθης ἀθοά οὗ Οἰάθομ, ἴο 
ὙΠ ΠΟΙ δἰοΣ 1μογ πόγὸ ἱπάεδιδα ἴον {μοὶ οὐτῃ 
Πὰν, ἀρυνοι 880, 185. ἃ ἀἰδεὶ μ]ηθ οὗὁἨ [Π|6 βῃδγρεβὶ πὰ, : 

ΟὟ 

ἨΟΜΙΠΙΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ἘΡΜΕΙΟ, 8 Ἰοδίοιιβ οἵ αἰάϑοῃ. «θαϊοιϑυ 8 8 
4411} ΟἿ ΟὨΪΥ 806 Κ8 ἐϊ8 οὐχὶ. [κ ἰδ ἃ οὔδγδο- 
Ῥάψῳ οὗ πηθε]ϊοῖ, τοῦ οηνἱθ8 αοα ᾿ΐ8 μοΥΤοΣ δπὰ 
ΟΥ̓́Θ. 
ΚΤΑΒΚΕ : Η δΔοῖ ἩΐΒ6Ιν, ὙΠῸ ῬΓΟΙΌΓΒ ἴ0 ΤΌΓΟρΡῸ 

Βοιη  δὲ οὗἉ Ὠἷ8 οι τὴ ρ 15, ΓΑΤΒΟΣ ἐ 8 ῃ ὈΥ 6 οου- 
ΓΑΙ ΟΟΌτΒ6 ἴ0 ἴῃ πὸ ορροβίοῃ οὗ οἴδμετβ, δηὰ 
80 ἀοῦδὺ ᾿ιἰπι8 6] ἔγοσα δι δι ηρ ἃ στο χοοά, --ὐ Τ ᾿--«ὙὉὦ......................ϑτΧὮὦΧ....-...... »Ἅ..»ΨἍΨὕ:-πὐπσὰσππισπισσπσσαπιν"....Ψὕ.«ὕ«““-π“τὦ» ταἶ΄ἱὐἝϑΣ--.--.Ἅ.Ἅ.ὕ......»ὕ.ὕ»Σ ὕ»ὕ.ὕ..».Ἅ»ἅ.»»ὕ.ὕ..“Ἅὕ.ὕ.ὕὕ.«ἶντῶῶοεῳόΡ΄ό!εἕοήτ...........ὕβ.-ἕὍΥὍὉο. 8989ῸΘῸ 66Ὸὃ60ῸῦῸῦὖϑὖᾷ 000... » 0... .ὕ00....Χὕ0}ΣὕἮΣχττσσσσστον......... 

ΟΕ σῦ 8 Ε5. 

ΟΕΈΤΑΟΗ : Οἱ 60} 8 ΔΗΒΉΘΥ, 49 τηοάοδί 88 ἰΐ υγὴ8 
Ργπάοπι, ααϊοὶδ τ ΕΡὮὨγαϊπηῖῖθθ. Ηδ ΔΡΡΘΆΣΒ Βοτυ, 
88 ΔΟΓ ΔΓ, 88 ἃ ΠἰσἢΠ-ταϊ πο τηδη, ἔγθα ἔγοσα ἸΟῪ 
δι ἱοῃ δπὰ ἀοπιποοσίηρ ᾿οπἀοηςῖδβ. 
Ἀπ Ηλι: 1 ἀΐὰ ἢοῖ ποὰσ ἴδ ἘΡὮ ΓΑΙ τ [68 

οδογίηρ {ποι βοῖνοβ ἰηο τ86 Ττοπΐ οὗὨ [Π6 ΔΙΤΩΥ Ὀ6- 
ἴοτο ἴ80 ρ!ῖ, ἀπ! ἃ ΠΟῪ ΤΏΘΥ ΔΙῸ ΓΟΔΑΥ͂ ἴο ἅσῃι τ 
Αἰάθοῃ ὕϑοδυθθ ἸΠΘΥ ΟΤΘ ποῖ αἸοὶ ἴὸ ἔχηι νυῇ 
Μ|ιάϊδη : 1 ἤοθδσ ἴῃθπὶ ὀχροβια]διϊηρ θοῦ. ΑἾοῦ 
[86 ὀχρίοἱὲ ἀοῃθ, ΕΑμβε Αἢ ΔΙῸ νδδηῖ. ὙΤΠΟΙΓ αὐιδτ- 
ΤῸ] νγαβ, ἴπδὶ 1Π6Υ ΟΓΟ ποῖ ο411ὁ6ἀ. 11 μδὰ ὕθθῃ ἃ 
τοδῖοσ Ὀγαῖβα οὗἉ {μοὶ γ υδῇοτ ἴο αν ρΌ6 ππδἰἀάοῃ. 

. ΝΟὨΘ δρϑδκ 80 Ὀἱς ἰη τς δῃὰ οὗἉ [Π6 Γγδὺ 82 
186 ΤὈΔΙΙΏ]]6βῖ. --- ΤῊΞ ΒΑΜΕ: Ερῃγαῖτη Εΐθβ ΠΡΟῚ 
Οἰάθομ, νγι Ἰδὲ [6 Μ|Ιἀϊδηΐτο5 ἐγ ἔγοσα πἴπῃ; τε αν 
Αἰάδοῃ βου !ὰ Ὀ6 ρυχβαΐηρ [ιἷβ Θῃη θη ΐθα, 6 ἰδ ρῃγ- 
βαρ Ὀγ ὈΥΘΙΒΓΘΩ, δηἃ ΠΟΥ͂ ἰβ Ἰδὰ ἴοὸ δρεπὰ τῆδι 
πα ἴῃ Ρδοϊγίηρ οὗ μἷν ονγη, τς δῃουὰ μανς 
Ὀοθη Ὀεδιονγοαὰ ἴῃ [86 δ᾽ δαρ ἢ ΟΓ ΟὗἨ 8 σοτασηοῦ δἀ- 
ΥΟΓΒΔΙΎ. [{ 6 ἃ ποηάον 1 ϑδαΐδῃ βυ οσ τ ἴο ὃδὸ 
φυΐεῖ δὲ μοπιο, 8118 τς δὰ δχογοϊθοὰ ἢ ΜΓΔΙ8 
αὐτοδά. Ηδὰ ποῖ Οἰάοδοη ἰοδγποὰ ἰὼ ζαὶτ, 88 
Ἧ6]] 848 ἴο βιηϊϊδ, ΒΘ δὰ ἴουηὰ πόοῦκ ὁηῸ ἴτοτι 
10:6 ΒτΓΟΓ8 Οἵ Φοδορ᾿᾽8 ΒΟΠ8 ; ὨΪ8 ὙΓΟΤδβ ΔΙῸ 88 
Υἱοιοσίοτιβ 88 [15 βινογὰ ; ἢἷβ ρβοϊδοδίου οὗ ἔτίθη 8, 
θοῖῖοῦ τ8ῃ 8 Θχοου οη ΟΥ̓ ΘΠ ΘΠ, Ϊ68. --- ϑ΄ΟΟΤΤ : [ἢ 
1886 μΐηρβ τι ΐοῃ ἱπ (0 ἴπΠ0 ἔτατὶι, δ Βοτίϊν, 
δηὰ σοῦ οἵ Οοά, ἰδ Δ 8 δι ου α 6 πηπηονοὰ 
88 ἴΠ6 δῖ ΓΑΥ οδῖ ; πὶ ἴῃ ἴδ6 110{10 ΘΟΠΟΔΓΠΒ οὗ 
{ποῖ οὐσῃ ἱπίογοδί ΟΥΓὁἩ τορυϊδιίοη, [ΒΟΥ δβου])ὰ τὸ- 
ΒΟΙΔ]6 [86 Ρ]δηΐϊ πὶ] ]ονν, [δι γ᾽6 148 ἴο ΘΥΘΙΣῪ ῥτιδῖ. 
“-ΒΕΝΕΥ: ὙΟΙΥ στοδὶ δὰ ΤΩΘἢ τηϊιδῖ ἐχροοὶ 
ἴο Βαῦο τμοὶγ ρϑιίθηοο ἐτθὰ, ὈῪ [6 Ὧη Κἰπάποδϑοϑ 
Δηα ([0]1168 ὁνθῃ οὗ ἴΠ|056 ἘΠΟΥ͂ ϑεῦνθ, δηὰ τηυβὶ ποὶ 
ΓΚ ἰς βίταηρο. --- ΒυΒΗ : Τὴ ἱποιἄθηιϊδ στ 6π- 
ὕοηοά αδοτὰ 6 εἰσί κίηρ ἱΠΠπδίτδοι οὗ το δι ρ δίς 
ἀφοϊαγδῦομδ οὗ δουριυτο: 1. Τηδὶὲ “ ΟἿ]Υ ὉΥ͂ ῥτὰθ 
οομθίς οοπθη οι ;᾽ δηᾶ, 3. Τιδὶ ““ ζι ΟΥΕΙΥ͂ 
τε ἩΓΟΥ͂ ἃ τῇδ ἰδ δηγἱοὰ οὗ μἷ5 ποῖ μθοτ." -- 

Ἑ. ᾿ ᾿ 

ζίησε. 
 βμοοοίλ απὰ οπιιοῖ τοι86 δυρρίΐες ἰο Οἰάεοη ισλίϊε ἐπ ρυτγεμΐ 9. ἐδ6 Μεαίαπεξεὶ 

76 Κίπρε διγργίεοά απὰ σαρίμγεά. Τήδ ριπίεληιθηξ 0 ἐλ ἐγαίέοτοιςξ 
οὐέΐες απαὰ δα οσαρίωγοά ξίπρε. 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΥἼΠΙ. 4--91. 

4 Απᾶ ΟἸάθομ οϑῖηθ ἰοὸ [{867 Ζογάδη, απα ρμϑβϑϑθᾶ ουὐϑῦ, μ6, δπᾶ {πὸ ἰἄγϑο πυπᾶγοά 
ὅ τιθῇ (Πδὺ 1σ67γ6 ὙΠῸ Ὠἷπι, ζαϊπί [ππυκτν ], γϑῦ ρυγβαΐπρ' ἐΐδηι [οπαϊῦ : ἐβοα]. Απά Βὸ 

Β8] ἃ υπίο {Π6 ταϑθὴ οὗ ϑδυοσοοίι, αἷνο, 1 ΡΓΑΥῪ γου, ἰοανοβ οὗ Ὀσοδᾶ ππίο [86 ρϑορὶθ 
{π8ὺ ΤΌΠΟΥ τὰ6 : ἴῸγ {Π6Υ δὲ ἔαϊηῦ [πυπρτγ], Δηα 1 πὶ ρυγβαίΐηρ αἴθ Ζθῦδαη δῃα Ζαὶ- 

6 τουπηϑ, Κίηρβ οὗ Μ|ΙἊΔη. Απά {μ6 ρῥγΐμοθβ οὗἩ ϑοοοί βαϊά, γ6 ἴῃ Ππαηὰβ οὗ Ζοῦδὶῇ 
ΔΠα ΖΑΪπιθηηδ ΠΟΥ [8]ΓΘΔΑ͂Υ ] ἴῃ [μΐη6 παπᾶ, ὑπαὺ τγὸ βῃου]ὰ ρὶνο Ὀγϑδὰ υπΐο (μΐπὸ 

7 αὐτο ἢ Απηᾶ Οἰάδοη βαϊά, Θγθίοσο σμθὴ {π6 Ι,ογὰ [Φοιονδῃ}ὔ Πα ἀοἸνογοὰ 
Ζθρδὴῃ δηα Ζαϊτηιππᾶ ἰπΐο πιΐπο παπᾶ, {Π6π 1 Ὑ01}1 ὑθαγ [{Ὡ γ68}}} γοῦγ 868} νῖ (86 

8 [οπαϊί : [86] ἱποσπβ οὐὗἁὨ (μ6 τ] άθ688 δηα τ ἢ ὈΣίδγβ. Αμά.δ6 νγϑηΐ ἊρΡ ἰβδθηοθ ἴο 
ῬϑμῦοΙ, δῃα βραῖκθ υμπίο ἴἤδτῃ ᾿Κουσῖβο: δηᾶ {86 τϑθὴ οὗ Ῥϑηυθὶ δηϑιγογοα ἢΐπὶ 88 

9 (86 διθὴ οὗ ϑυοοοίῃ Πδὰ δηβνγογθά ἀΐη. Απᾶ 6 βρακθ 8180 υηΐο (86 τηδῃ οὗ 
Ῥθημο], βαγίην, ΏΘη 1 οογὴθ ἀραὶη [ΓΘυΌΓΏ 7 ἴῃ ρθδοθ, 1 ν}} Ὀγθὰκ [68] ἄονγῃ 

10 {818 ᾿οΤΘΥ. Νοῦν ΖΘΌΔη δηᾶ Ζαὶπιπηπα τσέγὰ ἰῃ ΚΆΓΚΟΙ, δπᾶὰ {π0ὶ Ὠοβίβ οβὲ} ἢ 
στ (Π6πὰ, ἀθοῦὶ ἤθθη ὑμουβαπὰ 7πεπ, 4}} ἐμαὶ πγϑσο ἰοῦ οὐ 411 186 Ὠοβίβ [Ποβ{] οὗ 
{86 ΟὨΠ]άγθα [8028] οὗὨ (86 Θαβί : [Ὁ [4π4} (μοσθ 811 [δὰ ΦἈ116η} δὴ παηάτϑὰ δοὰ 
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11 θη τΥ ̓ πουβαπᾶ τηθη ὑπαὶ ἀτοῖ δυο. Απα Οἰάθοῃ σϑηΐ Ἂρ ὉΥ͂ [886 ψ8Υ οὗ {Πθπὶ 
(Βαὶ ἀνγοὶὶ [ἀν 6}1] ἰῃ ὑθηΐδ οῃ 186 θαϑύ ὁΐ ΝΟΌΔΕ δηὰ Φος ΌΘΒΔἢ, δῃα βιιοίβ 86 Βοβῦ: 

12 ἴὸγ [γγ}}}]6] (86 μοϑὺ γγᾶβ [ἰβουρϑὲ Ἰωο] Βθοῦσθ. Απὰ ψ ἤθη [οχαϊξ : τ] 68] Ζθῦδῃ δπᾶ 
Ζαϊτασμμδ ἢ64, [4π4] Β6 ρυγβαρά ἴμϑῖω, δηα ἰοοὶς (86 το Κίηρβ οὗ Μιάΐδβη, 

18 Ζεοῦδιηι δῃᾶ Ζαϊτηθηπδ, δηα ἀϊβοοταβίρα [ἰογτ 64] 411 ([Ώ6 Βοβί. Απά ΟἸάθοῃ {6 βοὴ 
οὗἨ ϑοδβῆ γοϊιγπϑὰ ἤτοι [{86] Ὀαι116 [νγᾶ0] Ὀϑέογθ [Π6 βὰπ τσαϑ μρ [ἔγοτα (6 Αβοθηΐ 

14 οἵ [86 ϑυ5)] Απά [6] οδυρῆῦ ἃ γουῃρ τηδη [ἃ ὈΟΥ] οὗἨ (μ6 τβϑῃ οὐ ϑυοοοίι, δπᾶ 
ἱπαυϊγτοά οὗ τη : δῃα ἢ ἀθδβογσίροα ὑπο [πγοῖθ ἄονσῃ ἔογ] Εἰπὶ {Π6 ρῥγίποθβ οὗ ϑιιο- 

15 οοἷδ, διὰ (86 οἱἄογβ ἐπογοοῖῦ, ουδη ὑβγθθβοοσο 8ηα βουθηΐθθῃ θη. Αμὰ δ οδπὴθ 
Ὀπίο [86 πιθῃ οὗ ϑθοοοίι, δηᾶ βαϊὰ, Βθμο] ἃ Ζϑῦδιῃ δπὰ Ζαϊτηυππα, στ [88 (0] 
ὙΒΟΙῚ γ6 ἀἰὰ Ὀρθταϊὰ [τηοο}Κ πι6, βαυίηνσ, (τὸ [ῃ6 μδπαβ οὗ Ζθῦδῃ δηὰ Ζαϊπιθημα 
ΠΟΥ͂ [ΔΙΓΕΔΑΥ] ἴῃ {πΐπθ Πμδπά, (μα γὸ βῃου]ὰ σῖνθ Ὀγοδᾶὰ υηΐο ἰδ γ τπθὴ ἐλαΐ αὐ 

10 ὙΘΑΓΥ [μπυρν} } Απὰ ἢθ6 ἴοοῖκ {πΠ6 6] 6.8 οὗὨ (6 οἷν, ἀπά ὑμόσηβ οὗ ἐμ6 τ ]ᾺΘΓΠΘ688, 
17 πὰ ὈΓΙΟΓΒ, δηᾶ τ τ {Π6πὶ ἢ6 ἰδαρΐ [χανο δ Ἰθβθου το] [Π6 τηθὰ οὗὁἨ ϑυοοοίῃ. Απᾷ ἢθ 
18 Ὀδδὶ [ἰογ6] ἄονσῃ {16 ὕονγοῦ οὗ Ῥβϑημθ), δῃὰ 86 {Π6 πηθῃ οὗἉ (Π6 εἰγ. ΤΉΘΩ 884 ἢθ 

[Απὰ Βα βα:47 υπίο Ζθθδι δηὰ Ζαδϊπλυημα, Ὑ Βδὺ Δ ΠΟΙ οὗ ταθῃ τσόγ δον ἡ] ὮΟΠῚ 
γ8 δ]9. εἱ Ταῦοῦ  Απα {π6ὺ δπενογοᾶ, ΑΒ ἴμδοὰ αγί, 80 τοόγθ [ΠΟῪ ; ΘΆΟὮ ΟἿΘ 

19 γβθιθ]θὰ [Ποοκϑᾶ 116] (Π6 ΘΒ ]άγθῃ [80}8] οὗ 86 Κίηρ. Αμπαᾶ ἢ βαϊα, ΤΏΘΥ ισθῦ8 
ΤΩΥ͂ Ὀτοίγθη, δύση [Π6 ΒΟΏΒ Οὗἁ ΓῚῪ ΤΟΙ ΠΟΘ Γ : αα (86 Τωοτὰ [Φ6μονδ}] ᾿ἰνϑία, 1 γο δὰ 

20 βανυθα ἰμϑῖῃ αἱῖνθ, 1 σου] ποῦ 8140 γοῦ. ἀπά ἢ βαϊα υπίο “Ψθῆθγ Ηἷβ ἢγβίγθοσγῃ, 
ὕρ, απα κα ἰβοῆ. Βαΐ (86 γου! [ὈΟΥ] ἀγθῖν ποῖ ἷβ βοσα : [ὉΓ ἢθ ἔδαγϑά, 

21 Ὀθοδῦδο [ἔουἢ 6 ισας γοῖ ἃ γουί [ΡΟ]. 6ῃ Ζθῦβη δὰ Ζαδὶμηυπηδ βαϊὰ, Εἶβθ 
(μου, δπὰ [31] ἀροη [8 γ1Κ6 τ : [ὉΓ 828 [9 τζϑῃ ἴδ, 80 'ς Ὠἷβ βίγθησίῃ. Απὰ Οἱάθοῃ 
ΔΓΟΒΘ, δἃπᾶ 5] Ζθῦδη δηὰ Ζαὶπιθπηδ, ἀπ ὕοοῖκ ἀΥΤΑΥ (86 ΟΥ̓ΠΑΠΙΘΗΒ [τἸΔ00Π8] {δὶ 
Ἰ 676 ΟἿ ἴΠΟΙΓ ΟΔΙΘ8᾽ ΠΘΟΪΒ. 

ΟΗΑΡΤΕΒΝ ΥὙἹΙΠ. 4-91. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Π Υας. 6. -- ὕτ. 6866]: “Ἡδδὺ (ποὺ ἐμὸ δεὶ οὗ Ζουδῖι δσιὰ Ζδϊπγσπηα δἰτοδὰγ ἰπ (ν δηά,᾽ οἷος. Βοσίδμοδυ διὰ Κοὶ), 

δὲ ἐδιοῖξ οοεητηθηίδείοδ, ἢ ΥΘ ἰδ δαϊὴ 6 ΤΟΠΟΣΪΏ(, Τρ τοὶ οὨδιρίης [κυ π6 08 ΡΪΏΌΓΣΑΙ, δϑιπα αἷς Βαέϊδία, ἴο [Ὧθ Βἰηκτιδσ. 

ἮΣ [6 ργορεσὶγ ἴμο ποῖον βδηᾶ, [89 ρδίῃχ ; δοοογάϊηρι νυ 9 Ῥυΐομ Ῥοιείοη σου άοσβ, σαίμος δῊΚπΥΑΪΥ (0 Ὅς δΏσο, “16 

ἄδη ἴὁ Βδιυάραϊσο τδ Ζοῦυδι δ Τα πι)Δ δἰτοοῦθ ἰΏ Ὅπὸ μδηὰ,᾽" οἱἷσόυ Τὴ9 ποτά “ ἤει," ονοῦ ἰζ ἵἴξ ἀϊὰ ποῖ δοιον δὲ 

δἷίοσ [09 τοοίδρθοε Ἰηγοϊγοά, ἸΔοῖκα ἀϊκη! ἴῃ τοοάσγη ηρἸ δῆ, δἰἰπουκὴ ἴξ δνοϊάδ ἐξ6 ὑλπιδηθδα οὐ υδίηρς “᾿ Βδηὰ ̓ ἐπίοο. 

Ἑας δὲὶ ἰοδορεάοει γναζείοα, )θ Ῥ οὐο᾽8 που! ὃ Ὀοίίον : “δ δδὺ ἰοὺ ἔμοοῦ ΖΟΌΘ δῃὰ Ζδι τ ὰπηδ δίσοδν ἴῃ ἐν διὰ," 

6ἰ6. -- Τκ.] 

[2 γος. 10. -- ὈΓΤΟΓΤΌ : εἰησυϊον, νιτὰ ΡΊατγαὶ δυδῖχ. ΟΥ 666. Οτανι. Βοοῖ. 98, 9. -- ΤᾺ. 

[5 ψαε. 18. -- ὈΠ ΤΡ ΌΌ. ΤΟ δῦοτο του δουϊηρ ἰδκοθ πὸ δοοουπὶ οὗ ἴδιο »" Αι" πουἹὰ 9 ὈΟΓΣ 
ἰδ "π᾿ οι.) 1ὲ ἰο Ηϊοσαῖγ, “ ουδὲ" ἐδ δϑοϑηὲ οἵ ἰδο σύη. 1Ιἐ ἰπάϊοοίθα ἔδο ροίως ἐο ΜΒ]οὰ Οἰάδοι οαπιο, διὰ αἱ 
ψοὲ 6 ἑυχησὶ ὕδοκ. --- ΤῈ. 

φ 

ἘΧΈΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΟΟΤΈΕΙΝΑΙ, (ΠΝ) 18 αδοὰ ὉΥ Εβδα, ψθη Π6 τοίατηβ ἔτοπὶ [ἢ 9 

εν. 4-9. Αμπὰ Οἰάθοιι οδιὴθ ἴο [86 ογάδῃ. 
ΤΠ ῥυτὰ οὗ Ἐρδγαΐπὶ 88 ποῖ [Π6 οη]γ ἱποίἀοηΐ 
Ὁγ ἩὶσΒ Οἱάθοῃ γγ88 ἰδαρηῦ {Ππαὶ {Π6 Ἰθοτδτίοη οὗἁ 
ἢ18 ῬΘορὶθ σϑαῦϊγοᾶ τροτὸ ἔπ ΥἱοίογΥ οὐδοῦ [5 Θῃ6- 
Πχΐ68 : μαι 115 βουυϊξαἀθ οοῃπβίβίθα ποῦ τη ΓΟ] ἰῃ 
ἘΧΙΘΣΙΔΙ δι δἱοσοη, θα τηυοἷι τη οὙ6 ἱῃ [6 ἱπύο ΓΑ] 
θοη οὗἉ δἷῃ δηὰ ὑπο] εξ Οἰάρδοη 8190 Ἔἐχροσί- 
ΘΠ 068 τας, τς [6 ΡΟ] ςΑ] ὨἰΒΊΟΤΥ οἵ 41] 
δοβ ἀοπιοηδίσγαϊεθ, ἰμδὲ (6 ἤποπ 8 οὗ [86 ῬΘΟρ]6 
δῃὰ ἰΐβ ἵττιο ἱπθογοδῖθ, ἀο᾽ ποῖ αἰνγενβ δηα {ποὶγ 
ἩΔΙΌΓΕΙ ΒΌρΡοΟΓίοΓΒ ἴῃ [Π|6 ῬΘΟρΙ]α ἰϊ86}. [Ιηδίοϑα οὗ 
ςοηΐδάεγαϊεδ, τμοῪ ἤπα οὐδιστιοοτβ πὰ ὀρροποπίδ. 
88 ποὶ Οἱ ἀθοῃβ ἃ δίῃ) δοιιἱθυοπχθηῖ, [ῸΓ ἴδ6 
ἤτοθάοπι δηὰ Βδρρίῃθδβθ οὗ 4111 [5 ἴΐ ποῖ ἴοτ 4]] 
δὲ ἢθ τίβικβ 4 91 Ἐν ὙΒοτΩ ἄἀοοβ 6 ὙδρῸ 
ΓΑΙ οὐθη ἴὼ Θχτοηϊηδίίου τ ΜΙαΐδη, Ὀπ| ΤῸΓ 41} 
1εγ6 11 ΔΒ ἴδ δηγι πο το ϑοπ8]6, {παὶ 6 
δεικοὰ δυσοοιῆ, 6 ΘΟ δἰ ΘΓ Ὁ]6 ΟἾΤΥ, ἔῸΓ βοπηθ Ὀγοδὰ 
ἴον 86 το ψὮ0, ποι δίῃ ΐηρ [6 ΤΩΔΗΥ παγά- 
διΐρα επάυτοί, δὰ ποῖ οοδβϑὰ ἴὸ {Ὁ]]ονγ τποὶγ 6ῃ- 
ἰπυείαεῶς ΕΔάοΓ1 ---Το͵ο Βορίπεαρίης ᾿π50}7 ρα 

εεινγῶντες, ΒΌΠΖΤΥ, ὮΓ ὩΣ. ΤΏ βᾶπὶθ ψογὰ 

οἶδ86, δη4 8668 ἴἢ6 ἀΐδῇ οἵ ἰ6η{1|68 ((οη. χχν. 80). 
Ηδὰ {Π6 πιο θδοη, νοδγίοα, {πον σου] ποῖ ἢδΥο 
ῬΓοβοουῖοα τπ6 Ραγβαΐς. Βυῖ πυιγτίουβ οοα ψουῦ]ὰ 
ΒΙΤΟΠ ΣΙ Ποη ποθ. ΕῸΓ (πδὶ ΠΟΥ Ἰοηρεὰ. ὍΤῃθ 

(δττα ἷ8 ποῦ βρϑοῖβο, ἴκοὸ 3:9) 2, Ὀαϊ βἰρηῆο8θ ποοὰ 
ΟΥ̓͂ΡΠγβῖς 41 πουτβῃσηθηῖ. [ΠῚ ἱπο] 68 (Πἰγῖ 88 τ76}} 
88 ἰαὐῤρυε (εἴ. Φοὺῦ χχίϊ. 7). --- Βα νᾶὶ ἀϊὰ ϑδ0ο- 
οοἷ 8 Ἰπβϑοδά οἵὁὨ Ἴοοτιραβδίοῃ δηὰ Ῥαίγοιὶς βυτη- 
ῬΔΙὮΥ, ἰδ οοηδαϊοὰ ἰϊδ οὐγῃ ΡΘΕ ἰῃ ογοβία. ὅς 
οοἷἢ Ὀεϊονοά ἢοΐϊ; ΠΟΙ, ὁοη ΠΘΏΙΥ, Ββᾶὰν οὐ β 
δβαπὰ ἴ'ἴἢ Οἰάδοηβ υἱείϊογίοβ. Μαδίογι δ! βπὶ, νι ςἢ 
ΤΆΓΟΥ τη Υἱδκ ἃ 1088, Ψ1}} 5οσνθ ἃ ἔοσοῖρτι {γγδηῖ, 
19 Βοτα ἀορίοϊοά το ἴπὸ 116. Τἢθ Τρ ΒΙΊΓΒΟΥ͂ οὗ 
ϑ'ποοοῖ σοπβίάοῦ, ποῦ {ἶἴ ἀπὶν ἴο 8858131, θὰ [06 
ἀδηροῦ ἩΒΪΟΝ ΤῊΔΥῪ τοβα]: Όμ] βυςἢ ἃ βἰἀΐπρ τ ἢ 
αἰάθοῃ δ ψου]ά δ ἱπηρ]οὰ ἱπ τοπάοσίηρ δἷπι αἱᾶ. 
ἘΟΥ, ποῖ ἴο τπηρητου πὶ ἃ απ Π ΕΥ̓ ΟΥ̓ δγεδα οΟδῖ8 
βοιϑίμίηρ -- δηὰ ἰξ 8 ΠΟΙΪΟΘΘΌΪΟ ἰδὲ 1116 αἰ άΘου 

τη 65} ἰπιδγοθάθβ ΤῸΓ δΐ8 “ (ΟἸ]ΟΤ ΓΒ ̓̓ ΟὟ 3) 

{ΠῈΥ τΑῖκ οἵ μβ θαπᾶ δϑ 6 μοϑὲ (τ͵ 5), --- ἰποτὸ 
8. δι σὔβηοο ἔμδὲ αἰάθοι ΤΑΥ͂ ἴδ] ἰῃ ἷθ οχ ροἀϊ θη. 
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Ζεοῦδη δηὰ ΖαἸ πηι πη ΠΠΔΥῪ ΡΟΒΘΙ ὈΪΥ͂ ΘΟΠΑΌΟΓ δηὰ 
ἴΔΚ6 νεηρόδηοθ. 8 (0 δβ]ανθδ βρθου]δίθ. Νοῖ 80 
τοῦς τΠ6 Οὐὀγτδη οἰτίοθ ἰῃ 1818, τ θη, ἀγίνθῃ 
ὈΥ ἴη6 παπὰ οὗ αοά, Ναροϊοοη δὰ ἔγτοπι Ετιβεῖδ ; 
8 ἀϊβροδίου ἩΠΙΟΝ, ἴῃ δρῖϊο οὗ ᾿ϑδανουδὲ πὰ ν Δη- 
ἀδιλπηθ, ὑὈγοῦρηϊ ΥἹΟΙΟΥΥ ἴο ἴΠπο56 εἰῖ)ε8. “Ηδεὶ 
[8οα,᾿ [ΠΟΥ δϑδὶς τῃηοοκίηρ)γ, “16 ἤδι οὗ 1.6 Κίηρβ 

δἰγοϑν ἴῃ ΤΥ μδπὰ 1᾽ ὙὍΠὸ []] δὰ, ἮΞ, πιπδὶ 
06 5Βοἰζϑά, ἢ ΟΥ̓οΓ ἴο ΔΡΡΙΥ ἰδ ἐδιἴεγβ ἴο σδρενοϑα. 

ΤὨΪΐδ ἰ8 ἴη6 δοοοπὰ {ἰπ|6ὸ (πὲ Οἱάδου δῃςου ΠΟΙ 
βς ἢ ΤΟΪΠΥ διηοηρ ἢΐ8 Ρ6Ορ0]6. Βυῖ δ6 ἱπβίβῃυ 
Ῥοσοοῖνοϑ (παῦ Ὠασα Π δηὰ ροηεΐοποδϑθ ᾿ἶκὸ τΠο86 
ΠΟ ἰονγὰ8 ΕΡΒγδαίπι, νου] ὰ ποτα Ὀ6 ουΐ οὗ 
Ρίδοθ. Ἐρῃγαίτη μδὰ δὲ 8]] δυεῃτβ ἀοῃθ δοιῃειΐηρ, 
δηά δὰ ποῖ τοἤιδοά δϑεϊϑίδῃοθ. Ηθγθ ὙΟ͵ΓῸ οοΥσ- 
διάϊος δῃηὰ ἴγϑάβοη οοϊηδποά. Ηδσ ἀο68 ποῖ, ΒΟῚῪ- 
ΟΥΟΓ, οἰ δδ1186 ΤΠ6 πη δί ποθ. «ΓΤ οσγοίῃ 8160 ἢ δῇ ογβ 
8 501} ροποίγαιϊοα ὈΥ δρί 8] εἰγοησίῃ. Ηδ Μ1}} 
Ὡοῦ ΙΔ Ϊ δ᾽ ῬΟΙΒΟΠΔΙ ΓΟΒΟΏΠΩΘΩΐ ; ἣ6 Ὑ{1} 800" 
τη επ 1Π δὲ ΠΟΥ αγο οἰδπάοὰ ἰπδὲ 16 οδι86 οὗὨ 
αοά, Ηδ ἰδ βιγε οἵ νυἱείογυ ; δαῖ᾽ Βοίοτο Βα ρμυη- 
δ:68 {πο, ΠΟΥ 5}}8]} 5606 τας Βηϊδηηοά, [86 δοοοιῖι- 
Ῥ᾿ἰβῃπθηΐ οὗἨ ὙΠ οἢ ΤΟΥ ποῦν ἀουῦδι. ὙΠΘη Βα 
8}8}} ΔΡΡΘΔΣ. Ὀείογο θσοοιι 1 Ζοῦδη δηὰ Ζαὶ- 
ἸΩΏΠΠΒ 1 ἔδσίοΥ5, ΠΟΥ ὙΠ] πὸ ἀουδὲ ὃ6 ρἷδὰ το 
εἶνε ἢἷπὶ Ὀγοδά ; Ὀαϊ ἴῃ πη 6 Ὑ|}} γχῖνο ἴἤθτ τμαὶ 
ἴο ποῖ ποὺ οἱ Εἷβ Κίπρ-οδδ6 ΓὨγοΌρὮ τ[Π6 ἀοβοσί 
ἘΏΟΥ τοῖον ἢΐπὶ ---- ὮΘ “{7|θἥὕ} {Ὡγ δὴ ΤΠοτὰ ΤΠ} “ ἸΠΟΓῚ8 
οὗ τἴῃ6 ἀοβοῦὶ δηὰ τ ἢ δαγζαπίπι." Οὐ Ὁ {16 
ὈΓΟΥΪῪ οὗ [πΠ6 παυταῦνο, ἢ ΟἿ]ΥῪ μχίνοβ ἴπΠῸ 1686- 
ἱῃρ ΒρΡΟΘΟ ἢ 68, Μ 8116 10 οπηδ(δ 411] ἰγαῃβι ἰ0}8, ἰδ '8 ποῖ 
ἈΠΕ Σ ΟἸΡΑΣ ΨΥ Οἰάοοη᾽ 8 τῆγοδι δραῖϊπβὶ (86 
ἸΠΠΘὈ  Δη 18 οὗ ϑδθσοοί 8 Κ68 116 ργϑεΐδο ἴοστη οὗ 
“1Βοσι8. Τῇ ἱηροιίουβ Κιπιοπὶ Γπουρῆξ τη δῇ ἷϊ 

οὗ 116 ἀοδογῖ, πδιηοὶγ δαγζαπῦι. 1 Ἑοτ (δὲ Βατία 
. (Βάγοδ) ἀδδὶμηδίθθ δίοηΥ δυγίεξ, ΤΔῪ ὃ6 οοῃδίἀογοά 
ἃ8 τηδὲβ οὐἱ (806 ΟἹ οἷ. ἱ. 4). ὙΠΟ ἸθΟΓΠΒ τροδης 
ΔΙῸ ΡΙΟΒΔΘΌΪΥ ἴΠοδ86 οὗ ἴδε δοδείδ, ςδἹδϑά ἑαἱὰ Ὁγ τ86 
ἀν ταρο, ὙΠΟ. οονοῦ 186 “τουηά ἴο δας δὰ οχίδηϊ, 
ἔπδῖ ἸΏΔΩΥ ΑΥ̓ΔῸΘ ΔΙῸ δοουδβίοσηθα ἴὼ 
ἐχίγαοσίοτε θοῦ ἔμοπὶ (οἴ. ΠΟΥ, χῖν, 207, 8386). 

Τμδι ἴδ (Πγοδιδηθὰ οἢ δ ϑοιηοηΐ οοΥτοϑροτὰβ ἴὸ 
τὴ ἜΧΡΓΟΞΒΙΟΙδ τη866 τ|86 οὗ ΟΥ̓͂ [26 πΏΡΤΑΙ ΘΓ] οἰτὶ- 
ΣΘῊ8Β ἴῃ ΤΟΡΙΥ ἴο ΟἸ ἀδοῃ 8 γοαποβδῖ, ἰ8 ουὐϊάδηὶ ἔτοτα 
16 ἕδος τπδὲ, (που ἢθ τϑοῦῖνοβ [Π6 δδῖια ἰχοδί- 
τϑῆϊ Πομα 6 ἱπμδοίϊδηίθ οὐὁἨ Ῥεϑημοὶ, Ὧ6 ἀοδ8 ποὶ 
(μγοδίθη ποτὶ τὶ τἢ ἘΠ|ὸ βάτο ρα ἰβῃτηθηῖ. ΤΠ656, 
ψὴ0 ἀδσοπιηορα τΠοσθοῖνοβ δοοῦγο ἱπ ἘΠΟΙΤ ΤΟΎΤΟΥ, Β6 
Ρτοποΐθοϑ ἴο ἴϑᾶσ ἀόνῃ ἴδ6ὲ Ὀυϊασκ οὗ ἐμοῖν ρυῦάε. 

πὶ“ Ὁ. ὭΣ : ποῖ ὀχδοῖῖγ, πο 1 τεΐαγη ἴῃ 
Ροβοθ; δὑαυῖϊ, πίθπ 1 Γοίασιι ΡΓΟΒΡΟΙΟΌΒΙΥ, ἩΐῚῸ δυο- 
ο6868 δηὰ υἱοίοσυ. 

Ψογ. 10-12. Αφᾶ ΖΟΌΔΕ διμὰ Ζϑλεθτηνδ ἡγο τὸ 
ὴ ΚΑσκοσ. Ἦο δῖο γεῖ ἴὉ ἴγϑοὸθ ἴπ σοῦγθα οἵ 
Οἰάθοη᾽ Β ρατγβαϊ,. ϑ'ποοοί ᾿ΔῪ Ὀογοπὰ [8μ6 Τοτγάδη, 
ἴου ὮΘ οᾶσηο ἴο ᾿ξ ΔΙΗ͂ΘΥ ογοδδίπρ ἴΠ6 Γνοῦ (νοῦ. 4; 
εἴ. δοβῆ. χὶ δὶ. 27). [1 τῊδϑ, ΠΙΟΓΘΟΥΟΥ, δοῦ τ οὗ ἴδ6 
Φανῦοῖκς (Ζενζα), ἴον 186 δοθπδ οὗ ὕ8δοοῦ᾿ Β Ὑτοδϊης 
ἍΑΘ ΠΟΙ οΥὗἩ δαῖ δβίγοδῃ, ἢ6 δίοῃμῃο δανίην τὸ- 
τηδὶποὰ ὈΕὨἰπά, Μ᾿ 116 ἢ]15 ῬΓΟΡΙΟ δα ετοδδβοά Τοὐοῦ 
(ἄδφῃ. χχχὶϊ. ῶ3, 34). ΤΏ γρΐδος οὗ πὸ τ τ ϑ  ησ 
Ἧ88 ΔΠΟΓΤ γὰβ οσσυρίοα ὈΥ Ῥοπποὶ. ὙΒΕΙ τποπι- 
ἴῃρ δὰ οὐδ, ὅδοοῦ ραδεθά οὐοθσὺσ ἴδ 53[Γ68Π| δὲ 
Ῥδηυδὶ (αξη. χχχὶϊ. 31), Ἰοἰποᾶ αἷβ ἔδιηῖγ, πηοὶ 
Ἑδδι, ἀπὰ δδογναγὰβ σϑηα ἴο δυοοοί, ἩΒΙς ἢ δ 
τπογοίογο βου οὗ ἴ[86 Φαῦδοκ. ΤὨὶΐβ μοβί οι οὗ 
ϑποοοῖἢ ἀτοοθ ἩΠῈ τπδὶῖ ἰὴ τ ἰςἢ τὸ ἰεδ ΟἸάσθοη 
αἱ ἷβ πιοοην πῖϊ ΕΡΒγαῖπι. Τμδὲ {τῖδο μιδὰ 

ἯΔΒ ἃ ῬΪΔΥ ΟἹ ἴΠ0 ΠΔΙΏ6 ΟΥ̓ ἴδ ΕἰΤΥ, δίῃοθ ἀ}}.. υδλγοὰ τὸ Υ̓͂δὰγ οἱ Εαγί δπὰ [πὸ ἕογὰδβ ἴῃ 18 

(Ὀγ 186 σοῃδβίδης Ομα] θα δε τπὔοη οἵ Ὁ [ὉΓ ἵσ, 

ΤΌ, Ρίατ. ΓῚΞΌ) ΤΩΘΔΏΒ ἃ ἰμοσῃ (Φοῦ χὶ]. 81 ; οἴ. 

ΤΩ, ρίαγαὶ ὯΝ 32). Ηδ δυθῃ ταΐηκα δαὶ ἴ86 
πΔΙΩ6 ΟὗἨ ἴΠ6 ΟἿ ΠΊΔΥ͂ ΡΟΥΝΔΡ5 ἤδγο ὕθθη ἀοτίνοὰ 
ἔτοτα [Π18 ποσὰ. Βαϊ, τπουρἢ βαοἢ ἃ νοσὰ-}]ὰ 
Ταῖὶρς ποῖ ἢᾶνα ὑὕθθῃ δ] Ομ ῖθοΣ δἱ ναγίδησα τὶῖϊ 
(6 δβρίσἧι οὗ ἘΠ θυ ἦῦ “Δ ΒΟΆΓΟΟΪΥ Ὀ6 Βαρροδοὰ 
ἴ0 ᾿δΥθ βς ἢ σΟΠΓΓΟΪἰπρ Ἰηθαθηο6 'π ΟὟΥ ρϑββαᾶρα. 

ἘοΥ [μϑἢ ΨΥ ἰδ ποῖ τπ6 νοτὰ ΓΞ προὰ ὃγ Οἰἱὰ- 
Θ0ο 3 Βυὶΐὶ ἰπβίολά οὗἩ 1ξ, ΟΕ δηά γϑῖθον τοπιοῖθ 
ΚΟΓΙῚΒ 8.6 σμοβϑθη, Τὴδ ἍἽδοῖοα οὗ ἴπ6 ρυηϊβητηθηῖ 
ἀοηουπορὰ βοθπὶ8 ἴ0 ἢᾶῦο ἃ ἀθοροῦ σθϑϑδοῦ. Τὴθ 
ΤΩΡ ΒΊΥΔΟΥ Οὗ ὅσσοι ΤΟίαΒ68 Ὀτγοδά : ἰ8 ηοΐ {Πδϊ 
οὗ 1056} ἃ τηοοκὶηρ᾽ Τοίδγοπο ἴο πῆ Τοοα τδϊοἢ 186 
ἀοθοσὶ αἴογάβ 1 Βαϊ αὶ ἀοο8 Οἰάθοη πὰ {Π6Γ61 
Τμδῖ νης σΔπ πουγίβῃ, "οἵ τῆθη, θθ} δὲ θθδὲ ΟὨ]Υ͂ 
(δ6 οδηιοὶ, {δὲ τηλῖνοὶ οὐὗὁὨἨ ἴῃ ἀσβοσί ---- δοδοὶδ- 
ἔθοστιβ, ἰΠΐ8.168, ταυίδ- θοά]θβ, ΒΡ  ρῖπ ὍΡ δηνὰ 
Βδπα δηὰ σοοκ. ἴ8}}4}} ἢ6 τῆγοβϑ 8686 |1|͵πὸ ρταίΐῃ, 
ἱῃ ΟΥ̓Δ ἴὸ ὈΔΚ6 Ὀγεβά  Ηδ γοχυΐῖοβ ἐμοῖσ τηοοΚ- 
ΟΥΎ, ὉΥ ἘΟΤΘΙΕ ὙΠ} δυο ἢ ΓΠοττιβ ἴὸ ὈΘ]ΑΡοΥ {Παἷτ 
ἤε8ι. Πρθηοθ, ἴΠ6 τπηοϑῦ ργοῦδΡ]6 ὀχρίδπαίοη οὗ 

ὩΣ ν1}} σοπείηπο το ὃ6 ἴδαῖ, τ ἢΐοἢ, δοσ 18 
οομδίδηϊ Θχοροιο8] ὑγβαϊ ὔοπ οὗ πα 6 νγ8, τμ  ΚΟΒ ἰΐ 
ἘΠ 181168 οὐ [Πογπ8 ( δβοιὶ Οχρ] απ ἐς Ὁγ ἴ[Π6 ΕὙΘΠΟΣ 
τΌπΟεδ, Ὀτὶεγ8), Πα ΤΠ6 Βᾶτη6 88 ἴΠ086 ΔΙΤΟΔΑΥῪ ἱπαϊ- 
οδυθὰ ὈΥ “τβόγπβ οὗ 186 ἀσβογι." Τῇ ἰἀ68 88 

[8 86} τπδὺ ζοίδε λαπιίάδαῦ͵ ΤΑΔΥ ΟΠ]Υ ἢ 6 
δι ἐς ὈΥ ΨΑΥ οὗ ἀχρδηδύοῃ ; ἴῇ ῬΊΟΝ Ο880 

ΓΝ που]ὰ μανθ {86 8018 Οὗἁ ““ ΠΑΠΊΟΪΥ : ̓  “ἘΠΟΓΩΒ 

1. Απδίογίϑα ἴο (μ|8 τοι, διιο ἢ}! 86 ῥάχος, ἔδοτ -Ξ βράχος 
(ε΄. ῥαδινός δηὰ βραδινός, ῥῖγος δηὰ “η͵ρω2), οδποῖς Βότο ὯῸ 
ζασίδον ἰηνοοικοοὰ. Τῃ ϑβεδηάίπανίδα ἀἰδιοο, γλαηιπ, 
Θλοση δῇ, ἰδ οα]Ἰοὰ φείδαγα οΥ ξεδαγέ. 

πο θογῃοοὰ. [1 τνηδβ ἴῃ ἴδιο υἱοὶ ΠΥ οὗ [μλϊ6 Ἡ Δα γ 
δαὶ ΠΟΥ τοὶ τι Οἰάθοι, Ῥγοβοου ηρ [86 ΡῃΓ- 
βιιϊς, διά Ὀγοῦρηι μΐτ τΠ6 6δἀ8 οὗἩἨ [86 σαρίυτοά 
ΡΠποῦ8. Νοῦν, 1 ἢς ΟΥ̓ΟΣ δὲ {18 ῖ, ̓ θ 
που]ὰ Ἰαηὰ βοῦτῆ οὗἩἉ ἴπ0 δῦ Κ, διὰ σθαςοὶ ϑυοοοῖι 
ἤγβὶ. Ηα τΠ6η οτοβϑοὰ πο Φαῦῦοκ, δπα ολπι6 ἴο 
Ῥϑημοὶ. ΤΠ μἰάϊηρ-Ρ]Δοθ οὗ 116 τοστιῆθαά ἘΠ ΕΠΙΥ 
ΔΒ ὯῸ Βεοογοὶ ἴο τ. ὙΠΟΙΟ ἰ8 ἴῃ Ηδυγῶη δῇ 
ΔἸπηοϑὺ ΠΏ 85881188]6 ρ]δοὺ οὗ τεΐῃρο [ῸΓ [86 τοῦδεξ 
{1068 --- 6 νο]οδηῖς τος κ-ἀοϑογὶ οὗ δία (δοῖὶ ἴῃ 
186 ὙΪΔΟΥ δηὰ ΠΔΙΤΟΎΤΘΥ 5686), ΟΟῊ γε πἱοὶ 
ΒΟΙῺΘ ΥΘΓΥ͂ ΥΑΪΌΔΌΪΟ ἰηοττηδίοη 18 σίνθη ἱ ἵγεις- 
βῖοϊῃ, [ζ δ ῦγαοοβ ἃ ἔθσγι]α ἀἰδιτίοϊ, “64, ἔλα ἢ ἢ, 
Ῥαγδαΐβ6,᾽" [ὉΓ βοῖῃδ σῃοῃ!8β οΟὗἨ [6 γεδγ, γΒΙ Β ἰδ 
ΑἸπηοδί 88 ἰπδοροββὶ Ὁ] 86 Ῥαγδάΐϑε. ϑδγβ ἮἮοῖ- 
βίοίη (ΠΠαυτγαη, τ. 15, οἴδ.): “Ηδγα 8 1Π6 βίγοῃφ- 
Βοϊά οὗἩ τις ἀἀδι, δηὰ διᾶγο, δῃηά 4}} πὸ ἐπ θ68 οὗ 
[86 ϑαδίθση δίορο οἵ [6 Ηδυγδη τηουηϊδίπβ." ΤῺ 
ΡΘΟΡ]ο οὔ ϑιυτία δανθ ἃ ὑγονεζοΐαὶ ὀχ ργεδβίου ὑγβῖοι 
888, “86 Ποὰ ἱπίο τὸ ῬΑῪ οὗ 16 δάϊα,᾽ ἱ. 6., 
ἰπῖο 8ῃ πη 45881140]6 τοῖο. Τὸ ΒΒ οδῃ 
ΟὨΪΥ 6 τεδοιοα ὈΥ ὕπο τοϑάβ, ἔγοπι 18 ποῖ δηὰ 
186 δου ἢ. Το πουίβοση 18 Θβρϑοί!ν ἀδηρότοῦδ; 
ΟΥ̓ΘΏ ἱπ ΟἿΓ ΟὟ ἄδγβ ποβίϊο ἔτῖῦο8 ἤδΥθ πιδάθ 
ἰηγοδάβ δὲ Εἰρίῃ οἱ Μαγὰ. Το 5δΐα, δηὰ [}6 νεμβοϊθ 
οὗ τι}9 τουτί 016, τος ῖκ- τ} ]} θὰ δδυ] χη, ἰ8 ἩΝδὶ γγ0 ΔΓῸ 

μοῖθ ἴο πηδογβίαηἀ ΟΥ̓ [00 ΦΘΙΤΩ ὙΠ, Κατζου. 
ἘὸγῪ [ϊ5 ποτὰ εἰμι βοδ ττιΐηβ, ἀοδιγιοξίοη : οἷ. ΝΌπι. 

χχίν. 17: “[θ ἀοδβίγογβ -- "7 112] τ 811 {Π6 ϑοῃϑ 
οἵ 561}. ὙὍῶμο βαπιθ υοσῦ ἰδ υβοὰ, [4. χχὶϊ. 5, οὗ 
1116 ἀοδιίσυσοη οΥὗἨὨ 8118; δπὰ ἰῃ Ταϊπιθ εἰς δ ΜῈ] 

88 τηοάογῃ Ηεῦγον δ ΤΙ) 72 πιεδηθ ἀδδισιοίίου. 2 

4 Ἐυδουίδ (Οποιπαεί., Ῥογέδογ, Ρ». 362) ἀοφθ Ὡοὲ δὲν ἐπδὶ 
εν Κασίονῦ διὰ Οδσοδσί ὩΘῸΣ Ῥοίσ δΙῸ ΟὯ6 δσμὶ ἐπ 6 881:9 

Ῥίδοθο. Νοσ οδῃ (ὮΟΥ Ὅο ἐδ) δφδσῃδ. διἐπουφὶι (89 σιδσθδ ΣΡ 
ι 08 δἰπυ ϊδεὶγ οχρίδιπϑὰ. 
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ΟΒΑΡΤΈΒ ΥἹΙ. 4-31. 

δῆς Βοΐπρ' 1Π6 εἰξπδίοη δηὰ ἴὸ ῬὮΥ οΥ̓ [86 
Ρίδοθ, [86 δβισηἰ δοδῆςθ οὐὗὨ [06 ὑτγίεΐ βίδίθιαθης [πδὶ 
ἴ0 Κίηρβ ΤΟΙ ἴῃ ΚΑΓΚΟΥ, ὈΘΟΟΙΏ6Β τηδηϊοδι. [ἰ 
Οὲ ΟὨΪΥ͂ ἀΧρί δίῃ {πὸ 86η86 Οὗ Σδ6ΟΌ ΠΥ 8}} ὈΥ 186 
ΘΏΘΙΩΥ, Ὀαϊ 4180 δηὰ Ἂϑρθοὶδ!]ν ἀΐβρὶγβ [πΠ6 Ὀ0]ἀ- 
ὯΘ6ΞΒ, ΘΠ ΌΤΘΔΠΟΟ, Ἡϊβύοτῃ, δηὰ ΘΠΘΥΡΥ, τὶ ἢ ἩΙ οἢ 
ΑΟἰάδοι [Ὁ]]ονγεὰ τΒοπὶ ἰπο τμοὶν ἰἀϊηρ-ρίδοο. 78 
οἐδη 5811]} ἰσϑσθ δἰβ τοῦ; ἴῸγ ἰΐ ἴο ἴδ) οαϑὶ 
οἵ Νοῦδῃ διὰ ΨΦορῦεμδηῃ. ΝῸ 6 186 8ΔΙ6 88 
Κοηδῖῖ (Νά. χχχὶϊ 42), ἢ ἢ ἀραίη 16. ἴΠ6 Κα- 
ὯΔιΠΔ οὔ Ποιηδη ΠΠπ|68, δηὰ ἴὴ6 Καηνᾶϊξ οὗ [ἢ6 
Ρτεϑοηῆῖ. Ηδ νὑῆο ἰ8 οῦῖδ οἵ 186 Φαῦδοκ, δηὰ 
Ῥάββ68 οϑβὶ οἵ Κδηνδι, ἰἔ ἢ ὃΘ ἰπ βϑαῦο) οὗ δῃ 
ΘΠΟΙΩΥ͂ Γοτγοα ἰο ἷ8 ἰἀϊηρ-Ὀ] 6.6, πλαϑὶ ὃθ Ὀουπὰ 
0. ἴ)6 δᾶ. Βυῖ ορθομ δῇ 4150 σδὴ ὕὈῸ ἰάθη σά. 
δίπος Οἱ ἀθοη᾿ Β ὙὝΔΥ ἰδ βαϊἃ ἴὸ ἢδνο βῸπθ ἰὸ 1Π6 
οδδὶ οὔ “"" Νοῦδῃἢ; δῃά Ζορῦοῃδι," 1 πο Ἰα ον τηπδὶ 
αν ἰαΐῃ Αγ ΠΟΥ πού ῃδπ [Π6 ΟἸΒΟΓ, δηά [ΠΟ ΥῸ ἰ8 
15 Τὴ 6 ΤΟ ΓΕΔΒΟῚ [ῸΓ το γηρ᾽ 1 85 [Π6 ΒΒ ΠῚ6 
ὙΠῊ ΦοΒΌΔΕ, τη6 δόῦδα οὗ ϑοοίζοη, ΘΠ ΡΔἢ 
οὗ Βαοκτηρῆδα (εἶ. Εἰτύοτ, χν. 881), δηὰ ΒΒ ΌΡΔἢ 
οἵὗ ΝΥ εἰχειείῃ. 
αἰάφου Β διίδοῖς γδὲ 80 πποχροοίρα δΔηά βυδάοσῃ, 

δὲ ἃ τεπονο διίεπιρὶ δὶ βισῶϊ [4118 (νου. 12). 

ὙΒο δοϑῖ, ἰζ 18 βαϊ4, ὝΔΤΓΙΓΤ : ἰοῖτοῦ βοϊζϑὰ ἰϊ, 80 
Ὠϊαῖ ΩΟ τοβίβίβηςο γγ838 οἴἶογοα, δηἀ [ἢ ΔΥΙΩΥ͂ δὙ- 
τοηθοτοᾶ, Τῆα φσο]ογν οὗἁὨ {18 νἱεϊοτουβ σΔΥΘΟΥ, 
δηὰ [8 τοδΌ 5, ἤπα8 ΤΩΒΔΠΥ͂ ΡΆΓΆ[]618 ἰη {116 ΠΙΒΙΟΤΥ 
οὔ πὸ ἀοροτὶ ἐγῦοβΒ. ὙΥ̓οη Μομοῖοὶ ΑἸὶ, ἴῃ 1815, 
ἰουρσὴΣ ἀραϊπδὶ Αδνν ἴῃ Ατὐδθΐα, δ6 Ῥαυτγϑυοθὰ [Π|0 
ἀοίεδιθα Ἔποταν τ δας ἢ Ἠδβῖθ, [Πδὲ 811 ἢΪ8 δύογϑϑ 
οὗ βυδεϊδίοηοσ Πδα ἰο Ὀ6 ἰοΐξ ὑὈοῃἰπα, δηἃ δα ἢϊπι- 
86}} ττϑϑ δὲ ἰδὲ γοἀπορᾶ ἴο ἃ ἀἰοὶ οἵ ἀδίθδαί Βυῖ ἢ 
ΜᾺ5 τουσαγἀϑα [0γ [8 ὈῪ [06 σδρίιγο οὗἉὨ 186 οἰ ϊοῖν 
οἵ δἰβ βανουβασίοβ, δη ἃ ΤΏΔΗΥ ΟΠΟΓΒ Θηΐ ΟΥ̓ΟΡ ἰὸ 
᾿ἰπι (ςξ. Εἰϊτίοτ, χὶΐ. 932). Βαιῖ {πὶ ἴον τΠὶο ἢ πῸ 
ΡΆΓΑΙΪ6ΙΒ σὴ ὑὕὑθ δαἀαυοοὰ, 156 ΟἸάθοπ᾿Β αἷπὶ, [18 
σϑδ6 ἴὉΓ ὙΔΓ, δηἀ τΠ6 ΓΟ ὙΠ685 ΟΥἩἨ δ᾽8. ΘΠ υδἰαδος 
ὝΔΙΓΙΟΥΒ σοιηραγοά ἢ {Π6 Οὐογν ΠΟΙ πλῖηρ πυτὴ- 
ὈεΓ διταυϑὰ ἀραϊηβὶ εἷπὶ ἴὸ 106 αδῖ. Ενϑῃ 1 1ῃ6 
120,000, ἰοβὲ ὈὉγ ΜΙάΐδη ἴῃ ΤΠ σοιγϑθ οὔ (πεῖν ἀοἴοδὶ, 
ἴτουι τὰ Η1}] οὔ Μογεῖῆ ἴο Καγκου, ογὸ ἃ, τοιπά 
ΠΠΙΌΟΥ, 8 Ββίγτοδιῃ οἱ δοοά Πονυογ 1668 τηλγκοα 
ἴδ6 ἐταοῖς οὗ τ1ῃ6 βπ: τίη ΤΥΥδηϊβ, 85 1ἴ τηλγκοα [μδϊ 
οἵ ΝααροϊθοηΒ γοίγεδῖ ἤοτῃ Ειι88ἷαΔ. [Ὁ 8 Ῥγοῦδ- 
ΠΥ ΠῸπι ῥγίβοῃοιβ δῃὰ πουηάθὰ Ἰοῦς Ὀδμἰπὰ, δἱ 
διδέοπϑ οἱ Ποῖ, τἰλὲὶ αἰάδοη ᾿ἰοατηρα τῃ6 ϑοοτγοῖ 
ΦΥ͂ ἰπίο ἴΠ6 ΤΌΟΚΥ Δ5ΎΪυ1ὰ, ο4]]6 ἃ “΄ ἢ6]} ᾿᾿ ΌΥ Ατὰ- 
υἱς Ροαῖδ, ὁπ δοοοῦηῖ οὗὨ [18 γοϊοδῃΐο ἰὈΥΤΉ Δ ΙΟΠΒ, 
διἀ ΠΟΥ ὈΘΟΟΙΩΟ ἃ ρἴδος οὗ παρτηθηΐ [ὉΓ ἃ δϑύθῃ 
ΥΟΔΓΒ᾽ ΟΡργοεβδίοῃ (.ἢ. Υἱ. 1; σοῦρδῖο ἴδ0 μεογίοα 
οἔὗ 1806--1818 ἴπ ὐοττηδη Ὠἰδ᾽οΥγ). 

Ψοτβ. 13-17. Απὰ Οἰάδοι, [86 δοὴ οὗ Φοθδῇ, 
τοϊυσιοα ἤοσα [πη νὰ ἤὥοσα ἴ:6 Αδβοθηῦ οὗὅὨ [ῃ9 
Βα. ΤΠ δααϊιίοη ὅοη οὗ Φοββ, ἰδ ἤδθτὸ μαϊ ἴὸ 
Αἰάδοπ᾽ 8 ἢδπιθ ἔου ἴῃς ἤτγβι πιο βίποθ ᾿ιἷβ Υἱβὶ Πρ, 
ἃραίηβι ἰΔο]αῖτΥ. ὙῈο ρΊΟΓΥ οὗ μβαυϊῃρ ΒηἸβ θα [6 
οοηῆϊςοι, Δοστι68 ἴο ἐδ6 ΤΆΤ 8η ἃ Πδηη6 οὗὨ «“0465}}, 
Βοοδῦδο ἰπη 1ἴΠ6 ΠΟῸΓ ΟΥὗἨ ἀδῆροῦ ἢ6 Πα εβἰἀοὰ ντἢ 
μἷδ ξοῆ. Εν τῃδῖ [6 οσοπῆϊςοϊ 18 σηἀοά, ννὰ8 δἰγοδὰ 
᾿παϊοαῖεά ὉΥ τοῦ. 10, ΜΠ ο ἢ βαϊὰ (δὶ “' 8}} τῆδι 
ψΌΓο ἰοῖς " οὗὨ 10 “ὙὙΠ016 ποδε᾽ πογο ἴῃ αυκου. 
ΤῊ Υἱοίουυ ονοῦ [8 τοιιηδηξ Θηἀοα, ὨΟΣ ΤΩΘΓΘΙΥ 8 

βδέῖϊο, ναὶ ΓΙΏΓΙ ΤΙ, (6 ττατ. ὙῈ6 ΒΟΤῸ οδῃ 
ΠΟΥ͂ ἔτη δεῖς, θα ποῖ γεῖ ἴο Ηἷδ οὐγῇ οι86. Ηθ 
τηθοῖ γί βοι 16 δοσουηῖδ τ} ϑυσοοίῃ δηὰ Ῥϑηποὶ. 
Ηδ οοζῃρδ ἴο ϑυοοοιὴ ἢτει. Ηδὰ ἢὸ τοιιγηοῖ [ἢ6 
ὝΑΥ Πα Θηΐ, 6 πηῦσδὲ ἤαγο σοϑοποὰ Ῥαπθοὶ βγϑῖ. 

1 ατϑοῖς ἰοχίθ δ Υο ἃ οογγιρὺ ἴοτπι ᾿[εγεβάλ. ΤΏ βιγτίδῃ 
γεγείου οὗ Ῥδπὶ οὗ Τοῖδ, ἀθο8 ποῦ ἴδγθ ἐμ9 πδηθ δὲ Δ]} (Βτ- 
ἄδπι. Ρ. 169). ᾿ 

4 Ἐὺτ ἩὨΪϊΟΏ (6 7268 οχροαίίοτα ἀδοϊάθ, ὈδεδΌδο (Π 67 
δδοεῖχτι ἴκο ὑσγουίουδ αχροαϊεΐοη ἴο 86 ηἰκιι -π|6. 

188 

ΗΔ ἀοδίρτι γγῶὯδ ου ἀση Ἔν ἴὸ βυγργίϑο ὈΟΓΝ Ῥ]Δδοϑδ, 
Ὀυϊ εἰοῆγ ϑυσοοίῃ, δὸ ἦναι ὑπιὰ Ἐ6 ΟἈπιθΘ Φ ῬΡυη- 
8, [6 δοοῦγρο τηΐρης 81} ΟἿΥ οἡ [᾽6 ῬΟΓΒΟΠΒ 
ὙΠῸ Βδὰ ἀοδογυοὰ ἰξ. Βϑαγηρ (μὲ8 ἰπ τηϊπά, [86 

οοπηθοξίοι πιΆΚοϑ ἴἰ οἷοαν ἔπαὲ ΠῚ ΓΘ 
ἷθ Ὡοῖ ἴο 6 ἰΔΚοῃ 88 ἃ ποῖδ οἵ {ἰπ|6,2 βπηγίθο, δαὶ 
ΟΥ̓ Ἰοσδ} γ. [ὲ 18 ἀδδίχηοα τὸ δχρίαἰπ πον σ᾽ άθοι 
ΘΟΙΊ68 ἴο ΤΌΔΕ βἀοοθίι ἥπή, δηά ἴγοτῃ ἃ ἀϊσγοοϊίοη 
ἔγοπι Ὑο ἢ 106 ἱπμὈἐ Δη18 ἀἰὰ ποῖ ἜΘχρεοὶ Μΐηι. 
ΑἸἰάθοη θνογγμογο ἀἰβρίαγβ [μδὶ στοαῖ 8] 1 οὗ ἃ 
ΦΘΏΘΓΑΙ, [06 58Κ1}} το ὑδ6 τ6 οΔ]ου] Δ ΟἢΒ οἵ ἢΐ8 
δᾶνο . δὶ δβογὶ οἵ δ Ἰο}δ γ “ΜδΆ]6} Ηδ- 
ΟἤΘΓΕΒ᾿᾽ νγ88, [Π6 [0] νης ΠΥΡΟΙ 6818 ΤΩΔΥῪ ΡΟΓΠΔΡΒ 
ἱπαϊοαῦθ τ ἢ δοῖὴθ ἀορῶτοθ οὗ ΡΓΟΌΔΌΣΣγ. διυιοςοιἢ 

ἸΔΥ ἴῃ 116 Ὑ8]160 οὗἁ 1π6 Φογάδη, ἴ86 αμον, ΠΩ 9 Ὡ 

(9088. χίἱἱ. 27). ὙΒΘ ὀχργοβδίοη ΓΙῸ “δῆ ΟΠ]Υ 
Ὀ6 υϑοὰ 'η σοπηροίίοη Ὑ{ῸῈ τηοιηϊδίηβ (εἶ. “ Μδα- 
Ι.Ὼἢ} ΑΚτνδθνὶπι,᾽ οἰ. ἱ. 836. Τῆθ Πποῖρῖθ ἤΌΙΤΩ 
νι ἰοῦ αἰάοοη ἀοσβοοηάοά ἰῃ ΟΥΟΓ το τοδοῦ Βθσοοίῃ, 
ΟΥΘ (86 τηουηίδίηϑ οδδῖ οὗ [80 Φογάδῃ, ψΠϊοἢ 
ὉΠ ΟΥΓΓΠΠΔΙΟΙΥ τὸ ναὶ ἴοο [{π|6 Κπονσπ. Αδοιυξ 
[86 ΠΔΙΠΊ68, 8150, ΜΠ] Οἢ ἴῃ ΑΓ ΟΥ πα Ἰδίου ροοὰβ 
(ΠΟΥ͂ Ὀοτο, γὙὸ ΓΘ ΧΟ ΡΣ ἸἋἢ} ἰπ ἴπ6 ἀατκ. ΝΟΥ, 
ἴῃ τΠ6 ΓογτϊτογΥ οὗ Εουῦοη, νὰ ἢπὰ (9088. χὶϊ!. 19) 
ἃ “ 7Τεογείλ αελαολαῦ οὐ ἴμ0 Μουπίβίη οὗ ἴΠ9 Υ' Δ]- 

Ἰεγ." Ὑὸ πα Ὁ βρη ῆθβ [86 βαπ. “βυῃ- 

τῖβο " (ΓΤ 9) αἱ σανβ ἱπάϊοαῖοβ [η6 δαβί βίάθ. Αο- 
ΠΟΓΑΙΠΡΊΥ, ἰπ [Π6 ρῬαβϑᾶρο ᾿π8ῖ οἰϊθά, τὸ πδᾶγο ἃ 
Τερογοῖ ΗΒ ΔΟΒΔΓ, ἱ. 6., "’ ϑρΙοπάοσ οὗ ἴὴ0 Πανγη,᾽᾽ 
ΟἿ [16 τηοιπἰδίηδ οὗ ἴπ6 ΠΟΥ, ἰη [86 οαβῖ, 10 ΣΏΔΥ 
τπογοίογο Ὀ6 δϑϑυτηθα τυ στοαὶ το ΘΌΠΥ ἰἢδι 
16 πδπιθ “ Αϑβοοηῖ οὗ ἴπ6 ὅπ ᾿᾿ 8180 γγαβ ὈΟΓΏΘ ὉΥ͂ 
[Π6 Ποῖ ἢ οὗἨἁ ἴπ6 τηουη 818 οαδῖ οὗὁἨὨ 16 Φογάδη, 
ὙΠ ΓΟ ΓΠΟ86 τη ΤΑῚ ἢ 8 ΘΓῸ Ὠδπιοὰ “ὅδ. ᾿" ΟΥ 
“ϑυηγῖβο" οἢ ἰο(8], ΟΥ ψὙΠδὶ 8. ΙΟΓΘ ῥγοῦδῦϊθ οἡ 
ἀν ἀν τὐδὸ οὐδὲ ΓΝ 

Α5 ΟΑἰάοροηῃ δρροδιοὰ αὐ πποχροοίθαγ, [6 
βασοοοάοάα ἴῃ Ἰασίηνς μοϊά, ππηποιῖςοα, οὗ ἃ θΟΥ, 80 
τσγοίς ἀονίῃ ἴογ ἢίπι [Π6 παπΊο8 οὗ ῆοβο ὙΠῸ ΘΟΙ.- 
Ῥοβϑὰ τῇ}6 τῃδρ βίγϑου οὗ τῃ0 οἶἴγ. [18 ποῖ ὙΠῈ- 

οὐ ἱπίογοβε ἴὸ οὔβογνο ἴπὶ (π6 ον (Ἴ33) οου]ὰ 
νυσῖῖο, τπδὲ Π6 ον [6 Πδμο8 οὗἩἨ ἴΠ6 ΔΕ. ΠΟΥ 68, 
διὰ τμδὺ {Ππόδ0 πιιιιθογρὰ βονθὴ πα ΒανθηΥ, οὗ 

ὙΠΟΠπὶ ΒΟΥ ΟΥ̓ νο ΤΩΔῪ ὕὉ6 τεραγὰοὰ 88 ΟΦ, 
Ῥγίποςβ, μὰ βουθῃ Ὁ ΟΥ ΒΟΥ ΘΠ Υ-ἴνγῸ 8.8 Οἰάογβ, 1 
16 ψονογπιηθηΐ οὗ ἴΠ6 Οἰἵγ νγὰ8 ἱπ 16 παπᾶ οὗ 
οογίδιη ἔλπἹ 168, (Π6 θΟΥ τνου]Ἱὰ ποῖ βπά ἰτ αἰΒΊοΙΪ: 
ἴο ξἶνο τΠποῖγ παπιθϑ. ἼΠ6 δοτοηἰΒῃπηθηΐ ΔΠα ΓΟΥΤῸΣ 
οὗ ἴῃ ἱῃ ἢ 1815 τόσο ἀοα 1658 στοδῖ, ΤΊ ΤΊΟΤΘ 
ΒΔΌΡΒΙΥ {ΠΟῪ δά ΤΟ ππ τ] θόοη, τπ6 πιοτθ τοττ  βοὰ 
ἜΟΓΘ [ΠΟΥ ἤονγ. [Ὁ 8 [0 ὕθ σαγο ιν ποῖρα (παῖ 
Οἰάδοπ᾽ 8 ΡΌΓΡΟΒΟα ἰβ 0 Ῥυηΐδὶλ ΟἸἹῪ [6 ΤΌ]ΘΓΒ οὗ 
ϑθοοοίῃ, δηάᾶ τπαΐ ΔΓ Π6 ἢΔ8 ἀοη6 ἰτ, {Π6 ΤΟΙ ΓΚ 

9. πιο: ΓῚΣΌ ὗν Τὶ Ὁ ΡῚ" --- ἐμ 
ἰδαρδε [86 ταθη οὗἨ ϑαροοία 6 Ἰοβϑοη.᾿" ὙῊΪ8 δίοῃϑ 

7] μοντα τπδὲ (Π6 τοράϊηρ 715), “86 {πτοβμοὰ,» 
Δἰγαδαγ ῥγοροβοὰ ὉΥ ϑεγαγίυϑ, δπὰ δρδὶῃ ὉΥ Βοῖ- 
[Π6ΔῸ, 8 ποῖ ἴὸ ὃ6 εν ὑξϑρς Εὸν ἴῃο ἔδεϊ ἰμδὶ 
“ἢ τόοῖς {πὸ οἱ ἀογ8 οὐ [86 οἰΕΥ δηὰ τ {Ποττι8,᾿ 
ΤηΆΚο8 ἰδ οἰθαῦ ἴπαὴῦ δ6 οδηποῖ πᾶν ομδβιβοα 
1Π6 φοορὶο οὗ ϑιποοοῖ. Βαϊ ΒΟ “ τηδάθ ἔλεπι --- [Π 6 
λ.2..}}} ὈΪΘ, ---ἴο ἔποιο ;᾿ ραᾶνὸ τῃδϑ ἃ ἸοΒθοῃ 
νἢΐο ἢ βῃονγοὰ ΠΟῪ ὈΦΑΪΥ τΠοὶγ ΤΌ] οΥΒ πδα δοϊϑὰ, 
δηὰ ψμδὲ Ῥϑῃδ θ8 δυο ἀἰβίγυαδι δὰ β0 8 γηθ88 

8 Τιοῖ ὉΔῚ ποοϑὰ ποῖ Ὡσοοδϑασὶ!γ Ὅ0 ττὶἐοα ὉΔῚ 
(Βογίοδι), δηὰ [8 Ἰουπὰ οἰδβονδορθ, 888 δἰσοδὰυ Ὀϑϑῃ ἡ. }} 

τοχιδτκοᾶ ὮΥ Κοὶ!, πῇῆο τοῖδιϑ (0 Νῦπι. χΥ. ὅ, δορά 2ο0Ὁ 
χχσχίϊ. 7, 
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ΟΠ18411 (νη ἰο ἢ.848 Ὀδοη 76} Δρργοπβεηἀθὰ ὈΥ 16 
δον δη χροβίΐουβ). Ατὐ Ῥϑηυοῖ, μούγονονῦ, Ὡς ἢ, 
πενίην μοαγά οὗἩἨ [π6 νἹ]ϑ  διίοη οὗ ϑυςοοῖι, παὰ τῇ 
(Ο]γ ἴο ἀείεμα 186}. τ[π6 ἰγαϊΐοτθ ἰοδϑὲ Ὁπμοὶγ ᾿ἶνοϑ. 
τ ἰς {ΠῚ βαἀπιΐγαῦϊο, ον ΠΟ ΙΥῪ [6 ἡδτταῦνο, τ ἰτἢ 
4}} ἰτ. ῥἰαίπποββ, ὑγίηρ 8 οἷἱδ (ὴθ Βροοίδ!! Υ ἀφοίβίνο 
ΡοΪπι οὔ νίονν. ὟΟἱάςσου τοηξς ἢτϑι ἴο ϑυσοοιι, ὃ6- 
0.86 Π6 ἀϊὰ ποῖ ν»δῇ [0 ρῃηΐδῃ 4}} [πὸ ἐπ ΒΔ Ὁ} Δηἴ8, 
ἀηὰ ᾿ς ὈΘΟΔΙΩΘ ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ ΓΠοΓγοίογο (0 ΒΌΓΡΓΙΒΟ τε 
οἰτν, 1688 [6 χα! τ 5ῃοι ] ἃ οβοδρα, δηὰ ἴο “ ἌἽδίκσῃ 8 
ὑυογ," ὙΠῸ ὉΠΡΟΒΟΓΘαΪγ ρίνεβ Ὠἷπὶ τΠοῖγ ΠΔΠΊΘΒ. 

8 ῬΌΓΡΟΒΟ 88 ἴο Ρεηποὶ σϑαυΐγοβ 0 ΒΌΓΡΓΙΒΘ --- 
{Π6 ἴον Γ οδηηοῦ Γαῃ ΔΤαΥ ; δηὰ 1 8 {86 [ΟἸ]Υ οὗἁ 
{Π|ὸ ἱπμα βη (8, ἴμδι ἰῃ ἀοίοπάϊην ἱξ, (ΠΟΥ 1080 τΒ οἷ γ 
᾿ἶνο 8 88 νΥ06}} 88 ΤΠΕΙΓ ΓΟΎΤΕΓ. 

γετα. 18-2]1. Απὸὰ Βο δαεϊὰ ἴο ΖΘΌΔΕ διηὰ Ζ6]- 
ὩΏμ 8. Τ 8 τοοῖὶς ὈΪδοα οἱ ἢ18 διγῖνδὶ δὶ ἤοπις, 
ἐ. ὁ. ἴῃ [8Γ8.6], [ῸΓ 18 Βο0ὴ Φοῖῃου τγ8 ργεδοηῖ, 0, 
θείης υῖ ἃ ὈοΥ, σδῃποΐ ἢανο βῃδγοὰ ἴῃ ἴῃ6 Πογοὶς 
οχροθίοη. ἽΠ6 ρμΙδοθ ὀδῃποῖ, πόούνουοσ, Ὀ6 ἀοῆ- 
πίτο]γ ἀοιογιηίποα ; ροσθαρδ 1 νὰ8 ἢΪ8 οἱὰ Ὀδι|6- 
ἤεἰα, τπ6 ρῥ]αΐῃ οἱ δὶ γῇ οτο ἴῃ6 ΡΘΟρΪΘ οβηια 
Βοςοκίηρ τορϑῖδοῦ, ἴῃ ογάον ἴο ὈσΠο]ἀ τὴ6 ἐογγῖΌ!} 6 
κίπρϑ ἧῃ Κτῖργβ. 

1116 οἱοείηρ εοοῆὸ οὗ Οἱάδθομ δ ἀραϊηρα πιτἢ 
(Π686 το τ Κίηρ, ΚΘ ΟΥΘΓΥ ΟἸΠΟΥ ἴῃ 8 ἨΙΒΙΟΥΤΥ, 
ἷθ ὙΟΤΙΉΥ οὗ ἃ ΠΟΙῸ ὙΠῸ ἢ88 ὈΘΘη Γαϊξθαὰ ἢρ τὸ Ὀδί- 
ι|9 ἢ (6 ϑύγογιὶ δη ἃ ποθ οὐδ ρθη ἰδ πηοηῖ. ΤῸ 
ΒΡΑΓΟ ἴΠ6 ᾿νῈΒ ΟΥ̓ ΘΠ ΘΙ 68, ΘΘρΘΟΙΆ ΠΥ ΟὗἁὨ ἘΠ ΐ68 80 
ὈΔΙΌΔΙΓΟΙΙΒ δηὰ στο ὶ 88 1Π686, 88 ποῖ ἴπ ουδίοτῃ 
οὗ δηθαυ Υ, Ἰεαβὲ οὗ 41} ἰῃ 186 οδϑὲ. Ῥγγτῆαβ (ἴῃ 
ϑ'6η6ς8) 56 γ8:} ἀκα πείία σαρίο μαγοὶξ αἰ μαπανπ 
ἐπιρεαά; δὰ δυθῆ Φοβορῆυβ (4π|. ἰχ. 4, 3) πιαῖκο8 
ἘΠΙΒΙ8. ΒΑΥ͂ --- ὙΒδῖ, ΠονόνοΓ, ἢ ὭσνοΓ αἰὰ ΒΑῪ --- 
ἴπ ας ἰξ '8 Τρ τὸ [(1}} σρῦνοβ τ κοη ἴῃ ἃ π|δὲ γϑγ.Ψ 
Βυῖ Οἰάθοη, πο γεβροοῦθ (86 ΓΟΥΔΙΟΥ οἵἁ [18 σδρ- 
εἶνα8, ΘΉΘΠ168 τοι ρἢ ΠΟΥ 06, νου] ρα ]Ὺ 58 
τῆσπη, 8π4 ὑο] Ἰν65 ἰὐπ86 1} ΟὈ]  σοά δἵ Ἰοαβὲ ἴο βιοῦν 
πο ΠΥ Πα σδηποῖ ἀο τ. ΤὨτγου ἢ (ἢΐ8 οἰγοῦτ- 
Βίδῃοο, γὸὺ ΠΟΆΥ οὗ δὴ ὑσσυγτσγοπος οἱἰμογινῖβο πη- 
Κκηονη -- ἃ ἰδοῖ ὙΠ] ἢ ΤΊΔῪ διιμμοεῖ δηἢ σϑῖιβα 018 
ἴο οὐ ΒΟΥ 6} ΟΥΠΟΓ ἱπγπιδίίοη Π 88 ρου δ ρ8 
(πο ἰὸ ΤΌΔΟΙ τι5. ΤΉΏΘ [εἴη γβ, 1 ϑοοῃδ, δὰ σλαχθι 
δηὰ β]αἷη οὐ Μοιῃῖ Τα ῦοΣ ἔμ ὈτοΙθοΥ οὗ αἰάρφοῃ, 
ΒΟΠ8 οὗ [Π|6 δᾶ π|6 πιοῖμοῦ 3. 88 τν 6}} 88 ἰδτθον σ]ἢ 
πἰπιδο!., [ζ ἴδ ργοθιὉ]ο {πᾶὺ 118 ΟΟΚ ρίαςθ δου 
ΒΟΠῚ6 Θαγ θυ Ὀ611|6, σα χαρσοὰ ἰῃ ὉΥ Μαδιδββοῇ --θυϊ 
νους Οὐἀ 5 ΠοΙρ --- ἀαϊηβὲ [ῃ6 ἱηνδάοσβ. Τῆον 
ΕΓ μὰ τὸ ἀδδίῃ, ἱπουρ ἢ ΟἾΪΥ οημαροά ἰπ ἀο- 
ζδηάϊπρ' [Παῖὶγ πδῦνο Ἰδηά, δηὰ τ᾿πουρῇ --- 88 ΖοῦΔἢ 
πα ΖΑ] πὴδ ἢδι ΟΣ ΠΡῚΥ ΒΔῪ --- [ΠΘῪ Ἰοοϊκοα Πἰκο 
Αἰάθοη, ΙἱΚα πιδῆ οἵ τογαὶ Ὀ]οοά. [ῃ ἔδβεὶγ βϑύβοῃβ, 
᾿πογοίογο, “ Κίηνν Ὀεατηρ,᾽᾿ Βιδίο  Υ ργθβοηοα πὰ 
ΟἸἑνΊγοῦΒ νου, ποῖ Ὀθοη γοβροοῖρα ; δηα 5}8]} 
Οἰάοδομ βρατὸ ἴῃοὲ6 ὙΠῸ το γθ τόῦῦοτθ δηὰ τηιγάογ- 
ΟΙΒ Οὗ ΒΟΥΘ ἢ Ὑδαγθ᾽ δἴδπάϊη ἢ [ΠπροβδῖΡ ]6 1 Οἱά- 
Θ0Π Β ϑιυυογὰ 88 Ὀθθὴ ὙΠοῖρα (ῸΥ [Π6 ὙΘΓῪ ἢ 
οὗἉ δβαπιϊηϊβιογης τὶς ἴθοιϑ Ἰυάστηοηῖ. θη ΝΝ 
π08 οηϊγοδίοα Ζύη688 ἴον [εἷ5 [᾿ἴ6, ἴπὸ ἸδιοΓ, ΓΟ - 
θοτίηρ [π81 τλ6 ἔοτιηοῦ Βδὰ δίῃ Ῥ41168, [Π6 βοη οὗ 
Ἐνδηάου, δπὰ “  ισΣ ἀσοδηδιιδ οἱ γα ἰεγτι δι α,᾽ ὁχ- 
οἰαἰπιορά, ““αίίαε ἐξ ἐπιπιοίαζ,᾽)" οἷο., ἀῃὰ (Ὠχτδὶ τῇς 
τ ἱπίο ἰ8 ποατὶ (“Ἐπεια, χὶϊ. 949). Απὰ γεῖ 
ὈΓΠῸΒ 8 8 ΠϑΙγΘ οὗ {π0 ΘΟΥΠΠΥ, δπὰ ἰσυραι 

ἀραϊηδὶ δ] ἰθηβ, δμὰ ῬΆ}188 γα ΠΟΙῸΣ ΒΟ ΠΟΙ 

1 Οἵ. ατοιϊϊαδ. δὲ ὕμγε ακὶξ εἰ εἰ, Ὁ. 1. 4. 10. 
2 [Βυϑὲ : “Ἃ1ἢ οουηέχίοα πΏοΣΟ ΡΟΙΥδσον [6 ἐοϊασδιοὰ, ἐδο 

66 οὗ Ὀτοιοτῃοοὰ δΣθ, 86 τοΐσῃξ Ὁ9 οχρφοοθὰ. τ υοἷι 019 
οἷοδο διμβὰ ὑδηον Ὀοίπϑος 0860 τΏΟ δῖὸ Ὀοζῃ οἵ ἴδ 6 δαϊὴο 
τοονοε, ἰδ ἰρ66 τΏΟ ΔΙῸ οοῃῃοοὶδὰ ΟὨΪΥ 8 ἴπ6 ΘὨΠ] ἀσϑη 
οὔ [δ δδιὴο βιϊπού. ΤΏ12 ΟΧρί ἰδ ἨΔΥ θοῦ Οὗ ῺῪ τηοῖδον" 
86 διθοῶς (Π6 ἨΘΌΓΘΗΒ, 8 ὨΟῪ διηοηξ (Ὧ9 ΑΥΔῸδ διὰ 
οἰἴδοσα, ἃ ΠῈΣ ΠΟΤῸ Θυἀδδσίῃρ ὀχρτγοαλβίοωυ {Πδὴ ἐδπαὲ οὗ σον 
Ὀσοίδον,, ἴῃ ἰδ9 ζΘΏΘΕΔΙ δαωθο." Το δδῖῶδ τοιδσὰδ μοϊὰ 

ΤΗΒ ΒΟΟΚ ΟΕ 00 90 083. 

Ὀτοῖδοῦ οἵ ΖΞ ηοδβ. ΤῈο ἰπὔπδθοη ἴμδὲ ἴΠ6 ἴδηι- 
γ οἵ Φοδβὰ μδοὰ ἸΟΌΔΙΥ ΔΙσοδὰγ δ]οὰ ἴον 15γδοὶ, 
ΤΠΓΟΥΒ ἃ 6 ᾿ἰχῆϊ οἡ ἴπ0 αυθδιίοη ὙὮΥ οἵἉἨ 4]} τηθἢ 
ΟἸάθοῃ νγῶβ ϑβοϊθοίθά ἰο ὃῦθ ἴ6 οοῃμᾳῦθγοσ. Ηον:- 
ΟΥΘΥ, ποῖ  βίδηάϊησ (ποὶς 11] ἀσϑογῖϑ, μΒὸ ἀ068 ποῖ 
ἰγοδὶ ᾿ἷ8 σΘΡΟΥο8 ΟΥΏΘΙΥ. Ηθ ποῖτ μοῦ τλδῖκο8 πο πὶ 
ΟὈ]οοῖδ οὗ ἐδππῖ ΟΥ̓ πη 8}, ΠΟΥ 0.805 ΓΠπὸπὶ [ῸΓ ῬΓ- 
ΡΟΒ68 οὗ οϑἰεπίδίοη δηὰ δε ἔρϊ]οτι ἤςδοη. Ηδ ἀοδ8 
ποῖ Ἰοδὰ ποῖ στ [ἢ ἱωτι τ ΠΥ, ὧΒ ϑ'αρου ἰ8 βαϊὰ ἴὸ 
ἤανα ἀοπα ἴο 86 ἢομίδη ΕΠ ροτον Ὗ διοσίβῃ, δηά, 
δοοογάϊης ἴο ἴΠ6 ἰοροπὰ ἴῃ Επίγοϊίπα, (δἰ ογῖτ8 0 
ἃ ϑδροσ, δαπὰ Ἰδιμουίδησ ἴοὸ Βα)αζοι ὃ Τῃ6 ΒΟΠΟΓ 
οὔ τ|6 ελρίάνοβ νγ88 δα βιοίοι ΟΠ] ρα, οὐοπ 
θη ΟἸάθοῃ νἰβθὰ τὸ τδκο ἢϊ5 οἰἰοδὲ βοὴ τὴ 
ΟχθοῦοΥ οὗ ἷ8 δαεῃίθηοθ. Βαϊ ἢο, 8 ὈΟΥ͂, δῃὰ δρ- 

ΠῚ οὗ {ἰπι|ϊὰ Ὀεαγίηρ, δ στπκθ ποτα ἀγαπὶπρ 
8 δυγογὰ δρδίηδί [Π6 πὶρ ΠΥ ἰοοιμθη, 51}}} ἀϊδη- 

κυϊδοα ὉΥ τογα] βίϑιθ δηὰ βίον. Απά ἱγῃ]γ, ΠΟΥ 
τη δ᾽ ἤδνο ὕθθὴ ΤΟΥΤῚ Ὁ] ΨΆΓΤΙΟΥΙΒ; ΓΠΘΥ δδὶς ποὶ [ὉΓ 
16, 86 Τατηυδβ ἀπ ΗἩοιηογὶς πδιτίουῦβ ἀο, Ὀυ. ἀο- 
ΒΓ ἴο "6 β]αὶπ Ὁγ {πὸ ἢδπὰ οὗἉ δῇ θα], δῃὰ ἠοῖ ἴο 
Ὀ6 Βαοκοὰ δῃὰ δον ΌὉΥ [16 δινυοζὰ οἵ αὶ ὈΟΥ ; [ὉΓ, 
ΒΑΥ͂ ΠΟΥ, “4.8 1ἴΠ6 ΠΙ8Π, 580 ἷδ ἷ8 δίσοηστη." ὙΤΠΟΥ 
ἴδνθ ΠῸ ΟἿδΟΓ τραμοδῖ ἴ0 δ τὴ τῃπδὲ Οἱάθοι 
111 Κ1]1 τῆοιη ἰτη θοῦ; δπὰ ἢ6 σοΙρ] 165 στ} ἰἴ- 
ΠΟΥ [411 ὉΥ Ηἷ8 δ ογὰ. Τῃθ ““ἸΏΟΟΠΒ᾿᾿" ὙΓΠΙΟΝ ΠδΥθ 
ΒΙτποτῖο οὐπιδσποηϊοὰ {Πποῖγ ΘΔ 618᾽ Ὡροκ8, ἢ6 ΠΟ 
[Δ Κο8 ΟΠ; δῇ ονυϊάδηοο {πεῖ ουθῆ ἴῃ σΑΡΤΙΥΠΥ ΠΟΥ 
δᾶνὸ οχρουϊεποορά κίηρὶν ἰγοδπηθηῖ, ὙΠδῖ Ἀς (068 
ηοΐ (64Κὸ ἴδ πὶ ΟΝ ὕυη0}} δἴονῦ ἴἢ6 Κίπρδ ατὸ ἀδδὰ, 
ἱπαϊοδῦρβ τπεΐ [ΠΟΥ ἀγὰ [Π6 δροεῖΐδὶ ἰπδὶκτΐδ οὗ τογ- 
ΔΙγ, δηὰ οὐθβ θη βηδροα. Τδαβ, δοοογάϊΐηρ ἴο 
ΡΙμ]οβίγαιυβ (110. 1. σαρ. 1), Αρο!]οηΐαθ οὔ Τνδπα 
τοοοϊνρα (Π6 ΘΟΠΥΟΥ͂ οἴ ἃ ΓΆπ16] ἔγοπι [6 Ῥογϑίδῃ 
κίηρ, ἩὨΐοΝ μοδάραὰ (Π6 γαΐη, δπάὰ ὃν δ ροϊάσῃ 
ΟΥ̓ΠΒΠ Θἢ Οἡ 18 ἔμοο ἱπάϊεαῖοά [8 ΤΟΥΔΪ Οὐ ΟΓ ΞΡ. 
Ιη 16 ροοπὶ οὗ διδίϊαβ (εἴ, Βοοπατι, ΠΗ δτοζοίοοη, ἱ. 
17) 1η6 Ποῖβο οὗ Ῥαγιβοπορθῦδ, [6 ἐδυϊοα δ5581]}- 
δηῖ οὗ ὙΠΟθο8, ἸΘΔΓΒ ΟΥΟ ΘΠ μδροὰ ΟΓΠΔιποἢξ 
(ἰωπαία πιοπἐϊα). Μοηΐοπ ἷβ τηδα οὗ δὴ Ατσαθὶς 
ὀχργοββίοῃ, νυ ἢ ΒΡΟΔΙΚΒ ΟὗὨ “τιοοη- ΒΔ ροα οσδιλεὶ 
ΟΥ̓ΏΔΙΙΘη18 "ἢ (Εἰτογ, χὶ!. 486).0 ΤῊ οΥπδηιοηῖ, ἱπ 
118 ΡΟσΌ ΑΥ Βα ρα, γ48 ου θην δὴ οδευτσβοοι οὗ 
τΠ6 ἀποίοης ΕΠ πη Δ 6] 1ῦ68, ἢ 6 γΘ τ Ουθ μρροτὰ οὗ 
(π τηοου (Ηοτοά. [". 8). .Ἃ8 δου ρίαγο δἰ5ὸὺ Βρ6} κ8 
οὗ 8 βοὴ οὗ Δοκίβη, ἐὐρ᾽ δ ἴον οὗ πῆδὴν Δτγοῦ 
68, ΠΟΘΘ ΠΑΠῚ6 γγ88 λας τοοοῦ (Ο6ῃ. χ. 26). 
Το σγοϑορηῖ οὗ ἴπ6 Αγδδίσίησ ΟἿἿοΠΊ8η9 οὗἁὨ τιοῦ- 
ΘΓ {ἰΠ|68 ΤΑΥ͂ 6 ΓΤαίογτοα [0 1 85 ἴο 115 οτἱρίηαὶ. 
Εον ἴδ0 ἐπ αἰσο, Ποῦ δἀοιτιοὰ 106 8β)0658 οὗ 
δηοΐοπὶ Ποιηϑη Βοηβίουβ δηὰ ποῦϊοβ, δπὰ τ ΠΟδ6 
εἰ ἔσαποθ 88 Οὐβοῦγο ουθη ἴο δηθαιῖτν (Ρ]αϊ. 
μιεεί. ἐΐοια., 73), δὰ ΟἿἹῪ [06 βδρο οὗ το |14}- 
ἸΠΟΟΏ. 

ἨΟΜΙΖΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΗΒΚΝῈΥ : “ Ἑαϊηϊ δηᾶ γοῖ ρυτβυϊηρ; " πιυςἢ 
λυρσυσα τὴ} δὲ ΓΒῸΥ Πμδὰ ἀοπο, γοῖὶ Γῖο ἀο 
τΏΟΤ6. Οὐ Βρίγ 8] ἩΑΓΙΆΓΟ τητδὲ [Ππ8 δα ῥγοξο- 
ςυϊρὰ πῖῖἢ τ δὲ δίγοηρτν τὸ ἢδνο, ἐπουρἢ θυῖ 11- 
116; ἐξ 18 πιβῆγ 8 τἰπιὸ [Π0 ἴγὰ6 ΟΠ τ ΒΑ π᾿ σαϑ6, ἰκίη!- 
ἱπβ, γοῖ Ραγβηϊην. --- ΒΡ. Ηλτ,: 1 ἴ8 Βατγὰ ἱ{ ΤΠ 88 
0 βρἢϊ [Π6 υδγβ οὗ αοα πιδὺ οὶ Βᾶνα πΘΟΘΒΞΑΓΥ 
τοι ἰοῦ; τὺ τ 81180 186 ΘΏΘΙΩΥ ἀΐθα ὮὈῪ τΠ6πὶ, ΓΠΟΥ͂ 

8150 οὗ (δο ἰτὶὈε6 οἵ Ἡοδίοση Αὐτἴοα. ϑιροακίης οὔ ΡΟΪ ΔΕΙ͂ 
διὰ διγγ 15 διθοὺς ἰδοῦ, ἔμο Βονυ. 2. 6. Αὐ]ς οὔδεγυοδ 
(ϑδρίσές 9. Μίβρείοης ἴον 1567, ᾿. 729): δ τοι οἴνατο ὦ 
τ δαἷξ πιοΐδιον τηοεθ ἔλθει ἴο (δοῖς διδιοῦ, διὰ ἃ 21} Ὀξοίραε 
ΟΣ δἰδῖεσ ἰδ οδὶϊοὰ ᾿ΣΩΥ τυοϊποτ᾽ε οἰ .᾽." -- Τα.) 

ἃ [06 ἰδ ὅτες οἵ ἐδλοδο δίοτίοα, δοὸ Οἰθθου» ἤεοίμε, 66δ.. 
ΜΙ δη 6 οἀ., Βοδίου, 1. 819; οἢ ἐδπο δοοουά, νοὶ. τὶ. 771, 
ἘΡΙΕ ἘΣ ΘΟ ΒΒ ΜΉ Υ͂Ν 361: 7 ΚὙἘῈ5 Μῆπανν θα οδ Ὁ 

.“- ΤᾺ.) 
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δου ]ὰ ἀΐο ὈΥ ἕἈτΐπο. 1 ΠοΥ Δα Ἰαδοτγοὰ ἴον αοὰ 
δὶ ΠΟΙΏΘ ἰῃ ῬΘδΟΘ, {πο Υ πδὰ ἴθι ΤΟΤΔΥ οὗἁ τηαίη- 
ΒΠΔΏΟΘ; ΒΟΥ ΤΟΝ ΤΟ ΠΟῪ (δὶ ἀδηρον ἴδ 
δὐάοὶ το {πεὶγ 101] 1.--- ΤῊΕΞ ΒΑΜΕ: Τδορο ἴπδὶ 
ἄρὶτ [ῸΓ ΟἿἿΥ 800}]8 ἀραίπβε βρί γί [8] ῬΟΎΤΟΓΒ, ΤΊΔΥ 
Εἰδ! προ Ὀγοδα ἔγομι τι8: δηὰ ἱΐ ἐδ 688 υη- 
1μΔη Κῆλ] μ688 ἢ0 ἄδην 1. 
ΤῊΕ ΒΑΜῈ (οῃ ἰδ6 ῥᾳηϊδηιηοπέ οὗἩ ϑ':ποςοῖὶ)}: 1 

ΚΠΟΥ͂ ποὶ Ἡ ΠΘΙΠΟΙ ΤΟΥ ἴο οοπιαοηᾶ Οἱ άθοη ΒΒ ννἷ8- 
ἄοπ) δηὰ τιοδογϑίοι ἴῃ [16 ργοοοθοάϊηρβ, [πη Ηἶδ 
τοοϊατίοη πὰ 7υδοε ἴῃ τδ6 ὁχοσαιϊίοι οὗἉ [μὲ8 Ὀπεϊ- 
Ὧ685. 1 ἀο ποῖ 566 δἰπι τη [1]ΟΌΒΙΥ ἱπίο 186 οἰ, 
δηὰ Χἰ]] 186 ποχὲ; 8 βυογὰ 45 Ὡοΐ ὕθθῃ 80 
ἀσταηκοὴ ἢ ὈΙοοά, ταὶ ᾿ὲ Βῃου]ὰ πον ηοὸ ΟἿ- 
ἔεποο; Ὀὰξ ἢθ ντὶϊθβ ἀόσῃ ἴΠ6 Ὡδηγο8 οΟὗὁὨ [ΐ6 
ΡΠπΟΙβ, δηὰ δἰ ηρ]68 ἴπότὰ ἰΟγ ἴον ταυθηρα. --- ΤῊΒ 
ΒΑΧΕ: [τ 16 1Κ6, [}6 οἰ ΓΙΖΘΒ οὗ διασοοιι ψου]ὰ ἢᾶνο 
θεδη ρἰαὴ ἴο βϑύςςοῦν Οἰάροῃ, 1 τοῖν συ ]ογα ἢδα ποι 
(ουδ ἀάθη. ΤΉΘΥ ππβὶ {πο γθίοσθ θϑοδθρο, ψὮ 116 τΠοἷγ 
ῬΠΏΘΟΒ ΡΟΓΙΒἢ. --- ΤῊΕ ΒΑΜΕῈ (οη δημποὶ]): ΤῈ 
Ρίδος ἩΒΟΓΟ ὅδοοῦ υγγοβ θὰ 11 αοὰ δηὰ ργονδι]οά, 

ΠΟῪ ΠδΔῈἢ ντοβι]οα ἀραϊηδέ αοἀ δηὰ ἰδῖκοβ 8 ζ8]}; 
ΒΟΥ δὲ αοἀ δνθηρϑά, νυνί οἷ που] ποῖ Ὀο]ενε Ηΐπὰ 
ἀε! νοηρ. -- ΟΚΟΒΜΨΟΙΤΗ: ΤΠΟΥ ὙΠΟ ΠΟΥ͂ ἀθ6- 
ΒΡἾ86 [Π6 ΤΟΣΟΥ͂ οὗ ΟἸχίδ᾽ 88 186 Τ,δηηῦ, γ011] Ποτθ- 
αἴτον ἴ66] 16 τί οὐἨ ΟἸἾ γϑὲ δ 1Π6 Τἕοη (Εν. ν. 
δ). “ΒῦΒΗη : Τὴ ψΠ0]6 οὗ {π|8 ΤΟΙ ΑΓ Κ80]6 ὑγ8Π9- 
δοίίοῃ ἰθπὰβ ἴω ἱπϑρὶγο ἃ8 ἡ οοπβάοποϑ ἰη ἀοά, 
δπὰ ἴ0 ΘησουτΑρ 6 ὍΣ ΘΧΟΙΠΟΠΒ ἴῃ ἢἷ8β σϑ086 ; Ὀπὲξ 
ΤΠΘ ΓΘ ΔΓΘ ἔπ Ι6880Π8 Θβροςοί δ! Ὁ ΕΟ Ν γγ6 85}}4}1} ἀ0 
Ὑγ6 11 ἴἢο Ἰϑϑστὶ ἔτΌτα ἰδ : 1. ΤῸ ργοβθοιῦδ ΟἿΤ βρί γί [π|8] 
ὙΥΔΓΙΆΓΟ ὉΠΟΥ͂ 41} ἀἰΒΟΟΌΓΑρ ΘΠΊΘἢ [8 ΟἸΓΒΟΙ͂ν 65 ; δηὰ 
ῶ. Τὸ 6 σΔγοία] ἴο Ραϊ πο ἀἰβοουγαροσλθηῖβ ἰῃ [ἢ 6 
ἍΑΥ οὗἁ ΟΥ̓ΠΟΓΙΒ. 8 ἱπαϊστιδηΐ 1 [Πο56 80 
ποιὰ πο κοη ἴπ6 Πδη 48 οὗὨ [ὶ8 ῬΘΟΡΪδ. 

ΒΡ. Ηαυ,: Τῃο Βδαρ ον οὐὗἩ Οἰάδοπ᾿ Β Ὀγε ἤγ ἢ 
Ἧ88 Ποῖ 1Π6 ρτοδίοβδι βίη οὔ {86 Μ|άϊβδηΣ δα Κίηρ ; 
[γ6}} 1Π|8 δ'οπμϑ 884}1} ΚΙ|]1 τπότὰ, γἤθη [86 γοεὶ [οὗ 

Οἷγ 81Π8] οχρϑοῖθὰ δὴ πηὐπδϑὶ σο πὶ ββίοῃ. ΟΥ̓ 
ΤΏΔΗΥ ἰονγὰ τηθη δαί αοἂ ραϊὰ ἔν ἢ δοῖη6 ΟΠ6 δΒἷῃ 
ἴῸΓ 4}1 ἼΠ6 γοδ0! --- ΒΟΟΤῚ : δ5΄ὴ8 Ἰοηρ ἴογυροίοη 
ταυδὺ Ὀ6 δοοουπηῖοα ἴοτ ἴο ἀοά., --- ΤΕ.] 

Οἴάεδοῃ τεύιδες ἰο ὅθ ἔΐπσ. γοραγοβ απ ορλοά, ιοὐίοῦ ἴ6 γοϊϊοισοα ὃψ ουϊΐ οοη.86- 
χιιοῃοθ8. σταεοπ᾽ς ἀεαίῆ απὰ διωγεαΐ, 

ΟΠΑΡΊΤΕΕ ΥΙΠ. 32.892. 

22 ὝὌὝΒΠοι [Απᾶα7 (δ6 τηθη οὔ [βγϑθὶ βαϊά υπίο αἰάθομ, Εαὶθ (μοὰ ονϑῦ υ8, ὈοΐᾺ ἴπου, δη 
(Ἀγ 801, 8πα {ΠΥ Β0Π  Β ΒΟἢ 480 : [ὉΣ ἴποι παδὺ ἀ 6] σοῦ Ὁ8 ἔγοπι (Π6 μαπὰ οἵ Μ|ά- 

29 ἰδῆ. πᾶ ΟἸάθοῃ βαϊᾷ υμπΐο ἔμϑιὰ, 1 Μ1}}} ποὺ τ] οὐδὺ γοῦ, ΠΟΙ [ΠΟΥ 8}1}8}1 ΤΩΥ͂ 800 
24 τὰ]θ οὐοὸγ γοῦ : 86 ,ογὰ [Φθμονυϑῃ] 8818}} γὰ]Θ οὐϑῦ γοῦ. Απὰ ΟΑἸάθοῃ βαϊα υῃΐο 

ἤθη, 1 που] ἀθϑῖγθ 8 γϑᾳυθβί οὗ γουῦ, (μα γοὰ που] σὶνθ τὴ6 ΘΥΘΓΥ τη8ῃ {Π6 ΘΆΓ- 
τῖηρβ [86 την] οὐ δῖβ ῥγσθγ. (ΕοΥ δ γ πδᾶ ροϊάθῃ ϑᾶγ- τίηρβ [τἰηρβ], Ὀδοδαδο 

2ὅ [0] (86 0 σγογὸ [βῃπ)86]168.) Απά (ΠΟΥ δηβυγογοα, 70 Μ|1 τ] Π]Π]ἸΠΡῚΥ ρῖνο ἐλθηι. 
Απα [ΠΟΥ βργϑδᾶ ἃ ραγιηθηΐ," ἐπα ἀϊὰ οαδ ὑμουοίη ΘΥ̓ΘΓῪ τηϑὴ ὑπ 6 ΘαΓ- τ ρ8. [τη 6] 

20 οὗ δῖβ ὑσευ. πα [86 πεῖρῃῖ οὗ (16 
γγ88 8 [Ππουβαῃᾷ δῃᾶ βϑύϑῃ ἢυπαάγορα δλεζοῖβ οὗ ρο]α ; Ὀθβίαθ 

ΟΙάθῃ δ ΤΏ ΡΒ ΝῊΡ, {μαὺ Π6 τοαιιδβίθα, 
8 ρατί ἔγοπι {Π67 ΟΥ̓ 8- 

Τηθηΐ5 [ΠΠ00}8], Δηα [{Π|6] 60114γβ [6 Ὑ-ἀγο 81, δα [[86] ΡΌΓΡΙΘ Ταἰπηθηΐ [Αγ θηί8] 
[μα τσας [1σ676] οἢ ἰἢ6 Κίηρβ οὗ ΜίΙάϊδη, δπαὰ θββίἀάθ [ἀρᾶγὶ ἔγοπι] (86 ομαὶηβ [60]- 

27 148] ὑπιδὺ τσόγὸ δου {Πα ὶΓ ΟΔΠ.6]8᾽ ΠΘΟΚΒ. Απᾶ Οἰάθομ πδᾶθ δὴ δρῃοά ἐμπογθοῦ, 
δηᾶ ρμυὺ [Ὁ ἴῃ Ηΐδ οἰ, ἐυδη ἴῃ ΟρὮγδ : ἀπά 411} [βγ8θ] ψψϑηΐ {ΠῚ} {ΠῸ)} [ουὔλϊῦ : ἘΣ} 6} 
8 ὙΠοΥΐπρ' δὔον Ὁ [{Π6ΓὙ6] : ΜΒ ]οἢ (δίηρ [ἀπ ἰὑ ὦ. 6. ὅἱο ὁρβοά ]Ὶ ὈΘΟΒΙΏΘ 8 ΒΠΆΓΘ ἀπΐο 

28 (Ἰάθδομ, δπᾶ ἴο ἢϊβ ἢουδο. ΤῆὰΒ νγα8 ΜΙαΐδῃ βυραυοᾶ [Βυὺ ΜΙαΐδη γᾶ μυπι]64] 
Ὀαΐογθ {86 δ ]άγθη [80}8] οὗ 18Γ.86], 80 ὑμαὺ {πον Πἶδα ἃρ ΤΠ6}} ἨΘΔ48Β. ΠῸ ΠΊΟΓΙΘ. 

29 Απᾶ {Π6 ΘΟΌΠΕΓΥ γγ88 ἰπ αυϊθίῃθ88 ὃ ΤΟΥ γΘαΓΒ ἰῃ {Π6 ἄαγβ οὗ (Ἰάδοη. Απᾶ Φογαυῦ- 
δ0ὺ Ὀκ81 {86 Βοῃ οὗἩἨἁ Φοδβῇ σϑηΐῦ δπᾶ ἄνοὶὺ ἴῃ ἢΐ8 οὐσῃ Πουβθ. 
81 ΒΟΟΙΘ 84 ἔβη 80}8 οὗ 18 Ὀοαγ Ὀδροίίθῃ : [ὉΓ Π6 Πδα ΤὩΔΗΥ͂ ὙΊΥΘ8. 

Απά ΟἸάθοη ᾿δὰ ἢγθο- 
Απᾶ ἢΪ8 οοπου- 

Ὀΐπα ἐμαὶ τσαϑ ἴῃ ΘΠ ΟΏΘΙΙ, 886 4180 ὈΔΓΘ Ηἷπὶ ἃ 800, 086 πϑᾶτηθ δ6 [{Π 607 ὁ ς8]164 
δ2 ΑΡ᾽πθ]θοῦ. Απᾶ ΟἸάθοι {86 βοὴ οὗ Ψόβϑβῇ αἰβὰ ἰῃ 4 ροοᾶ ο]α ἃρθ, δῃὰ γγαὰϑ Ὀυτίοα 

ἴῃ (86 δαρυϊοῦγα οὗ Φοδβὰ 8 ἔδίμοσ, πῃ ΟΡ σὰ οὗ [86 Αἱ -Θςυ 68. 

ΤΕΧΤΟΑᾺΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ 

[1 ες. . --- ΤΏ, τῖως ; πιδέπον οασ- τη ΟΥ ποδο-σίης, ἰ}9 ποτὰ ἐἐβοῖ ἀοδα ποῖ ἀθοϊδσθ Ἃδδ80ὶ δηὰ θῸ γγοίίο Βοΐὰ 

ταυάαξ [6 ὉΥ (896 εἰωκαϊδν (ῦ6 οιίο, Οὐγτὶπο). Τί [5 υδοὰ 88 ἃ οο]]οοῖνο, διὰ δἰ ρὶῪ ἱπαϊοαῖδα (πὸ οἶδδα οὔ ογῃηδιηιδηῖ 

ἀοοϊτοά, πλέδιουῖ ΔΩ ταθγοηοο ἴο 06 ὨΤῸΣ ἩΒΙσἢ ΘΔ ΟὉ τηδὴ ἯρΠΔ δαυρροδοὰ (ὁ δαῦο, ΟΣ ἮΔδ οχροϑοίϑδὰ ἴ(οὸ αἷγο. Τ}18 

ἰπδοδηϊθο δἰηροαν 6 θοαὶ σουδεσοά ἰπ ἘΏρΊ ἢ ὉΥ ἰλ9 ΡΐΌγχαι, δ ἰὴ Β. Υ. --- ΤῈ.} 

[3 ες. 25. - πὶν.)5...] : τ. Οδδδοὶ, σίη Οεισακά, "ἃ ρεαττασης." Τμὸ ἀσβηϊθο δσεϊοῖο δἰτΡΙῪ ᾿πἀϊοδῦθα ὅπ 6 μα- 

τοοουῦ τεοῦ οη ἴ6 οοολείοθ. ΤΤμ0 ἴοστα ποῦ, ἐπουρῃ δἷϑὸ πδοᾶ 1 (9 ΚΘΏΘΣΆΙ δεῦδο οὕ καγιποπὶ δηὰ σδίπιϑης, 18 



᾿, 

188 ΤῊΝ ΒΟΟΚ ΟΕ 00 0Ε3. 

ΘΡφοίδ}}} δρρι οὰ ἴοὸ 2 οὟἱισ φασχωωδαὶ, ἐδο ταδσειέο οἐ οἱοακ, ε΄. Βώ. δέει. 8. νυ. “ἴ Ὀτοδθ." Βοίῃς ἃ Του οὐετιοσϑά Ρίθοθ 

οἵ οἰοίδ, ᾿ὲ νδδ αὐυἱέο δυϊέδυϊο ἣν ἐδι0 ρυοδουῦ ῬΌΤΡροϑο. --- 18.] 

[8 Μεσ. 28. -- ΝΠ ὉΡΠΙΦΙΔῚ, "διὰ ἔθο ἰδπιὰ τοδίθά." Το Β. Υ. ἀδρασα μιοῖὸ ἤἄοτα [ἢ ὁπὰ γεουίου του ᾶσσ- 
ἴωφε, δοο οἢ. ἰ|. 11, ὅθ, ν 81, πὶ 

(4 γος. 81.--- ΣΝ Ὡζ») Ὅς. Οδϑβϑοὶ : 

[δ9 ΗοῦτοΟν .)26 ἐδ) δα νοσάδ. -- Τ.} 

ΜΝ ΝαΝΝ είμεν Ναεδ. Βοτίδοδα αἷϑὸ ἰδκο ἸΟΪ) δὸ ἔθ 
᾿ηἀοιοτιηϊπδὶο 8ά ρμοτα. (5.90 66. Ὅν. 187, 8), διὰ μαγ6: “Ὃἴ89 ὨδΙῶθ δουάθ ᾿ἴκο ἃ πίοκηδσηο, βίτοη Εἴτα νοοδυδο εἰς Ἰοεᾶ- 
δ!» πδϑ οἵ δυο ὑτίοῦ ἀυπταύου, δι ἃ Ὧ6 Φ0 ΤΟΙ διΣ ἤἄοτα Ὀοίης Βαδίδος οἷα Κίης.""» Το ἀϊδίου!) 16 ἰδδι ἔπ ἰαχὶ εἰ γο8 

Ὧο Βίηϊ οὗ ἃ οῆδηζο οἵ δα ϊθοι, Βαὲ οὗ ἐδο σοϊησοσοίδιυ Ὀοΐον, δηὰ Ε αἰ} τίου ἰη Ὡοΐδ οἱ ῥ. 140. --- ἘΝ. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, 

ΑἩ ΟΧΊΣΔΟΓΑΪΠΑΓΣῪ ΥἹΟΙΟΥΥ δὰ Ὀδοη καϊηρά --- ἃ 
{ϊαπιρ ψτουϊ ἃ ΡΆΓΑ]]6]. Α ΟἼΟΥ δυγγου 8 
Οἰάδομ ἰῃ ἴΠ6 6γ68 οὗ [δγϑο], δῇς ἢ δ Πδὰ αϊβιίη- 

Ἰβ: θὰ πὸ οη6 6186 ὙΪΪη [80 ΤΠΘΠΊΟΤΥ Οὗ τλθῃ. 
Ἰοὸ δὴ δίδῃα ὑοδίἀὰθ πιῖ Ηρ δα8 ἴπΠ6 δἴτο- 

ἤϑῃςθ δηὰ υδὶπ-ρΊΟΥΥ οὗ ἘΡἨγαΐὰ Ὀθθὴ ρυϊ Ὁ 
βδιδιῆθὶ Ηδνίης σδϑυρῆς ἃ σοὰρ]6 οὗ Ῥγίῃςεβ, 
ΔΙγοδαγ βοοίηρ ἴον τΠεὶγ ᾿ἶνθθ, [ΠΟῪ οοδβοα ἔγοπι [ἢ 6 
οοηῆϊοϊ, του 811}} ΔΓ ἔγοια δηϊδηθα. (ϊάθοῃ, 
ὮΟδ6 σοῦγαρο Ὀοσᾶη, δηὰ σῆοβο απ γίην Θη- 
ἜΓΡῪ ρῥγοβοοιτοά τῃ6 ἯδΓ, Π88 80 βηϊβῃοὰ ἱτ. Ηὸς 

μ88 οαρίατοά δηὰ ἀοβιγογοά, ποὲ ρείποοβ (2) 
ΤΏΘΓΟΙΥ, Ὀυΐ -- 88. [ἢ6 ὨΔΙΓΘΙΥΘ ΟΡ ἢ Έ 1 Δ}}Ὺ 1πι:- 

ταδῖοϑ --- ἴῃ6 Κίηρβ ΟΏ Ὁ) {ποπιβαῖνεϑ. Απὰ νἢδὶ 
κίησϑ! ὙὍδα οἰεῖβ οὗ 81] Μιάϊδῃ. ΕΚῖπηρβ, ἴμϑγοὸ- 
ἔοτα, ννοϑβα ἀοίορδι δηα σαρίατο 88 οὗ ἴΠ6 χυϑδῖδϑδι 
σομβοάίθηςο, 48 [6 ὨδΙγδῖῖνο βυβὶο θαι] ν ̓ ΠαΙοδῖο8 

Ὀγ πὸ σοπδίληϊ τοροου οὗὨ τμοῖῦ ἤδῖηῆεβ. ὙΠ Ιγ 
ὨΔΙΏΟΒ, δ[5ο, 1Κ6 1ιοβα οὗ [ἢ6 ““ῬγηςΕ8,᾽᾽ δ΄Ὸ ρ6- 
συ ΑΓ; ἴποδ6 τοῦθ Ὀοττονοα ἔγοπὶ δηΐιηα]8β, ἢ 686 
ἔτοια “ βθουῆσο᾿ δηὰ ““ οαγνοὰ νγογὶς. ΤΠ Ἰδεῖογ 
τπογοίυγο ἱπαϊεδίθ ροῦπδρθ ἴ0 σοηυπησοη οἵ 
ῬτίοσοΥγ ἢ τΟΥΔ] δυιβοῦγ. Νοὺ αἷά ΟἸάθοη 
8ῃΐτα 116 ΠοΒ1]6 ἈΓΠ. 168 ἴῃ ἢΪ8 ΟὟΠ ΟΟΌΠΙΓΥ ΠΊΘΓΟΪΥ, 
θα πὸ νοϑιταγοὰ ἔασ ἰηῦο ἃ βίγαπρο ἰδπά, Τὸ ρατ- 
8.6 ἃ π͵γδδῖ ΔΙΓΙΩΥ͂ ἰπῖο ἴΠ6 τοὺκ ἀθεογίῖ, ἃπαὰ 88 ἰΐ 
ΘΓ ἄγϑις ἴΠ6 ΘΏΟΥ οὐϊ οὗἁὨ [εἰ8 Βἰαϊηρ-οἶδοθ, νν 88 
δῇ ὀχρίοϊς οὗ [λ6 τηοβῖ δϑιουηαίηρ οἰαγαοῖογ, ΠΟ 
ας ΑἸάοοη ψοι]Ἱὰ Βανθ ἀαγοὰ ἴὼ δηῖοῦ τὸ τοΥΓὉΪ6 
Ηδττα, ἴΠΟΤῸ ἴο 80126 ἢΪ8 ΓΟ Δ] ῬΙῸΥ ἢ Αραγὶ ἔγοτῃ 
τ 5, μον ἱπιροδίηρ ἰ5. Αϑβύγθηςθ, ἢἷδ νἹδίίοιῃ, ἢ 18 
τηοάογαῖίοι αηὰ βίγτοησι [1 ποθὴ δαπιϊγοα τΠ6 
αἰπογοοίηθϑϑ οἵ ἢΪ8 ΔΉΒΜΟΥ ἴο ΕΡὮΓδίπι, ἰΠΘΥ Ὑ6ΓῸ 
βίαγι]οα Ὀγ τΠ6 ἀροναθοναι οὗ δυσοοίῃ δηὰ 6 ημΕ}, 
αηἃ τ τουτὶ ας Τοσοιηρθηβο τηρῖρά οὐἱ ἴὸ ἴΠ6 
Κίησβ. ϑιισοοθβ σΑΥΤΙ 8 116 ἀδὺ ψ 1 [6 ῬΘΟΡΙΕ: 
ΠΟΥ, Βυγρτίξίη, ὕτϑπ, δηα ἀδ22]) πρ' τγαϑ 5 ἴΌΓπι 
οἱ (μΐθ οοσαβίοῃ Ε ὙΠΟ ΡΘΟΡΪΘ δαὶ τπαὶ ποῦν ΤΠῸΥῪ 
ΒΔΥΘ ἃ πηϑὴ δπιοηρ ἴποπι, ὙΠῸ ὕΟυοΓβ, ἢοΐ ΡΥ Β81- 
οΑἸγ, δας ἰπ 800} δπά βρίτγι, ἔδσ δθονθ {πθπὶ 8]}. 
Νο όοηάογ τπδὲ [Βγ86]}, ζαιπογοά ἔγοιῃ 4]}} απαγίογθ 
ἴο 866 ἴπ6 ΠΕΙῸ δηὰ 818. σαρίε ΓοΒ, ὈΓΡΘΏΠΥ ῬγΌ5868 
πη, δῃὰ 58 Υ8 : --- 

γεν. 22. Β}6 οΥοσΣ υὑδ, ἴπου, ΤΥ δοῦ, διὰ 
ΤῺ δοῃβ δοῃ. ΤῊ 5 8 [Π6 Ἰδηρτιαρθ οὗἉ ρταιίτπιας 
διὰ δαἀπιϊγαιϊίοη. Εχολιοά, απά, ΚΘ 4}} τη] τι 68, 

ΘΑΒΙΪΥ οαΥγθὰ ΑΥΥΑῪ ὈΥ ΤΠΟΙΠΊΘΏΙΆΓΤΥ ἱπὰρι1565 οὗὨ ἸΟΥ͂ 
δηὰ Ἀρρτοναὶ, 1Π6Υ οὔεν ΐπὰ [86 ΒΈρΡγοπιθ δυϊοτγιῖγ, 
Δ ΘΥΘΏ ΡΙΌΡΟΒΘ ἴο ΤΏΒΚ6 ἰδ ΠΟΙ ΔΓ. [{ 18 ΟὨΪγ 
ἄοπο, Ππούγθυοσ, ἴῃ 8 βίοστῃ οὗ δχοϊϊθιηθηῖ. Νοὺ ἀὁ 

(ΠΟΥ ῥτόροϑο {πὶ 6 8.18}} 6 1πεὶγ ΤΌ, Βι ὑμοὶν 

ὈΙῸ --- ποι τιοὶν Κίης, δαὲ ἐμοῖς Ἱπυρογαύοτ. μα 
ΠΟΥ ἀεδῖτο ἰ8 ἴο 06 ποῖ ΟΠ]Υ [ὉΓ ᾿ΐ8 ποπογ, αὶ 8180 
ἴον τποῖν ψο]ασο. Ηἰθβ Τ81Ω1Υ 18 ἴ0 ΘΟΠΠἾ 6 ΓΟΥΘΥΟΓ 
ἴπ0 «ἰΠδιηρίοη οὗ ϑγ86]1. Βυιῖὶ ἷπ {18 γε ποιηθηϊ 
ὈΓΡΈΠΟΥ οἵ 1Π6 πηοπιθηῖ, [π6 ῬΘΟρΙΘ βῆον μον 11{]6 
ΠΟΥ ΘΟ γομοπὰ, ποι δ πάη, τη ἷβ ἀπά ΤΏΒΥ 
οἴδοῦ ατοδῖ ονθηῖδ οὗ ἐποῖγ ἰδίοτγυ, ἴο τ ποπὶ {ΠΟΥ 
ΔΙῸ ΓΟΘΙῪ ἱπάἀουιρά [ῸΓ νυἱοΐουγ. ὙΠΟΥ β[ιον τμδι, 

(Π6Υ τοραγὰ το βίσοηρστα ὈΥ πο Οἰάδοη 83 οοῦ- 
ποτεὰ ἴοὸ Ὅ6 Ρἢγπίςβὶ, γαῖποῦ ἴἤ8π πόσα]. ΤΒοα 
808 ΓυΪο, ογ ἴῆου ἢδϑὲ ἀο] νογοὰ υ8 ἔγοπι Μιαΐδη. 
ΤΊΉΟΥ [Ἀ1] τὸ ρμογοοῖνα ἴπ6 σοπίγδαϊετοῃ ἴο ν᾿ ἰςἢ 
πὸ ν αῖνα υἱΐογαποο ΒΘ ἢ ΠΟΥ [ΔΚ οὗὨ δη Πεγο ΑΓ 
“ΦΔυάρο,᾽" ΟΥ̓ 88 ἴΠῸῪ πογὰ ἰδ, “συ ον. [Ι{ Ρ6]Ὸ 
ἴο {ἴΠ6 οββθποθ οὗ ἃ δυάρε, μᾶὲ 6 6 Γαϊβοὰ πρ ΟΥ̓ 
πο δρί τὶς, πὰ Π]]οὰ πιτ τῃ6 διγεηρτῃ οἵ σοά. Ηδ6 
ἰ8. οὐ Β τα ΠΑ ΥΥ δπιθαββδὰοῦ ἴ0 8 ρθορὶο τμδῖ Π85 
πὸ Κίης. Νοῖ τπ0 Ρθορίς, δυῖ ἀοά, δὰ τηβὰθ 
Οἰάοου ψβδὶ ἢ6 νγ)88 --- ΠΟ ΠΉΠΠΠΆΓΥ ἰοϑάοῦ δὰ 
σοΙππιβηογ. Ηἰδβ οἰ] ἄγοη Μ11}} ποὶ ὑ8 δῦϊε ἴὸ Ἰοδα 
1Π6 πδιίοη, πη]688 ΠΟΥ αἶδὸ ἃγὸ οα]]Ἱοὰ ὈΥ (σοά. 
ΤΠ Κίηβμὶρ 8 Βογθα ΆΓΥ, θθολπξ ἰτ τοδί θὰ [86 
Ὀτοδαὰ δκ515 οὐἉ Θβϑί δ} }8ῃθα ογάον, δηα ποῖ τ το ν᾽ Οἵ 
τ 6 ὁπάοντηθηῖϑ οὗ ΟΧΊΓΔΟΓΟΙ ΠΑΤῪ ῬΟΓΒΟΙ δ. Θ 
αἀἰνῖπο ιν ἱπβρίγοα ἱπαρογαίουῦ ἐδ δὲ πιοδῖ ἴγβη δι 
ΟΠΥ ἢ18 ᾿Γοδδαγοθ. [1 νγὰ8 ποῖ σι Ποῖ Ὁ ΡΡΈΡΟΙ 
τπδὲ 1π6 παιταῖῖνο ἰοϊά οὗ τῃ6 πιὰ ὈΟΥ, Φοῖοτ, 
Αἰάθοῃ 5 ἥγβι-θοσθ. ΥὙΥ11} Πο -- ΗΠ Οοά ἀο ποῖ ς8}} 
ἢ πὶ - Ὀ6 8016 ἴο ϑιηΐῖϊ ἴΠ6 Μι|αϊβη 68 1 δὰ 1Γ Π6 
Ὀ6 ἢοΐ 8016, ψ}}} [06 πιὸπ οὗ [5γ86] ΟὟΘΥῪ Ἀΐτὰ ἢ ΝΟΩΘ 
1ῃ8 6898 γτϑαῖ, ΠΟΥΟΥΟΥ, 88 ἴπ6 τοιηρίδτο 1ῸΓ 
Οἰάθοη. Ηδ οὐ ψῇοπὶ Ὀυΐ ΓΟΓΘΠΕΥ ΕΒ τδῖτα 
Ἰοοκοὰ βρειο Ποῦ 5} Υ ἀονγη, ᾿Δ8 ΠΟ ἴμς οἶτ οὗ 
ἀοχμϊῃΐοη ΟΥ̓ΟΥ [βγβοὶ Ἰαϊά δὲ ἷ8 ἔρεῖ. [0 Γρα ΟΥΓΘ8 
ΤΟΙ ϑίτοηχι το τοϑξἶϑὲ ([Π6 Δ] τοϊηθη 5 οὗ ργοδεγοα 
ΡΟνΘΓ, τπδη ἴο ἀοίοδι δὴ θμοπιγ. Βαϊ Οἰάδοῃ 15 8 
βτθδαῖ πι8η, τοδί τἢ8ηὴ ὟΝ Αϑϊησίοη, ἴο νγῇοπὶ 
ΔΌΒΟΙ ἴα ἀοϊϊηΐοη 8 ἢοϊ οὔθτοα, δπὰ ὙΠῸ δβο- 
ςορῖοραὰ τΠ6 ῬγεοίθποΥ Ὀόσδαθα μὸ οι]ὰ ΟΌΘΥ͵ “ τῖ6 
γοΙοΘ ΟΥ̓ [Π6 ΡΕΟΡ]6,᾿" βαυγίηρ 88 Πὸ αἱά βδο, ἴδιας ““ πο 
Ῥοορΐο σου]ὰ ὃδ6 πιοῦὸ Ὀουπὰ ἴ0 δεκηον]θάρο δπὰ 
δάοτο {[Π6 ἰμν 5: Ὁ] 6 μαπὰ τ ηΐϊο ἢ σοπάυςῖβ ἴμ6 αἴδὶτθ 
οὗ τῶϑῃ, ἴμδπ [Π6 ῖ6 οὔ 6 πιτοὰ δίδιεβ ᾿" (οἴ. 
ΜδγβΒΔ]18 Δ δ ΜΡ λἑησίον, ἱϊ. 146). 

γεν. 238. Διὰ Οάϑοι βαία υπῖο ἵμοσω, 1 ψτῖ!] 
ὯὩΟδ ΣῸ]6 ΟΥΟΣ γοῦ, ὩΘΙΓΠΛΟΣ 8881] ΤΩΥ͂ δοχι ΧῸ]6 
ΟΥΟΣ γὸου: Φόβον 588}811} στ] ονοὸσ γχγοὺυ. Ὗἀοὰ 
--ποῖ “ ΕἸΟΝΙπι," θὰϊ “Φοδονδα," τ[6 αοἂ οὗ 
18Γ86] -- 'βδ γοῦῦγ ΟἿΪΥ [πηρογϑῖοσ. Ὁ τ}18 ἢθ 
ΤῸΡ6]8 {πὸ 1άδθα [δὶ ἢ6 848 ἴΠ0 8016 δπὰ σϑϑὶ Ἵοῃ- 
ἸΘΙΟΓ, 83 4180 ἴπ6 Βιρροβιίοι (Παῖ ΔΩΥ ΟἾΒΟΤΒ ΒΔ Ὼ 
οϑαὲ ὙΒοὰ Οοά (818 σδὴ 6 οὗ βοσυσο. Ηο 

ἀθοίαγοβ, τρόσθουοῦ, ἐμὲ αοαἂ τοῦϑὲ Ὀ6 οὐὈογοά, 
Ὀοοδθδο Πο ἰβ τ1π6 Βπ]ογ; δηὰ τπδὶ 88 ἰπ τπἷ8 τ 
Δραῖηδὲ Μ|αάΐδη Υἱοίοῦυυ Ὑγ88 ἘΉΡΟΣ ΟἾΪΥ Ἀοσδβο 
.15 ((Ἰάθοπ᾽᾿ 8) ογάοσβ ψ σα [Ὁ] ]ονγϑά, 80 υἹΟΙΟΣΥ ὙΠ] 
ΔΙΜΓΑΥ͂Β Ὀ6 ΘΟ ἤπρθοηΐ οη οὐοάΐεηςο τὸ ασά. 
τ τῆθ80 πνογβ Οἰάθυη ΟΠ ΪΥ ΓΟ ἢΪ3 

Βότοῖο ἀοοάβ.; δηὰ ποτ ἢὯ6 βῃου]ὰ ἴδνο 80 ἐμῆς: 
Βιι [6 πιοταθηΐ ἰπδι ἢ6 σΟΠὨΘοῖΒ ἴ86 σϑ 86 οὗ 
ψῚ ἃ πιοαδῦσο οὗ ἷ8. οὐσιι, δ᾽ νοὶ. πὶ τὴ6 Ὀθδὲ 
ἰηϊτοηοηβ, ἢ6 8118 ἰηἴο ὀστοῦ, δὰ πιποὰυϊ ἀρεῖ νχη- 
ἰηρ ἴὉ Ἰοϑ 8 16 ῬΘΟρ]θ δϑέγαυ. 

618. 34-26. Οἰἷνθ 126, ΟΥ̓́ΟΣῪ τῆδχι, ἐμβο γρς 
οὗὨ ἰδ ὈοοΟΙΥ. ποθ ἴ[Π0 στίηρϑ οΓῸ ἰδοῦ ἤΌΙα 
ΤΩΘΏ, [ΠΟῪ τηυδὲ Ὀ6 Ὁπάογβ Ὁ Ὀ6 οατ-τίησε, τ 
186 οὗ ὙἹΪςἢ, Θβροοίδ!ν διθοηρ ἴῃ6 δηοί 8, ὙΓ88 
ἴο ἃ ρτοδαῖ οχίθηϊ οοϊηπηοῦ ἴο ὈΟ(Σ τῇ δηἀ ΜΌΠΕΣι, 
Ιῃ Οουΐοπ πὰ δπιοηρ ἴπ6 Βαγπηθδο, πΠ6 ρογίοσα- 
τἴοη οὗ [ἢ ΘΆΥ5 18 ἴο [ἢ18 ἀδύ, ἴὉΓ ὈΟΓᾺ δοχϑβ, ἃ το]ὶρ- 
ἰοῦ σΟΓΘΙΠΟΗΥ͂ ; ̓υ δὲ 45 [6 δὺϊ οὗ τοδγίην χΐηχο 
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ἀἰὰ ποῖ δυὸ 118 οὐἱωὶῃ 8016} 7 ἱῃ ἀδαίστο Ὁ. ΠπΕΤῚ 
ΤῊΣ οὐδοσυδιίουδ οὗ πιοάθστῃ ἸΓΔΎ ΘΙ 6 ΓΒ διροηρ ἴδ6 

ΔΙῸ σΟΠῆποα [Ὁ (Ὁ1Δ]16 οὐπδιηθηΐδ, ὑπαὶ 
κἸ80Π8 "ἢ 8]6Ὸ ὝΟΓΟ ΒΌΘΙ Τίηρθ 88 8ΓῸ δ6ῖθ τηθῆ- 
Ὠοποά, ὁυθῖ διλοης [86 Ἰδγϑοὶ θα (Εχ. χχχίϊ, 3). 
Ρίδειαδ ( απμίωδ, ν. 2, 82) ΒδΥ8 ᾿θεγίηρ}Ὺ οὗ 186 
ΟΑσι βαρίἴδπ : “σι ίοα ἴῃ πηαπιδι ποη λαδεηΐ, σία 
ἱποεάμηξ σις ἀπηυϊαΐ)α αὐγίδιϑ᾽᾽" (εἴ. βιογαυία8). ἔμ 
ἐχρ  δηδίοῃ, “ἐΠ6γ δὰ ροϊάδῃ τίηρβ, ἴοτ (ΠΟΥ͂ γΟΓῸ 
19 Ἐπ) 56}1065,᾽ 1 18 ἴο Ὀθ τείοιτοα, οὶ ἴὸ [86 τίηρβ, 
θὰϊ το 186 τηδιίογῖαὶ οὐ πο ΤΠῸῚ ᾿ογο ππδᾶὰθ. [{ 
6118 δἰἰθητίοη ἴὼ ἴδ6 Ἰονθ οὗἁ ΗΏΘΥΥ δηα βρη ΟΣ 
ἘΙΘΒ (ΒΘ Ὸ 88. ΠΟΥ σμαγβοίογίζοα [06 Αὐδὺ {π068,2 
διὰ αἱ τπὸ βδῖὴθ {ἰπ|0 δοζουῃῖδ [ὉΓ ἴπ6 ψ6810}} οὗ 
κο]ά ἱπιρ!ἰοὰ ἰπ εἶα μοββοββίοῃ οὗ 80 ᾿ἸΠΔΠΥ σίπρϑ οὗ 
μας τηοῖδ] ὈΥ τὸ Μιαϊδη  ἰ8ἢ) ἀστηγ. Ἃο]ἀ ἰδ 81}}} 
ΕΧΙΘΏΒΙΝΟΙΥ πϑοὰ ὈΥ̓ (Π6 ΑΥ̓ΔῸΒ ῸΓ [0 βδ1ὴθ ῬῈΓ- 
Ῥοδεβ (εἶ. Εἰτίον, χῖν. 415, οἷς. ; χνυ. 828, οἵο.). 
ΤΠΟ ἈΠΕΥ τηρδὲ δύ Ὀθ6η ρογνδα θά ὉΥ ̓ ποτουρῇ, 

Ἔνθῃ ἸΒΟΌΡ ΓΟ ΡΟΓΆΓΥ, σπι μυδίαδη [Ὁ Ἐμοὶγ Βογοὶς 
ἰρωάδσ, δίῃοθ {ΠΟῪ ὙΠ ΠΙΠΟῚΥ χανο Ρ ἴδΠ6 τηοβῖ νὰ]- 
80]6 Ρατί οὗὨ [Π6 ὈΟΟΙΥ, νιϊδοῦῖ Κπονίηρ Ὀὰς ἐμαὶ 
86 υδηίρα ἰξ ἴῸΓ Ῥϑύβομαὶ υ8δ6. Αρσρογαϊηρὶγ, δα 
δρυαπάμβποι οὗ ρο]ὰ σίπρϑβ σγογθ Ὀσουρς τοροῖΒοΓ. 
Νον, ἴοσ 10 ἄγει ἔτηθ, νγγδὸ [βγϑοὶ δδιουη δὰ αἱ [6 
τηλστϊταὰα οὗ [16 ΒΡΟΪ] ; ΠΟΥ γγὰ8 ἴξ δϑθῃ {π8ὶ 186 
ΤΩΔῺ ὙΠῸ ἴΌΓΙΠΟΥΥ τϑηϊκοὰ |νῖ8 παγνοϑὲ βοοοημὰ ἴο 
[δ ρ]εδηίηρ οὗ ΕΡΒγαΐμα, δὰ οὐϊαϊηοα οἴοτυ δηὰ 
ΠΌΔΙ Ὀογομα οοΙμραγίβοη. ΕῸΓ οὶ ΟἿ ὍΘΓΘ 
1,700 586 Κ6]8 οὐ χοϊὰ παπάρὰ οὐδσ ἴο ἷπὰ δἱ (}}}8 
σηο, αὶ ἴο Ὠἷπὶ 4160 Ὀοϊοηροὰ ((οΥ γον. 36 δρεδκβ 
ΟἾΪΥ οὗὨ ἷβ ροββεβδίοῃ δ) [Π|0 ΠΠΟΟΏΒ (Υ0Γ. ἫΝ [00 

ΓΒ ὩΣ, πὰ [Π0 ΡΌΓΡΙΟ ραστηθηῖβ ΟΥ̓ ἴπ6 ΚῖπρΆ, 
διὰ (06 ἀδοογβεομβ οἵ τμοὶγ οδπηοἶδ Τρὸ ΓΞ 
ΓΘ ΟΕΙ-Ροηἀδηίβ, τηδὰθ οὗὐἠἨ Ῥ681}]18 δῃὰ ῥγοοίουβ 
βἴομποβ,Σ ρϑου δ ἴο {πεῖν Κίηρθ, ἰῃ ἀἰβ ποιοη ἔγοῦι 
ἴα εἰπιρὶθ τίηρβ ποῖπὶ ὈΥ 84}1 Οἷμοῦ Μιαϊδηϊίοβ. 
ὙΠΟ Ὥδῖηδ δἰρηΐῆεβ ἃ “ ἀτορ," ὙΠΟ [Π6 μδδτ] 
Τοδο υΪοά, Πὸ ατοοκ σταλάγμιον, ΜῊ τ Ὠΐ ἢ 
Οὐφδβθηῖτιβ ΟΟΠΙρΡΑΓΟΒ ἰδ, 1 αγνθ τηοῖ ὙΪ ΟἾΪΥ ἴῃ 
Ῥίδυϊτυα (Μῆεπεολπιεί, ᾿ἰϊ. 8) δὲ εἰαίαφπια. Τὴθ 
τοοῃυτηρηϊ οὗἩἨὨ ΟΥΤῸ νγὰ8 δἀογζποᾶ 1} ΘΔΓ-Ροπά- 
δηΐβ Οὗἁ Ὀγθοίουβ βίομοβ (Αὐτίδῃ, νΐ. 29). Ῥτγοοο- 
Ρἷπβ ΤΟργοβοη τ[Π6 Ῥεγβίδη κίηρ ῬΏΊΘΓΟΖΟΒ ΠῚ ἃ 
ΟΟΒΕΠΥ͂ ῬΘΆΤῚ Βδηρίηρ ἤοπι ἢἷ8 τρῆΐ οαγ (Βυϑβοῃ, 
}ε ενβ., Ρ. 83. Αππποηρ ἴδ6 [πάΐδηδ, 
ῬΟΙΒΟΏΒ οὗ αἰδῇ ει. ΟΤΟ Ῥτθείοιιβ βίοῃϑβ ἴῃ τ 6] 
ἐδ (Οὐτεαϑ, Υἱϊ!. 9, 21). ἴπ0 Βαμπηαυδηδ ἰδ ἰ8 
δοἰαϊεά, [πὶ ἰπ Αγούγα ὩῸ ΟἿ γγὰβ πὶ πουδ 68 Γ- 
ῬΡεπάδη(β (αζεπααί!) ἀπ ὰ ΟἸΠΟΥ ΟΥπαπιοηδ (ΒΟΒ]Θη, 
Αἐες 7παίεη, ἰϊ. 1170). --- αὐτοὶ τ ἢ 8 ΠΟΥ δῦ 
Οἰἀοοπ᾿ δ οοτηπηδπὰ ; δυΐ πο δὰ ῃοὸ τπουρὶὶ οὗ δΡ- 
γῥιορδεηρ ἴΠ0 ρ᾽ δ οὐ ἴπ6 τηϑῃ οὗ ἴβσϑοὶ ἴο ἢΐπ|- 
δε. ΑἹ] (δὲ ἢ χοϊαίποὰ νγὰδ [6 ὈΟΟΪῪ ΒΊΟΝ 
δὰ ἤδη ἰοὸ μἷπιὶ ΠῸμη (Π6 ΜΙιάϊδηϊ δ Κίηρθ. 
ἨδηπθΑ] 6160, οδυβοὰ 186 τίηρθ οὗ [π6 Βοιηδῆ 
Κηϊρσμίς το [611 δὲ Οδῆπθ ἴο ὃ (οἸ]οοιοὰ ὉΥ [86 

1 (Βκατπίυ: “ὋἸΘΉπΙΔο ἰδ 6 ἰδ (00 κοΏθεδὶ Ὡδῖθθ οὗ ἃ 
δπατθος οὐ ἐγίθθδ, διιοὴρ πϑοτῃ ἴμ6 Μι|βάΑίδοΐίοα, ἰδουκὰ 
δοεοογάϊης ἴο αφΌ. χχΥ. 2, ποὶ ἀοδοσποὰ ἤγοσα 18ῃπιδοὶ, Ὀπὲ 
ἤοεη ζοϊασδῃ, τοτὸ 8160 τϑοκοηϑᾶ, οὖ. θση. χχχυὶϊ!. 26, 28 ; 
Χχχῖσ. 1." .-- ὅθ δ'δο δῦουο, ου οἷ. Υἱ. 1. - ΤῈ.] 

4 [κιστευν ("Εεΐδεπ ἰ᾿ Αγαδίεη,." 1. 224, αυοιοὰ ὮΥ Κ61])): 
-- ὙῊὴο ποερϑα ἴῃ Οτμδῃ δα δηΔΟΣ ΘΟΏΔΙ ἀοΥΒΌ]6 δυτιδ ἢ ἔῃ 9 
Ῥύτοδιδδο οἵ δὲϊνγεν ογωδιηδηῖ, δὰ (δον ΘὨΠ] ἀγϑῃ δτο 1 ΠΘΓΔῚῪ 
Ἰαάσα πἰῶι ἐθβαῖῦ. 1 παγο βοιπιοιϊίσυθα οουηϊοά δίδοθῃ δϑτ- 
τῖορμο οἷν ὁδοῦ δἰο, δινὰ Ὠοϑ, Ὀτοδδὲ, δστωδ, δηὰ δι κ͵98, ΤῸΣΘ 

Θὲὐοτοοῦ νι Φα 0Δ] ρροδιίοῃ.᾽" --- 1.] 
ἃ ἴῃ ΒΠΙυς ἰδίου αἷδοὸ (Ρμηέεα, χὶὶ. 281), πὸ δηά, “1 

αισε ἰαρίε, γμὐτὶ;Σ αὐσεςέμς αὐ ογίξ."" 
4 (πη, : ἊἋὋΠΕ ἰδ ἠοὶ 8ὸ ἴο τιπδοτείδἃ 818, 88 

ΜΠ 86 1.700 δμβοίοὶἬ (ΒΩ 106.) οὔ κοϊὰ ποῖὸ πογκϑὰ ὉΡ ἰηΐο 
[26 ορμοᾶ, οὶ ΟἿ ἐἰμδδὲ ἰῃ9 ΦΧΡδΏδο οὗ τολκίπρ ἱΐ τ 

Ῥοςκ ([ἐν. χχὶϊὶ. 12), -- δαὶ Αἰάθου 88 πὸ Ῥαυηΐς 
Θά δ ἰῃ Υἱοῦν. 

Ἄεγβ. 27, 28. Αμάὰ Οἰάδοι στϑᾶθ δὲ ὁρῃοὰᾶ 
Τμοσοοῦ͵ Το Εἰ ρσ ἢ Ὀγίοθογ εἰρη ἤοδθηοθ οὐἨ [ἢ6 
Θρμιοά ἰ8 οἸΘΑΙΥ͂ ὀχρίαἰποὰ ἰῃ Εχ. χχυὶ!. [{ 6 [06 
ΒΡΘοἶδὶ δδογοὰ ρμδιτηθηΐ, ὈῪΥ τ ἷς ἢ Αδιοη δπὰ ἢΐ5 
801}}8 δ1Ὸ αἰδιληριβῃοα 80 ὑυ]οδί8. [ἢ [Π6 Θρμοά, 
16 Ὀγοδδίρ]δῖθ 8 οοπηροίοά, ἰβδίεηθαὰ ἴἰο 11 ὉΥ 
ϑιγίηρθ, δῃὰ ποὶ ἴο ὃθ ἀἰϊδβρ]αοοῦ (Εχ. χχυὶ. 28). 
ΤῊΐδ ζαυτηθηῖ, Ὑγ1ἢ [μ6 Ὀγαδβιρ] ἴθ, [86 Ὠἰρἢ ῥτίθϑὲ 
ΜΟΔΙΒ ἴῃ [Π6 Ββποίπασυ. ῬΠ ἰϊ ΓΠΟΓΘΙΌΓΘ δΓῸ 
ςοπποοῖρα (Π06 ὕππι δηὰ ἸΤδαπιπίμι, [του ἢ 
ΨΠΙΟΝ αϊνίηθ ἱπβίσυ 08 δ8ΓῸ ἱπηραγίοα, δηᾶ ἴο 
ψ ἢ σἢ, δῦοσ 86 ἀδδιῃ οἵἩ Μίοβοβ δηά Φοβὶιπδ, [6γ8ο] 
ΒΡΡΙ Ϊ6Β ἴογ ἀϊγοςοηβ. 1{ 8 τἷ8 Πρ -ῬΥΘΘΕΥ ομδσ- 
δοῖου οὗ ἴΠ6 Θρῃοᾶ, δηὰ ἴπὸ γ]ῆὴ οὐ ργορῃθίις οοτὰ- 
τα ηἰοδύοῃ τῆγοῦρῃ ἴΠ6 τ πὶ δηὰ Τυπηπιΐπὶ οὗ 
118. Ὀγοδβδίρ᾽δίο (εἴ, 1 ὅδπι. χχχ. 7), ἴμΠδὶ οχρ]δὶπ8 
[86 φοῃδβοογδίοη οὗ δυο ἢ ἃ ψζβιπηθηΐ ὉγΥ Οἰάοοη. 18 
Ῥτοοσυγοιηθηῖ ἰδ ΟἸΟΒΟΙΥ σοπηθοϊοα ἢ ἴΠ6 γογὰϑ : 
“Δα οΥϑὴ 58}1}8}} τι] ονοῦ γου." Τῇθ ΡΘΟρ]Θ [168 
Ὀσοη βανϑᾶ ὉΥ οὐ γονοϊδιίοη οἵ Ἠϊπ)86) τὸ Οἱά- 
οο. Τὸ [115 βογυίςα, τβογοίογο, ἴΠ6 οσῃοϊςοβὲ οὗἁὨ 16 
ΒΡΟΪ] τηδὲ Ὁ6 ἀονοίιεά. Νοῖ οη τηδη, θπΐ οἡ Ηΐπὶ, 
ἰδ Βορο ἴο ὑ6 Ὀ0}}. Ηθδ Ὑ111 Βα Ὺ ψπδῦ [Π6 Ῥ6ΟΡΪΘ 
816 ἴ0 4οθ. ΤἈΓΟυρἢ [Π6 ῬΓΙΘΒΟΥ ὁρμοά, {[πΠ6 ἢδᾶν- 
ΘὨΪΥ Κίηρ Ὑ111 ϑρθ δῖ, δηά σι] ἢ18 ορθαϊθηΐ ΡΘΟΡΪΘ6. 
ΤῊΘ σοπεοογδίίοη οὐ ἐπὰ δῃῃοᾶ, τπογοίοσο, 88 ἧι 
ψἰτ. ὙΠ ἢ ἐὸ Ὀσ δηὰ Τ τ ΐπ ΔΓ σοπηῃοςοίοα, 
ΘΧΡΥΘΒ868 [6 γα τὺ (οα ρΌνΟΓΠΒ ; δηὰ 15 Οἱά- 
60 8 ̓ἀφοϊαγαϊϊοῃ (δὶ Ηρ, δῃὰ ῃοΐ δΔΩΥ υπηθῃ 
[πιρογϑΐοσ, 18 ἴο Ὀ6 Ποπογϑά. 

μπ8 ἔδγ, αἰάδθοπ᾿ ΒΒ δοῖΐοηῃ τγᾶὰδ ὈΪ8Π|6]655, δηᾶ 
ὙΟΤΌΥ οὐ δῖ6 18. Βυΐ δὸ ““ ἀδροκίιο δ 116 
δρμοὰ ἱπ Ηἷβ οἰτγ, ἱπ ΟΡἤγα." Νον, Ορἢ γα τ᾽ 88 
ποῖ ἴῃο βεδὶ οὗὨἨ [06 σΟΙΏΠΊΟΙ ΒΒΠΟΓΊΘΔΓΥ, [Π6 ἴδ Ὀ6Γ- 
8616, ΠΟΙ͂ οὗ 186 πδιίίοη 8] ργϑίποοα. Απά ποῦρἢ 
[86 ῥΥΙΘΒΟΥ ἴΆγα ΠΥ οὗ τμδἱ ἀΑΥ πΙΑΥ αν ὕθθη ἴπ 8 
ἀοοϊηθ, τπουρ ἢ ἴΠ6 τηῖδ6 οὗὨ ΕΡΗΓαΐπι, δΙηοπρ ῬΠΟΠῚ 
τς Πδὰ δῇ {πὶ ἄπηο 1ἴ3 ΓΙ ΠοΙρ6] βοαῖ, σαν υποααὶΐν- 
Ο08] ονίάδηςς οὗὮ πη ἐϊοτίς Ῥγίάθ, ὁπ "ῆῖςἢ ἃς 
οουηΐ δἷοπο Οἰάοοη τηὶρῆϊ ποδιίδῖο ἴο σοἴπτηϊς 106 
ΟΥΒΟΪΘ ἴο τΠποὶγ Κοορίηρ ; γοῖ, 41} [Π686 ΓΟΆΒΟΠΒ, 
Βονονογ ἱπάϊοδᾶνο οὗἉὨ βρί για] νυ ϑάοτῃ, τ γο ἢοΐ 
δ Πςϊοπὶ ἴο δι ΠοτίΖζο ἔπΠ6 ΠΟ ΒοοΥ ἤθη οὗἉἩ Δη δρῇῃοὰ, 
δηά ἴδ. οδ 8 ὉΠ 8ῃπαθηὶ οὗ 8 ῥυἱοβιβοοάᾶ, ἱπ ΟΡἢγδὶ. 
0 νγὰβ {Π|6 ἱπααρι ΓΙ Οη οὗὨ 8 βοραγαῖθ 58 ΠΟΙΓΌΊΔΓΥ, 
[6 ΘΒ. Δ Ὁ] Βῃτηοηΐ, 80 ἴο βρεβκ, οὔ δῃ ορροβίοη 
δριοα, υπάοσ [6 σοητγο Πρ ᾿πθαοηςσο οἱ ΟἸάδοηῃ. 
6 δος] δἰ αβεῖςα] σε ηῖγο ΟΥ̓ [5Γ86] νγα8 τ 18 βονογοὰ 

ἔγουαι [86 τῦεγηδςο]ο. ΤΒὸ Βοτο, ποῦν διδληάίηρ, 
ὨΪ8 ῬΘΥΒΟΠᾺΙ ἤάο]ν το αοά, ονίηςθβ Βογοΐῃ σοηςΕρ- 
ΠΟΠ8 οὗὨ 18Γγ86}᾽8 σα] ]ξηρ ἴοο δι ν)θοῖίνο ὕο Ὀ6 ΒθοιΓΘ 
δραϊηβι ἀἰδαδίτοΟυΒ ΟΥΤΟΥ. Ὁ ΓΘΘῸ]Ὁ ΒΟΟῚ ΤΠ κ68 
118 ΔρΡρδγθηΐ. ; 

Αὐτὰ 8411 Ικτ86] τοῦ ἃ τ βοσίηᾳ δον 10. ΤΠο 
οχροδίοηϑ οὗ τϑοθηΐϊ ἱπιουργοίουβ, ῈῸ δου θ6 ἴῸ 
Οἰάοου ἴμ6 ογοςίοῃ οὗ ἃ χζοϊάθηῃ Ἵοδ]έ, ἄγ ουαη θὰ 

ἀοίγαγοά πίε (ἰδ ΤΠΟΏΘΥ.᾽" --- ὙΤΟΚΡΒΉΎΟΝΤΗ : “ὝΤΠ6 ἰπ|» 
ΤΏΘΏΔΟ ΘΌΔΗΠΕΥ οὗὨ κοϊὰ νδα Ῥγοῦδ ὈΪΥ Ὀοοίονοὰ Ὡοϊ ΟὨΣΥ͂ οἢ 
[δο τοῦο |ἐδοϊζ, Ὀυὺ οὐ (πο ομδίηδ δῃὰ οὔσῆσϑᾳ, δηὰ δοζ μη 
οἵ ἴδ δίοῃοθ οὔ ἴο δῃουϊάοτβ, δηὰ οὐ ἴθ Ὀτοαδί ρὶδῖθ, δῃὰ 
οἱ [89 βοϊεἰπρα οὗ ἔμθ δβίοῃοβ ὑμογοΐῃ ; δηὰ ρβρογῆδρα δ᾽80 1π 
[86 ΡΌτΟοΙΠδΔο οὗ [Π6 Ῥχϑοΐοιιβ βίοῃοι ζ0Υ 6 βλοτ!άοτθ, δηὰ 
ἴον ἴθ πουκιλδηδῃ!ρ οὗ [9 ποθ." -- ΤῈ.) 

δ ΣΌΝ ΟἹ (816 ποτὰ οοιιρατο Κοὶὶ οὐ ἔμ18 ραδεδᾶβο. 

{Καὶ τοτθαυῖκο: ὁ ἿΣΗ ἈΞ ἄοοα ποῖ ΒΑΥ, Ὠ6 δοῖ ἰξ ἊΡ ; 

πε ΠΙΔῪ 86 π͵ῦ} τοϑδῃ, Ὧ0 ργεθοσγοὰ ἰδ, 1 Ὠ16 ΟἾΥ ΟΡΣϑα, 

ἸΣΣΓῚ ἰσ ποπθοτο Ὁϑοὰ οὔ ἐΐο ογοοϊΐου οὔ δὴ ἱπιδβὸ οἵ 

εἰδίοο; δηὰἃ εἰκοΐϊδοδ, οὶ ΟἿΪΥ ἰο ρῖδοθ, Ὀὰᾳὶ αδἷδο ἴο ᾿ἰδὺ 

ἄονιῃ (ε. α΄. οἢ. Υἱ. 87), δὰ ἴο Ἰοὺ δίδηὰ, ἰϑδῦο Ὀθμϊπά, αθῃ. 
ΧΧΧΙ, 1δ."" -- ΤῈ.) 
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ἷπ πζροῦ τλἰβΑρργθμοηβίοη. Τῇ τδ6 οὗἁ τίπρϑ Ὀγ ἰεπὰ οὗ [80 ὙᾺΣ δὸ τείατιιθά τ ““ἱπαχργοβεῖ}]6 
Αδζοι ἴῃ οαϑηρ ΠἰΒ 140], νγγ88 δ᾽ ρῚ Υ [86 τοϑι]ξ οὐὗἩἨ ἀο] σης ἢ τὸ ἷ8 οοππίτγ-θεδι δ Μουπὶ ϑεσποη οη 
.ἷθ βανΐηρ ΠΟ ΟΥΟΓ μο]ὰ, δηα [58 ΒΕΓΟΙΥ 0 ἴδῃ- 
ἀΘΏΟΥ ἴο 68:8] 18} ἃ ἢ οομῃϑοιίοη θοίνγοθῃ 
[π6 οοἸ]οοοι οὗ γίηρθ δῃηὰ [6 οαδιΐϊηρ οὗ ροϊάθῃ 
οδῖνεβ. ΤὨ6 Θδ Δ Ὁ] 8 πλοηΐ ὈΥ ἴΠ6 τοογοδης Μ|οδῆ, 
ἴπ 186 οἰοδθίηρ ρᾶγὶ οὗ οἷν Βοοῖ, οὗ “ δ)ὴ ϑρῃοά απά 
Γ ἐιόρόνς ἰπλᾶρο,᾽ 18. 1156} ονϊάθηοο ἴπαὶ ἢ ὙΠῸ 
ΟἸΪΥ͂ οοπδοογαῖθα δὴ δρῃοά, ἀϊὰ ποί ὀγοοὶ δῇ ἱπηδρο. 
αἰάδου, στὰ τη τνοτγὰβ “ ϑομουδὴ 8841 στα] 1 ὁ 
Ὦ15 1ΐρ8, σδῃποῖ ἱπίεπά ἴο χῖνο ὉΡ ἴπδὲ ἴοσ Ὑπίοἢ 
ἢ6 88 τἱβκοὰ 8. 11 8 -- Βα 6} Υ Ἰογαγὰβ τ1μ6 Οοά 
0 1 πᾶν ΠῸ ζταυθη ἱπηᾶροθ. 106 οΥθοοη 
οὗ δὴ 140] ἱπηαρὸ 18 1ῃ6 ψοΥϑὲ οὗ βίη8. [188 ἔτο τη 
1Πδὲ ΥΟΥΙΥ͂ δίπ ἴΓπδὲ αἰάθοι μαὰ ἀε] νογοὰ ἢΐ8 ρϑορὶο ; 
ἢ “χὰ8 ἴ6 (οπίθηδον ἀρδίηβὶ Βδ], [Π6 ἀδδίγουο 
οὗ ἰάο] ΔΙΆ Γ8, --- [Ὧ6 τηδη ὙΠῸ σποῦ]ά οἱ ἀνθ βυΐ- 
ἴον Ὠἰπηβοὶ ἢ τὸ Ὀ6 τηϑὰθ Ἱππροτγαΐου, δὴ 40] οὗὨ {6 

16. ΟὝΑἰάθδοῃ οοῃίίππθ8β. αἰ" Ὁ] το {Π6 τιοτηθηΐ 
οὗ δ8 ἀδδίῃ, νος Π6 γϑϑοοθθ ἰπ ἃ σοοὰ οἱά : 
16, πονογίῃο]658, [8γ86] ρῸ68 8 νὐλμδαν δίϊου τῃ6 
Θρδοά, [ῃ8 γῶ8 0 ραγὶ οἵ ΟἸἀθοπ᾿ 8 υἱδὴ ; 881}, πο 
ΒΏΔΙΘ ἴὋϑ οὗ 18 ἰαγίην, Ὀθόδδθ ἢ6 μῥ]δορὰ [6 
Θρμοὰ “ἴῃ ἷβ οὐσῃ ἢουδο." Ηο ᾿πουχὰς τΠδ0 ὈῪ 
[Ὠδὺ τη6 808 ἴΠ:6 ῬΟΟΡΪΟ ὑγοι]ὰ ὈοιῦΟΥΓ ΓΘ ΘΠ Ὁ ΠΟΣᾺ 
ὙΝδΐ ἀἰβίτοβ5 [ΠΟΥ δα Ὀθοη ἀο]νογοά ; δα ἰΐ ἰθ τῃ6 
ὩΔΙΌΓΕ ΟΥ̓ [86 τυ] τα 6 ἴοὸ ρογυογὶ ὄνθη ἔδί ἢ ἱπίο 
ΒΆΡΟΣ ἤθη. ἘΠΟΥ σοτὰθ ἴ0 ΟΡΠΓΔᾺ Ἡ1{}} ἸΟυΒἢΪΡ 
δηά ὈΓΔΥΟΙ [ὉΓ ἀϊτοοϊίοη, Ὀοοδῦθο [ΠῚ8 Ῥαυτ Ὁ] ΑΓ 
ΘΡμοα ἷ8 {Π|6Γ6 --- ποῖ ὈΘΟδιι86 [ΠΟΥ͂ βοοῖὶς ἰοὸ ΒοΠοΥ 

οὗ, Ὀπὶὴ Ὀοσαῦδο [ἢ 18 186 Οἰάθοπ᾿ Β Θρῃοά, ΦΤΟΥ 
τοχζασγὰ ποῖ ἴπ6 τοτὰ νι ῖοὴ ἰδδ 68 ἴγοτῃ ([Π6 Ὀγοδβῖς 
ΡΙδὺθ ἴὸ δἰπι γγῆο θα] ΐονοθ ἰῃ ἀοὰ, Ὀπ1 ΟὨΪγ ἴδ δεῖ 
ἴ[παὶ [86 Θρῃοᾶ ἷβ πιϑάὰθ οὗ ἴΠ0 8ροὶ}8 οἵ Μιάΐδῃ. 
Τῆυδ ΤΟΥ ἵαγη Οἰάθοπ᾿ 8 (δὶ τἢ ἱπίο βαρογβι ἤοη ; 
δηἃ 5Γγ86}᾽8 ΤΏ ΟΓᾺ] εἰγοηνσίῃ, ἰπδίθδα ὉΡ Ὀοΐπρ ἰη- 
ογοαβοὰ, ἰ8β τυοακοηρά. δ6 πῃ» ΟΪ]οδοηθ ἀθβὶτο 
[88 θθθῃ δχοϊϊοα ἴὸ ῥγοβοηΐ ψΟγβἢρ, ποῖ ἱπ τῃ6 
ΘὈΒΟΟΙΩΔΙΥ Ροΐἶδοθ, ὈπῚ ὙΠΘΓΟΥΟΓ 1Π6 διιθ᾽οονο 86} 86 
ΟΥ̓ ΠΟΥΟΙΓΥ 4|} ΓῸ8 [Π10 ΤΟΥ ρρογ. [1 ΟἸάδοη μαά 
ποῖ οοπθθογαῖοα ἴΠ6 Θρμοὰ ἴῃ Ὠὶβ Ποιι8ο, ἱξ ῃβὰ ποΐ 
ὈΘΟΟΙΩΘ ἃ ΒΏΔΙΟ [ὉΓ ἴδγϑὲ]. [{ ποϊροὰ δἷπι ἱπάθοά 
ἴο τοϊδίη [Π6 Ἰοδάθυβῃΐρ οὗὨ [βγβθὶ, ὑπάου [16 88- 
ὈΠΕΡΡΟΥ οΥ̓͂ Φεβονδὰ ; πὶ ὉΥ ἱἰ, ἀἰβολγάϊηρ, 88 ἰΐ 
ἰὰ 1π6 Ἰατν Ὰ] ρῥγοϑιποοά, Πὸ Ἰοα [ἢ 6 ΩΝ Ἶ6 δϑίγαυ 

Ἰηἴο 8η Ὠἰβίουο δ] βιι ) οἰ νίδιι ἰπδῖρα οὐ ΘΒ(ΔΌ]15}- 
ἱπρ' ἴθι ἰη {δεῖν οδ)θοίνο 1}, ἀηὰ τῃ 8 ῥτγοραγοᾶ 
6 ὙΑΥ͂ [ὉΓ Δροβίδεβυ. ΕῸΣ ψμδὶ Ὀπὺ δροβίδβ 
οου]ὰ ΓΟ]]ΟΥ δὺ ἢἷ8 ἀθδίῃ, πθη 186 ῬΟρυΪδσ πρὶ 
Ὀροδσηο ἔδιι8 σοπποοίρα ἢ ᾿ἷβ ρογβοι, ἢΐβ8 ΡΌνΟΓΗ- 
τηθηῖ, δπὰ [6 ὁρῃοὰ ἴῃ ἢΐ8β πουβεῖ Τῃ6 Ποῖο 
οτγοὰ, θη ἢ6 δἰδὸ πιδθ Ὠἰ ΒΟ ἢ 8 ὑγοδί. Ηϊ5 
Ποῦβο (611, Ὀδοαυβο ἢ6 ππάογίοοκ ἴο πιᾶΐκο ἰΐ δ ἴθιω- 
Ρὶο ἕο τ6 ρθορίθ. Τὴ δρβοὰ τὑὰῖὴ τπ6 Ὀγθαδῖ- 
»ἰδ 6 8 ΒΏΔΙΓΟ, Ὀοοθι96 (Π6 ἀοὰ οΥ̓ [8γ86] 18 
Ὡοΐ ἴο ὃθ Ἰοὰ ὃγ ΟἸάξοῃ, δαὶ Οἰάδοῃ ὃγ Ηΐτ --- 
ούθῇ ἱβουρἢ τΠπογῸ Ὀ6 ΠΟ Θρμοὰ ἴῃ 18 μοπβο.} 
ΤΩ τοηθυοα ΔροΟβίδϑυ, ΠΟΎΟΥΟΓ, ἴοτ τ]υο (ἢ0 

ὙΑΥ Ἧ68 (Π18 ῬΓορδγοὰ, τηδηϊοεύθα ἰἴ561 ΟΠ]Ὺ ἰῃ 
ἴπ6 βθαι 8]. ΑΒ Ἰοὴρ 88 αἱάβθοῃ ᾿ἱνθά, ἢἷ8 ρονογία] 
Βρί τίς Κορὸ τὴ6 ΣΠΕΗΤΙΣ ἴδατ, δηὰ (Π6 Ῥϑορὶθ δἵἱ 
τοβῦ Το ρἤδοίβ οὗ ἢδὶ8 δοιιἰουθηγοηΐ Ἰαβίοα ἴο 
ΥΘΔΥΒ, δἰ που ρ ἢ (ἢ6 Ποτο, γοαβέης ἀοῃχὶπίοη, δα 
τΤοῦγοα 88 8 λές Ὁ ῬΟΓΒΟΙ ἴο 8 Βουδθ δηὰ βίαυοὰ 
{Π6ΓῸ, -- ὉΠΙΚὸ ΥΥ̓ Αϑἰηρίου, πο, Του ἢ αἱ τῃ6 

1 τὰ ὃΧ16 οχρδηδύίου οὐ ἰδ ορῃοὰά δηιὰ ἰἰ8 οοῃδο- 
αὐθῆςοδ, ἴδ οἷά “ονίδῃῃ οχροείξοτδ ἀρτοθΘ. 190 ἈΠάΓΑΒῺ 
(αίκαε. 11. Ὡ. 64) κῖνοε α Ῥιοίουμά ΕΗἷπξ, πῃθῃ ἴδ Ορροϑϑδα 
Ὧϊο ἐὐἰθο. ἴθ ης οὗἠἨ Οἰάοοι, δ ἃ προσ οὗ Μδηδεβϑῆ, ἰὸ 
τπδὲ οὔ Βρμιγαὶβ. ἘἨόπογαξ, οὐθῃ ἴμαὶ τ δἰσοδὰγ τοξκασ θὰ 
δὲ ἃ Βροοΐοϑ οὗὨ “Ἢ πἀποϊοδῃ βογυΐοθ."" 

2 [Καὶὶϊ ἰπύουρσοῖδ (η6 πδῆθ 88 τοσδείτς “ἰ Ξαῖδον οἵ 

Εἰπα᾽" (Κυπισουαιεν), δοὰ παγε: “ἼΘΙ ΓΝ ὈΡΝᾺ 

ΤΥ βοτὰ, δαϊοῃ ἀθο]αγαβ, (86 Ὀ]688ὶ 

[Π6 Ῥοίοπιας, γεοῖὶ βοοῦ ἰοῖν ἰξ αρδϊῃ, ἢ ὈδοΟμΘ 
Ῥγαεδίἀθηϊ οὗὨ {Π6 ΠΟῪ τορα ]ο. 

ψεῖθ. 39-.3. Απὰᾶ ΨΟΓΌΌΡΘΑΙ, [80 βοὴ οὗ 
Φοαδῇ, νοὰδ δηὰ αὐνοὶῦ 1 8 οὐ ἘΟΙΙδ6. 
ΤὮΘ ΒΌΓΠδΙηΘ Φογ 0881] πα5 ποί αραΐῃ ςβδ]]εὰ [ὉΓ 
αἴϊοποη, βῖποθ ἴπ6 δνθηῖϑ ὙΠ ΠΟὮ ραᾶνο σἶδο τὸ ἰϊ, 
Βυϊῖ πον, τι αἰάθοπ᾿ 8 ποσὶ ἰβ Πηϊδηρά, τῇ 6 Ὠ8Γ- 
γαῖΐνο, τὶ ἢ ἃ ΒῈ Εν οὗἩ Ἐπουρῆϊ Πα 18 Βπι τυ βίπρ, 
ΒΡΟΘΪκΒ οὗ Ὠΐτῃ ὍΠῸΘΓ (ἢΐδ Πδη6. [| νγ͵88 σίνοῃ νυ] 
Ὀοόδϑῖβα ἢ6 δα ογογίῆγοντι 186 ΑἸΙΔΓ οὗἨ Β8Δ], ἴογ 
σΒῖοἢ [6 δυο Β ΠΟ 8 ΡΟΡΌΪδοΘ ὁ ἴο 866 
ἴδ6 νϑῃρόδηςο οὗ Β84] ονοσίδ κα Ὠΐῃ (Ἑἢ. υἱ. 32). 
ΤὮ6 ΤΟΒ}}] ΒΒΟΒ ἰδλὶ ΒΔ8] 18 ποϊμβίησ. (ἀἰάδοῃ 
Ἦδ88 διηϊτἴἤδη Ὠἷτη δηὰ ἢδὶβ δουυδηΐίδ, δῃα 8 οοτογοά 
ὙΠῚ} ΘΌΘΟΟ688 δηἀ ο]ΟΥΥ. “ΤΒοΙα ρΌΘΒ᾽" -- Β0 5 
[00 ῬΘΟΡΙΘ δΠΟΠΩΣ {ΠΟΤ ΒΟΙ͂ΥΟΒ --- “ Φογα Ὀ084] ἰηῖο 
ἰδ ἤοῖι86; [88 ἰο5Ὁ ΤΩ8Π ἴῃ [βγϑϑὶ, Ὀδθοδῖιβο ἢθ 
βιηοῦθ Β84]." 8 πηρούδηϊ αρδϊπεὶ [Π6 ἴδ: :Π- 
ἤὰ] δῃὰ υδ]ίδηῖ. ὙἹΟΪΟΓΥ͂ ΘΟ ΒΙΔΠΟΠΥ δεῦθπβ Ηΐ8 
ΘηΘΠΙΐο8, ἴθγ αοα ἷἰ8 τι το πι. Υ τι19 τ 
ΠΘΥ͂ΘΓ Ὀ6 Τογροιθη ὈΥ͂ ΟΥΥ ΟΥτπὶ ΡΘΟΡ]6 ἃσι ἃ ὑσιηθοδὶ 
ΑΒ ἸΙοῃρ 88 ῃ6 οοη παρὰ ἴο Ἰΐνθ, αἰάθοῃ μιά θυθγ- 
τΐηρ τπδὲ τηϊπἰβίογοὰ ἴὸ ἴδπης δηὰ Ὠδρρίῃθοβ 10 
15ΓΔΘΙ τ ἸΏΔΗΥ ΒΟΠΒ, ΡΟΔΟδ, Το 68, δηἃ 8 “ροοὰ 
οΪ]ά ἀρ. ΤΠ Ἰαϑὲ Οχργοβδβίοῃ 18 υϑβεὰ οὗ 0 ο06 
οἶθο Ὀϊ ΑὈτδδδπι (ἀςδη. χχνυ. 8) ; ἴογ οἵ Ῥανὶὰ [ὲ 
ἷβ οὐ ρ]ογοὰ ποῖ "Υ̓ 186 Βοοῖ οὗ Κίηρβ, θαϊ ΟὨΥ ὈΥ͂ 
[6 ]Δῖθ ΟὨγοηϊςοΐθδ (1 (Ὠτοη. χχῖὶχ. 28). Τῇ 
““ΟΟΔΠ688᾽ οὗἨἩ ἢΪ8 οἱ ἀρ οοπεἰβίϑὰ ἔπ ἢ18 βοεὶηρ 
[86 Ὀ]6880α τοβ0]}}8 οὗἨἁ ἷ8 στοδι ἀδεὰ οὔ ἔδει, οου- 
ἰηαἰηρ ὈΠΌτΟΚοη δηὰ Ὀπομδηροὰ 885 Ἰοπρ 85 δθ 
᾿νοὰ. Νονογίμθὶοθδ, [ἢ Ὡδστῦνο δ᾽γοϑαυ Ὠἰηῖδ 
αἱ ἴ.:6 δηδου τ 8 ἢ αοσ ἷ8 ἀθδὶ ἀδτίκοηθὰ 15 
μοῦδθ. [1η ΒΒ ΘΟΒΘΩ,, 8 ΘΟ ΌὈη6 ὈΟΓΘ Ὠΐτὰ ἃ δ0Ώ, 

τ ποτὰ [Π6Υ οΔ]]οὰ ΑὈίπιοϊοοι. 15), 1 τηΐπκ, το- 
ἴογβ ποῖ ὦ αἰάθοῃ, Ὀαὶ ἱπαο πῖνε] ἴο τόδ δϑοας 
1Π6 σομοῦ ἷηο ; ἔοτ ἰζ ἯἨῸΔ8 ἰῃ ΘΏΘΟΒοΙη ἴμ81 [Π6 ἢδΔΠπὶ0 
οτρίηδιθὰ. Οϊάροη, ψῆο που]ὰ οἱ “τι]6,᾿ το ἢ 
1688 Ὀ6 ΠΡ να ποῖ δύ παιπηϑᾶ ἢΪ8 δβοῃ, “ ΜΥ 
ἘΔΙΠΟΥ 18 ΕΑἰην,." Οπ [80 ΟἿΟΣ Παπά, ἰΐ τγᾶὰβ Ὀαϊ 
ΠΔΙΌΓΑΙ [Πδὺ (ἢ0 ὙΘΗΪῪ οὗὁὨ [Π6 σοησα πο, τ μ6ἢ δἰιθ 
ὈοΓΘ 8 ΒΟ0η ἴο 189 ι αἰάροι, ἴ6 τηδῃ οὗ ΓΟΥδὶ 
τοραυϊδίοη δηὰ αἰδιϊηοϊίοῃ, τγοῦ]ὰ ρ]ὰ]γ οοηβοηξ [0 
μαᾶνὸ τὰ πδιηθὰ Αίπιοῖθς 3 Τῖ8 νϑπὶν οὗ 
δ καρ 86 [6 ἰουπάδθοῃ οὗ [86 οοπιΐηρ ἴτδρ- 

γ. 
ΟΥ πὸ μγενίουβ βθῖο [88 186 δοοοῦπὲ ὕθϑῖ 80 

οχίθπάθά. [0 ἱβ δου τροηῇομοᾶ (δὲ 6 νγαῇ 
Ὀαγοα ἴῃ .ιὴβ {ΓΘ ΓΒ ΒΘΡΌΪΟΝγο, ἰπ 186 ἕλη σδυ]:. 
ὙΒδῖ 4180 18 ἃ βἰρτι οὔ 8 ΠΑΡΡΥ͂ ἀπὰ ροδοοῖῃ] δπὰ. 
Ἡδγο αἶδθο, 88 ΔΙΎΤΑΥΒ αἱ [Π6 ἡ μᾷ [80 παπιδ οὗ ἴδ6 
ΠογΟΒ ἔδί μοῦ 18 δϑβεοοίδιίϑα τὴ Ηἷ8 οἾττι, 88 ἃ {πδαῦθ 
οὗ ὨΟΠΟΥ ἴογ [16 Βυρροτί δθ οποὸ αϑοχγαοά ἷς δοιὰ 
(οἢ. νἱ. 81); Ὀθγοπα τη ἷ8, πονανοσ, ποιδίηρ 18 
τοοογάοά οὗ ἶτη. Αἰάθοῃ, 48 οοησαογοτῦ, ἀνγεὶῖ ηῸ 
ἸοηρῸΓ ἴῃ ἢΐ8 ΓΔΓΠΟΣ 8. ἢοῦδο, δθὰϊ ἰπ ἢἷ8 οὐσῃ (νοῦ. 
29); δαΐ δἱ ἀθδίῃ δὲ ἰβ θυχοα ἴῃ Ηἷδ ἔτ οΓ 5 ἑοπιὺῦ. 
1π ἐπδῖ ὑοπηῦ, ([Π6 σΊΟΥΎ οὗὁἨὨ ΜαπαβΒΘᾺ βἰθορϑ; δὲ ἰῃ 

οὗ Ψδοοῦ οα 
(818 σγτδηάβοῃ νγϑ8 [1] 16, δὰ οὗ σίοαι ἴ86 Ἅ1Π148- 
ΤΆΒῈ ΒΔΥΒ, ἴπδὶ δὶ ΜΟΒοδ τγ88 δὲ 8ὴ δϑδύΐϊοσς πο, 
ἴδδὲ Οἰάθοι γὙᾶ8 ἴῃ ἷ8. 

19 ποὺ ἴδ βόσῶθ δ ἹΘΓΙΣ ΝΠ), ἰο εἶνο οὔθ ἃ πδπι}, 
ἴο Ὠδῖὴθ Εἰμὶ, Ὀπὲ εἰχεηϊδοα ἰο αἷνο πὸ ἃ ὈΥὭΔΙΟΘ, ὑο δΌΣ- 
Ὠ8Ι5 Ὠΐτα, οὗ Ναῖ. ἰχ. 7: δε. τ. 13 ((δ)4.) Ιὲ ἴολϊονν 
ἤγοτα (δῖε, (μαὺ Οἰάθου βανο ΑὈΪ ποῖ θοι ἐΠ18 πδπιο 88 ἃ δ: 
ὭΔΙΩΘ ΔΌΪΔΌΪΘ (0 δὲδ ΘὨΔΥΒΟΙΟΣ ; ΘΟΏΒΘΟΘΏΕΥ, ποῖ πὲ ἢΐδ 
ὈΠη, Ὀαϊ οἴδουνασαν, 88 ὮΘ ΘΥΘῪ ὉΡ δβηὰ ἀονοϊοροῦ οἰατδο- 
ἰοτίδδοα ποῖ δυρποαίοα ἰἐ.᾽ -- ΤΆ] 
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ἩΟΥΤΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Οἰάοου ρυΐθ Κίηρβ ἴο δίσῃι, ραγδυθβ ἴμοπὶ 1ἴΚὸ 
Μὰ θεδβῖβ τὸ 1Ποὶγ ἀθη8, δ δῪβ ποῖα Ἡ ἢ ἢΐ8 οὐτῃ 
ἰιδηὰ --τ Δ ΒΟΏΟΓ ποὲ δ᾽] οσοὰ ἴο Βαγαΐς, --- Ὀπῖὶ 
᾿ππη86} Γ ὙΥ}} ὍὈ6. πὸ Κίῃηρ. Ῥομιϊπίοῃ ὈΘΙΟΠρΒ ἰῸ 
ἀοὰ, ΒΘ Β4Υ8; [ὉΓ 6 ΥἹΟΙΟΥΥ γὯἀθ οὗ αοά. [ὲ 18 
οὶ ΠΙΔ] ΟΣ 168 Ἐπδὲ τᾶ κο ἃ Κίηρ ἴῃ 16γ86], θὰ 1 {πὸ 
ΟΔ]] οὗ σοἄ ὉΥ 186 τηουλ οὗ Ϊ8 ργορῃθῖβ. ὙΥδιδὶ 
Οἰάδοη "δὰ σσοη, νγὰϑ ποῖ ᾿ἷδβ’ ΗΟ βῃου]ὰ Πα 
ΔΚ Οοάβ {{|6, ἴο τ ΠΟΙ ΟΥ̓ ἱηρ ἴῃ [8γ86] 
᾿εϊοηρΒ 1 ὅ0 Ἰοπρ' 88 Μὸ ΓΟΠΘΓ πρδλὶ ΒΟΙΟΏ 8 
10 Ηΐπι, γγὸ 8}}8}} δ]80 Ὦδνο ὙΠ8Ε ῬΓΟΡΟΥΙΥ 115. ἴο 
18. Βοη Ο᾽Ἰάθοη ἱπδυραυτοιοα ἔἰ ὁρδοά, ο ἀ6- 
εἰτοὰ 8Δῃ ΠΟΠΟΥ [ὉΓ ᾿ἰ8 Ὠοι80; δῃὰ {Π|8 ΟἸΪΥ͂ ΒΟΠΟΥ 
προ Π6 βουσὶ ἴοσ Ὠ 8617, Ὀογοπὰ [πὶ πο ἢ 
δθ δἰτοδάγ δά, ργονϑὰ (6 ἀοντπα]}} οὗἨ ἰδ Βοῦβθ 
δεν ἐπι. [,εὲ τ8 [Πογοίογο δοθεὶς γβι ἴπ6 ἰησάοτῃ 
οἵ ἀοἀ : 81}1 ΟΥοῦ τη ΐηρδ Ὑ7}}1 οομθ οὗἩ {πϑιηθο ]γ68. 
80 8000 88 Ὑ76 866 Κ ἴο ἔδροΣ δια ἱτητη ΥἹ}1Ζ6 Οὐἱ- 
βεῖνεβ θθδθ αοά, ΟἿΓ ΔΌΟΣ Ῥγόύθδ γαΐπ, δ ἃ ΟὟΓ 
ΘἾΟΥΥ ἴἈ}15 ᾿πῖο 186 ἀπ81. 
1τϑοο : Οἰάδοη τοίμβοϑ ἴο δοοϑᾶβ (0 ἴπ6 ΤῸ 

88] οὗὁἨ τ86 ΡΪ6, Ὀδοδιβο ἢ6 18 σοηβοίουθ [Πδῖ 
ΘΥΟΓΥ ΤΠ ηρ' 15 ἴ0 Ὁ6 Δδοτ] θα ἃ ΟὨ]Υ ἴο ἴπὸ Ιοτά, δπὰ 
ἴλδῖ ἰξ σου 6 ποιμῖηρ, 6186 ἐπλη ΑΓΛ ΓΑΥΪ 688 
διὰ 50 βθο κῖηρ 10 δοοορὶ 1Π6 σογαὶ αἰ ρση Ὑ ποῦς 

14] αἀϊγοοῦοι τοι δῦονα. -- ΟΕΠΙΑΟΗ : Ηδ 
Τα]εο 5 ἴ[Π6 οὔδτγοὰ Ἴσον ἴτομι ροπαίΐηο Π66]17 ἴο 
186 1οτὰ τ βοτ ΔΙΟὴ6 Πα ΒΕΙΥΘΒ ; Ὀπ1 ΔΠΟΙΒΟΓ ΤΟΙ ρ- 
ταοη ἢ6 [8118 ἴο τ Πβιδηά. 

ΗΕΝΕΥ͂ : ΤΏΘΥ ΠΟΠΟΒΩ͂Υ ΓΠΟΌρΡὮΣ 1 ὙΘΓΥ͂ ΤΟΔΒΟῚ- 
δοϊο, {π20 ἢΘ ὙΠῸ Δ ζΌη0 (ΠτΟοΌρἢ 186 ἴ01186 δῃὰ 

ῬοΣΣ]8 οὐὨἨ ἐποΐγ ἀο! ἑνογαῆοο, δου] ἃ ΘΠΪΟΥ͂ [86 ΠΟΠΟΥ 
ϑῃὰ ΡΟΥΕΥ οἵὨ οοπηταδηῃἀΐηρ [Π6πὰ ΟΥΟΥ δῦ ; δηὰ 
ΥΟΙΣΥ͂ ἀοβίγα]θ, [μ8ὲ ἢ6 ὙΠῸ ἴῃ {π|8 στοδῦ δηὰ οὐ - 
68] ἡπποΐατο δὰ πα Βθ 6} τηδη οϑὺ ὕοκοη8 οὗ σα 8 
ῬΓοβοηοΘ ὙΠῸ μα, μου] ΟΥοῦ ΕΓ ῥγοδίθ ἴῃ 
1μοῖν αθαῖγθ. 1ζο᾽ ὰ8 ΔΡΡΙΥ ἴδ ἴὸ [86 Τοτὰ Ζ6888 ; 
Ηδς δεῖ ἀο] νογοὰ τ ουὔϊ οὗ [86 παπᾶ οἵὐἨ οὐγ 6ῃ6- 
ΠᾺΪ68, ΟὟΥ δρί 4] οποιηΐθϑ, [06 “Νογδὶ δηὰ τηοδὶ 
ἀδηχογοιβ, τπογοίοτο δ 8 τ Ηδ βῃοιιά τι}]6 ΟΥ̓ῸΓ 
ὯΘ; ΤῸΓ ΠΟῪ δὴ γὸ Ὁ6 ὈΘΙΘΥ τυ]θά, [πη ὈΥ ΟΠ9 
[μι ΒΡΡΘΔΓΒ ἴ0 δυο 80 ργοδῦ 8 ἰη δγοδί ἴῃ ΠΘΆΎΘη, 
δηἃ 80 δὲ ἃ Κἰπάηθββ 0. {18 οαυτὶ 1 --- ΒΡ. 
Ἡλι, : Ἰδὲ τ ἢ οἴ ΟΓΒ ̓ ς δηά βῦ6, Δηα ΒΟΥ 
δὰ Ὀτὲδθ ἴοσ (ἀϊση!ῦ δα βαρογοτγ), 6. βουὶ- 
ΟἸΒΪν τοὐθοῖθ, ΒΟΟΣ ἰδ γογῸ ἴοσ (μδὺ 6 ΚΗΘ 
αοά πεδὰ ποῖ γοῖ οβ]]οὰ ἐμότ ἴο ἃ ΠΙΟΠΑΤΟΒΥ͂, ΟΥ̓ 
ταῦμοῦ ἴοῦ τμαὐ δ6 ΒΔ [06 ΟΥΌΥΤ δΠηοηρ ΤΠΟΥΤΒ. 
ὙΏΥ ἀο νὸὺ διηθι οι} δϑὔϑοῦ [Π6 οοτατηδηᾶ οὗἁ 
[8686 πο] 0.8 11}8 οὐὗἩ Θατδ, ὙΠΘη ὙΪΒῸ 6 ἢ ΠΕΥΘ 
τοΐαβοά τμ6 φγοβοτθ οὗ Κίηράοπιβ 1 ὙΨῊΥ (0 τὸ 
Ὠοῦ ΓΔΙΠΟΙ ΙΔΌΟΥ ἴογ ἴδδὶ κίπηράοια ὙΒΙΟΝ 18. το 
ἔγοτα 81} οδγοθ, ΠΌΤΩ 41} ὉΠΟΘΥΘΙΏΤΥ 1 
ὙΥΟΒΡΟΒΎΟΕΤΗ : Οἰάοοη᾽Β Βἰβίουυ ἰδ ἃ ὙΑΤΠΪ Πρ’ 

{παῖ ἱξ γθαυΐγοβ πιοτὸ μ8Π ἃ ροοὰ ἰηϊθηοη ἴ0 τα Κο. 
ἃ ξοοὰά βοῖ; δηὰ ἔπᾶὶ [86 Θχϑιῃρ]68 οὗ 1ῃ6 Ὀαβῖ οὗ 
τίδῃ 616 Ὡοΐ ἃ 886 ριίϊίάο οὗ οοπάποῖ ; δηὰ [116 ὈΘΓΟΥ 
[80 τὴδῃ ἰ8, [Π6 τη τὰ ὙΥ}}} θ6 156 σΟὨΒΟ]ΌΘΠΟΘΒ οὗ 
Ἀδὰ δοἰβ ἀοῃθ ὈΥ͂ εἰπι. Τδο ΟὨΪΥ τίρμί τ]ὸ οὗ 1116 
ἷβ ἴῃ Γδνν οἵ 6οά. --- ΤῊΞ ΒΑΜῈ : Οἰάθοῃ 18 Ὡθ1- 
Ὀογοά διηοηρ [6 86 πὶ8 οὗ ἀοά ἰῃ {116 Θρίβ:16 ἴὸ 186 
ἩΘΡτοδδ (οἷ. χὶ. 82); θυ [80 β8ἰη8 οὔ οὐ Ὑγ61Ὸ 
ΤΏ6Π, δηἀ πὸ ΙΔ} 18 ἔγθο ἔγοσα δοῖὴθ ὈΪο παι Βἢ οὗ π- 
ΤΏδΔη ἴῃ Βττη Υ. --- ΤῈ 

“Μροεδίαδῃ ἤγοπι αοά, απα ἱπσταίἐιαδ ἐο πιαΉ. 
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8ὃ8 Απᾶ [ζ σλπη6 ἴ0 ῥ888 88 8000 848 Οἰάθοῃ νγγχαβ ἀϑδᾶ, ἐπδὺ (86 οἰ] ἄσϑῃ [80Π8] οὗ 
16186] ἰτηθα δρδίῃ, δηα τοῦ ἃ ὙὙποσΐηρ δῆοσ [{}6] Β848]1π|, ἀπᾶ τηδᾶθ Βδα]- θυ ἢ 

84 (μεὲν ροά. Αμπά (δ6 Ομ] άγοῃ [80}8] οὗὈ ἴβγδ6] σϑιηθιθογϑᾶ ποὺ ἔπ Γογὰ [ΦοΒονδ] 
(μοῖν αοά, γιὸ ᾿ιδᾶ 46] γογθα μοι ουὖΐ οὗὨἩ (86 Βαπάβ οὗ 81] {Π6ὶγ ϑῃθιῃΐθθ ΟἹ ΘΥΘΣΥ͂ 

85 μἰά6: ΝΟΙΛΠΟΥ βμονθα {ΠΟῪ Κἰπάμποθβ ἰοὸ [π6 ἤοῦβθ οὗ Φογρθ6βὶ, παπιεῖῳ, (αἰάθοη 
Φασγα δαὶ Οἰάθοι 7,1 δοοογάϊηρ ἰο 4]] 
Γ86]. 

[86 σοοᾶπαββ ̓  ποῖ 6 δα βμονγθᾶ πηΐο 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

[ Υέεν. 86. --- Το ποτὰ παπεῖν 86 δ ἀοὰ ὮΥ ἐμ ἐσδηδιδίοτβ, τῇὸὸ βυρροδοά, 86 Βοσίμηοδ ἀοθα, ἐπδὲ ἴδ τεῖος ἀοεϊχορα 
σΌΘΟ Ἰηογ8 ἐἰο Ροίΐηὶ οὔὐἱ ἴπ6 ἰἀσηἐν οἵ αἰάδου πίξὰ ΦοσαθαΔ]. ΟΥ ἐδο ὅσα. -- Τκ.] 

[2 Υεν. 86. --ττ ΠΤ 23 : Ὅγχ. Ομ)466]: ἑγοίχ αἰΐεν Ἡολίίλαί,) “' ποῦνε πειδηάϊος 61} ἔπο φυοᾶ." Τδο “ πον! Ὡ- 
εἰδιυάϊης "1166 μεσ ΔΡ6 ἴῃ (πο ἰπουσπῖ, Ὀπὲ ποῖ ἴῃ ἐδ Ιδηζπαρο. --- ΤᾺ. 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, 

Ψετβ. 388,84. Απᾶ Σὺ σβῖὰθ ἴο 688 88 Βοοῦ 8.8 
αἰάθου νγὰβ ἀεδᾶ, ΤΤῇο ἔδοϊ βοὺῦ Ὀθοδη)6 Τα δηϊ- 
δι {πδὶ ἔΠ6 ῬοΟρὶΘ δᾶ Ὀθθη ταὶϑοὰ ΟὨ]Υ ὈΥ ἴῃ6 

Π4] Ἑσμαγδοίου οὗ αἰάθοῃ ; ἢἮδ 18 ΒΟΔΓΟΟΙΥ ἀρδά, 
τὸ (Πογ [Δ]1] ὉΔῸΚ ἀραΐῃ. ὙΤῈΘ ΠδΙΤΑΙΟΥ ΒΔΥΒ 

ΒΒΔΤΡΙΥ͂ ὙΝ 5), ἸΠΟΥ τοιιττιοα." Τηθ ΒᾶπΠιΘ 
ὙγοΓ τ ΒΙΟὮ οἰβονγβοσο ἀθθουῖθο8 186 τυχηΐηρ οὗ (Π6 
Ῥοορὶς τονασὰβ ἀοά, 18 Βογὸ δορὰ ἴο ἱπάϊοαίο Π οἷν 
Ῥαδδβίοῃ ἴοσ βίῃ. Ἅ4Ἃἃ νοναϊέμπι τοαϊετιιηΐ, ἃ8 ϑβογατῖυβ 
ἯὙῈῸ]1] ΓΟ ΔΥΪΚΒ. . 

Απὰ σνοῦῦ δ τ οσίπᾷ αὔἴτοσς 86 Βδδῆτ, δὰ 
ταϑᾶθ ΒΔ6]- ον τ [οἱ Σ φοὰ, Νοιμίηρ οου]ά γΡαϊ 
(6 δίαρί ἃ {Πουρ ΠΟ] ββηθθθ οὗ 1Π6 ῬΘΟρΡ]Θ ἴῃ 8 
ΒΙΤΟΏΡΟΥ Πρ ἢϊ. ΑΥ̓͂ ἴανὸ ὈΘΟΟΙΊ6 ρ»τοδῖ δη 'γοΘ 
ΓΠὨΓΟΏΡὮ ΥἹΟΙΟΥΥ͂ οὐοσ Βα]; δη ἃ ΠΟῪ ΠΟΥ δρδὶῃ 
τη αὐτοῦ δ. ΦογαθθδΑ] --- [Π6 σοπίοπαογ ἩΠἢ 
Β 84] --- Π648 π8ῖ ἀϊοά, δηἃ ΤΠ6Υ ϑηΐοῦ ἱπίο σονθηϑηΐ 
ΨΠῊ Β488] (866 ου οἷ. ἰχ. 4). ὙΤμδῦ [86 πδίοῃϑ ἰπ 
[8ὸ ΒΔ] -οονθηδηΐ (Β84]- θυ }}) Κορὺ [Π6 Ῥ6866 ἴο- 
ΜΑΓὰΒ Π6Π|, γγ88 Ὀοοδῦ86 Φ ΠΟΥ δα ρίνθη 1Π6πὶ 
ΥἹΟΙΟΥΥ, --- δηα 101 [ΠΟῪ ΠηΔ ΚΟ 14ο]8 (ποῖγ ροὰ  ΤῊΘ 
οατοσ οὗ Οἰάθοι, ἰῃ βαρροβίηρ ἐπδὶ ὈΥ βοιηρ τ. 
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ΠῚ Ὁ 86 οου]ὰ ῥγόϑοῦγο ἴπ6 βϑορὶθ, ποὺ ΒΒ ουγδ 
186}. ϑ΄'ποθ ἢ ἰβ ἀοδά, ἰῃ ποτὰ ΓΠΘΥ οοποείνοα 
{πεὶγ βα]ϊνϑύοῃ ἰὼ ὃὉθ ηἰδεοά, ΠΟΥ͂ (πη κ ὩοΐΈ ΠΟ 
οὔ (Π6 δροΐ]β οαΐ οὗ νι ϊςἢ [0 Θρμοα νγγχὰβ τηδὰδβ, ΠΟΥ 
οὗ δὲπλ ψχἢο ρῥγοσυγοὰ τμ6πὶ. [ηρταῖῖπαδ 18 [Β0 ρα- 
τοηῖ οὗ 4}} προ ϊού. ΤὨδηκῆμποδδ οοπλθ8 ἤΓΌΙΩ 
1πουρῆιϊ.Σ [δγ86] τη ΐηκ μοὶ οὐ [86 αἀοα ὙΠῸ ἢδ8 
ἀο]! νογοὰ ᾿ΐ ἔγομι 8}} 118 ϑῃδιηΐθα; ον ἔμοη δῃου ὰ 
ἐξ τ Κ οὐ [πὸ δυπιδη ΠοῸ ὙΠῸΠ Ὧθ [48 
ΔΊΑΥ. ΤΟΥ ὙΠΒΒΟΪὰ οὐθάϊθηοδ ἔγοπι ἐδι6 οὗ 
ἐμοῖγ ἐδ πογα ; τψιμδὲ γοοοχηϊοῃ οδΔῃ (ΠΟΥ μᾶῪθ 7ῸΓ 
186 ποῦδο οὗἩἉ τποΐγ Ὀοποίβοϊοτ. Τὸ δρῃοά, ἴο ὃὈ6 
ΒΏΓΟ, ἯὯ8 5}}} ἰῃ ΟΡΆΣΔΕ; Ὀαὶ τ ὴ0 τῃδὲὶ ἀδδρίθοδ 
[πο βδποίπαγυ οἵ Μοβοβ δηὰ ΨΦοβῆπα, π|}} σεβρθϑοῖ. 
Ἐΐ5 ρτίναϊο ἱπϑεϊταϊα οὗ αἰάθοη, θη ᾿ἷ8 νοὶςθ μ 85 
οοϑδοὰ (ο ὃὈ6 ᾿ιδαγά. 

γοτ.835. ΜΟΙΒΟΣ δμονγοά (πὸ κίρηθοσ ἴο 
8 μΒοιιδο οὗ σοσΌ 84] Οἰάϑοω. ἴῃ ἴῃ Ὡδπὶ6 
ΦογυΡ84), 41} 056 ΠΘΓΟἾΒ τισί ογίοτι βογυΐίοο, δῃὰ 
ἐϊδ στοδβὶ γοϑ δ, ΔΓ οππιποίδιθα. ΕῸΣ [μδὲ γϑϑβοῦ 
ἘΠ6 πδιταῖου πιθηοπδ ἰδ ΠΟΓο. [1 Βευῦυϑβ [0 
γδίο ἴΠ0 βἰ πηι] ποδα οὗ 1580} 6 ἱηρταζίπαο, δπὰ ἴὸ 
ΒΟΥ (δδὲ ἢ6 ὙΠῸ δηΐοτβ ἔπ βοσυοθ οὗ Βδδὶ, πὶ} 
8160 ἱζῆογο ἰδ οὐ ρδοηϑ ᾿ουγαγὰ 8 ἐΠο86 ὙΠῸ δοη- 
ἰοπὰ πὶ ΒδΔ]. 6 ῬΘΟΡΙῸ δῖὸ ὑπ }}Πὃἢπρ ἴο 6 

6896, [πδὲ (ἢ086 ἈΠῸ Δροειδίϊζο ἔἴτοπι Θοά, ἀο ηοΐϊ 
ἀο Μ6}} ὈΥ͂ ἐπ “ που86" οὗὨ ἀοά. --- ΝΗοῦν Βοξοπα- 
ἐπ ΑἹ ᾽ἢ16 Ὀοχιοδία Βὶοἢ 6 δα δαλόν ὑπο 
Ιατδοὶ. ΤΊΘ ὨΔΓΓΔΙΟΥ ἰπεἰπιαῖοθ [δὲ 1.6 Ομ ἀοδνοῦ 
οὔ Αἰάθοπ ἰὼ ρεγροϊπδῦθ, ΌΥ πιθδηβ οὗἉ ἴπ6 δρδοά, 
186 τοϊρίοιϑ δῃἃ σΟΟΪΥ ΠΙΘΠΙΟΥΎ οὗ Ηἷδβ ἀδοὰβ, τὰβ 
ΑἸ ΟΡ ΠΟ ναὶπ. ΕῸΓ ᾿ἰθῖ πὸ οὔθ ἱπηδρίπο (δδί 
ψόγος οὐδ οὐχ ἀδοϑὰβ [81] Ὁ οοταπηδηα τοιοπι- 
ὈΤΔΠΟΘ δηὰ ρτδϊτπθ, [πο86 οΟὐὗὁ πιθη, ΠΟΎΓΟΥΟΓ ἀθ 
ΒΟΥ, ΟΔἢ Τηδίηϊδίη ἐμ υθοῖν 68 δραΐηδὲ (16 δἰη(υ] 
ΒΟΡἢΪΒΙΤΥ οὗ προ] οί. 

ΗΟΜΙΙ5ΤΊΟΑΙ, ΑΧῸ ΡΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

[ΗΠΕΝΕΥ : αἰάδου δοίην ἀοδά, ἰῃ6 [πγβϑοὶ δ ἰαηὰ 
(ΠΟΙ δΟΙγῈ8Β ΠΟΘΙ ἼΟῸ ΓΟδιγαϊηῖ, πα Ὑαπὶ δον 
ΒδδὶῖπβΒ. ΤΉΘΥ νϑῆὶ τοί αἴΐοσ ἀποίθοῦ ὁρῃοά (γε. 
27), ἴοτ στ ίοἢ ΟἸάθοι Βαὰ Ηἰπι36} σίντϑη ὥοτ ἴοῸ 
τοῦοἢ οοσδδίοῃ, δηἃ ΠΟῪ ΠΟΥ ποηΐ δἴνον δηοίδοῦ “ 
ξοά. ἘΔΙ86 του Ρ8 σηβὰθ ὙΓΑῪ ΤῸ [Ἀ196 ἀοἰ168.--- 
ΟΟΤΤ : ΑΒ νὸ 8]1 ποϑὰ 80 ΤΟ Ὦ ΤΩΘΓΟΥ͂ ἔγοηι ΟἿΥ 
ἀοά, νγὸ δῃου]ὰ ᾿ϑϑῦῖὶ [6 ΤἸΏΟΤΕ ῬΔΟΘΠΟΥ ἴ0 ὈΘΑΣ 
180 τ λόρινῥορε; οὗ οὖγ ἴ]]ον - ΕἸ ΠΠΘΥΒ, δηα 186 υη- 
ΒΔ 0]6 ΤΟΙΈΤΤΙΒ 76 τηθοῖ ΜΠ [ῸΓ ΟἿΣ ῬΟΟΥ ΒΕΓΥ θα, 
δηὰ ἰο τϑϑοῖυο, δέου [Π6 αἰνίπο ὀχαπηρίο, “ ποῖ ὦ τοι ηἀοὰ ἴδδιὶ τὸ ἤριις ἀραίηδιὶ ΒΑ] ὙΈΒΕΕ ῬΠῸΣ 

Ῥογγ. ὙΒΟΥ δϑοῖκ ἴο δ Ἦν ὀνοσγτίηρ τπδὲ δα-  Ὀ6 ΟΥ̓Οσοοΐηθ οὗ οΥἹδἹ, Ὀὰξ [0 ΟΥ̓ΘΙΌΟΠΙΘ οΥἹἹ πὶ 
ΤΙΟΏ8066 (0 ΓΟρΘὨϊδη06. δ [84 δ γδγβ Ὀθθὴ ἴδμοὸ] ζοοᾶ."-- ΤῈ.] 

1 ΠῖΒο θοσαδὴ ἴδ, " ϑαπὰ ζονῖνι σοτε Πεμλον." Τὶ 16] ἀαπὰ διὰ ἀεπῖεν ἴοι τ δο ἰοσδὲ τοοῖ ἀἶπδε, ὅσας, ἀὔηξει," 
᾿πἰογοδίης ἰο οὔϑοσνο, ποῖος ἢ 9 δοΐδος τοϑδοὺ (0 δυφηοεὶ ὀχργοδείνο “ οὗ δὴ δοοῃ οὗ ἐδ στοϊτιᾶ, α ποοναϊδοὴὶ διὰ Ὁρ- 
δ οτ ποῖ, δὲ ἐδο ταπιατς ἰδ δουῃὰ ΘἰΥΙΠΟΙΟΑΎ 88 νγϑὶ] δ᾿ ᾿Λίης οἵ [86 δ00]."" Τκαηέε δειὰ ἰλέπς ολοιρ, οὗ οὐυτδο, ᾽Ὸ 
Ῥεγοδοίοκυ. Θσίπι (  ὕτέονὸ. 1]. ΡΡ. ΤΖΊ͵ 927) ἀοτίγοα Ὀούδ [80 δασιιο σοοί.--- ἘΣ. 

ΕἸΕΊΗ ΒΕΟΤΊΙΟΝ. 

ΤῊΣ Ὁδύῦξβρεὺ ΕΠ ΟΥ̓ ΔΒΙΜΒΙΒΟΗ͂, ΤῊΒ ΒΈΕΔΤΕΙΟΙΌΒ ΑΥ̓Ὸ ἘΗΟΒΕΈΞΒΌΒΗ Κ,͵ΙΕΟΘ. 
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᾿Ὶ 

Τῆς οἰδοίζοη απα οοτοπαίίοη 977 ΑΑδἰπιεϊδολ. υοίλαπι δ ραταδῖδ. 

ΟΠΑΡΤΕᾺ ΙΧ. 1--21. 

1 Αμπὰ ΑΒμλοΙθοὰ (δ6 βοι οὗ Φογιῦρδαὶ τσϑηὺ ὑὸ Θ'μθοῦθπι πο Ηἷ8 τοί γ᾿Β Ὀγοίἢ- 
ΤΘΏ, 8η4 οοπιπιυποα ὙΠ [ΒρΆΚὸ υπίο7 ποτὰ, δηὰ ὙΠ [ππί0] 411 (16 ἔΆΣΩΥ οὗὨ (δ6 

2 Βουβθ οὗ 8 πιοίμουβ ἔἈΪΠΟΓ, βαυϊηρ, ὅρθδκ, 1 ὑγὰὺ γοὺ, ἰῃ (86 668 οὗ 4}} (6 τηθῃ 
[Πογἀ87 ' οὗ Θθθοβοπι, μοί οΣ ΠΣ ΔῊ 8 ὈοίίοΥ [Ὁ γοῦ, οἰζμ6γ [οχαὶδ : δἰ 6.7 (πδί 
41} (ῃὨ6 ΒΟη8 οὗἉἩ Φογαθῦδα), ἰσλίολ αγὸ ἰἈΓΘΘΒΟΟΓΘ δηα ἴῃ ῬΘΓΒΟΙΒ, γϑίστι [τῈ]6] ΟΥ̓́ΔΙ 
γοῦ, ΟΥ [δῦ ὁπη6 τοῖρπι [1]6} ΟΥ̓ΘῚ γου ἢ ἦ ΓΣΘΙΏΘΠΙΡΘΙ 8180 ἰμαὺ 1 αηὶ γοὺγ Ῥοπ6 δηά 

8 γοὺν ἤθϑι. Απα δῖβ πιο μοῦ 5 Ὀγθίμσθη ΒραΚθ οὗ ἴση ἴῃ {ἢ 6 ΘΆΓΒ οὗ 411 {86 τβθῃ 
Ἰογὰ8] οὗ β'μῃθοιθιι 411 (8086 τοσβ : δῃᾶ {πον θαγὶβ ἱπο]πϑᾶ ἰοὸ 90]]οὐν [Ἰποϊ πο 

4 κδὔου]) ΑὈἰμμθ οὶ ; ἴον {ΠΟῪ βαϊα, Ηθ ἐβ ΟΌ" Ὀγοίθοσ. Απᾶ {6 Ὁ σᾶγθ ἶτη ὑπ ΓΘΘΒΟΟΓΘ 
δηἃ ἴθῃ ρίδοϑβ οὗ βῖ'ῖνοὸσ ουἱ οὗ (80 ᾿ουβθ οὗ Β68]- οὶ, ποσόν ι ΑἸ πΙ ΘΙ θο ἢ 
Ηἰγοᾶ ναΐῃ [μὲ πριν, ἐ. 6: Ἰοοϑϑ, ποσί! 1 δΔηἃ Ἰσῦ [΄πααίου,, τοοκιθθ) ῬΘΓΒΟΙΒ, τ ΒΒ] οἢ [δηᾶ 

ὅ {Π6Υ] [Ὁ] οντθά τα. πᾶ δ νγϑπῦ υπίο ἢἷβ ἔλ μου μΒοῦ86 δἱ Οργαῖι, δῃὰ 8]6 0 Η]Φ 
Ὀγϑίδγοι 1[Π6 8Β0η8 οὗ ϑογαρ δαὶ, δείπς [Ὠγθθβοοσο δα ἴθ ῬΘΥΒΟΏΒ, ὈΡΟῺ ΟΠ6 δύο! : 
ποὺ Πβίδπαάϊηρ, γοὶ [8ῃα οοἱν] Φοίμδατα (86 γοπηροδύὺ βοῃ οὗἉ “Ψ9ογῦ δαὶ νγαβ Ἰοδ; 

6 ἔον Β μἰὰ Βίπηββ ἢ. Απα 8}} (86 πιϑῃ []ογὰ8] οὗ ϑιιθοδοπι σαι μοσθᾶ ἱορϑίμοσ, δπὰ 81] 
[80 Βαυθο οὗ ΜΊ|]ο [411 Β υδ- τ ]07, δπὰ νσθῦ δηὰ τδὰθ Αἱ πα θο ἢ Κίηρ, ἘΥ 180 
Ἰαΐη [ὁ41] οὗ [1:6 Ρ11ν [ππομυπιθη!7 ὃ ἐπαύ τσαϑ ἴῃ [8 π68.] ΒΘ θοβο. Απᾶ ν θα 
ἔλα: γγ 861} {π6Υ ἰο]ὰ ἐξ ἰο Φοίδιαπι, [8π4] Β6 τυϑηῦ δπᾶ βίοοἂ ἰπ᾿ [οη] ἐμ ἴὸρ οὗ Ὁ 
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ταουσηΐ οεζίμι, δὰ ᾿ἶοαὰ ὉρΡ ἷβ νοΐοθ, δῃὰ ογὶϑά, δῃᾷ βαϊᾷ υπίο ἴλθπι, Ηθαγκθῃ 

8 τηΐο Π16, Υ6 6} []ογἀ8] οὗ ββθομομι, (μδὲ (ἀοα ΤῊΔΥ ἈθαγΚοη ππίο γου. ΤῈΘ 
ἰτθοθθ τγϑηὺ ἔοσί ὁπ α ἐΐριδ ἴο δηοίηϊς ἃ Κίῃρ οὐϑγ ἴμϑια; δῃηᾶ {86} βδϊα υπίο (6 

9. οἸϊνο-γθθ, Βδῖριι ἰΒοα Οὐοῦ ὰ8. Βυὶ ἰδμ6 ΟἹ νϑ- γθ6 βαϊα παηΐο ἔμπα, μου] 1 ]θᾶνθ 
ΤΑΥ͂ ἴδαιο88,7 γΒΘΥΘΎΤΙἢ ΟΥ̓ ΠῚ6 [ΠΟΥ ΒοποὺΣ αὐα δἀπᾶ τηδῃ," ἀπά ρῸ ἴο Ὀ6 ργοτηοίρα 

10 [ξο ἴο γγᾶνγθ] ΟΥ̓Ὸσ (86 ἰγϑϑβ ὸ Απᾶ {86 ἴγθ68 βαϊὰ 9 {86 ἢρ-ίγϑο, ὕοπιθ ἴπου, απὰ 
11 τοῖστι οὔθ υ8. Βαυΐ [16 ἤρ-ἴγθ9 βαϊᾷ υπίο ἰμθπι, ὅμου]ὰ 1 ἔογβδκθϑ ὅ ΤΥ βνθϑίῃ 688, 
12 δῃὰ ζὩΥ͂ ροοά ἔλυϊϊ, ἀπᾶ ρὸ ἰο Ὀ6 Ρῥγοπιοιθά [0 νγᾶν 9] ΟΥ̓ {6 ἴγβοβ  ΤΏρη βαϊα 
18 (6 ἴσϑθοβ ἁαηίο δ6 νἱμθ, ὕομθ μου, απα ταῖρι ΟΥΘΣ υ86. Απᾶ {86 νἱηῆθ βαϊά ὑπίο 

ἴλθπι, σου] 1 Ἰθανθ ὅ ΠΥ Ὑγῖηθ [πιιδ0], νυ μι ἢ ομθογοί αοα δηα τηβϑῃ, δηα ρῸ ἴο ὈΘ 
14 ρῥγομιοὶρα [[ο. γᾶν} οὐδσ (Π6 ἰγθθβ.9ὺ ὙΏΘΩ βαϊὰ 411 (89 ἴσθϑθβ πηΐο (ἢ Ὀγϑπιῦ]0 
16 [λοσπθυβ}}, Οομμθ ἐμου, ἀπά τοῖρῃ ΟΥ̓Ὸσ 8. Απᾶ (86 Ὀγαιαῦ] [ΠΟΤ Ὀυ8}} βα]ά 

πηΐο ἴπ6 ἔγθϑβ, 1 ἰπ γα [{. 4. ἴὰ ξοοὰ φασιοϑ!} γ80ὺ δηοϊῃῦ τὴθ Κίηρ' Οὐδ γουῦ, ἐλθη 
οοπιθ ἀπά ρμυΐ ΥΟῸΓΣ ὑγαβί [{8|κ6 861 16Γγ} ἴῃ ΤΩΥ̓ βιιδᾶον : δηὰ [017 1 ποῖ, Ἰοὺ ἢγθ 

16 οὐδ ουὖ οὗ (λ6 Ὀγϑιιθ ]6 [{πογρθυ8}}, δῃᾶ ἀθνοὺν (86 οϑάδγβ οὗ 1ϑραποη. ΝΟῊ 
ἱδγοίοσο, ἢ γὸ ἤᾶνθ ἀ0Π6 ΓΓΌΪῪ δπα βίποογοὶυ, ἰπ ἰμαὶ γ9 ᾶγθ πιδαθ Αἰ πιθ] θοἢ Κίην, 
διὰ ἢ γο αν ἀθδὶῦ γΧυ}} τὴ ΦΘΥΌΡΌ48] δηα 18 ἢου 86, δηα δυο ἄοπῃθ ὑηΐο ᾿ΐπὶ 80- 

17 οογάϊηρ (ο (86 ἀοβοσνίηρ οὗ μὶθ δπαβ : (ΕῸΓ ΤΥ ΤΆΪΠΟΣ ἔουρὺ ἴῸὉΓ γου, δπα δάνθῃ- 
18 ἰυτοά μῖ5β 116 ἴασγ,7 δπὰ ἀθ]νογθᾶ γοῦ ουἱ οὗἁἩ [86 μΒβαπᾶ οὗ Μ|ιαΐβδη: Απᾶ γὸ ἃγθ στίβθῃ 

ὮΡ αραϊηβὺ ΣΑΥ ΓΑ ΠΟ Ὠοι86 (18 ἀΔΥ, δῃηαὰ Βδανθ 8] ᾿ἷ8 Β0η8, ἔΓΘΘ ΒΟΟΓΘ δηα ἔθῃ 
ῬΘΙΒΟΏΒ, ὍΡΟΙ ΟΠ6 βίοῃθ, δῃὰ πᾶνθ τη846 ΔὈϊπλθίθοῖ, [86 δοιὰ οὗὨ ΐ8 τη ἀ-ϑδοσυδηῖ, 

19 κίηρ οΥΌΣ {16 σχθῃ [οτῷ! οὗ Βέθοθμι, θθοδῦβο ἢ6 ἐδ γοῦν Ὀγοῖδοῦ :") 1 γο (μ6ῃ 
ἰάνὸ ἀδϑὶὺ ΣῪ δηὰ δἰ πο γον τὶ ἢ ΦΟΓΌΡ 841 δηα τὴ 8 Πουδ6 (118 ἀν, ἐλθη τὸ- 

20 Ἰοἷοθ γϑ ἴῃ Αθἱμμθ θοῖ, δηα ἰοὺ τι αἰβὸ σοὐοΐοθ ἰπ γοῦ: Βαΐ 1 ποί, Ἰοὺ 6 οοΐὴθ 
ουὐ ἴτοπι ΑἸ πΊ 6] ἢ, δηὰ ἀθυοῦγ (86 τηθῃ []ογἀ8] οὗἨ β'ἤθοδβοια, δθὰ (16 ἤουβο οὗ 
ΜΊΠο [8π4 Βοιίἢ-τι 1110] ; πα Ἰδὲ ἢγθ οοῖιθ οαὐ ἔγομῃ (86 τηϑῃ []Ἰογἀ8] οὗἠἨ ϑβ' μοι θπι, 

21 δῃὰ ἥἴοιῃ (16 πουθὸ οὗ Μ|1]9 [ἔἄοτα ΒΒ ι}-τὰ1}]]0}, δβὰ ἄθνουῦ Αδίμθίθο, Απᾶ 
Φοίδαπι γϑῃ διἾΔΥ, δηα 864, δηὰ πϑῃὺ ἰο Βθοσ, δῃὰ ἀνγοὶῦ {86Γ6, ἴῸΣ ἔϑαν οὗ ΑὈἱτηθ- 
Ἰοοῖ δἷβ Ὀγοίμθγ. 

ΤΕΧΊΌΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

Π Τα. 2. -- ἢ : τορὰ "απ ατοβδηοαοὶν πίὰ ἩἸ ΟΝ, οἵ, τας. 46 πὰ 40; 2 βαι. χχί. 12, πῖδι Ἡ. 4, δ. 8.90 αἷρο 
εἰ. χχ. ὅ, νὰ “οεἰ. χχίν. 11. τ. Οκδοοὶ : δέωτεν ; ὸ ᾿γοῖϊο, διὰ τρδῆν οἴπατο, Βώνξεν, "' οἰ δποικ."" --- ΤᾺ.] . 

[2 ας. 3. --- Το ΒΕ. Ὺ. πιο δοθθϑασῇυ ἀορασὶδ ἤγουν ἴΠ 6 ογάώοσ οὔὐἠ ἔπο Ηοῦτον, δηὰ ὑπ οσθΌυ οὔδουτγαοα ἔ9 δε ποεΐ9 ἩΒΙΟΣ 
ἦα γεϊσοασῖ!γ Ὀσίποθο “᾿ ΒΟΥΘΏΪΥ ̓" διὰ “0.6,᾽ δη ι ὰ δοοου δῖ Ὀοϊπυθη “δοῺ8 οὗ Φοτυθῦαδὶ" διὰ γοῦν ὈοΏο διὰ δα," 
ἴτε: " ἩΓοὺ [6 Ὀοίξον ἴον γοῦ, ἰδὲ δογθοὶν σοϑῦ, δἰ] ϑοὴδ οἵ οετι θαι), ταϊο οὐοῦ γοῦ, οε ἐδδὲ ΟΌΘ9 τΏδὴ σοΐ οὐὰσ γοῦ ἴ 
Βασι ΌσΣ, δἰδο," οἷο. -- 18.] 

[8 αν. 6. --- Καπ, : ΎἼΒΟ οχρίδπδύου οἵ ΒΞ Πα χὴν [6 ἀουδεζη!. ΒΒ Ὁ, δου ος "δοῖ ρ,᾽ ἰδ ἴῃ 166. χχῖχ. 8 6 

τα ΣῪ Ῥοσὲ [καστίδο.), ὈΌὐ τῦϑῪ 4190 τοθδὴ ἃ σοοπυτηθηὶ, διὰ ἀοαὶκτιδίθα ἤότο Ῥτο Δ ΌΪΥ ἰδ κτοδὶ βίοῃθ δοὲ ὩΡ (9 06}1. ΧΧΙ͂Υ. 

46) προν ἐδο οὐκ οἱ ἱδγουϊδεδ πος βθϑομοι, (οἵ. ἀΦΏ. ΧΧΧΥ. 4). )ὸ  οἰΐο δ15ο του ἀφ: δενάπιαί- Εἴολα, "' τα ππιση» 
ΟΑΧ." -- ΤᾺ.) 

[4 Υον. Ἶ. ---- τ. Οδδϑοὶ ἐσβιδίδθ: "δὲ ἃ ἸΏΔῪ αοά Πϑὰσ γου.") ΤΆ] [8 γο1Ὺ ποῖ, Ὀπὲ ΒΑΣΙ ἴῃ ἐπ 60Ώ86 ἴῃ ΜΏ]ΟὮ ὨΘ 
δχαδ 'ἰε, 6 Ὀοίοπ. ἘΥΠΟΙΠΟΣ τὸ ὑσϑηδὶδὺθ 88 ἴῃ (9 Ε.. Υ., οὐ δ Ὧγ. ὕδδδοὶ, [16 σϑδ σοίδουι οἵ [0 δοοοῃ! ἃ τπϑῦιῦασ οὗ [ὯΦ 
δὐάτοδο τοῦδὲ ὈὉ6 τοξαγθὰ 86 οοπεἰφοηΐ ὉΡΟοῚ ἐδδὲ οὗ ἰδο δτδί. --- ὙΣ.] 

[6 ὕοτα. 9, 11, 18. -- ΤΩΝ ὙΦΊΓΙΤΊ. Λοοοεάϊηρς ἰο Βα! ἃ (ΟΘγανι., δ] ο.) ὙΔΙΓΙῚ [6 ἃ οοῃίτεσὶοα 

ΒΙρῺΠ ἤσστη ([ῸΣ ΚΑΙ ΆΙΑ γ ἐδ φβεοοι ΓῚ Ὀοίηξ ἀτορρϑὰ ἴω οτάοσ ἰομιυοίὰ (δ οοποῦστομοο οὔ 00 ἸΩΔῺΥ φυϊέατα!α, 
. Φ Ὕ Π] 

δοὰ ἴἴο τεσυὶϊ εἶπα “ΓΤΙΙ (οἱ θυ. Ον. Ὦ, 4) θείης ομδηροᾶ ἰπίο ΠῚ ἴῃ οξᾶοξ ἰο ἀϊοησου δι ἐδ ἰπἰεττοραεῖνο ρσί!ο}9 

τοῦτο δΌδτΡΙΥ. Οἰδιοτο τοχασά 1 δ Ὠορὰδὶ (9ο0 Θτϑθα, δ, 2, Ὁ. Βϊ 8)6 (Π619 δῖὸ ῃὩὸ ἰσϑοὺθ ΔΕΥΎΒΟΣΟ οἰ80 οἵ αἰΐδας οἵ 

ἰδδϑο οου ρα σῃδ ἰὼ ἐμΐ5 τοσῦ, 1ὲ [4 ΘοζΩΣΩΟΏΪΥ Υἱονγοὰ δ ἃ δἰτηρὶο Καὶ ἔρεστω τα ὙΟΎΓΙΙ. Καὶ] δοοῖκβ ἴο ϑχρὶδίη ἐδ 

δυοιπδιοῦν τοποὶ πηάον ΓῚ ὉΥ βαυΐηρ ἐμαὶ "' ἐπο ΟὈΘΟΌΓΟ. ο“δοτιηᾶ ἰδ δα δε τπὐρὰ ἴῸν ἐδ τοροϊας α [ἢ ογάον [0 ἔμ λ  δῦο (80 

Ριουπποΐδείοι οὗ δυοοοδεῖγο χαϊξγαὶ 6.16 0106.) Ὧν. Οεδδοὶ σοσμῖοτε : "᾿ΒΗΙΔΥΘ 1 ἴμθη ἰοδὲ [Ὀοϊὺος : βίγϑῃ ὉΡ] ΣΔῪ διέυοδε ἢ "; 

Βαϊ ε6 ἐδο ποϊου οἵ δαϊυσίεΥ τοῦδέ τοβε σου Ὀ0 οοο αἱ ποὰ ἴῃ Εἶο ζο]ονίος ὙΡΟΤῚ, 40 οκάϊηδσυ ταυδαρίηα, “ Βαηου]ὰ 

[κεἰτὸ ἀρ 6 ρτοογϑῦϊο. -- ΤῈ.] : : 

[5 ος. 9. -- ὩΣ ΩΝ Ὁ 3 ὙΤΩ2 ΠΣ τ δ πμιοα Θοά αιᾶ ποθ Βοῦοτ (οσίδαπᾺ) 'π τη6.} Οοταρατο 
γα. 1. Ὧγσ. Οδδββοῖ τουϑεῖε 88 ἐδο Ἐ. Υ. --- 15.) : 

Π ας. 17.-- ὭΣ ἸΘΥΤΝ ΤΠ ΕΡΡῚ : Ἰπσταῖγ, πὶ σαδὲ δῖα ἈΔν ἄτα δαίσχο (Ἀ7π); οἴ: ἐδ τοιτεῖηαὶ τϑδάϊεβ οἵ 
.Ψ 

δ ΒΥ. : {ἱ. «. “ ἀΐεν ζεσάοὰ 8 οτστι 1840. “-- Ἐκ] 

ἘΧΒΟΉΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ὈΟΟΊΤΒΙ͂ΝΑΙ, 6 ᾿οδίοιιβ οὗἩ (86 οοπεϊδογαϊΐοη ἴο το πηᾶοῦ 
3 αἰάοου Μδηδβϑοῖὴ ᾿δὰ διίδαίποα. ὙΤΒουσῃ Οἰάθοη 

Ψοτ. 1. ΞβΒθοδθαι τγὰ8 ἃ οἰΐοῦ οἰ ἴῃ ἘΡὮταΐπι  νγὰ8 πον ἀοδὰ, [π0 Θρμοᾶ νγὰ8 811}} ἱπ΄ ΟρἈγδι, δηὰ 
(εἴ Φοεῖ. χχίν. 1). Τμαὶ ἐτῖδ6 5.}}} οοπειπυοα τὸ ἱ τΠ6 Ὠοῦϑο οὗἩ Οἱάθοι οοπίηυοα ἴο Βο]ὰ 8 οογίαίῃ 
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ἄερτοο οὗ δυϊδουγ. ΤΟ πδιταῦνο ἀἰδυηστβμοδ 
Ῥοΐνγοθη [ἢ 6 μὐδνρς οὔὗὁ Οἰάθοη δηὰ Αδὶπιθίθοδι. 
ὙὨ]6 οἰ. Υἱ. 80 βίδιθδ ἰδὲ Οἰάθοῃ δά βουθη 

8003 ὉΥ͂ “ἸΏΔΩΥ ἩΓΥ68᾽ (νῷ), ΥΟΓ. 81 ΤΟΣΏΔΓΚΚΒ 
ἴδὲ 106 τροῖμοσ οὗ Αἰ οῖθο τ ἃ σοπουδίηθ 

(αὐ 98), ἴῃ Βμοοίιαπι.: δαδὲ (πΐ8 δου, δὴ Ἐρῆγα- 
ἰπϊϊο ΟἹ ἢΐΒ τοὶ ποῦ 8 βἰάο, ὈΟΤΘ 80 ὩδΔΙὴ6 οὗ 
ΑὈἰπιοΙος ἢ, “ ΜΥ Ἐδιποῦ 186 Κιηρ." ΤΠ οτίρίη οὗὨ 
[πὲ Ἰυβῖ δἴϊου μροῖγοῦ, τ ΒΊΟΝ τδηϊοβίδ ᾿[86} ἴῃ ἷ8 
νὰ δηὰ ἀπ ἤουϑ Πεδτὶ, 15 [8 Ῥδγοβοϊορῖς δ} Υ 
ΟχΧρ  αἰπρά. 

ΕΓΒ. ῶ, 8. ἙἘῸΌΣ [ἴ06Υ δεαϊᾶ, Ἐξ ἐδ ΟΣ Ὁσοίδοσ. 
ΑΒἱοοοῖ, ἤθη ἢθ τυτηοὰ ἴοὸ Θοοἤοτα πῇ Ηἷ8 
οΥ πη 8] ρ΄δη8, 88 Ῥου ΤΥ δοαπδὶπιρὰ τὶ τ [9 
γαϊη-ρἱοσίοιιβ ἰδὲ δοσ βρόντον ἱπάυϊ]σοὰ ἴῃ ΌΥ 186 
ἘΡὨναϊπιῖῖοβ. Ηδ ΚηΘῪ τμδὲὶ ἰΐ ἰττιτδιο τΠοτη, ἴοὸ 
ΠΘΔΓ οὗ {π6 “τ]ὸ οὗ [86 ἜΠΗ 8008 οὗ ΟἸάοομῃ.᾽ 
ΑἸἰάοου, ἰτ 8 ἔγιο, ἀοδγοὰ ἢἠο ἀομηϊηΐοι, ποΓ οου]ὰ 
[ιὶβ ΒΟη8 οχογοῖβο ἴ; Ὀπ1 [6 ὁδητο οἵ ἀἰβηοιίοη 
γγἋ38 πον τ] οῦ8 δὲ ΟΡ γῆ, ἰῇ δἷ8 ποῖιβο, ΠΟΤ 
180 ὁΡμβοὰ νγα8. ΓΘ ποροι Δύο ἱπίο πῃ ϊΐςῖ ΑὈΐτὰ- 
ΘἸΘο ἢ ΠΟῪ Θηίοσβ ἩΠῚῺ ΘΏΘΟΠΟΠι Θ1Θ ὙΟΓῪ ἰπϑίγις- 
νο. ΤΟΥ βοῦν, ἤτϑῖ, [8δὲ ἴ86 ἀϊδιϊηςοη ΒΟ ἢ 
106 ΘΡρῃμοά οοπίρτγοα οὐ ἴΠ6 Ὠοῦϑο οἵ (Ἰάθσοῃ, δ]- 
τοουρὴ ἰδ ἱπρ] 16 ηο οἰδὶπὶ ἴο ἀοτηϊπίοῃ, ὈΓΟΡΟΣΪΥ 
δροακίηρ, γγἃ8 γοῦ [6 ΥΟΙῪ ΤΠΐηρ τ οἢ, ΌΥ Θχοῖν- 
ἴῃ ΘΕΥΥ, ὈΘΟΔΠῚΘ ἃ ΒΏΔΙΘ ἴ0 {πὶ Ποιὸ ; δηὰ, δ66- 
ΟΠαΪΥ, τυδὶ ΘΒ οἤο, 848 Οἰάθοπ᾿ Β Ποῖγ, νγ}}} ἤσνογ- 
186 1658 Ὡοΐ ΒΕΣΓΟΠΟΓ τη18 ἀἰδεποῦοη, ὑπὲ ἀσβγοδ 
0 ᾿Ἰγβηβίον 1 ἴἢ0 οὁπ6 οὗὨ ἰΐϊδ ΟὟ μεοορίθ. ΤῈ πϑῖ- 
ταῦνθ ἰ8 τῃγουρμουϊ οὗ δ ἰΓαρὶς οδ8ῖ. Ῥυθοίβοὶγ 
ἴΐοθο τη ρ5  ΠΙΟἢ δου] ἐχμογὶ ἴο ρτοδίποβ8 δηὰα 
ΤΑῚ τ Πι ἢ 688, ΑΓΘ ΒΕ ΔΙΔΟΙΏΠΥ τιοῖδιογρῃοθοὰ ὉΥ δἷη 
ἰπΐο ἱποοητίνοβ ἴὸ [ΓΟ ϑοὴ δηὰ τι ϑοῆἰοῖ,. [Ι͂ἢ (δ 
Βοαγίδ οὗ [06 ““Ἰοτὰβ οὗ Θ᾿! θολοτα," πο τοΐοα οὗ 
ττπῚ} ΟΥ ᾿υ8ι|66 Γαΐ868 1056] ἀρ ηδῖ τ106 ὉΠΉΔΙΌΓΑΙ 
διμῦ οὗ ΑΒ μο]οοἢ. ΤΆΉΘΥ͂ οοηγνίος ἢΐπὶ ποῖ οὗ 
Ἀ]ΒΟΠοΟά, ὈΥ̓ ροϊπηρ οἂὖϊ ἐπδιὶ ὨΪ8 ὈΓΟΙΏΟΙΒ ἀο ηοΐ 
ΘΧοτοῖβο ἀοτϊηίοη, Ὀὰϊ Βαρροτὶ δια ῥγο͵θεὶ, Ὀθοδῖιβο 
Ἠ6 ἰβ {ποῖὶν Ὀτοῖπου, δὰ ΌΥ̓ Ὠἰπὶ (ΠΟΥ Μ|]}} τ ]ο. 1ί 
ἦβ τηδηϊοδὶ ἴΠδὶ ἴΠ6 τΏΟΪθ οὗ Κ΄ Βοοἤθιη 18 ΤΊΟΓΆΙΥ 
ἀοργανοὰ. Α8 ΑὈἰμμθίθο, δο ἢἷβ κἰ πάτο ; δῃηὰ 88 
ΤΟΥ, 80 81} τῃ6 ΘΒ ΟΠ 58 τ ΓῸ αἰβροβοά. 

ΕΓΒ. 4,5. Απά ἴ8ΟῪΥ αᾶνὸ Ὠὲτ δουθεῦν αἱ]- 
ΨΟΣ -υἱοοϑα οὔὖῦ οὗἩἨ [86 Βοτδ6 οὗἩὨ 84] - ῬΟΣΙ ἢ. 
1818] νγ88 Του] θη ἢ ΘΏΌΟΥ ἱπῖο οογοηδηξ (δεγ  λ) 
πὶ (ηῃ6 πδύοηβ τουπά δδους (οὗ, οἰ. 1. 3). ΤΠ6 
ἢγϑι ϑυτρίομλ οὗὅὨ Δροϑίδϑυ Ἀποηρ ἴπαπι, νγγ88 δ]- 
ὙΓΆΥΒ [6 ἱποΙ Δ ΠΟ ἴο τοῆῆονθ ἴΠ6 ὈΔΥΓΙΟΓΒ θ6- 
ἔπνοοη ὑμοπηβοῖγοθ δηὰ πος Πθαῖμε πο ρ  ὈΟΥΒ. 
ΤΉ Πσοπορϑβίοηβ τραυϊγοὰ ἰὸ τηδκο ἴΠ6 688} 8ἢ- 
Τηθπΐ οὗὨ οονοηδηΐ τοδί 8 ῬοβϑὶὉ]6, τ το δ]00- 
οΙΠΟΓ Οπθ-δἰἀο6α : ̓ξ 88 δἰ Υ 8 [6186] Βα πὰ [β6γ86] 
ΟἾΪΥ, [πᾶῦ Βαγτοηἀο θα ΔΗΥ͂ ραᾶτὶ οὗ ἰδ (αἰ. ΤῈ6 
τΟΥΒ ἱρ οὗἉ α Β84]- βου ἢ νγα8 (Πρ ϑυτηθ 0] οὗ (Ἐ]]ονν- 
διἷρ ἢ τὴ0 Ποδίῃοη, ἩΠΟΓΟΌΥ ἔπ Θοϊμτηδηα ἴο 
πιάνὲ ὯΟ φονθηϑηϊβ νγ838 νυἱοϊδίθα, Η8 τθΡ]}6 νγ88 
ἴῃ ροϊηϊ οὗ πηΐοη ἴογ Ὀοῖῃ μαγιΐθβ. ΤῈΘ βυρροτὶ 
οὗ ΑὈἱ ποθ ἢ; ἰῃ ἷ8 ὉπάογίακΚίης οϑτηθ ἔχοι 8]]} 
[16 ὙΓΟΓΒΆΙΡΡΕΟΙΒ οὗ Β6Α] ὈΘΥ ἢ ; ΙῸΥ τὰ5 ἴδ ποὶ ἀϊ- 
τοοίβα ἀραϊηϑὲ τη6 Βου56 οὗ Φογα 084), {πὸ ἀφοϊαγθά 
ΘΠΘΙΩΥ͂ οὗ Β8441} ὅ0ο}} θεΐπρ' [18 ΟΠδγβοίοσ, 10 δὰ 

1 “οίδδληι, δ]5ο, δρϑδκδ οὐ ΑὈἰπιοϊθον, πιὰ δροοΐδὶ οοὩ- 
Φϑπιρῖ, 8ό [89 “[κοῃ ΟΥ̓͂ [6 δ᾽ νο- Το ΔῈ ) (γον. 18). 

2 [Κεπ,: “ΔΜ1οΟ 16 Ὁπη δα ΟΟΔΌΪΥ ἴΠ0 πιο οὗ 6 ἴοτ- 
ἴγοδθ οὐ εἰδάοὶ οὗ [6 οἷν οὗἠἨ ϑδβοοδοι, ἰὴ δι Μῖ|(} ἴῃ 

Ἰοπος οἵ βμοοδοῖα ἰὼ τασα. 46-4θ.0ὡ ΤῊ ποτὰ ΠΡ 

ΦΜ1ο), δ αἷϑο ἰδ σμδὶδοθ ΝΒ, ἐΔΊΜης,᾽ εἰκτιῖδαδ ἃ 
Σαχηροτὶ ἰοττηϑὰ οἵ {πὺ}ῸἪὉῸ ἮΔΙῚ18, [26 δρδοὸ Ὀοένοθη ἩΠΙΟὮ 18 
Δ]. ὑρ᾽ πίϊ τυ. ἸΤοτο ἨΔ 8190 ἃ Μ|11|0 δὲ Φοτ- 
βαϊεηι, 2 3. νυ. 9; 1 Καε. ἰχ. 15. “ΑἹὶ (9 ποῦϑο οὗἉ Μ111ο, 

ΟΕ 950 6Ε8. 

ΤΩΟΤΘΟΥ͂ΟΥ ἃ ὈΓΟΡΟΥ οἰδὶπη οἢ {Π0 (ἸΟΔΒΌΓΣΕΒ οὗὨ [ἢ 6 
᾿θ}]6 οὗ ΒΔΑ]. ὙΠαὶ ἃ ἀἱ ν 2.19} 
[Π0 80} οὗ [Π0 ““ ΒΔΑ] -Ὑδη]ΌἑΠ0 Γ᾽ [Δ Κ68 ΠΙΟΠΘΥ͂ 
ἤτοα [86 ἰδ ρ]6 οὗ 1πδὶ βᾶσῃο Βδδὶ, 0υ ἴπ6 ρῦὺτ- 
μία οὗ ταυγάογηρ πῖ8 Ὀτοῖπογ 1} Ηδὲ ἃ τυἱείοτσῃ οὗ 
δίδῃ οὐὸσ [Π6 γουτ μι] ΤΟΙΆΤΥ οὗ διηθοη  Απὰ 

σοαΡ δηουρἢ γᾶ [Π6 ῥγίοο οὗ ὈΪοοά. Τθα 14]9 
τα ]6 ὙΠῸ ἰγοὰ ὑποιηβ να δ ὈΟᾺΥ - στιασγὰ ἢ 
Αἰ μΔΘΙθο , γϑοεϊ να ἃ δἰ νοσ- ρΐθοα, ἱ. 6. ἃ βῆεεὶ, ἴοσ 
[6 Πορδὰ οὗ εοδοῦ οὗ Οἰάθοπ᾽β δοῆβ. Ηονονοσ 
ΥΑσῦΘ [86 ἱπιργεββίοη γγὸ ζεῖ οἵ ἃ ρίϑοθ οὔ το ΠΟΥ͂ 
ἴπ [δὲ δρὸ ὉΥ ὈΟΔΡΟΒΟΣ 118 ϑαυΐϊνδιθηΐ ἱπ ΟἿΓ 
οοἴῃ, 1ξ 8 που ἢ 61688 ἐγ με] το (ΒἰπΚ πον 11:116 
ἧς οοδῖ (ΘΟΔΙΌΘΙΥ ΤΟΓῸ ΓΔ η [4] ἃ 40116γ), ἴὸ 
ΘαΓο ἴδ ροΓΟΙΤηΔηο6 οὗ [Π6 τπηοδὲ Ποττί]6 ἀσοά. 
τόν: ΙΥῚ μρήξ πε δώσφν το Ὁ ΕῚ ἷδ 8 

εἰ ο δηΐ, 88 ἢ6 ὉΘΌΓΙΥ ΔΡΡΘΔΥΒ 
ἴῃ ατθεῖκ ἰδίου, Αὐὐδερκ μὲ διὰ ἐν υίατί ταΝ 850, 
ἰῃ ΤΏΟΙΘΌ τοοϑηϊ [ἰπη68, ΟὨ [(4]18ῃ 501}, Μίδου 6}}} 
(Ῥνίποδ, οι. υἱ1}.)} βαγβ, [πδὲ ““ὙΠΟΘΥΟΣ δεΐζεβ 8 
οἴόνσιι, ὈΠ᾿ Π5ΕΠΥ δηὰ υἱο θην, τσὶ, 1ἶ σγπΟΙ Υ ὈΘ 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ͂, ΘΧΟΙΟΪδ6 ἰδ τὸ ἴπ6 {}}} δὶ οποθ, ἰπ οσᾶδῦ 
ἴο δυοϊὰ (06 προρββὶ Υ οὗὁἨ Ὀερίπηπίηρ 1ΐ ΠΟ ΟΥΟΣΥ͂ 
ἩΜΤΕ τὸ ἐτρ ἐβερὶ ἜΠΗ τηδχίπι, ἢ6 ΤΟΙΌΓΒ, ἈΠῈ 
ἴο 68) δηὰ ἵ ἴο ἴδ ἵγτδηϊῖ 
Εόστηο, ΟἸϊνοσοῖϊο, 0 'π ΟΥ̓ΔῸΣ τἀ υβιοΝ Τηδδίοῦ 
οἵ (τὸ ΟἷΥ, οδαδοὰ 8 πηοῖο, ΤΟ ῬὯ8 8190 ἢ18 
(οϑίο δι μοῦ, ἤθη, απὰ Ὀοησίδοϊου, ἴο ὕ6 τγδίίοτ- 
ΟὈΒΙΥ 8᾽8ῖη δὶ ἃ Ὀδηααοί. -- ΟἾΪΥ Οη6 Θδοδροϑά, 88 
Τουπτσι, Φοίμαπη ΌὈΥ πΑπΠιΘ. 6 οοηΐεβϑίοη οὗ 
Θῃουδῃ, ἡ ο ἢ [818 πᾶπιο οὗ ᾿ἷθ γουηροϑί 80η ἴπ|- 

ΡΪΪ68, ουϊάθηοθθ 16 οοηβίδπε ΡΊ ΕἸ δηὰ ΓΑΙ ΓΒ Ά]Ποα8 
οὗ ΟἸάθοῃ, διὰ ΘΟΠΗ͂ΣΤΩΒ ΟἿ Τοοπ)θοΐτθσγα ἴδδ4ῖ ποῖ 

θαῖ ϑιοο οι, ἰηνοηῦρα [Π6 Ὡδηης ΑὈἱποΙ ὁ ἢ. 
οΥ. 6. ΑΒᾶ 41] ἴδο Ἰοτὰδ οὗἩ Βϑοβοσχη μοὶὰ 

ΔῊ ΘΩΒΟΙΣΌΪΥ. ΟΙἸάΘομ᾿ 5 Β0Π8 Ὀοΐηρ τηπγάογοϊ, δα 
οἰοοιίοι οὗὨ ἃ Κίῃρσ ΠΟΥ͂ [Δ Κ68 0]δοθ. Α8 ἴῃς οἶθο- 
ΟΥΒ, 580 μοῖρ Εἶπ. Ὑλθ ποῦΐα υπάοείδκιην μδὰ 
διιοςϑοθοα ; [80 ποῦδο οὗ αἰάθοῃ νγχὰ8 ἀοδισογθα. 
Ὑμαὶ ἃ σοῃίγαδι  ΑδΥ [86 ρ]ο οαΒ ΥἹΟΙΟΓΥ ΟΥ̓ΟΓ 
ΜΙάϊδη, αἰάοου, [Βουρ ἢ ὈΓΖΘΉῸΥ Ὀσθοῦχης ὉΥ 186 
Ἰη0ῃ Οὗ ΖΏΔΩΥ ἴΥΌ66, γ71}} ποῖ οοπδοηϊ [0 σοη ἤππο 
ἴο 6 οΥΘῃ 1ῃοὶγ ἐπ ρογαίου ; ΠΟΥ, ἔθ ΒΟ Ποσ ἑ ἴο 3 
ΤαΙ86 ἴπ|6 δβϑαββίῃ οἵ ̓ιἷβ ὈΤΌΓΒΟΥΒ ἴο ἐπε αἰ ΠΥ οἵ 
ἃ Κίηγ Α Κἰηρδμὶρ ᾿Κὸ τπδὲ οὗ 16 μοβδίθθη ο1168 
ΟἹ [16 οοδϑῖ, ὙΠ} ΠΟ ἰᾶνν, θα ἢ ΡΙΘΠΙΥ οὗἉ Ὀ]οοὰ, 
Μὴ Πουῦῦ 186 οἱ] οὗ οοηϑοογδοῃ, Ὀὰϊ δἰθορθὰ ἴῃ δἰ, 
ἰἴ8 τῇ Υἱοϊθνγ δηὰ υϑἱη- Ὁ ]ΟΓΙΟΌΒΙΥ δὲ ὉΡ ΕΥ̓͂ ἡ 
Β'Βοοθοῖι δηὰ [18 ἔοτίσοβϑ (ΒΘ. ἢ- Μ|11ο 3) ; δηὰά δὲ 
ἴοο, ΜΙ ἃ τ Ὸ Κ] 088 Βαγϊποοὰ 88 τοδὶ 88 δὲ 
ψ οἷ ἙΠΑΓδοίοσισθὰ [6 ὈΓΘΙΣΠΙΪΠΑΤΥ τηυγάοτβ, ἴῃ 
ἃ ϑροῖ οοῃδεογαϊθα ὈΥ̓͂ δδοτοὰ Ἰηοιλοτῖθ8β. ΤΏδΓΟ 
ὙΠῸ Ζοβλπδ, ὈδίΌΓο δ ἀϊοὰ (Φοδῆ. χχὶν. 25, 26), 
τη ἃ οονθηδηΐ ὙΠ [ἢ 6 ῬΘΟΡ]Θ οα Οοά᾽ Β ὈΘἢ ΔΙ, 
ὙΠ ΕΤΟ 6 Ἦδα Βο]θλ}]Υ ὈΟυ πὰ τ οπὶ ἴὸ [86 Οὔβοτν- 
ΔΏΘΘ ΟὗὨ [6 ἰαΥ, δῃηὰ ὙΠΟΙῸ [ΠΟΥ δὰ Ῥγοιῃδοα 10 
ΟὈΘΥ͂ αοὰ Δ]οῃο, --- [Β6τ6, δὲ 1110 στοδὶ δίοῃθ, δεῖ ὮΡ 
ΌὈΥ Φοθῆπα ππάοῦ 1[ῃ6 ΟΔΚ, ὕπνο δροϑίδίο, βο -ϑθ 6 Κ- 
ἴῃς εἰε8, δἰδἰ πο 11} ταυγᾶοῦ δα ἀῃρο]ϊεῖ, εἷος 
ἃ Βοη οὗ Φογῦδδαὶ, ΠΟ βυβογεὰ ἢ] πι56}  ἴο Ὀ6 
ὈοῦρΩΣ ἴῃ 86 ἰηϊογοδὶ οὗ Βδδ], ὃ Ὀ6 τοῖν κίπρ ! 
Εοτ 186 σΟΙΌΠΘοΠ, ἰδ ΠΔΙΤΘΌΥΟ [6118 8, ὍΟΚ 

Ὀἶδοθ ὩΞῸ Γλχων ὮΝ, δὲ τὸ πιοηυτησηίοακ, 

δῖ 81} ἐδο ΒΔΌ ΔΩ οὗ (δο οἰδάοὶ, (ἢ. 6 δάση Ἠδο ἴῃ γασ.Ψ 
46 δ΄ δροΐκϑῃ οὗ 68 |8δ}} (ὴ6 οἰ ίσοη οὗ ΜΠκάοὶ οὐ ἐδ 
Ἰοπον.," Βασκτηκαῦ: “ΤΟ πἰσὰ ῥἰδίδδῃ οἵ Μπ. Θοσίδεσα, 
ΌΥ προ; ἐπο εἰν (Θροοδη}) 15 οουιτηδυ δὰ, δϑοῖιδ ἴο ΟἸδΥ 
[86 πιοδὲ δαὶ Ὁ}ο αεἰΐο ἴον [18 ἈΜΠ|1ο0, 86 ἰϊ δ'δὸ ἀϊὰ ἴὉσ ἰδὺοσς 
οτεϊδοδείοι (Βοῦ. Β. 277, 278, οορ. Ρ. 294). ΤΏ] Ἰοοδῦφη 
οὗ θ16 ὥοσίζοδδ, δὲ ϑδοεῆο "1 {110 ἀϊδέδυνοο ἴσου ἐδ οἰΐγ, πο οι 
ΔΥ ἔῃ ἔδ16 ὩΔΙΤΟῊῪ γ8}10γ. του οχρίδιη 9 ἀφο ποϊοι οοῦ- 
δι} εν τηδίηὐδίηθοαὰ ἴῃ ΟἿΣ ΘὨδρίον Ὀοίπεοα ἰἢ6 ἐπ δ Όϊ αι 
οὗ βμϑοβοσῃ δεμὰ ἐμ Ὠοῦδο, ἱ. ε. ρορυϊδίου, οἵὨἨ Μ11ὸ ος ἰδ 
Τονοσ."" -- 18. 
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πραγ ΘΒ πολ." Σ Απά τΒουρῇ ποιμίηρ ἔτ ΠΟΓ 8 
βαἰὰ δου 106 ῥΐδοθ, 1 ΤΏΔΥ ΠΟνΘΥ Ὁ] ΘᾺ8. δ6 ἰῃ- 
κττεὰ, πὶ (6 σοπποοοι δηὰ [δα ἱγαρὶς οἤδγδο- 
τοῦ οὗἩἨ 186 Οοξυττοηςο, ἴπδὲ [6 ΠΑΓΓΑΙΟΤ, ἰῃ Ὀγίηρ- 
ἴῃ ᾿ξ Ἰοσδ!ν ἴὸ {πΠ6 πιηά οὗ [6 τοδάου, ἀθβὶρῃϑ 
ἴὸ τάκ τῆ6 Βῃδηιοῖι] οΠαγδοῖον οὗ [ἢ ᾿γϑηΒδΟΟἢ 
ἸΏΟΓΕ 5: ΚἸ ΠΡῚΥ οὐϊάθηῖ, ἱπεῦ 88 {πγούρμοῦϊς {ἰδ 
Ῥδόδασε ἢα σΟΠΒΙΔΏΙΥ τ 168 ΦοΓΌΌΡΑΔΙ, ποῖ Οἷά- 
Θ0Π, ἱπ ΟΥΘΥ ἴο ΤΌΠΟΥ ΤΠΟΤῸ ῬΓοτηΐησοηὶ [ἢ6 60Πη- 
ταδὶ δοίποθη [Π|680 Βεῦυϑη 8 δηἀ ὑπαὶ ὑτοδῖ Υἱοῖου 
οἵ ΒΔ]. . 

γον. 7. Απλᾶ ἴ8οΥ ἰοϊᾶ ἱἰξ ἴο “οίδασωο, 116 
τε ῬΓΘρδγβ τοι 8 ΤῸΓ [Π6 ΘΟΓΟΠΔΙΙΟΏ ΔΓ ἰῃ Ρ " 
άϊησι οὗ [ποτὰ δύὲ Ὀγουρῖ ἴ0 Φοίμαπι, [80 ἰπδὲ 
βκίοῃ οἵ ἴΠ6 δίοεῖϊς οἵ Οἰάθοη. Υ̓μδῖ 5.41} ἢ ἀο Ἵ 
ΤῊΣ πθο]6 πδίΐοπ 18 ΧἈ]]6η ἰπίο 1181] Ὁὁϑ5πο85 δηὰ ἰη- 
βείνιν. ΤῺ ΠΟΥΤΙΌΪΘ τϑλββοῦα ἢ458 0816 ΤΌγὴ 
80 τίη. Ενδπ [0856 {τῖθε8 ὯΟ πα ρϑγῃδρ8 
Βεαπὶ οἵ τ, Ὀὰ1 ΙΟΟΚ η0 μάτι ἰῃ ΐ, Θοπτίη6 απ :68- 
οεηϊ. δίῃ Πα45 ἀ1}}6ἱ ἜΥΕΓΥ ποῦνο οὗ οοῦγαρα δηά 
δταϊτο. ΤΊ] βοὴ οὗ τῆς ὮΘΙῸ 8ι1}}} τοσεῖνοβ ἴη- 
(εἰ ἸΠἰροῆοο; ἃ ἴδν ΠΟΙΡΟΙ͂Β δ΄ῖὸ ΠῚ Πίτὰ ἴῃ ἢΐδ 
βίσμυ; 8 ἔδβνν οἰ ποὺβ ῬευμΔρ8 δίϑἢ σι Πΐπλ ἴῃ 
ϑοζτοῖ ; Ὀπ| Ὀαγοηά [8|8, Ὧ6 18 ΔΙοπθ. ΤΠ βρίτῖϊ, 
Βοπόνοτῦ, οὗ εἷ5 ἴον, 88 ποῖ Ἰοῖς ἢ. Ὁ ἢ}|6 θ6- 
ἰυτ (ΒΟΥ ἐτόνσῃ [8ὲ [ΓΑ το ἀθ, ἢ6 ΔΡΡΘΑΓΒ ΔΌΟΥΟ, Οἢ 
ἴδε τοςκ, κα δὴ ἱπιρογδοηϑοη οἱ οοηβείθηςθ. 80 
ἴδ πιοάεγῃ ρμοεῖ, τὰ Κα σγαπάθυγ οἵ οοποοράοῃ, 
ἸΊΆΚο5 ΤῸ] ἀρρδαᾶγ οὴ πο τος δῦονα [16 ΤὙτδηῖ. 
Φοιμδπι 5 ΔΙΤΟΝ,, Πονονογ, 8 ποί 8 ἤοσ ἴῃ6 
[ϊδὶ θονγ, θα ἔγοτα ἃ ΠΟΌΪ6 βρὶγῖῖ. [18 [6 ΔΙΤΟῪ 
οἵ ̓ ρβονεν: ἀΐθοουγεο, ἀΐρροὰ ἰη φογβοηαὶ γτίοῦ 
δηδ αἰτίπο γτειτ δυτίοη, {π8ὲ ἢ6 δα ὰ8 ἀἄονγη ἀπιοηρ; 
ἴμεπι. Μοαῦπὶ Οἰδγὶ 2 πὶ γα5 1Π6 τπουοϊ οὗὨ Ὁ] ββίηρ 
(θεῦι. χχυὶ. 12) ; δῖ ττουχῇ τῃ6 βἰη οὗἉ ϑ' Ποῖ θπι, 
ἶς θοοοπιθδ, ἰπ τῃ6 ῬΑγ ἷο οὗ Φοίδαπ,, αὶ πιουηῖ οὗ 
ναυδ εῇ 116 ῥγοβθῆς πᾶπηθ, δίγοδαν ὈΟΤΩΘ ἴῃ 
ἰὴ ΜΠ 416 Αρεβ, 18 οἱ Τῶν ((ὸ Μουπίβίη). [᾿ 
ἤφο8 ἴ0 ἃ πεῖριις οἵ εἰσῃς Βυπαάτοά δος αῦονο [ἢ 
Ῥτεβος ΝΔΌ]υ8 (οὗ. ἰΐ. 276). ΦΨοιδαπη ῬτΟΌΔΌΪΥ 
τὰ ψαϑς οη βοπια ῥτο)οοτίπρ μοΐπῖ, ποαῦ οποιρὴ 
10 δ6 πεδγά, πὰ ἀϊβίδῃς ϑηουρὴ ἴῸ ὃς ποῖ ΘΆ51}}Ὁ 
οδυρθι.ὃ ΗθΑΣκοσι ὈΣΟ τῶ, ἢ ΒΔΥΒ, δ ἃ ΤΗΔΥ͂ 
θοὰ πὰρ γου. Ηδ νυ Ἴ8}168 [Π61} ἴο Ποῦ ἢἾ8 ρδΓ- 
ΔΌΪΕ, 5 ἢ6 ἀξεῖγεβ Οοα (ΕἸολίπι) ἴο ἤδασ ἴῃ 6 σογοη- 
ΔΟΝ. ΓΟ] οἰςπρ5 τπαϊ Το ὩΡ ΠΌΙΩ 1Π6 ΥὙΔ]|6Υ. 

γετβ. 8-21. ΤῈ ῬΑΥΘΌ 6 θ6]Οηρ8 ἴο {Π| πιοβί τὰ- 
τρατκδῦϊε ργοάπειοπθ οὗἉ [δγδο [8 16, ποῖ οπὶν 
οη δοοουηῖ οὗ [18 μΟ] ς4] δἰρτιοκηςο, δαϊ 4160 [ὉΓ 
ἩΠΑὶ ΠιδῪ ὃὉ6 ΟΔΙ]οὰ 118 ᾿ΠΟΓΆΓΥ ἙΒαγαοῖοσ, ἘΔΌΪ6 
Ἀπὰ 80-(Ἀ]]6ὦ ΔρΟΪοσιιο ἃγὸ οὗ οὐἱοπῖδὶ, ποη-ἴ8γ86]- 
ἰδ, δδ α'8οὸ ποη- τοοίδῃ, οὐἱρίη. ὙΤΠΟΥ͂ δρτίην 
ἴτο ἃ Ῥαῃτ ποῖαι ἢ ὙΠ ἢ ἴτθοβ δῇ δηἾπ|4}8 ἢιγ- 
ηἰϑῃοά ἐγπιῦο 5 (ῸΓ Ἔχργεβδίπρ [Π6 μοΟρυ ΑΓ ἰάραβ. 
ΑἸΠουρὶ τοοῖοά ἴῃ τπ6 τεϊρίοι 9 νἱνιησαιίοη οὗἉ 
πδίθγο, ΠΟΥ ἀπ ΡΟΥΘ ἢ ΜὙ648 ΠΟΥΟΤΤΠ61658 Ὀτουρηϊ 

1 ὩΞῸ [8 χιοδὲ ῬΧΟΌΔΌΪΥ ἰο. Ὀ6 ἰβίκοῃ ἀδ Ξ Ὁ ΟΣ 

ΓΩΒΌ. 
Υ [Καττὸ (δαΐῳ Βιν]» ΣΠμδιναιίομϑ: οπο5 απ 1τΔλ4 μόρον, 

Ρ. 886) : - “11 πηῚ ὀὐςῸΡ ἴο ἰὴ γτεθάὰού ἰο δοκ πρδὲ σἰχῃι 
ἴδο Ἀϑορὶα οἵ Βμοοδοῖη πδὰ ἰοὸ ποιιίπδιθ 4 Κίηρ, ὉΥ ἐμοῖσ 
806 δα μουν. 1Ὼη (πα δτεὺ μἷδοο, [ὃ πιμδὲ Ὀ6 τοιηοιιθοτγοὰ 
(δαὶ ἰμ6 Ἰδανὰ δὰ ζοττηθῦὶγ ὑδθ ρυνοτοοὰ ὈΥ ἃ πυπιῦντ οἴ 
ΡΟΣ Κίηρα, ΓΌΠ ΠΑ ΟΥ̓αΡ βοῖθ δἰσοῦρ ἰογῃ δηὰ ἰὼ ἱπιπιοά- 
δο ἀἰειτίοι δινὰ ἀσροηάεηϊ γ]}Πᾶ θα; πὰ 1ε ἰδ ΠΚῸῚ ἐπὶ ἐὴ6 
δος δετηΐοθ οδείτηθαὰ ὯῸ τηότο ἐπδη ἴἰο δρροίπε ΑὈϊτοϊθοὶ 88 
διε α κίης οτος ἐποιηκοῖνοθ, δδδῃσιίηςς ἐπδὲ ἐπ6.} ἴον ἴδιϑαι- 
βεῖνθα. ΟΣ τηΐχ;ϊ Ὅο ἐδο νἱεν οὔ οἴμογα, μδὰ ἃ τἰκαϊ 
(ο εἰβοῦδε α κίωρ ἰο τείζῃ οὐδσ' ἔσῃ. φαΐ ϑβ, Βῃ δ. πη 
Μ65 οὔ οἵ ἐφ οὨίεῦ ἰοπὴδ οἵ Ἐρῃταίπι  δηὰ ἰῃλι ρῃγουά 
δυά ρυπεῖ (γ186 8᾽ τ 78 οαϊτηοὰ ἰο ἴδίκο ἴδ Ἰεπαϊης ρατὶ 
ἴὉ ΡΌ)ς δδοῖτα. "7 ηοῦ ἴο ἀοϊογηιίο 9 ΘοΌτΡο οἵ ἴῃ οἴδοῦ 
Ευἷδεϑ --- ἐσοορέ, ραῦμδρά, οὗἨ ἔδοθο σουηεοϊοὰ {ἢ Ὁ υϑδὴ ἴῃ 
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ἴο Τί Π Ὑ ὉΓ [Π6 ὈΓΟβδατα οὗ Ββοοίαὶ πθοοββίτ68. 
1π τὸ Εαβιὶ, [8010 δῃὰ (816 γα δἰννανβ ἴῃ6 ΨΘΔΡ- 
οη8 οὗ τηϊπὰ ἀραΐπϑι νἱοἴοποθ ἀπά ΤΥΤΆΠΩΥ (εἶ, ΠΥ 
Εὐαἀϊϊδολεη διωάϊοη, Ρ. 15). ΤΠΘΥ ἔπγηϊβῃθα [0 
Ρϑορὶ ἢ ἰηἀϊν πα] οοπδβοϊδιίίοη αραὶηβὲ σϑηθγαὶ 
ΤΩΪΒΟΙΎ. [Ι͂ἢ {δεῖγ οτἱρῖπαὶ Δρροδγδηθθ διποηρ [80 
Οτϑεῖκα 4180, ΠΟῪ ἔα1] ποὶ τὸ ὀχ ἰ υἷυ τ δ ΟΠ ΔΟΙΟΥ. 
ἴῃ 116 ββτηθ γᾶν, οι πὶ Βρθακβ ἴο ἴΠ6 {Υτϑη οὗ 
ϑΒοοἤθ ἱπ {818 ΡοΟρυΪΔΓ Ἰαηρῦδρο, ΝΠ οἢ 84}} ππ- 
ἀεγβίδῃα. Ηθ ἄοεβ ποῖ βρεδκ ᾿|κΚὸ 6 ὑτορῆδοῖ, ἴοῦ 
ἢ 18 Ποη6, δηἃ Βαα] 88 βίορρθα {Π6 θδγβ οἵ [ΐ8 
δυάϊίοτθ. Ηδ ἄοββ ποῖ δυξῃ βρεῖς οὗ [06 ῬΟΥΤΟΡ 
δηα ταἰ κεν ἀοοάβ οὗ Φοονδῇ, ἤοτὰ ποῖα ἢἷδ οὐγῃ 
ὨΔΙΟ 8 ἀογίνοα. Ηθ βρθδκβ οἵ “ΕἸΟΙΐπὶ᾿᾿ δπὰ 
Ηΐδ χει υ θυ [1015 --- Οὗ ἴΠ6 ΠΟΥ ἴῃ τ[Π6 ΚἜΘΠΟΓΑΙ 8680 
ἴῃ νι μοι [Π6 Ποδίποη 4150 δεκπον)θάρο μἷπι. Ηθ 
ΒρΟΔΚ8. αἰ ΟΡ ΠΟΥ ἱπ ἐποὶγ ἰδησυδρο, ΡΟΡΌΪΑΥΪΥ, 
Μ1 ῬΟΡΌΪΑΥ νϑάοπι. Βαϊ ψνμδὲὶ ἃ αἰ βέγθηος δ6- 
Ὁ ΘΘῚ [Ὧ0 ΤΊΟΤᾺ] Βίτοηστῃ ν᾿ ΒΟ βιὰῳ ἀν Φοιπαπὶ 
ἴο Ῥυϊ ἴογιἢ ἰδ ῬΑΥΘΔΌΪΟ, δπὰ (ῸΥ ᾿πβίβῃςοο) [Π6 
τηοῖῖνοβ οὗ τπ6 Οστοοκ Αὐο οοῆυ8. ΤΉ ΘΓ γγὸ ΠΟᾺΡ 
1:6 ψουηάεα τ ἈΠ οὗ ἃ τοὐθοϊοα βοΐ ΟΥ ; ὮΘΓΘ, ΟἹ Θ 
ΒΟ] Δ τΥ γοΐςα οὗὨ ἱπαϊμηδιίοη ἀπὰ ἐγυ τ δραὶηδῦ [Π0 
ὙΠ δηὰ τυγάσγοσ, ΒΥ {ΠῚ8 ΠΟΤᾺ] τηοῖΐνο, 90- 
τῆ δ) ΟἸονδίθθ [ἢ 6 ῬΆγΘΌ]6 ἴο 1Ππ6 ἰ6ν6] οὗ τπ6 αν 
ΜΟΓΙΩ, δης διτγηὶξ θα τῆ γαῖ 1 ῖτβοη οὔ ον 8 
ῬοΟΡυΪαῦ ἴογπι οἵ ἀϊξοουγβο, ἴπ6 οὔδρτίηρ οὗἉ αἰ γος. Υ 
ΟΡΡοβίϊῖθ ῥγϊποΐρ]θδ, οου]ά Ὀ6 οπιρίονοὰ [ὉΓ τοσδὶ 
ΡΌΓΡΟΒΟΒ, ἀπά (πη τ Ρδγδ0]68 οἵ ΟἾγ 181) ὈΘοΟΠῚΘ 8 
πηθα πὶ Ὸγ ἴπ0 ίροβι ἀοοίτηθ8 δηὰ τηγδβίοσγίθβ. 
Φοῦιδη ρσίνοβ ἃ ραγϑῦ]6 δηὰ ροϊηῖβ οὔἱϊ ἰἴ8 ΔΡΡ]08- ᾿ 
ἄοῃ (ἴτοῖὴ νοῦ. 16 οηννατγ) ; θυ 8]Δ0 “ΓῈΠ ἤῸΙη 
τὸ Ἰατογ, τ[η6 πδύταῦνο σον 8 8ηῃ ἱπαεροηάσῃς 
ΡΟ] εἶς] Ἰἰάδα τὶ ἢ 8 ἴοσος νοΐ ἢδ8 Βολγοοῖν θοοη 
οηπαϊοὰ ὈΥ ΔΩΥ δι υβοηοηῖ Θχργεβδίοη οὗ ἴ1. [1 
ΤῊΔΉ Ὁ 8(8 8 ΡΟ] 1154] σΟὨΒΟΪΟΥΒΠ 688 80 ΤηΔῖΈῸ, 48 [0 
ΒΌΆΓΣΡΓΙΪΒΘ ΟἿ6 ὙΠῸ ἰοοκβ δ {86 ΔΡΡΘΑΙΘΏΓΥ δβίτηρ]θ 
εἢ ΘΟΠΊΊΟΠ-Ἶδοθ σοϊδοῃυ οὗ ἐδ ἔπη δηἀ ρΡοο- 

6. 
ΤῊ ἔγοοϑ Μ01}} ἤᾶνο ἃ Κίηρ. Νὸο τϑβεοῃ 18 ρίνϑη, 

δυῦ τ1Π6 ΠΙΒΙΟΤΥ ΟΥ̓ [6γδο], τὸ γν ἸΙοἢ τοίδγθηοο 18 Ὠδᾷ, 
[ὩΓΏ 568 ὁπ6. Ῥθορία [ὃ] ταὶ ἴῃ πὸ ἀΔΗρΡΌΓΒ 
ΟΥ̓ ΑΓ, ΟὯ6 (ΟΠΙΠΊΟΠ ΘΔ ΘΓΕἢΪΡ Ῥγ88 ἱπιροτγίδῃϊ. 
ΤἬΘΥ δβαρροβοά ταῦ {Πποῖν ἰτθαποπὶ δὰ βθτί ΡΒ δὲ [ἢ 6 
Βαπα8 οἱ Μοδὴ δπὰ Μὶίάϊδη, ογο οὐηρ ἴο ἀοίδοῖβ 
ἴῃ 18οῖγ ἔοττῃ οὗ ρονογῃπιθηῖ. ὍΤῇογ ψου]Ἱὰ ἤδνα ἃ 
Κίησ, ἰπ ογάοσ ἴοὸ ὈΘ6 80]6, 88 ἴῃ {Ππεὶγ ΤῸ]ΠΥ ΤΠῸῪ 
(Βἰπῖς ΠΥ 81|4}} θ6, ἴὸ αἴβροπϑα τ ἢ} ΟὈθάϊΐεμοο ἴὸ 
τ σοπηπιδηάβ οἵ αοά. ΟἸάθροῃ βαγ8: ἀοὰ ἰ8 ΨΟΙΓ 
Ειοτ. ΤῈ ἀροβίδια ρδορῖὶο νν1}} Π]] 1.18 ρ!αςο "ἢ 
ἃ Κίης, δὰ της ἴδαν ἴῃ τποῖγ βο]οςτίοι, ΠΟῪ δοῖ 
ἴῃ δοοογάδησε ἘΠ [Π6 νν}}} οὐ ἀοά. 

Οἶξιβ οὐ Κη ἀἰρηῆν δτὰ βοϊάοτῃ τοδιβοά. 
βίον, ργορουϊν βρϑακίπρ, ΠΟνῸΥ τοοοίνοά 8 ἴθηίίοῦ 
οὗ του δι ; δηὰ Οτο, 1)0Κο οὗἩἨ δαχοην, [πο ΓΈ ΠΟΓ 
οὗ ΠΦΗΓΥ 1. ννὰθ δΙΤΌΔΑῪ ἴοο οἷά ἴο Υ 81εἰ ἃ 

(δο δοῦϊ. 1ι πᾶ ὑοῦ πο ἰπδυδηοο οὗ {816 ἀδδῖτθ ἴον 
δυΡρτοπιδου, ἴπδιὶ {πὸ τοὶ ἀρδῖπδὲ ἐη9 ΠΟΌΒο οὗ αν τῶ 
ογχβηϊσοὰ ἰῃ ἐπὶ τγῖθο, δὰ τοδυ]δὰ ἰὼ ἐδ 66 Δ} δ πιοπῦ 
οἵ [86 κορδιαία κίηάοιιν [05 ἔμ) ἴδ ἰγίὈοδ, 'ἢ πἰσἢ Ἐρἢ- 
ταί δι τὰ οσὨΐοεῖ ἰοβυφηοο. ]Ἰηάσδεῦ, ἴἢλὲ ουϊΔ Ὁ δητοης 
οἴ ἃ δβοραγδῖδ ΠΙΟΏΔΓΟΙΥ ἘΝἁ δοοοιῃ ρ δηθὰ κἱ [8 γὙϑ} μὶδβοθ 
πίοτο ΑὈἑπλοθο 6 ΠΟῚ ἀφεϊατοὶ Κίης. ἸΤακίῃρ δ}} (ἐφ 
ἱπίο δοοοθοξ, ᾿ξ πῆϑν βρεῖ ΓΘαΘΟΠΔὉΪ6 0 οσοὐοίϊμἀδ ἰδὲ (86 
ΒΠΟΟΒοηλ θα διδεῖ ἐπ δυρροτὶ οὗὨ ὑπὸ ἐγίδο [ἢ Εἰ|18 (Σβῆβδο- 
οι, οὐ πσιε δὲ Ἰοδδὶ τεοκοη ὙΠ τθϑδοηδ]6 σου βάφῃοθ 
ὉΡΟῺ ἐλ ποῦ Ὀοίης πίῖϊποϊὰ. Τμοη, δρβίη, αὶ Κίηξ σῃοδθϑῃ 
αἱ Βῃοοῦοι, δηὰ βυρροντίοά ὉΥ τα ΡΟΝ ΘΓΙῸΙ {υὺϊρο, πὐΐκἢῦ 
ΤΕΘΔΟΠΔΌΪΥ οδ)]ευ]δὶθ ἰπδὲ ἴπ6 οἶμον ἰγίδο που]ὰ δοοὺῦ αἶγὸ 
ἴῃ ἐμοῖς δαἀμοδίου, δοουΐϊηκς ἱπδῖ, ἰὼ ἴθ ἐἰπηθ οἵ ἈΪα ἤδί ΠοΥ, 
τοῖν πῃ οὩ δυο ἢ 68] ΡτϑΠϑοιίοὴ8 δὰ ὈΘΘῺ δ0 δΒίΣοΏ ΣΙ τηδη}- 
δεειοὰ."" -- ΤᾺ.) 

8 (Οἵ. ΤΌοϊηροη, Τὴι Ζ1.μαὰ ἀπά ἰδὲ Βοοῖ, ἰ!. 209. --- ΤΒ.} 
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Ὀυγάοῃ (48 ὙΗΉΡΔυΚίπᾶ δαγβ, ἤρϑε ὑετὸ ; 76 
φγαῦίον αππὶς τεσιδαδαὶ ἱνμμεγῖὶ οπμδ). ΓῺΘ 
[Γ068, ΒονΟνεΓ, ποῖν Ππδιδπαΐπρ {ποὶγ βιγοησία, 
Μ01}} ποῖ ὃ6 οἰοεοῖρά ; 16 ἀΐθιὴ [86 δροεὶιβ οὗ ΓΟΥ- 
ΔῈ νοῦ 5 οἰἴογοά τπϑπὶ, ἴ00 ἱπεϊςηοδηξ ἴοὸ 
ὙΔΓΓΑΠ ἴΠ6 5δογῆσρο οὗ ψμδὲ {ΠῸΡ αἰ ΓΟΒαΥ ῬΟ858685. 
ΓΙ οἷἶἶνο ἴτϑο, Ηρ ἴγοθ, δ ἃ ργαρθ-ν πο, ΟΠΊΟΥ δυδὶ- 
οἰοηΐῖ ΒοποΥ, ἀϑν γενσω απ αἰπιϊπεῖίοη, ποὶ ἴὸ 
ΓΘ 1818 δογΐ οἵ ςοτοηδίίοπ ἴὸ (οἷν ρτοβοπὶ 80- 
νιν. ΓΉΘΥ ΜἘΙ| τῖθοῦ σοπίίηπθ ἰπ 6 οοπαϊάοη 
νἰοἢ βου γοβ {Π 6 ΙΓ ΡΘΙΘΟΠΑΙ ψΟτγῖῆ, (Πδπ ρῸ ἴο 
“ὝΔΥΟ ΟΥ̓ΟΥῚ ἴΠ6 Γορ68.᾽ [{ 8 ἃ Ὀοδια ΠῚ] ἱπιαρὸ οὗ 
ῬΟΡ ΔΓ ἔανου, πηοογίδίη, πποαμδὶ, δἴδειθα ὈΥ ὄν Υν 
νη, ὙΠ ΊΟ ἢ 8. αἰϊογάοα Ὁ ἧς ὈγΔΠΟ ΟΝ ΟΥ̓͂ γα, 
ὭΘΥΘΥ δἱ γοδῖ, Αἰ ΤΥ νανπρ. Τῆς νὰ οὐθϑῦς, ΤΟΥ- 
Αἰτν 15 ἀδροπάθπϊὶ οἢ ΡοΟρυΪγ νου. [Ὁ ἰ5 ἃ ΤΟΥΔ ΕΥ̓ 
ΠΟ ἢ πιιϑὺ ὕσπα Ὁ ὀΥΟΓῪ ὈΓΘΕΖΘ, 1 ἴξ γον] ἀνοϊὰ 
8 ἴ,}}. ΕῸΓ {ΠῸ Υ τὸ ννῆοπι τ86 οὔδϊοθ ἰ5 οἴστοα, αγὸ 
ἴ00 ποῦϊθ ἴο τ:6Ὲ 1π6 πη Ὦϑ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ [0 Πηδί ἰδίῃ 
{ΠΟ Γ δα ΠΟΥ ν ἤοη ΡοΟρυΪΐαῦ ἔδυοῦ ἀσβογίβ [Π6Π|. 
ΓΊΟΥ τηυϑὶ ἦτγϑε πᾶνο ἰοϑὲ {Πποῖὶγ ΠΟΌΙΠΥ οὗὨ παίιγο, 
ὈοίοιΘ ἴΠῸ0} ὁδῃ ΤὉἸ]οῦν 16 64}1] πον ταδὰθ ἴο [ἢ 6Π|. 
τ νὰ8 ἃ ποόοῦϊο Κίησ οὗ γον {{ΠπῸ0 8, 0, ἔτοτη 
δ᾽ πα Σ᾿ Γ πηοτν 8, ΒΙΓΘΠ ΟἸΙΒῚΥ γΓοβϑιθα ἴ0 βοοορὺ ννἢδὶ 
Ὑγὰ8 οὔἴδοιγοα Ἀπ. 

118. ΥΟΥΥ͂ βγη δοαπῖ ἴπᾶὶ (ἢ 8 ἀοοίγί 6 Ῥγοςθϑάβ 
ἴσοι Φοιδδπι, {πὸ βοὴ οὗ Οἰάθουθ. Ηο 88 ἢΐ8 6γ6, 
οὗ σοῦγϑθ, οη 16 γο 84] οὗὨ τπὸ ἐγόνγῃ ὈΥ ἢἰ8 (ΔΊ ΠΟΥ ; 
ΟἾΪγ Π6 υγΐπρδ ἴπ6 ποσϑενο 5'(ο οὗἉ [δὲ γοί84] ἰπτο 
ἩΡΘΟΪΆ] ΡῥΓγοιμίποῆςο. Η6 πιᾶκοϑ ἰζ ουἱάοηι τἢπδὶ 
αὐ ἴπθη τὴ6 Ποκ]6 δηὰ αἰβοοπίιηδ ΟΠΔΓΒΟΙΕΥ οὗἁ 
ῬοΟρΡιΐαν ἰἌΥΟΥ ΔΠα ΡΟρυΪΑΓ νν1}} νγὰ8 τΠΟσου Κἢν 8 Ρ- 
γμγομοπαθά. διιῖ ὁπ ποράοὰ ἴο ὕδ τἰιὸ βοὴ οἵ ἃ 
αἰνίιο γ σ4116ἀ Ὠδῖο, ἴο Ὀ6 ΑΔὑ1]6 το θὲ ἔοσττ τ τἢ 
οατίπ ἴὍΌΓΟΘ τ6 ἀπρτηεὶροα οοπάιπιοι οὗ γονο]ὰ- 
ὨΟΠΑΓΥ πιδὶςοηίοπῖθ. Αμαΐηβῖ ἃ ἴσα Κι σΒἢ]ρ, 88 
ΔΙΟΓν ΓΒ ΘΙ ὉΠΠ5ητὰ ἴῃ [δγϑοὶ, απὰ τὶς ἃ ἴῃ 118 
ἰάθα ἔογπιε ἴ86 Ὠἰμ]αϑῦ ροτγτίοοτίοη οὗὨ 186 ΣΗΘΟΟΓΔΟΥ͂, 
ΨΦοιμδπη Βα Υ8 ποίησ. ὙΠῈ ΡΘΟρΙῈ τΠαΐ ΔΡΡΙΪ68 ἴο 
ϑαλιθὶ ἴογ ἃ Κίῃσ, 8. ἃ ΥΘΥῪ (ἰεγοηῦ οὐθ ἔγοπὶ 
[Π086 σγ]4] δ᾽ ΠΟΘ 08, 0 αἰιοιηρῖ ἴο μοὶ ὦ 
Κκίησ ἴῃ ορροίίυη ᾿οὸ ἀοά Τοδ6 Ἰαΐζεσ, ἔογ 1818 
ΓΘΆΒΟΏ, ΟΠ ΟἾΪΥ τ156 Δ Κη ΠΟ ἢδ5 ποίῃίηρ ἴὸ 
Ἰοβο, ἀπὰ ἰ5 ψόσῆν οὐ ἴΠππὶ:  μο86. δϊ δύ πιῦ0]} 18 
[80 τῃογη-Ὀυ5 ἢ, δίῃ ἰόνοβ ΥὈ  ΓΑΓΙ Π658.; ἘΠ ΘΓΟΙΌΓΕ 
ΠΟΥ ἀσβοῦνθ 4 ἴγγαπῖ. ἢ τῃογη-υυδὲι ἰδ [ἢ 6 ἴγ}06 
ΟΥ̓ ῬοΥΒΟΠΒ γγῆ0, ΔΟΓ Π6Υ πανο δοοορῖθιὶ ῬΟνΨΟΥ 
οἴδγοα ὈΥ ΒΙοοαν δ η 48, ΔΥῸ 4161 Ε{ὠἐπὐὰ ἴο ργύβθογνοὶς 
ὉΥ ὈΪΟΟάΥ πηοδΠ8. 
ΤῊ διτποῖῖο ὈΘΔΌΓΥ οὗ [86 ραγδαθῖὶο ἰ8 αἰβο ἴὸ Ὁ 

ποῖρ. Τγοθβ δῇογά [86 Ὀδδὺ τοργοθοηϊβτίοη οὗ ἃ 
ΤΟΡΌΙ ; ΘΆΟἢ (Γ06 [88 ἐϊ8 ΟὟ ΒΡΠΟΓο οἵ δειίοῃ, 
δη( ΠΟ ΟΠ6 ἰδ8 ἴῃ ἃ ροβιτἰοῦ ἴ0 ΘΧΘΙΟἶδο ΔΠΥ͂ βροσὶαὶ 
ἰππιοποο ονοῦ 1Π6 Οἴποῦβ. ὙΒΟΘΥΘΓ δπιοιρ [Πθ πὰ 
ΜΟΌΪα δορὶ (Πΐκ ἴῃ τ6 ΟΠ αγαοίου οὐ Κίπω, τηιδῖ, 
80 ἴο ΒΡ6δΚΚ, ἰδῖνθ {Π6 801} ἴῃ υν ῖο ἢ ἢ ἰδ ρ]απῖοά, 
δηὰ πονοῦ ονοσ τἤθην 41}. ὙΠοῖς ν}}} νουϊὰ τῆθη 
θὈῈ ἴον πἶὰ, τνμαῖ οἴου δα ἴ[ἢ6. πουπδαΐηρ οαττῇ 
3 ἴὉΓ 41}. ΑπΥ ρῥγοάιποῖῖνο {Γθ6 ποι] ἘΠΟΓΘΌΥ ΙΟδ56 
5 γι, Ἐὸγ το υπγ 111 τΠοτη- θυ Ξἢ δίοπο, τῃ6 
οἴΐοο νοι ἵπνοόῖνθ πο ἰοϑ8. ὙΤμὲ ἔλ}]ο 18 οδβροεὶ- 
ΔΙ Ὀθδατβιϊ δ8. τΥ μοὶ οὗ Ιβγδ}]} |8} ΤΟΙ τ ΟΠ 8. 
ΤῊ τὺ 068 ΔΓΘ 41} θαι]. Ιὐκὸ [Π6 1οθ5, ΠΟῪ 4}} 
τοσοῖνα {πον βίγοηρτι ἴτοπι αοά. 1 ἸπογῪ ψῖἢ- 
ἄταν ὉΠοπηβοῖν 68 ἔτοπὶ Ηΐτῃ, ἴῃ ογάοτῦ ἴο στόνσῃ τἢ6 
ἐΠπογ-Ὀυ8ἢ, ΤΠῸΥ ὙὙ}}} Ἔχ ρογίοηοο {πδὶ ὙΠ ῖς ἢ ἰββιι68 
ἤγοτῃ ἴπὸ {ΠΟΤ -ὈιΒἢ --το ΠΕΠΊΟΪΥ, γα. 
ΤΊ ῥτοίουπα δἰμπὶβοδηοο οὗἩἨ ἴ86 ραγα]6 ἰ8 ἴη- 

ΧΙ Β:1016. 118 τυ (ἢ 15 οὗἁἨ ρογροῖπαὶ τ σθγγθποα. 
Μοτο τπππ ΟΠο6 νγ88 [5γ86] ἰὴ [π6 μοϑιηοη οὗ ἴἢ6 
ΘΠ ΘΟ ποιηΐῖον ; ΓΠ6 Π ΘΒροΟί ΠΥ, ἤθη ΠῸ Ποσ6 Κὶπρ- 
ἄοπι 18 ποῖ οἵ 1{|5 ψου]ά, γοδπιϑοά ἴοὸ ὕδ ἃ Κίηρ. 
ΤΏρη, ἴοο, Ποτοά δηὰ ΡΙΊ]αἴα Ὀοοδπχο [ΠἸοη 8. 16 
1πογη-Ὀσ ἢ βοοπιοα ἴο 06 Κἰπς βοὴ ἴδ οπεϊτοϊοὰ 

ἴπ6 ποδὰ οὗ [6 (τυςϊβοά. Βαϊ ἴ5γϑ0] ὀχρεγθποοά 
ὙΠ 18 ΠΟΙῸ ἀφρπουπορά: ἃ ἔγε νυοης ὑσὶ, δὰ 
οοηδαμπηρα Οἰἵγ δηα ρϑορῖο, ἱδπιρία δηὰ [ογίγοϑδ. 
Ἀπ [8δΟΥ δαοϊὰ ἴο {δο οἰϊνο-ζθ0. Τα οἾἶἶγα 

ἴτο9 ἰ8 Δἰγοδὰγ ἃ Κίπρ' ἈΠΊΟΠρ' ἴγθὸβ πὶ }18. οὐπὶ 
τρις; ἤοποθ, (] 1 π16}18 68}}8. 10 “τῆς ἤγβί 810 
ἴγοοϑ.᾽" Η]5 ρχοάιςῖὶ '8 πβρὰ ἴὸ ΒΟΠΟΥ ὃοιἢ “ 
δὰ τηδη. ἩΗΐβ οἷ] ςοπβοογαῖοβ “ Κίπρε δηά 
Ργίεβίβ,᾽" δηὰ [δθἀ8 τῆ Ἰέσηις τὲ θΌΓτΒ ἴῃ τὴ6 88πὸ- 
ἴμδτυ οὗ ἀοὰ. ΤΠ οἷϊνα ἴτϑϑ ἰ8 τῆι βυσωθοὶ οἵ 
ΡΘδΟΘίΏ] του ν ; 115 Ἰοαῦ ἀη ἃ Ὀγϑποῖ ΑτῸ δἰρτιβ οὗ 
ΤΟ ΟΠ ΟΙ ἴομ δη ἃ ρ6δ08 : ποηςο, [βγϑοὶ ἰῃ 115 ἀἰνίηθ 
ΒΊΟΥΥ 8 σοπιμαγτοὰ (0 τ9 “Ὀοδυῖ Ὁ} οἰΐνο ἴτε ἢ 
(Π09. χὶν. 6). 
Ποηγίης ἴπ6 τοχαοδὶ οὗἨ [6 ἔγϑϑδ, τπ6 ΟἿΣγΘ {786 

ΒΑγ6: “ΗΔΥΘΙ [Ώ6Ὼ Ιοαΐ ΟΠ, δῇ πηπσιδὶ 
ἴογπι, ψ ἢϊο ἢ πὰ ΚΟ 1 τοραγὰ 88 8 βία ρ]ς Καὶ) 
ΤΩΥ͂ οἷ], ἴδὲ 1 βΒουἹὰ τῶν ονὸσ ἴδο ἴσϑϑεῦ᾽ 
Ηδβ ἴβταςοὶ τπθη ἰοβὲ ἰτ8 1! οὐἨ ρμϑδσα ἐπ ὟἋΑοά, [18 
βδογοα δηοὶπιηρ [τοῦ ρῖ (οα 8 δογυδηῦ, 115 ρίουϑ 
᾿ΐριῦ δηὰ 118. ἰη Οοά᾽ ἴτε 1 Ηδη8 ἴζ στον ῬΟῸΤ 88 
τὸ 1 ἀοά, τἴμαῖ ἴδ πγαϑιῖ δυο ν 1156} ἴο θ6 ρονοπιοά 
ὉΥ Βοδί θη αγίβ ἢ ἽΉς ρῥγοάυοι οὗ τπ6 οἰἶνα ἴστϑὰ 
δπὰ τΠ6 ἀεδάβ οὗ ΑΡ᾽πλΟΙθο ἢ βίδπα ἱπ τ86 β[διρεδι 
οοηΐγαβί 1 ἢ ΘΑΟΘῚ ΟἸΠΘΓ. 
ΤΏ βαᾶπιθ τϑδι]ῖ [Ὁ] Ονγ8 δὴ Ἀρρ]οδίίοη [Ὸ ἴμ8 

8 πὸ ὙΤΗΪδ αἶνο 15. ἃ βυπιροὶ οὗ ΠΝ ἀϊνῖπο ρεδοθ 
Ὑῖοἢ 8118 156 Ἰδηὰ σῇ οη ἀοά μόνογηβ. Τὴ δη- 
οἰαπῖ8 Ὀο]ἰονοὰ ἴμδᾶὶ ἰἶ ἃ νὰ, υπίδηηοά Ὀ.]]οοΚ 
ΟΡ βϑίοπρα (0 ἃ ἣρ ἴγοθ, 6 νγοι νά Ὀδοοιηθ ηαϊοὶ 
δηὰ ροηο (ΡΙἰαγοῖ, δ ψιπροείοη, 110. Υἱ. αιια581, 10). 
ΑἸΘη8, ΟἹ δἰ παῖ τ ΒΥ] σα] στουηάβ, δὰ ἃ 88- 
ετγοὰ ἢρ (τθ6 88 νγ06}} 88 οἱἵνθ ἴσθ.0 [1πῸ ϑοτγίρίητγο, 
ὀδροοία!ἶγ, ἴ.6 ἥ [106 Δρροδῦβθ 8δ8 ἃ βυτνοὶ οἵ 
ΠΟΙΥ͂ Ροδθθ, ἃ8 ἴπ6 Ῥτορίδι ΜίἊδῆ βαὺ8 (οἰ. ἷν. 
4): ““ΤΠΟΥ 80.411 δἰὲ ΟΥ̓ΟΓΥ͂ ἸΏΔΠ ΠΟΘΙ Ἀφ νἱπθ 
δηὰ ἢσ-ἴτοο, ἀηὰ ΠΟΠΘ6 5Β}8}} τηβῖο ἐῃοπι δίγδ!.᾽ 
50. ΨΦοῖμαπι Πι8 68 [Π6 ἢρ' ἴτε ΒΑΥ δι ΡΈΞΩΥΕΙΥ : 
Ηανς 1 1ῃ6η -- 5ΓΆ6] - Ιοδὲ [6 ῬΟΒΒΙ ΠῚ οὗἁ δ5ὲι- 
της 'π ἴ86 ρθᾶςο οὗ ἀοἂ ξ δι [ΠοτῸ ποῖ δ δϑυῃ- 
ἄδῃοδ οὗ γεϑὶ ἀπά μδρρίῃϑββ ἀπυτῖπρ' ΠΟΓΙΥ γοδτβ ὑη- 
ἀογ αἰάδοη ὃ 51}4}} 1 βυττοηάοῦ 41} τὰ 1ῃ ΟΥΟΥ ἴῸ 
[Ὰ1} ἰηῖο τὴ6 ΔΥΡΙ ΤΆΤ 688 οἵ δίῃ ὃ ΕῸΣ 1ὲ οδη δἊῖ 
ἶἰκὸ ϑῃοοποῖι ΟἿΪΥ Ὑ86η 186 Ρδϑδοὺ οἵ Οοὰ πο 
ἸΟΠΡῸΓ οχίβιθ; αῖ, ἰῃ ταὶ οΔ86, ἰδ ὙΠΠΟΓΕ ΔΊΎΔΥ, 
᾿ἶκο τ6 ἢ το στο υκοὰ ὈΥ (Ἰγίϑῖ, 81 οδδ568 ἰὼ 
Ὀτίηρς ἔοστῃ ἔγαϊς, 
ΝᾺ Β8Π16 '8 ἴγ6 ΟὗἩἨ τη6 στϑροινὶπο. ΤῊ οὐ οηἑδὶ 

Υἱπο αἰταὶ 8 τη πεῖσῃεξ οὗ οἰ πι8 δὰ σοάδγϑ, δηὰ δἵ- 
(ογὰβϑ ἃ χγδίοι! βδάθ. Ἦθηοο ἴδ 15 τ6 νι] ο}γ- 
αἰ διιϑοά βγταῦοὶ οὗ ξονδγητθηῖ, ἃ5 [πὲ ὙΠΟ ρῖταυ 
6806 δηΐὰ οοιηΐοτί. “ὙΠῸ Πηου Π ΑΙ ἢ Β,." δᾶν8 86 

ῥββαϊπαίδι (ἰχχχ. 11), “ δὸ οονεγοὰ πῖτἢ τη βῃδάον 
οὔἶο. ΑΔ ρμοϊάσδπ νἱῆθ οδηορ!οὰ ἴῃς τπγοπο οὗἉ ἴῃ 
Ρογβίδῃ ᾿θοπᾶσοῖ. Ὑἱπαβ οὗ ροϊὰ ὑοῦ ὉΘΠΗΥ͂ 
ργοβοηίδα ἴὸ Κίηρθ ἱπ τοοορηῃ) οη οὗ ΤΠΟΙΓ 500- 
ΓΟ ΠΥ (οἴ. ΠΟΥ͂ ΘὐΒΆΥ, 12ὲγ Οοἰάεμε Τάγοη δα- 
ἰοπιο᾿ δ, θὰ Ἡ)ίεε. Βεγίοὶα, ἱ. ῥΡ. 134). Α οοἰεδτγαῖαιὶ 
κοϊάδη νἷπο, τιθητίοη οὗ ψ μοὶ ἰ5 τλλάο ὉΥ Τδοϊ τὺ 
αἰθο, δῖοοά ἴῃ τἢ6 τοιιρῖο δὲ Φοτγυδβαίοπι. ΤΠ 
Μ|εῖπα βαγβ οὗ ἰδ: Αἱ τὴ οπίγδῃμες ἴο ἴμ6 ἰϑιωρὶε 
Ῥουοῦ τῆογο δβίοοά ἃ χοϊάδηῃ νἱῆθ, ἰταϊποά οη ροΐδϑ; 
ὙΠΟΏΘΥΘΙ ΔΗΥ ΟΠΘ ΠοΟηδοοραίθ δηγ Ὠΐπρ, ἢῈ οὐ δθ- 
ςταϊθὰ ἰτ 68 “ἰθδῦ" οὐ “χίδρα. ΕἼΊοβοσ ὃ. ἢ. 
Ζαάοῖκς τοϊαϊθὰ, [μῶν ποθ ἱξ τἸγὰ8 850 γαϑὲ, ἴδαι 300 

Ἰοϑῖθ ὙΟΓΟ ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ ἴ0 [ΔΚ6 ἰδ διὰ (Διλνα, 
ἰἡ((οἱ. ἰ1λ. 8). 
ΤΠο οἰΐνο ἴγϑο βαϊὰ τῃδὶ ψ ἢ ἶἰπλ σά δηὰ πιεη 

ἩΓΓῸ ““Ποπογοα ;"" 0 υἱῆθ ΟΧρτθδβο5 {Π|6 5816 
τῆΐης θη 6 Βρθδκε οὔ 1Π6 “70Υ " νοι “ Οου 
δα πιοη ἢπὰ πη Ηἷπι. Π30.8}}Ὁ 411 τιδῖ 15 δ}} 
οὔ νυγυΐηθ 5, ἴπδι “" ἴδ πλδκοϑ σ᾽ {{π| πολγὶ οἵ πιαη ; ἡ 
ἦς 8, ΠΟΜΟΥΟΓ, 4190 ονοῦ τὶπο, απ ὰ νεῖπο ΟὨΪΥ, 1Π|8ι 
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τῆς ““ δ]οβοίην οὗὁὨ αοὐ ᾽" 15 Ἡπροππρανν δὰ Μοὶ- 
εἰἰζράεκ, 88. “ ῥγίοβὶ οἵ 186 Μοβιὲ ΗΪϑῈ Οοά," Ὀτίηρβ 
“Ὀγοδὰ δῃ ψηο᾽ (6φη. χίὶν. 18). Νονου 6}0 85, 
ἴμ6 ρῬῆγαβο “ αοἀ ἀπά πιϑη,᾿ 18. ῬτοΟυΔΌΪΥ ἴὸ ὈὉ6 τῸ- 
καγάἀρὰ 85 ργουογυΐαὶ, πὰ 88 δ ρη γίηρ [μὲ 16 
ΟΒΘΟΥΒ 811} ῬΟΓΒΟΏΒ, ποῦ οχοθρύηρ τὴς Ὠρηοβὶ δηθὰ 
ΒΟὈ 5. ποῦ τὴ6 ΜΙάΔάΪ6 Αγροβ, νν6 [ ἜΠΊΒΠΣΙ 
036 ἴῃ6 οχργοββείοῃ Οσοίέ μπᾶ αἷς "εἰ! --- Οοα δῃ 
[6 ννογὶά ---- ἰὴ ἃ β᾽ Π}11ΔΓ ΠΊΔΠΉΘΥ. ἐουρ ον γόῃ 
Απὸ (ἰπ [8 Ζιρείπ, νοῦ. 262) δαυβ: δβεγίοσεηῖα 
ἐλθ με ἐξί φοία πα εν μϑθ »»» (πιου]άοτίης; 
Ἰάϊοποιβ 15 οδδιπεῖνο τὸ αοὐ ἀπά ἴΠ6 ψοτ]α). 
Τα τσϑηβιτίου ἕτοτα ἴῃ δβῃδαο- νην νἱηο ἴο 

ἴδο τῃοτγη-ὈΌ5ἢ Ῥτβθη 8 τι8 1 ἃ ὙΟΥῪ ΒΥ Κη Π0η- 
ἴγαϑ. [τ 15 ἱπάθοιὶ ἴῃ Θοηποοίίοη ἢ 6 Τῃοτη- 
Βυδἢ, δὲ [6 παυτδῖνο ἀΐβρ] Αγ 118 ἱοοϑῖ Βδάϊηγ. 

ΤΉ τῃ6 Ἰτθθϑ δϑΥ͂ ἌΡ. ἴο ἴδο οἰΐνθ ἴγθθ, δπὰ 

Ὁ ἴο ἴδιο ἢρ ἴτθα δῃ νἱπο, ἀπαδιιδ] ἔοττηβ οὗὨ 
186 ἱπιρογδῦνθ ὙΠΟ ΘΟΠΥ͂ΘΥ, 88 Ὁ Β6ΘΠ18 ἴ0 το, [86 
ἰάορα οὐὗὁἨἉ 8. τοβρϑοῦ} ρει οι, ΠΟΥ δά άγοβθ 186 

τηότη- θΏΒΕ ἰπ σοιχπιοι ΒΕΥ]6: Ἐν." ἩΩ. θη 
ἴξ οομθ5 ἴο “8Π[{πὴρ οα 16 τῆοτη-θ058}} τὸ ὕο Κίηρ, 
106 τεδβρϑοῖ τσ ἢ τγὰ8 ἔδ]ν ἴον [Π6 ΟἸἶγο ἴχϑο δῃὰ [18 
ΘΟΙΡΘΟΓΒ, [85 Ω0 ἸΟΏΖΕΓ ἈΠ Ρἶίδοθ. [Ὁ παν ΑΪβῸ 
86 τοπιδυϊκοὰ {Πδὺ [Π6 ΒΏΔΑΥ Υἱῆὸ 18 οἴϊοῃ δὲ πὸ 
στοαὶ ἀϊδίδποθ οπὶ {π6 1πογη-θα8 8. Νοῖ πηΐτο- 
ΠΌΘΠΙ͂Υ, ονθῃ δὶ (ἢ}8 ΟΔΥ, θυ] 6 τῖη6-}}1}}8 ἰπ τδὸ 
ΠΟΥ ἀ, γε)οϊοἰπο αἷβδὸ ἰῃ οἷν δηὰ ἢ ἰγθϑϑ, 
ἂῖοὸ δοάρσοά ἴῃ Ὁ τόσης θυ δῆ68 (οὗ, ΕοΒοητα ἵ]]6Υ, 
Μογσεπίαπο, οὐ. τον. χν. 19). 

ἈμΩ͂ ἐδὸ ᾿δοση 80 βδίἃ: 17 γοῖὶ ῬϑϑΙΥ 
διιοίαῦ τὴ ἰκεἷπρ ονὸρ γοῦ. ὍΠΘΓΟ 1168 ἴπ (ἢϊ8 ἴπ6 

Ὁ σΟΠΞΠΓΟ ΓῸΓ (Π6 ἴγθοεβ, Τὴ {Ποτγη-Ὀυ 5 ἰϊ- 
6] σδπ Βολγοϑὶυ θα ον [μδὲ 1:8 Θ]ΘΟοΠ. 88 Κίης 8 

ΒΟΠΟΒΕΙ͂Υ πιοδοὶ (ἸΏΝ), ἘΔΠΑΙΥ βιτίκίπρ ἴδ ες, 
μ΄ Φοίπαπι ἸΏΆΚΟ5 ἴΠ6 {Ποση- θυ Βἢ δροαῖς οὗὨ ἰῃς 
ἴτοοβ 85 ΒΗ ἴο “ βηοίης ᾽" ἢ. Αποίηϊ ἢ 
πΠΔι1 ὙΠ} οἱ. Βαϊ τῃ6 “ οἱ] (το 6 ἢὰ5 6]- 
τοδάν τοἤιβοα ἴο δ6 Κἰπρ' ΟΥ̓ΟΥ βθοἢ δβιυι )οοίβ! ΤῈ6 
᾿άοβ 15 : [ΠΟῪ δποίηςξ ῖτἢ οἷἱ, [Π6 Βγταθο] οὗ ρθϑοο, 
ἢ 116 ΠΟΥ ὮδΥΘ ΤΩ ΠΓΟΥ ἀηὰ τ[Π6 ορροδὲϊα οὗἨἁ ρϑᾶσθ 
ἐπ {μον ΠΟΑΓΣΊΙδ. -- ΤΊ6 ἸΠοβῶ-ὈΌ 8) ἀθοία τα 8 ἢΐβ γοδαὶ- 
Ὠοᾶς ἴο ρῖνο [Π6πὰ 8}} 6 88. ΤΉΘΥ δτὸ αἱ ᾿ΙΘΟΓΥ 
ἴο 56 ογ ΠΟ ΠΊ56ῖν 68 ἴῃ ἢΐ8 βῃβαον. βυῖ Βα ρίνϑϑ 
ΠΟ Ρτοϊοο 00) δραίηβὺ 1Π6 βιη, δηὰ ἢἰβ ὈΓΔΉΘἢ ΘΒ 
τὸ (Ὁ]] οἵ ᾿ἴβοσηβ. [Ι͂πἢ οδδὸ οὗ ἀϊβουθαάϊθηςθ απά 
ΔρΟΒΙΏΒΥ, ἢ6 Μ1] οδιι86 ἦτο ἴὸ ρὸ ἵοσιι, δηὰ τ ἱτἢ- 
οὐ Γοβρθοῖ οὗ ΡΟΥΒΟΏΒ ΘΟΠΒΌΠΙΘ 81} το 618, ουθη (ἢ 6 
οράδτβ οὗ ᾿δῦαποη. ΕῸΣ {Π6886 δΓ6 [8 ΟὨΪΥ͂ αΓίβ 
ἈΠ 501ΠΠ|π|08 --- ἴὁ ΠΟ Κ δηὰ Ὁ διγη. ΖΕἴβορ ἢ88 
ἃ ΤΑὉΪα (Νο. 8) »» Ὡς ἢ ἴθαοθο8 8 5᾽ ΠῚ ΒΥ ΤΏΟΓΑ], ἃ]- 
δεῖς ΡΥ ποακοηθά. [0 τοδί οὐὗἔἉ {πὸ “ ΕῸΧ 
Δα {δὲ ΤΠποτη-υτ5}.") ὍΤὴ6 ἰΌχ, ἴο βᾶγα ἢϊπηβοὶῦ 
ἔγοτῃ {Ἀ]Ππ’͵ [Δ γ5 ΠΟΙ οἵ ἴπ6 Ὡπογη-Ὀπ5}, δηὰ κοῖς 
ἀσεμ }}ν ἴοσπ ΌΥ 1Π0 ΒίαγΡ Ὡρϑάϊοθ. [ἢ ΒΏΒΝΓΟΥ 
ἴο Ὠἰ5 οὐἴοτΥ, τῆὴ6 ΓΠΟΤΏ- 8} ΒΑΥΒ: ΗΟΥ͂ οδηδῖ 
τπου. ΒΟΡΟ ἴο ᾿ΔΥ Πο]Ϊά οἵ τηὴ6, ὙΠΟ δῖ δοουβιοηιοά 
ΟΠΙΥ͂ ἴο αν μο]ὰ οἵ ΟΥ̓ Π6ΓΒ. 

Ἰοϊμκαὶ 8. ΒΡΡΙΪΙεδοη ἰπ Ὑεγ. 16 τ Π8 ἃ. ρογίοοι 
ῬΑΓΑ]]6] ὑο [86 ΒΡΘΘΓ ἢ οὗἩἨ {86 Ἰδοτη-υτ5}} ἴῃ σγογ. 15. 
Α ταϊπαῖο οχρ]δηδιίοη, {πὲ τη6 ΘΗΘΟΠ ΟΠ ο8. 8 ΤῈ 
106 (τορδ; τἴπαΐὶ [6 ΠΟΙΌΟΒ ψῆο Βοτζοϊοίογο ὃὕθηθ- 
Πιεὰ 5γβϑὶ (ποῖ τρογοῖὶν (αἰ άθοη, ΠΟΥ δϑ ἴπ6 ἘΔΌ 8 
«δῖπκ, Οτμηΐοὶ δπαὰ Βαγαὶς ΟὨ]Υ)}ν οοττοβροηὰ ἴο [6 
ΟἸἶνο ἸΣθῸ δηὰ ἢΐ8 θαπ415; δηὰ [ἢδὲ [ῃ6 ἐπογη-Ὀι 5ἢ 
τδδηβ ΑὈΙΠΊΟἸοοΝ, 18 Δ᾽ ΟΡ ΘΙ ΠΟΥ ἈΠ ΠΘΟΟΒΒασυ. ΤῈ6 
δοοπὸ ὙΒΙΟἢ Πα ἀο]]πραἴ68, ἰδ ᾽ὃ ἢοῖ ΓΓΑΠΒρΙ ΓΙ ηρ Ὀ6- 
ῶοτο Πὲπὶ ἦι τΠ6 νἈ] 17 θαίον ὃ Α}} π6 ποοᾶῃ ἴοὸ ἀο, 

1 [11ὸ {πϊγὰ οὺρ δὲ [16 ῬΆβϑοΟΥθΥ Πι|6Ὰ] τὴδ οΔ]] 6 [δ 
τ ΟἿρ οἵ ΒΙοβεοίης,᾽" ὈδοδΏδο ἰδ π88 δοσοιηρδηϊθαὰ ὉΥ ἃ ὈΓΒΥΟΡ 
οἵ ὑταυῖδο δυὰ ἐπβδηκεορίνίης. ΟἿ, 1 Οοτ. χ. 16. --- Τπ.] 

ἷθ ἴο 64} τποῖγ διὐδηίοι ἴὸ [Π6 σογίαῖ τ τπὰϊ [86 
ΓΠγθειθηΐπρ οὗἩ ἔθ τποστι- θυ 5}. Μ1}} Ὀ6 {1 Π]16 ἃ οἡ 
ἴποπι; (ῸΓ τπδὶ 18 γοῖ [ἴα Γο. 
Δ8 1π0 1δοτη- Ὀ.8})} βαγβ ἴο [Π6 ἴγοοβ, “ 777) γοι 

ΒΟΠΟΒΕΥ͂ δηοὶπῦ πὴ Κίη ν᾿" 80 Φοιλαπι, 11} οΥΒἢ- 
ἵπρ ἸΓΟΠΥ͂, Βα γ8 ἴ0 [Π6 ΡΘΟρΪα : ΙΖ ον γουὺ Βανθ 
δοϊθα Βομθδῦν δια πἰ ΠΟΘ ΣΘΙῪ ἰπ τηβικίηςν ΑὈΐταθ- 
ἸΘοὴ κίηρ. Ὅὕῃο ΠοδΙΏΟη, 88 νγ6}} 48. 1:8 ἩΟΤΒΙρ- 
Ῥογβ οὗ (δ τι ἀοά, Ὀοϊΐονο οι! (ἢδὲ σοοὰ οΥ 671] 
ἀθοαβ ΔΘ ΤΘΟΟΙΡΟηδοὰ ὈΥ ροοα ΟΥ 6Υ1] τοβυ 8. 
Ενθη ὙΠΘῺ [Π6 Τογβίδῃ Οτοοῖθθ ἘΠΊ Υ ]Υ τηυτ- 
ἄογβ [86 ἴγγαηὶ ῬοΟΪ γογαῖθβ, Πα αὐουνναγὰβ ρου 868 
᾿ἰπηθ6 1 ἴῃ 8 δἰ ΠῚ ΔΓ πηδπήογ, Ηογοαοῖμβ (111. 128) 
ΓΟΙΊΔΓΚΒ; “ΤΠ Π8 αἷα {Π|Ὸ ἀνοηρίηρ Βρὶ [8 οὐ Ῥο]γ- 
ογδύθβ {Π6 δ'απιΐδη ονογίακα ᾿ἶπη.᾽᾿ [Ὁ ν7Ίὰβ τηδίη- 
ταϊποά δας [Π6 τγγαπὶ Αρλίβοο 8 δὰ ρογϑῃθα οἡ 
1Π6 Β6π|6 ἀΑΥ̓͂ ἴῃ ψ ἢ ἢ6 δαα σομμη θὰ ᾿ΐ8 ΠΟΥ- 
ΤΌ] (τόδεοῦ ἀραίπεῦ ἢἰθ οοηπίρἀογαῖ Ορ]6}148. 
ΓΗ. ὈΟΠοὗ, ργονα]θηῦ ούθη δπιοηρ Πϑϑῖμοη, ΤΠ πὴ 
οὐ πο πιοδῦ ὙαΪ]ΏΘΓΔΡ]6 βίἀο οὗἩ σοηβοίοηςο. “ΓΠΟΌΡΉ 
{ΠΟΥ τυγ ΔΥΑΥ ἔγοια (6 8] 14τ οὗ «ελοναὴ, ἴον 
Μ}}} ποῖ ὉΘ6 ΔὺΪ]6 ἢ0 δβοῦρα ἴπ6 ἰανν οὐ Εἰολδη, Μ᾿ Ὧο 
8 ΟΥ̓ΘΏ ΠΟΥ͂ ᾿᾿ϑιοπίης ἴὸ τποὶγ Ἰοιιὰ δος  ἀπιϑ 08. 
ΠῚ Ἰπογ τὨΐϊηΚ -ς ϑύ ἢ 16 [π6 ὈΪ ΓΟ ᾿ΤΟΩΥ οὗἨ οι ΠΆΠ)}8 
ἱπαϊσπαηῦ μοαγί --- [πδὺ [ῃ6 οοἸ]οο να ἔγθοβ (ν6Γ. 14, 

σὰ 2 1Ὲ] 9) Π8Π ΠΊΘΔΠ ἰΐ ΒΟΠΟΘΪΥ, ὙΠοπ ΓΠΟΥ͂ 
δποῖηΐϊ ἃ {πουπ- 5}, τη ΓΠΟΥ͂ 4180, ρογ 08, βειθά 
““ΒΟΠΘΒΕΥ δῃ ἃ δ᾽ ποογον ΒΘ η {Π6Ὺ 6411.ἅ ΑὈϊπιο- 
Ἰασἢ τοῖν Κίηρ, β᾽οῖν 156 οπθ6 οὗ [6 ΠΟΙῸ ψΠ0Ὸ 
τορσαγάθα ποῖ ἢ15 οὐνὴ [ἰΐδ ἴὸ ϑ8ᾶν6 [Π6π|, αηἃ ογοσποὰ 
{Π6 τηυγάογου, τὴ6 βοὴ οὗ 6 θοπάνοιηαη. ὅτι ἢ 
“ΠΟΠΘΒΙΥ δηὰ υἱέϊπο ᾽ ν}} ποῖ [41] οὗ τηοὶν ὁΡ0- 
ΠΡ. ΓΟΟΟΙΡΟΠ56.. Τὴ6 ψογὰβ οὗ τὸ τἢοτη- 
δῇ ψ}}}} Ὀς Δ |οὰ. ὙΠ6 βοαποῖ νν}}} ἐμονν 1ῃ6 

ΤΟΙ αΓΩ͂. 8γ86] νγ1}} {πη Ῥδγοοῖνα 1.6 ὁπογιηὶίν οὗὨ 
τῆαι ὙΥΠΙΘἢ ἴῃ 109. Ῥτοβοηΐ βίδα οὗἨἮ ΤἸΠΟΓᾺΪ ργοξιίγατίοη 
0 4Π1ΟΥ8 ἴ0 Ρ6458 ὕπο] δηροῦ. [ΙΓ βισἢ ἃ Ποττῖθ]0 
ἀορά ὁδῃ θὸ ἀδοιηθά “ σοοά,᾽᾿ ἢ6 τεροδῖβ - αηὰ [00 
ΤΟΡΟ ΠΟ τ αΥ ΚΒ ὑπῸ ᾿ΠΙΘΏΒΙΥ οὗὁἁ ἢΪ8 ογἱοῖ - θη 
ΤΩΔΥ͂ γόοιι το)οΐοα ἴῃ ΑὈἰπιϑίθς ἢ, ἃ8. ΠΟῪ ἀν ΤΠΘΓΘ 
ἷπ π6 γ]}16Ὺ γοῦ (ΠΥΡοογ 6 81}7} Βῃοι [ῸΓ Ἰογ ; 
θαυ ποῦ, τη ΤΔΥῪ γοῖι ΘΧΡΟΤίΘΠΟΘ τ πδΐ ἰδ ΤΩΟΒΠΒ 
(0 ἴανο {π6 Γπογη-δυϑἢ τ0Υ Κῆρ!  ΤΉδη Μ{1 8. 
ἀΐδβοϊνα τ δῦ δα Ὀορσδῃ ; οΥἵπιθ νν}}} ἀἰββονον ὙΒδῖ 
ἴοαβοη Ὀοπηά τοροῖμογ. ΤΏδη ψ}}} τα ΠῸΠπι [Π6 
(Πογη-Ὀπ5ἢ. σοπεῖτης ἴῃ6 Εἰ ἦι} [ΤῸ 68, δ ἢτο [ΤΌΤ 
1ῃ6 το 65 ἴῃ 6 ΤΥΥΔΠΠΙσΑ] Κίπρ, ὙὍὙΠὰ5 ἢ6 Βρδζκο, δὰ 
18 ΤΠ ποαγτά. Βαϊ βἰῃ δά ὀχοϊψοπιοιῖ ἀτονηρθα 
16 νοὶςα οὗἩ οοπβοίδῃοθ, πὸ ἤ]οπδῃϊρ Ὀεΐποοη 
{πὴ δπὰ {δεῖν Κίησ, δηα τῃ6 ἸΟΥ͂ ὑπὸ} (611 π᾿ Ὠΐπη, 
ὙΘΓΟ γοῦ γουηρ. [δ5γποὶ Καρῦ δίοποο, δηα “οἴῃ δπι, 
106 ΒΟΙΟ᾿ Β δοῃ, βοὰ ἴο Βοοσ. Ὑ Ώοτο (Πῖ85 Ρ]866 ἰᾶΥ, 
ἐδηηοῖ Ὀ6 ἀοιογτηϊποά. Ῥ͵ΟΌΔΟΌΪ ἴῃ [ΠῸ βδουτῇ -- 
ὭΘΑΥ τἢ6 ἀφβογῖ, τ πο ποιὰ αἰοτγαὰ τῆς Πιρὶ ἶνθ 
ΒΟΟΙΓΙΥ δρεαϊηθὶ ΑὈΪΠΊΟ]ΟΟἢ ΕΒ Ρογβοσπποη. ΟΥ̓ 
Φοῖπαπι, ποιιιΐπρ' πιοτὸ 15 Κηονὴ ; δυῖ ἔγοπι ἀπλἀβὲ 
(6 τταροᾶν τ ἢ (ἄγον ἐϊ5 ἀΑΥ Βηδάοννϑ. ΟΥ̓ΟΓ 
[86 Βοιιδ6 οὔ 118 ἕδί Ποῦ, 818 ἀϊδοοῦγδο βου 5 ΤΟΥ, 
Δ ἱπιροῦβῃ 8 016 641} ἴο τοροπίδηςο, δα ἀγοξεοὶ [Ὸὸ 
[ὴ6 τνου]ὰ ἴῃ {Π6 Ἰδηραδρο οὗ {πὸ σοῦ], δη ἃ δἢ δά- 
ΠΟ ἴἜ ΠΟΥ ἴὸ Κίηρβ ἀπ πδιϊοῃδ οὗ [86 σΟΥΓΑΙ ΤΥ οὗ 
τοι θα ΠΊοη. 

ΒΟΜΠΙΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡῬΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΑἸ ]ο ἢ τπ6 ΕἸΑιτο6. Οἱάθοπ ἀπ ινήθαι 6Χ- 
ςοἸ]οὰ ἴῃ ΡΟΥΟΥ 411} ῥγονίουβ Φυάρεβ; [Π6 ἀο]ΐνου- 
δποα Ὑτουρῆῦ οὐδ ΕΥ̓͂ Εἷπὶ ΒΌΓΡΑββοαὰ 4]} ῬΧΘΥ οι 8 
ἀοἰνογάποοβ. ΤῊ ἴδος ρογδρ5. ΠΟΙΡΒ (0 Θχρί ἴῃ 
(6 στοαῖηοϑβ οὗ [Π6 ΒῃΔάον τῃ δὲ [8}} προη [ἢ ἰαπὰ 
ΑΓ ἢἷ8 ἀοδῖ. ΤῊΘ ΒύοΥυ οὗἨ ΑὈἱπηοίθ ἢ αἰ 50] γ8 
ὈοίΌΤα ι18 8 ΤΟΥΓΙΌ]6 σοπίγαϑι ἴο τὴ ρΡΟΥΘΓΗπιρηϊ οὗ 
αἰάσοη. 10 ἜΧΒΙΡ 18 βίσεηστῃ δι ἰοηάοα ὈΥ τῆ τηρεῖ 
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ΔὺομΠ 0]6 Ἰυϑὲ ΔΙ͂ΟΣ ῬΟΊΝΟΓ, ΘΠΘΓΖΥ ὙΠ πα μα τὶ κὨ δου Βη 638. --- ΤῊΝ ΒΑΜΕ: Τ6 ΠΏΪΥ οἵ δαὶ 
᾿πο53, νἱοϊοτίοιιβ 1Δ]θηῖ8 ΜΠῚῊ ὉΓΕΡ οΟΥ πιΐ ἰτΥ. 
δυο 85. (η6 σοηῖγαδὲ οἤδτοὰ Ὀγ ΑἸ ἐπιθίθο ἢ τ ἢ 
186 ἸΩΘΠΙΊΟΓΥ͂ Οὗ Ὠἰϑ ΤΑΊ ΠΟΓ, ἴῃ πο πὶ βίγοηρτι Ὑγ88 
απἰτοά ἴο ΠΟΤ, ΘΠΟΓΡῪ 0 ῥἱοῖγ, δηὰ υἱούοτυ ἴο 
τὶ μιθουβηοθ8. 6 Πἰϑίογυ οἵ ΑὈἰποΙθοἢ τοδο ἢ 68 
{πδῖ βἷη (1) ἰὌγρεῖβ ροοὰ ἀνθ 8; δπὰ (2) ᾿πϑρίγεβ 
τηϊθάθοα8; δὶ αἷβϑο, (3) ἰὴ οπὸ δροιηϊπδιίοη 
ΠΣ ΔΠΟΙΠΟΙ, ὄνοη ἴο ἀσϑιγαςσιίοα. [1 Οἰάοθοη 
δὶ ἢοΐ ἴθ ἃ σοηοι 6, 119 ἜΗΙ πουῦ]ὰ ἠοῖ 
αν οοπὶθ ὩΡΟη βγθ]}!} ΥὙΥΩΥ ἀϊά π6 ἴδ κὸ ΠΟΓ, 
δηἀ ἔγοιη δ οιη, ἃ οἰ γΠΟ66 ΟΠΑΓΆΟΙΟΥ Ὧ6 τηνι 
δυὸ Κπονη! ΥΠΥ ἀϊά᾽ 6 δον πεῦ βοὴ ἴὸ δ68 
ΟΑ]Ποὰ “ΜΥ Εδιμοῦ ἰθ Κίηρ 1" Ὑ0Ὡμο 1016 τγοϑκ- 
ΠΟβὴ65 Οὗ ἃ ργοδὺ τδη, ὈδοοπιΘ (Π6 στοαὶ ἰδπιρίδ- 
[0η8 οὗ 58π)6}} πη. Αραίηϑι [6 πη γίογουβ (ΌΤΥ 
οὗ βίη, 1πογὸ 18 πὸ ῥγοϊοοϊοη. ΤῊθ ἴτυθ 80η8 οὗ 
Οἰάθοη ὑγοῦθ ρϑδςοδῦϊθ. ὙΠΟΥ ΟΓΟ 80η8 οὗ ἃ 
Βοῖο, θυ ποῖ ἰγϑϊπθὰ ἢ Ὀϊοοάϑηοράάίηρς (οἢ. γἱϊῖ. 
20). Τ]ιον μβὰ διιοὴρ ἴποῖν ἐΐα Θρῇῃοί, ΓΟ ΠΟΥ 
οὗ Οἰάοοπΐβ νἱείουγ. ΤΉΘΥ γογὸ σοϊαϊοὰ ἴὸ Αὐΐπι- 
οἰοοῖ, γοὶαϊθα τποι οἰ βου ἔπη [6 ΠΟΟ ΠΟΙ 68 ; 
ἴοτ {ΠῸῪ ὸγ ἰδ ὈγούΠογβ, δηἃ ὈτοΙΠΟΥΒ ὈῪ δυο ἃ 
λιμοῦ: διιὺ ἰδ γα ἴθοπὶ ποιπίηρ. “ Ριοῖγ," 
ΒΑΥΒ ἴῃ στοδὲ ροοῖ ((οοειῃ6), “ἰδ ἃ οἰἶοϑθ Ὀοηά, δῖ 
ὉΠρΡΟΔ 655 581}}} οἸοβοσ. ὙΤῇθ δαηὰ οποθ ᾿᾿ρὰ 
ἪΡ ἴο πειγθῦ, ἀο68 οὶ ϑρᾶῦθ ἰΐϊ8δ οὐ ἢ ὑτοίῃθδ. 
Ι)]οοατϊγβιῖπθ 88 Ὀοοου 48 ὈΟΤᾺ ογΥ6 δηὰ ἤθαγί. [τ 
ἸὭΔΚΟβΒ Π0 αἰπτίποιίοη. ὙΠα8, βίη 1168. Ἰαγκίπρ δὲ 
τἴὯ6 ἀοογ, 1η1}} 118 νυἱοϊίπη Ὀ᾽]48 ἐξ οηΐογσ. Αὐἱϊπιο- 
ἰϑο μ᾿ Β οοπάπος μα8 Ἰουπά ἰηίτδῦογβ ἀπποηρ (ἢ γί8- 
ἰδῆδ. Τὴ ᾿ηυτάογουβ ἀοοά 8 σοβιηϊ 6 51πο6 ἢ18 
Αγ, Βοπ16 οὔ {ποπὶ δὲ {πὸ ὈΪ ἀΐῃρ; οὗἩ στ ἢ δα τΠοῦ- 
ἰτοα, ἴα κὸ ἃ δὶουά-ο]οπᾷ οΥὐοὸγ ι5 ἔδμοθ οὗ [,18- 
ἴοΟΥΥ. ()η]γ ἴῃς Ιονὰ οὗ 2685 ΟἿ Γ91 σδῃ ρϑηθίγαϊα 
τπγουρὴ τ, ἢ 186 διιηθοδι ΟΥ̓ ᾿ἰβ τοοοηο Δ Ἕοη. 
Αἰ πιοϊοο ἢ γὰ8. ἔγγαπῖ, ἀπά Φοῖδπ) τηιϑῖ ΗρΘ, 

ΤῆΘ Ὀϊουὰν Κηΐδ τοὶρη8 δηὰ τι βρίγί: της ἢ 
ΒΡΟΑ ΚΒ ἴῃ ΡΑΓΑΌΪῈ8 δηὰ ᾿ἶνοϑ ἱπ (δ [ἢ 18 Ὀδη δ θά. 
1λαῖ ΑἸ ΠΟ]ΟΟΒ σΟμλ68 ἴο Βῃδπι6, 5πι1τ6η ὮΥ 8 ἀθ8- 

ταῖθ νοϊηδη (γοῦ. 53), ψ πὶ 7 ο1Π4π|᾿8 ΡΔΓΔΌΪΟ, 
ἶκο ἃ νίηροα ἈΣΤΟῪ, ῥίδγοθϑ 81} ἐγαιγ οἰ ἀθβ, ἔγοτὰ 
Αἰ πιοίθο ἀν ἴο ἰπίοδατά ΠΙ. οὗ Ἐπρ]δηά. 
8116 ΑὈἰτιθίοο, ἃ ἔδἰ86 Κίηρ, ρββϑοὰ οχἡ, ὑὕυτ- 
ἀοηθα ὃν ἃ Ἰοδὰ οὗὨ πεῖγοα, οί πὶ βροηΐ Ηἷδ 11, 
8.8 ὈΘΠτΙοα ἃ ἸΠ]ΟΌΓΠΘΓ, ἴῃ ἃ ὑγοίοππη αἰἷοῖ. ὅ86Ὁ. 
ϑοιπη!ατ κα ν8, [δὲ “ Οοά Κποννβ ΠΟῪ ἴο χῖνα 6 
δη βαίδιυ ἴὸ τπ086 ὙΠῸ ἱπποσθη  ὈροΟο ἴα ηῖ- 
᾿ιοατίρά, δἰτμοι τῇ πιο ἴδ] τὸ οϑροῦϑε τποῖγ τσ το- 
οὐδ οδ0.568." ὅδδιιοῖ 8 [Π6 ργοδοῃίηρ οὗ ἐ6 σογὰ 
οἵ Οοἄ Ἄοοποοτγηΐης ἴἢ6 πο 48 σοπάϊπίου, (1) θα 
ἃ Οἰάσοῃ γοῖρηϑ; (2) πο ἂη ΑὈϊπιοϊθοῖ τα ]68. 
Τδοὸ χονογπιθηῖ οὗ ἴΠπ6 ἔμ Ὁ] [3 [Π 6 Βαϊ νατίοη οὗ 
81}}; δηὰ ἸΣ Κονγίδα εἴη 18 ἴῃ ἀοειγιοιοη οὗἉὨ τῖθπ, ποῦ 
οχοθριείηρ (Πο86 Ψ}Π0 σοτηπιὶ τ. ΓΏΟΓΘ 8 Δ ἱπὰρ- 
ἴοη:. Οὐὰ ἰ8 Ὠοῖ πιοοκροά. 

ΚΤΆΑΚΚΕ: ὙΠΟΒΘ δθ ἱωηοῦ 6 ΒΟ ]8, γῆ βοαῖς ἰῸ 
ΤΌΔΟΝ 8η ΟΠΘΟ, ποῖ τῃτουρὴ τΠοῖγ οὐσπ οἱ δ δηά 
υἱγίαθ8, δὰ ΤὨΓΟῸρΡἢ [86 ἔΑΥΟΥ δηὰ ἰπῆμποποο οἵ 
τιον 16 Π 459. -΄ ΤῊΞ Βαμπ: Τὸ ἸΠἕ ΟΠ θ᾽ 5 86] ρ ὈῪ 
ὈΠ͵ΔΥ] δηα δῖ η ι} τη ΔΉ, ἰ8 ΒΌΓΘ 0 Ὀγίπρ; ἃ σιΓΒ6. 
ΤΗΕ ΒΑΜΕ: (οοά τη 86 411 δἰϊκὸ ᾿η τ 8, τμαὶ 
[86Υ ἀο νῆδὶ 186 ΡΌΔΙΥ δηὰ τἰρ ΐϑουβ, Ὀθοδιιθ6 ΤΠΟΥ 
ΚΏΟΥ ὙΥ6}1 [πδὺ [Π6Γ6 18 Ὀπὲ ὁὴ6 ζο(]ΐη 688 δηὰ οὔθ 

τηθῇ οϑη ΒροϑαϊϊΥ ὃ6 ομδηροά, ὈῚ τ86 ἡπάρτησρπι οἵ 
Οοά, ἰπῖο ΘΉΠ Υ δηά παιδὶ ἀσϑίχυοτίοη. --- ΟἘΕ- 
ΚΑΘΗ : Φοιμδπὶ δίλπαἀβ ἰοστ ἰκ ἃ Ὑδγηηρ γγορῃεῖ, 
ὙΠῸ ἰηἰογργεῖδ οοϊηΐης ονθηῖ8 Ὀοίοτα ἴἤδΥ ΟΟΟΌΓ, 
δηα γῆ 18 δ ἴῃ6 886 Ὠπι8 ἃ δίσπι ταὶ ἴῃς [τὰ 
[849 ποὲ Ἰἰοΐ τῆς (ΔΙ τἢ οὗἩἨὨ Οἰάοοι υπτοινγαγάθα, ποῦ 
ὙΠ ϑιδπαϊην [Π6 ΤΟΥΤῚ 0]0 ᾿ἀντηθης τδδὲ ΟΥοσίδκοϑ 
Ὠἷδ᾽ Ἠου ΞΘ. 

[ΒΡ. Ηαι:, : Τῇ οθο ἔπδὶ ΔΓῸ τηοϑὲ ὈΠΎΟΤΥΓΙΥ οὗ 
ΠΟΙΟΥ͂, δὰ Ποίίοβὶ ἰῃ 106 οἶδ80 οὗἉ ἰδ; τ 1151 [86 
ΟΠ ΒΟΙΟΌΒη648 οὗ ὑοίῦοῦ ἀσϑογίδ Ὀἱάἀ8 πθη δἱϊ 581], 
πὰ ΒίΔΥ ἴο Ὀ6 οἰτποῦ ἱπιρογίπποὰ ΟΥ ποσ]θειοι. 
ΤΒοτΘ οδὴ ὈΘ ὯΟ [ΟΣ βἷσῃ οὗ υπῆϊπουβ, τηδη 
υϑῃοπλοηΐ Βαϊ. [0 19 ΠΑγὰ ἴὸ δᾶ γ ἩΠΟΙΠοΥ [Πόγὰ δ8 
ΠΟΘ ῥγίάθ ΟΥ̓ῺΔΣἍδιτόρϑηςο ἰῃ ΔΙ ΠΟΙ. --- ΤῊΚ 
ΒΑΜΕ: Τῃο δΠΘΟΠοΠι 68 ὅ16 τ Ὀγοϊοῖβ (Ὁγ 
Αἰ ἴοςὶ : ἐμαὶ ΟΠ τ μϊοἢ οποα Ὀεϊγαγοὰ ἰυροὶῇ 
ἴο πἰῖοῦ ἀδρορυϊδιίοη, ἰη γ᾽ο]ἀϊηρ ἴο 116 βαϊ οὗ 
Ηδιουῦ, πον δοίγαγϑ 1861 δηά αἱ βγϑεὶ 'π γἱ εἰ ἀ- 
ἴῃ ἴο ἴθ τϑηυποϑὲὶ οἵ Αὐϊπηοίθο . --- ΤΠῈ ΒΑΜΕ: 
ΝαΐαΓα! Γοβροοῖβ ἃτῸ [0 τηοϑῖ ἀδησοτουβ οογπιρῖ 
ΟΥΒ ΟΥ̓ 4}1 οἰοςομβ. Ὁ μδὶ ἴορῈ οδῃ ἐποῦο δὲ οἵ 
ὙΟΓΊΗΥ ΒΌΡΟΤΙΟΥΒ ἴῃ ΔΩΥ͂ ἴγθο Ῥθορὶθ, ΠΟΤ ὨΘΑΓ- 
Π6Ά5 οἵὗὁἨ Ὀϊοοά ΘΑΥΤΙοΒ 1 ἰτῸπὰ Β[Π688 οἵὗἩἨ αἀἰδροβί ὕοῃ 
ὙΥΠΘὺ ΓΠΘΥ͂ ΒΑΥ, “δ 18 ΟὟ ὈτΟΙΒΟΓ,᾿" ἸΒΟΥ δὲ 
ΘΠ ἶ68 ὕο ΠΟΙ 80] γ68 δηὰ [δγδοὶ. ---- ΤῊΣ βδαμε: 
γγῈο ψου]Ἱὰ ποῖ πον {πίη κ ἰπδι Αἰ οἴ θο ἢ δου ά 
ἢπηα ἃ 86]] ἴῃ Πὶ5 ὈΓΟιδι, ΔΙ͂ΟΣ 80 ὈΔΓΌΔΙΟΙ 9 δπὰ πη- 
ὨΔΌΓΆ] ἃ ΤΆ ΘΒΔΟΓῸ 1 δηὰ γοῖ, Ὀ6ΠΟΙά, 6 18 88 8680- 
688 88 186 βἴοπθ ΠΡΟ ὙΔΙΟἢ τῆο Ὀοοά οἵ ἢΐ8 
ΘΘΥΘΠΑΥ͂ Ὀτοι ΓΘ γ88 Ἐρ1||. ἈΒΘγο δι οη μδιἢ 

896 5866 1150] ΓΒΟΤΟΙρΡἬΪΥ οὗὨ [Π6 808], ᾽ξ ἔα Γπη5 [Π0 
οαγί ἰπῖο βῖθοὶ, δῃἃ τηδκοβ ᾿ξ ἰποΆρδ0]6 οὗ ἃ οὐῃ- 

δοίθῃσθ. ΑἹ] δ᾽η8 Ὑ1| δ 5} } Υ ἀονγπ τ τἢδ πιδὴ 
{πὲ ἷἰ5 τοβοϊ νϑὰ ἴο στίβϑ. -- ΗΝΕΥ : ΥΥ̓͂ΔΥ Ὀεΐην τπαϑ 
τηδᾶς ἴον ΑΙὈΐπηο] οὐδ᾽ 5 οἸοςτίοη, [6 πηθη οὗ δ᾽ Βοοῇεπὶ 
Ριοςοοα τὸ οδοοβο δἷπὶ Κὶπς. αοἀ τῦᾶ8 ποῖ οοῦ- 
8116, Π6ΓΘ 88 η0 ϑάν δὶπρ στ (Π6 ῥηοδῖ, οἵ 
χὰ τποὶγ Ὀτοιτθη οὗἁ ΔΩΥ ΟΥΒΟΥ ΟἿ οὐ ττῖδα, 
του ρ ἢ ἐν τγα8 ἀεί γποαὰ ἣδ Βῃου) ἃ τα]ὸ ΟΥ̓ΟΓ [δγβεὶ. 
--- ΒΘ ΌοΤτ: ΙΓ ρδγθη 8 ΘΟ] ἴογοϑϑα τποὶγ Ἕμ ἢ ἀγθῃ βΒ 
βϑι δδτγίη σϑ, Ὁπεΐγ ογ 1ῃ τΒοῖὰ που] θ6 οἴει τατηοὰ 
ἰπίο Ἰδπθῃη τ ] Οἢ 8; Ὑ6 ΤΊΔΥῚ ᾿Πποτοίοσο ὃ6 {ΠΔη Κία] 
δὲ τὸ οδπποῖ ροποίγαῖθ ἔμτιτ Υ, Δηἃ ΔΓῈ τὸ- 
τηϊηἀδα τ0 οοπηπλῖς [086 ἩΠΟΠῚ γα τηοδὶ ἰοῦα ἰπἴο 
16 Πδηὰᾶβ οὗ [6 [οτιὶ, δηὰ ἴο ἀὐαδ τη ἴο ουζ ῥτθῖ- 
οπΐ ἀπ, ΟΑΒ Πρ ΟἿΥ σΑΓῸ ροη Ηΐπι, πρ 
ταϊηξίνι: δηα τοι. ---- Βῦδη : ΤῊ ἐό όται τοῦτα 
οὗ ΦοιπδπλΒ ρδγδθϊο ἴβ, (1.) Τὶ γοδκ δὰ πόττἢ- 
1688 ᾿Ἰη6ῃ 81 ΟΥ̓ΟΓ [ΟΓΤαγὰ ἴο τῆ γυβὲ ἘΠΟΙΉ 8668 ἰῃο 

ὙΥΟΥ, ὙΓΔ1]6 [6 νεῖβο δῃά ΔΙῸ ΠΟΤ ῬΓῸΠΘ [Ὁ 
ΘΟ πο τ. (2.) ΤὨδι [ΠΟῪ ῆο ππά Ὁ] Ὁ δϑδοῖ ΠΒΟΠΟΥ, 

δηὰ [ΠΟΥ ὙΠῸ ὉΠ} 050} ΟΠ ΓΟΥ ἴτ, Ὑ71}} ῬΥΟΥ͂Θ ΟΠ ΓΟΘῦ 
ΟΥ̓͂ ΠλίΒΟΥΥ ὑ0 ΘΔ 6 ἢ ΟἸΠΘΓ. -- ΚΊΤΤΟ : ἦχεῖο ΔΙῸ ἰῃ- 
ἀοοά Ἰερίίπηαῖο οὐ͵θεοῖδ οὗ τῇς Πὶρθοϑὶ δι δ! ἤθη, 
δηὰ οΥὨῃς πηοϑῖ οχδὶ οὰ αβϑρίγετίοηϑ. Οτόνηϑ δα 
κίησάοιῃβ 16 ὈοποαΒ {116 ἴθαϊ οὗἁἨΜ μὲπι ὙΠῸ Ῥυγοῦοῦ 
νἱ ἢ βίο Υ ᾿ἷ8 εἶχ ΘΆτοοῦ ἰονγαγὰ [πὸ ΟἹ 
οἵ τι6 τοδὶ Κίηρ, ποτ ἢ Κηονγβ ποτα 18 δὰ 
Ρ ἴογ πἷπη ἃ οσονῃ οὗ ΡἸΟΥΥ͂ {πδῖ δά οἰ} ποῦ ΜῈ 
-- α ογόστι οὗὨ τἱσῃδοῦδηθ89 ὙΒίοι ἔδοὸ Τοτὰ, [ΒΕ 
ΠχΒίοοιβ Φπᾶρο, Μν1}} ὈΘδίονν προα 411 δὶ ἰοτὸ δ 
δΔρροδιίηζ. --- ΤΑ] 
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Φύίδοοταά δείισεοη, Αδἰηιοϊεος απα ϑῥεοΐεηι. Τλο ἱπίγέσιο 9}, Οααΐ. 

ΟΒΑΡΤΕΕ ΙΧ. 232-80, ᾿ 

2. ὙΨΏΕὴη [ΑΠπὰ] ΑΒἰπμθ]θ ἢ μα [οπιῖῦ : μα] τοϊρπϑα [6] βυγαν 1 [ἴθ γϑᾶσβ ΟΥ̓ΘΣ 
28 Ι5γ86], [.] Τβδα [πα] ἀοὰ βεῃῦ δὴ 601} βρίγιὺ θούσθοι ΑΒ θθο οι ἀπ (ἢ 6 τη6}} 

[]Πογ 8] οἵὗἨ ϑμθοβοῃ ; δὰ (86 τηθη [Ἰογ8] οὗ βϑβϑοβοχ ἀθαὶὺ ἰγθδομθγουβὶγ πίῃ 
21 ΑΒἸπλοίθοῦ : Τμδὺ (86 γα ον [νἱ0]6 πο 6} ἀοπα ἴο (86 ἐβγθθυβοοσθ δῃᾶ ἔθη 808 οὗ 
γα Ό88)] τηϊρηὺ οοπιθ, δηα {861} Ὀϊοοά ὈΘ ἸαΙὰ ἀροι ΑὈἰπι ΘΙ θο {μ 6 Ὀτοίμ ον τ οὶ 
816 νν ἴβοῖ, ἀπα ὑροὴ (86 ταθὴ []ογ8] οὗ δθοθθμι τυ ἢ] οἢ αἰἄθα μα [8 Γοη σ μοηθα 

2 Ἠἷϊβθ Βαπα87 ἴῃ [10Ὑ] (86 ΚΙ] ηρ οὗὨ Ηἷβ Ὀγϑίμγθη. Απά 186 πιϑῃ []ογὰβ] οὗ ϑμθοβθια 
Βοὺ 116 ΓΒ ἴπ ταῖῦ [ δια θυ ΒοΔ 68 ἔοτ ἦ Εἰπη ἴῃ (09 ἴορ οὗ [86 τηουπίδϊ 8, ππὰ ΠΟῪ 

20 τορϑά 411 ἐπαὺ ολπιθ δ᾽ οτρ (ῃδὺ ὙΑΥ͂ ὈΥ͂ ἰῃδπὶ: δῃᾶ ἰδ νγ88 (014 Αἰ θοῦ. Ἀπ 
ὅλ] (Π6 βοὴ οὗ Εθϑᾶ οὐ Ὑἱ} 18 ὈΓΟΙΏΓΘη [ὁα 6 ἐχροάϊμου], ἃπα τγθηΐ ΟΥ̓́ΘΣ ἰο 
[ραϑβϑᾶά ουὐϑγ ἰηί0] βμθοθοπι : δπὰ (ἢ τπθῃ []Ἰοτά8] οὗ βῃθοῖθηι ρὰΐ {Π6ῖν ΘΟ ἤάθηο9 

2 'ὰ πη. Απά {Π6 0 πρϑῃΐ ουῦ ἱπίο {86 Η6]ἅ8, ἀπα σαι μογθα ὑΠ6 1} νη γαγαβ [Π6]4 ν]ῃ- 
456}, δῃα ἰγοάθ ἐῤ6 σγαρθξ, Ἀμλα τη8616 ΙΩΘΓΤῪ [ργϑραγθᾶ ΠΡΡΥΟν ΟΜ Δηα τγϑηΐ 

28 ᾿ἰπῖο 86 Βουδθ οὗ (μϑὶν ροᾶ, ἀπά αἰὰ ϑδαὺ δῃὰ αγίηϊ, δα ουγβοα ΑὈϊτμλθίθοιῃ. Ἀμπάὰ 
881] 16 βοιι οὗ ΕὈδα βεϊ4, ΥὙ8ο ἐ8 ΑἸ Ί]θος, δπὰ ψγοὸ ἐς ΘθοΒοι, (πᾶ γὸ βῃου]ὰ 
ΒΕσν ἴα ἢ ἐδ πού ὧθ (δ [84] βοὴ οὐὗὁὨ Φοϑγ 088) ἢ δῃὰ [ἐξ πού] Ζθρυ [ιἷ5 οῖοοσ ἢ 
ΒΕΓΥΘ [Π6 τηθῃ οὗ Ηδιιοῦ (Π6 ἔδίμοῦ οὗ ϑδῃθοῦθια : [ὉΓ ὙὮΥ ΒΠΟΙ]α νγ6 βοῦνθ ᾿ΐτὴ ὃ 3 

29 Απᾶ που]ᾶ ἰο ἀοἀ {818 Ῥ6ΟΡ]6 ἸοΥΘ ὑπᾶθν τὰν Βαπᾶ ' {μ6η ψου]ὰ 1 Γοηλουθ ΑὈἰπ)- 
80 Εἴθ}. Απᾶ [ὸ βαϊὰ ἰο Αδίμιθίθοι, ΤΠ γθαθ6 ἢ [}1π6 ἈΓΙΔΥ, δηα οοσλα οὔ Απᾶ 

ψΉθη [Οὐἷδ : πβ6}} Ζθθυ] (86 σαϊὸν [ργϑξθου] 
[6 δοῃ οὗ ἘΡθα, [8π4] 18 ΔΏρῸΣ νγαβ Κὶηα]οθα, 

οὗ (δ6 ΟΥ̓ Ὠραγὰ [86 τογὰβ οὗ (88) 

ἘΚΧΊΤΟΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΘΑΙ,, 

[1 ας. 26. --- 2. Κσπ.: : αι. ἱποοηεπιοάϊ,; ἐο Ἀο ἀϊδεάνδηιεφο."" Οἷ, ἐῃφ Οαιιταδηίαγ. --- ἘᾺ.] 
[2 γον. 28. ---ἣξ Ὑσετε : πὶ ΜΚ βῃουϊὰ τὸ βοστοὸ Ὠίτη, ποῖ" Το γοσϊοη οὗ ὭΓΤΟΝΝ δὲ ἰδο οῃὰ οἵὗὨ {116 δοωίοθοο, 

ἴλΆτκα (6 δρΟΘ ΚΟΥ 8 ᾿πάϊρστιδίίοη δὲ ἰδ6 ἐπουκῆς οὗ Βῃθοθοτα 5 βασυίηρ ἃ ϑοὴ οὔ Φαγτθῦ8,. --- ΤΆ.] 

[8 ἵατ. 29. --- ΤΟ ῥσοηυππείδοη ἋΡ} (τἰθὰ βοχ0}) 15 μοσῆδρα ἀεαϊχυσά ἰο κἷνο ἰο ἐμὴθ ἱπηροσδενγο μἱϑὶ ἴοστω [δ 

κ΄ τεηκιπεοίΐης εἴδεϊ οὐ ἐμθ οοάϊης Σ -- Τουπὰ πιὰ ἰδο οὐδόν ἱπιρογδῖῖνο (ἸῸΝ), Ὀπὲ οὗὨ πο "Ὁ γοτῦδ ἀο ποὲ 
δ. ΟΥ Ἐναὶα, Θγαπε. Ρ. δ11, ποίο. --- Τπ.] 

ἘΧΈΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ,. 

γεν. 22. Απὰ ΑΡίγοθθοι μοϊὰ σιαγ. ΤῈ 
ΓῚ Η "» ἰν ὨΡΓΓΘΟΓ 8878 ποί, “16 τεϊρποὰ" (Ὁ 3)» ΟΣ 

“86 ταϊοὰ (2), ναὶ “051: ΑἸίταοίθοι τγαῦ 
ποιμίηρ αὶ ἃ ἾΘ. Ηρ ἰδ οὶ δοκπονϊοαροα οἰ πο Υ 
88 ἃ Τρ Βυ] ΚΙΉρ, ΟΥ 88 ἃ τι] ΑΥΥ οὨϊοδαίῃ οὗὨ 
ἴ6γ86]: 6 8 ΟὨ]Υ͂ 8 ὈΒΌΓΡΟΙ, Ὑ Ποτὰ [18 Δ ΠοτοΠἴΒ 
δυο οἰοῖμοά τὴ αἰτοραῖθα ρονσογσ. Απᾶ ἱπουρῇ 
δῖ ΔΕ ΒΟΥΥ 18 βαϊὰ ἴὸ αγὸ Ὀροη “ΟΥΟΙ [βγϑοί,᾽" 
[4 ἀο08 ποῖ τηδϑῃ [ἢδὲ ᾽ξ οχιοπαθα οὐοῦ [Π6 ὙΠ0]6 
πδίίϊοη. Πα ΒΙΒΙΟΤΥ ΒΠΟΥΒ πα: ἢ18 ΔΌΓΒΟΤΙΥ ἀϊὰ 
ποῖ ἐχῖοπα θοσοηά ἴῃ6 ΠΑΙΤΟΥ οἶτοὶθ οὗ [6 πιοπη- 
1119 οἵἨ ΕΡὨγαΐπι. Ἐοίδγομοθ ἀπά σοηϑιθγ Π!]0η 
ψοτα ἀου Ὀ.1658 μαϊὰ Ὠΐτη ἴῃ πιοτὸ ὀχ πα θα τ ρΊΌΠ8, 
ἴογ 1π6850 πο0 Μω ἀσοοπιρίϊ, τ ποῖος ἱς Ὀ6 χοοὰ οὗ 
ΕΥ]], ΟΥ̓ΘΡ {8118 ἴ0 σοτητηληά. 

γον. 338. Αὐὰ αοἂ βδοῃῖϊ δὴ οΥνἱ] αρὶτὶὶ. Ετοηά- 
εἰΐρΡ διθοης (ἢ6 νι ίῖοκοά ἴβ ΟἿΪΥ ἃ ἰϑᾶρτο οὗ νἱοθ 
Δρδιηδῖ Οἴμογβ. [Ἃἡ 1086] ἰξ οδῃποί βίαῃα. Ὑ]οΚ- 
βάποβδ, δαγβ Ηθδβίοα, ὑγοραγοθ ἰἴ8 οὔτ ῥα ἰβητηθηΐ. 
ΑἸΠΙΘ] ΘΟ ἢ, ἰζ Βροσηβ, γι ]οὰ ἸΠΓΟΘ ΥΘΆΓΒ ἴῃ Ρ6806. 
ΡΙΠΔ τ ρ ἴῃ 1018 ΠΟΌΪΟ ἰγοδῦβο ὁπ ἴΠ0 ρὰ οὗ 
τς ΘΙ ἱπ 50 οἴδθη ἀοϊαγίηρ ἴΓΠ6 τοῖα οι ἀπ 
ἴο απο, πᾶ [Π6 στοππά οὗ ἴδ ἱπ [Π6 νι ἱκβάοηλ οἵ 

1.Κ5ᾺῸΑ δοιωοίῃίης 6 πιοδηΐ ποῖ οροτγδῦθα ὑροῦ ἐὯ6 10- 
κοϊοοεῖμδὶ Ὠδέμσο ((ὧαΣ Οεἰδεῖρε Ἠΐτδεπ) οὗ τηδῇ ; ἱδοσζείοσζο, 

Ῥτγογίάοποο, το! Κποῦγα [06 Ορροτίιπο τηοπηθηῖ 
[οΥ μι πἰβαπηθηῦ. Ἡδθτο, 88 ἴῃ ΟἾΠΟΥ Ῥαβδαροϑ ἡ ΠΟΥΘ 
ἰ6 ΒΡΘΔΚΒ8 οὗὨ ὑπΠΟ] Ὁ Πηθπ, ΟΥ̓ ὨΔΓΓΑΙΟΥ ΠΑΠΊΘΒ [ἢ 0 
τοσοιῃροηβίηρ ἀοἰγ ΕἸο πὶ, ποῦ Φεμβοναῖι. ἘΠο- 
πἷπη 86 η 48 [6 ΟΥ]] βρί γί: οἵ ἀἰδοογὰ διηοηρ ἴοι ; 
ἴον 16 υπάονδιίηρ' Αγ ὈΥ ὙΥΒΙΟ]} δῖα ῥα ΐβίια8 ἵν 
Βα, ἰ5 στουαπάρα 1 [πὸ ΥΟΓΥ παΐαγα οἵ {π0 Ποῖ. 
1 τσ μὸ 1Π6 ἀοϑεστιοοη ΟΥ̓ {π6 ιιδιῖςς ἀπὰ ἔτι ἢ 
οὗ το ἀϊνίπεο σονογηπιθηΐ, ᾿ἢ νου ἢ] 65 5Π685 οβοδροᾶ 
118 ΓΟΟΟΙΏΡΟΏ56. ὙΠ ΤΊΟΓᾺ] ηΐνοτδο 18. 50 ΘΟηΒ[- 
ταϊοὰ 848 ἴο ΘηΒΏΓΟ ΟΥἹ ἔγα [8 ἴο0 6Υ1} ἀςοά8. ΤΠ 
Θχρογίθποα ὑγἶο ἢ ΒΕΓ Ῥγοθθητθ 186} δ ὁπ6 οὗ [80 
τηοϑῖ ΘΟΙΠΠΊΟΝ ἱῃ [ἢ6 ΠἰβΙΟΥΎ οὗὨ δίδίθβ δηὰ ἱπαϊνἰἀ- 
τιαἶδ. [{ 18 ἴῃ6 ἴγρ6 οὗ Δ}} πιηπαίαγαϊὶ σΟὨΒΡΙ ΓΑ οΐ6Β 
δραΐηϑιὲ τὶρῆ, πὰ οὗἩ τποὶν ἰβδῖιθ. [0 18 ΠΊΟΥΟΟΥΟΓ 
ἀοπιοπείγαῖνα οὐὗἁὨ [6 ρογίδος οἰθασηοδβ τυ ἢ ν Πἰ ἢ 
της ἀἰνῖηο ρονογηπηθηῖ οἵ [ἢ 6 ψου]Ἱὰ 18 ρρσοποηἀοὰ 
ἵπ ἴΠ6 ΒΟΟΚ οὗ Φυάροβ, {πατ τΠ6 ΤἈ]Ππρ' οὖξ οἵ νἱοθ 
ΤΠ 1Έ56 1, δηὰ {6 ΒιΟρ μὴ πρ ἀρ ΟΥ̓ ψ]οκοάποβδ οὗ 
1π6 παίιταὶ βουγουβ οὗ 105 οὐγῃ δάνβδηζαρθ, ἈΓῸ ΓΟΡ- 
τοβοη ρα 88 ἴΠ6 δοίίοη οΥὗἁὨ δῇ οΥἹ] βρὶγῖν βοπς ὈΥ Ε]ο- 
δίπι.Σ ΒΒΘΟΠΘπ, ΠΟῪ 866 Κ8 ἴο ἀθαὶ σῖ ΑὈΐπιο- 
Ἰοοῖ, 48 Ὠογοϊοίογ ᾿ξ μοὶροὰ ᾿ΐπὶ ἴοὸ ἀθ8] τυ [06 
Βοη8 οὗ Οἰἷάεοθ. Ττοᾶϑοῦ Ὀόρδη, δῃηὰ {το ϑ0ὴ 
οηάϑ, [Π6 σΔΙΑΒΙΓΟΡ᾿Θ. 

Μεγ. 94. ὙΔΒαῦ (8 νἱ᾽ο]οθμοθ. , . .  σοΐϊχλ 
δοῶθ Βοῶθ. πὸ ἱποίοϊ ἃ Ὄχργοβϑίοη οὐ (ἢ6 

ὩΔΙΕΠΟΡ ἃ ἀϊδροιϊ θη, ὨῸΣ γοῖ ἃ ἀδῃιοῦ."" ἨΗοίηδηη, διλγί 
δειοεῖς, Ἰ. 109. 
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Ἰδοῦρδι, ἤτοι ὃν ΜΊΩΡ, δυὰ τπὸπ ὉΥ͂ ὈὉ, ἀβδνα μρθ τις ον ““Ὑπθοη ὈΔΙΌΔΙΥ δηὰ ἱπηπλογα! εν 

δΟΓνΟΒ ἴο γίνε ἰξ δ ρ 8515. ΤῆΘ  Ποὶς ΠἰΒΙΟΤΥ͂ 18 
τοϊδίο! 50. ἔμ] Ὁ, ΟΠΙΥ͂ ἴο δοῦν [βγϑοὶ πὶ τΒοτο ἷ8 
δι} δ Τρ ἂν τοι δα να πα 51|ς6, -α ([ἢδὲ δ᾽ π ὈΘΑΓΒ 
΄ μι] δὴ μιπίϑ!βεηῖ. Βοοά οομηθ8 ΒομλῈ ἴο 
᾿ΓΟ ΟΓΟΓΝ 45 σπ}. ὙΠΟ ἀϊὰ ανοῦ ὄὀχρογίοηοε τἢϊ8 
τθοτα ἰοΥΪγ τη ἴδγαοὶ [9 } , θὰ 10 δεν ΗἸπὶ 
ΜΠῸ γγλῸ8 τθῦγὸ τῃδη Οἰάοοη πὰ ἢἷ5 δοῆβ' Τῆδι 
σι ἰςἢ {Π|6 ΠΑΓΓαῖνα Ἔχ 5 85 σομηςς οἡ Αὐΐπι- 
οἰες ἢ δαπὰ Θῃθοπ οι 'π ἴπ6 σουγβα οὗἁὨ ἴἤγθα Ὑϑϑγε, 
1ῃ6 ἰπΟΓΥ οἵ τῃ6 ποῦ]ά, 8. παι 8 1|Υ (Ὁ Π1δὰ 
τῆτου μὰ ὁδητυγίοβ οἢ ἴῃ οκ 80 οτοὰ, “ Η:5 ὈϊΪοοα 
"Ὲ οὔ 8 ἀπ οὐ οὐγ σμάγοη ἢ ΒοΙΒ ὅγε ριη- 
᾿πποὰ, ΑὈΠπΟΙΘοἢ δηὰ ΘΠοοἤο ; ἴοσ Ὀοῖῃ 8δζΓὸ 
ΘΑ]ΌΔΙΥ χπ}τν. δὸ ᾿Ἰκεπῖθα Ὀ01ἢ Φογυδαίοῖα δυΐ- 
(γοά, δηὰ ἴμ6 δπμίγο ὑγ ψἱΐς ΕΑ τ͵ϑ δρ- 
Ροϊπιρά. 

ον, 25. Αμὰ ἴδογΥ᾽ Ἰαϊὰ διηνιιθοδδο 1ῸΣ Ὠίτη. 
μαι ἰτ ναὶ {Πππ| σᾶνο ἱπηπηοάαῖο Οςς 510} ἴογ αΪ5- 
οογά, ἰ5. ποῖ οοταμημπὶςλιοα. Βας ϑῃθοδσα ἰουηά 
ἐμαὶ ἰ μαά ἀοοοϊνοι δ.  , ἰη τπἰπκίπς ἐμαὶ Αὐΐιπο- 
Ἰος ἢ Β οἰσνδτίοι νου] τααΐκο ἰἰ5 ἢ τΠ6 Υἰγῖα 8] ΓΌ]ΟΓ, 
11 πε (Ἀ]16π ἱπίο τπ6 δηὰ5 οὗ δὴ ἰγσοῃ ἀξεβροῖ, 
δυιΐπεῖ πο πιὶ ἴἢ6 ΘΟΥΔΓΑΙΥ ἀπά ῥ]οαϑυγοϊονίηρ 
ΘΟ ΠΟ 5. ἀἸὰ ποὺ ἀφο ΟΡΘΠΙΥ ἴο στἶβθ., ΤΉΘΥ 
Γυδοῦῖοα {πυγοίογα ἴο Ὁπάογμαπαι ἃ δι γα οτΒ ἴοὼ 
τηλ Κα ἰπὶ οὐϊου8. ΕῸΓ ([Π6 τοὺ ογίοβ σοιηταλ θα 
ἔγοπι μίϑοοβ οὗ συμοθαὶπηθηῖΐ Ὀοςοῖηθ ΡΟ ΟΩΥ [η- 
161}. 1016, ἀῃὰ [411 τλογοουοῦ ἰπῖο Βαγπιοῃίουδ οοη- 

ποούου πῆ τπ6 οχργοββίοη “ὙΞΡ, ΠΥ ἄδαϊς 
ἰΓΟΔΟΠΘΓΟΙΒΙΥ "ἢ (Υ6Γ. 28), ἩΒΘη ΤΠΟΥ δὰ τοραγάϑα 
85 σαττίοα οηἡ ὉΥ ἴπ6 ΒΘ ΠΘΟ μου ῦοθ, αὶ 1ῃ δυο ἢ 8 
ἸΏΒΏΠΟΓ 88 ἴ0 Ππ8κ6 [61 ἜΠΗ ἴο Ὀ6 ογάθγοα ΟΥ 
ἱποτὶμαῖοὰ ὈῚ Αδἰπμοίθο, Πγοῦμ ἢ τθοη Β6 δὰ 
Ὀυροσοῦλα 8 πιυγάσγου ; ΠΟΥ Ομ] ΠΟΥ τλδῖὸ ἢΐτὰ 
Βόοπὶ ἴοὸ Ὁδ ἃ τοῦῦοῦ δηὰ ἰσναγιηδη. Βιι 
Αὐἱπηεϊοςἢ τοσοϊνοα ἐπι  μθῆοο οὗὨ τῆς ἀοοοριίοῃ. 
Ἡδποεοίοτγιι, τπ6 Ρϑᾶοθ Βοϊνγοθη [Ποῖ νυ δ8 ὈΓΟΚΘΗ ; 
δη ΡΟΟΡΪΘ διιο ἢ ἃ8 δύο ΠΕΙῸ ρογιίγαγθὰ, Κποῦν ΥΟΓΥ 
γψ ὁ}} τπδὺ πον ἰδ 5 Ὦπ)6 ἴοὸ ὃὉ6 οπ {πεῖς στ 
ΔιΑΪΠ81 680}} ΟΝ ΘΓ. 

γοτβ. 26-28. Απὰ 6241] Βϑῃ-Ἐοᾶ σδῖθῶθ. Αἢ 
δανθηταγοῦ, ΡγοῦδυΪν 4 ΘΠΘΟΒοτηἶθ, ΠΟΒΘ Ὡδπιο ἢ 
τΠΔ 08 ΔΓ ν ὌΧρίθυβοϑ [Π6 ΡΟΡΌΪΑΓ σΟΠ ΕΠ ρῖ 

ηἴο ὙΠΐσἢ {πῸ Ὀγαρρατγὶ δ ΒΟ] ΘΠΠΥ (0]], αν την 
οοπη6 ἴο {Π6 οὐ τν τὴ Πἴ8 [0] γογβ, 1116 ΘΒ ΟΠ ΘΠ 08 
τθουχῶὶ (δῖ ἱπ πὶ {ΠΟΥ Πδὰ ἰουπὰ 8 ῬΑΓΙΥ-Ἰ ΘΔ 6 Γ 
0 οου]ὰ ῥτοίθοι τποπὶ δχαῖπει Αἰτηθϊοοῆ. Αο- 
σον  χ]ν, ΠΟΥ μά τοῖν νἱηῖαρο, οοἰουγαῖοα {Ποὶγ 

Βαγνθθύβοπιθ ὙΪ δοησβ οὗἉ τοὐοϊοἰῃς (ΡΤ), 
δηὰ τΠοη οὐκογνυοὰ ἴῃ οἰ δίΟΙΠΑΓΥ Βδοιῆς] ὑδη- 

. δὲ ἐπ ἴΠ6 ἴορ!ο οὗ τπεῖς γροὰ. Το Παυτδῖνθ 
866 Κ8 ἴὸ Ἔχ ἶδῖς τ[Π6 ἀταπιαιὶς σοη ταδὶ Ὀοΐνγοθη [ἢ 6 
Ῥγοβοηῖ ὑπ θην δη]οντηθηῖ δηᾶ [06 Δρργοδοπίπς 
τοῦτ 016. ἰδθιι6, τὴ6 Ὀγούοηξ ὈοΪάη685 δηὰ ἴἢ6 Βι}δο- 
υοηῖ σονγαγαΐςο, [ἢ 6 ἵπσ Ἰυχυγυ δηὰ τἰ6 ἐπι- 

πάΐηρ ἀοδῖ ἀπ ἀοδιγιοῖίοη. ϑᾳοἢ βου ῆςῖ4] 
αδῖ8, ΡΑΥΓΟΌΪΔΓΙΥ 88 οοῃποοῖοα ψ 1} [86 το ρὶ6 
οΥ̓ ἴΠ6 ““Οονοηδη-οα," ψόογα 4180 Κπόῦσῃ 6Ϊ56- 
σι οτο (ο΄. Ζίοη. ΠΠαἰίσατη. ἵν. 5. ΟἹ 11 “ ΘΟΥ̓ΘΏΔηἴ- 
ἴδαβι᾽᾿ δἱ Ερἤοβιβ., οὗ, Καὶ. Ε, Ηουμδηη, Ζ.. Α. ἀεν 
Οτίεολεη, οἀ. διατγὶς. ὃ 66, 4).- Αἰηοης 4}1] πβοῃβ, 
ΒΔΥ5 ΑἸΒΘη 608 (ἸΪὉ. Υ. Ρ. 192), ΟΥ̓ΟΤῪ ΤΏ6Ὰ] Δ 8 ΤῸ- 
ζοιτοὰ ἴο ἀοά, ἀπά Ηδθ να ῃοπογοὰ ὙΠ βοηρ; δηά 

Γαΐβδο, Βυς [π686 ΤϑαβίοΒ πῃ [Π6 τρηρὶθ δὶ 
δμεοβοπα δὰ πὸ τϑουσὶὶ οὨ τε] ρίοη. Τὸ τπὸπὶ 
ΔΡΡΙΐΪε6 τὶ Ῥ]αΙΔσοῖι 8808, ἴῃ [86 ἱηἰγοἀποίοη ἴ0 

1 [1)ὸ δαυΐδον, ὮΥ τες Β.π (0οά) Ἰποίολὰ οὗ ἐγδὩδ- 
Ἰδίως ἰἐ δα 'ο ἀϊὰ 1 ἴδ ἰοχῖ, δοοῖηβ (0 ἰπιπιδϑ ἐπδὲ ἰδ 6 
016 Ὠδῖῦθ, 6821] Βο: -Εδοὰ, τδα ῬΡοζῇδρο ἴθ οχργοδαίος 

οἵ ευϑεοασοοΐ οουίοεαρί. Θααί, ἴοι ἘΣ), ἴο δΌδος, ἰο 

τηπκοῖντοβ ἴυ πίηο, [6 Ὀαπαποῖ οΟπι65 ἴο ἃ 
ἀἰπαϑδίτουβ δηὰ. Ὁ ἔπσπηοα οἵ νὴ τῇδκο {{π656 
ΤῊΘΏ ΓᾺΔ} δῃὰ ποῦ] .55. Τθδὶ τσ ἢ ΤΟΥ Ππδὰ 
ἈΠογῖο Κορὲ βοογεῖ, ΠΟΥ ποῦν ἀΐν]σο. Μα)εάϊο- 
οἢ8 δραϊπϑῖ ΑὈϊπιοοοΐ. παῖ ποι βοῖνοα ποαγά. 
ΤΏ βοθπα ΘΠ ΌΪ68 18. ἴ0 ἐδπιδίο δες τΠ6 ΡΟ] 1- 
ἰςδὶ πϊβίοπι οἵ ἴμ6 (Οτ τ πΐδη Τγτδηΐς ΡΟΣ ΔΏΘΕΓ, 
ΨΏΠΘη 6 ἰογῦααθ δοςῖδὶ ἰκαβδίβ ἴὸ 8 Ορροῃεῦ. 
ΤῊ δρϑος ἢ οὗὨ τ Ρο]σοοῦ (ὑ4δ] ἰδ ἐβρθςῖδ!ν τὸ- 
ΤΏΆΓΚΑΌΪ]6. ΤΠ ἐρίβοαςα ἴθ ἩΔῖσδ [Π6 ΠΒΥΤΔΙΟΓ δ0- 
παῖ πιβ 0.8 νεῖ τἢ τἰνὲ αἰνηα ἡπάρτησηςϊ οὐ Α ὈϊπΊδΊ ἢ, 
αἴογάς δὲ τς βϑι)θ {π|)ὸ 8 ρίδηος πο ἴῃς διά 
ΒΡΓΪηρ5 οὗ ρο τς] 116 ἴῃ 8 ΟἸΤΥ Κὸ ΘΒΟσ σι. 

Τιοὺ τὋ δϑόσνυο ἴδ τηοϑὰ οὗ Ηδτοοσ, ἴ86 ἔβέμον 
οὗ ΒΒδοδοιη. Τὴ) δΔροβίδϑυΥ οὔ [ὀγϑοὶ, αδἴον τὴς 
ἀδϑῖ οὗ Οἰάοοπ, ἱη δ΄ῆοομοιι τοοῖς [116 ἴοτπη οἵ ἃ 
οονοηδλπηΐ δηϊογοὰ ἰπῖο π|ιτἢ (ἢ τοπχαϊηΐη:" δῖ θη, 
ΤΠο οοηϊγαβὶ θεῖτνθοη Βοδι βοηΐθη δπὰ τὸ τοὶ ως 
ἴου5 ᾿ἰ6 οὗ 1βγ86] ννἂβ ἰου πάρα ἴῃ 6 δχ βίοηςε δηά 
{Π6 σμαγδοίοσβ οὔ Ὡδίοηδὶ δηὰ Ἰοολὶ ἰάοἱ ροὰδβ οΥννῦ 
ἀσαϊησῖ [6 ἴγταο αοὰ οὗ ἰβγβοὶ. ΤῈ σουθῆδηϊ Ὀ6- 
ἴννθθ [86 ΒοΔΊΠΘ δηὰ ἴἢ6 δροδβίδίθ ϑγβο 1165 ἴῃ 
ΘΠ ΟΠ οῖα, θὰ ἰτ8 Ἔχργοβδίοῃ ἴῃ [6 οἰοσἤοη οὗ 
Αὐϊιποϊος ἢ ἃ5 Κρ, οὐ ἴΠ6 στοπηά ἐμδὶ οἡ 186 οὔθ 
δὴ ἣθ τδῈ δ οι 8 ὈγΟΙ ΠΟΥ, δη ἃ οὐ 86 οἵδιοῖ 
Οἰάθοη᾽ 8 δοῃῃῆ. 7 μ͵5 σουνθηϑῃϊ Ποῦ Ὀγεδ8 ὰρ. Τ δὲ 
ὙΠῸ - ποαῖοα 84] ργοηυῦποοθ ἴΠ6 πογὰ: δὐξη 
ΑΙ ΘΙ θο ἢ 15. 851}}} ἴοΟ τ οἢ οὗ ἴβγβεὶ. “ΒΥ πμδῖ 
τί σδς,"" ὯὨΘ 5 γ8, “" ἀοεβ Αἰ θο ἢ οοτηπηαπὰ οὐγ 
ὨοΙΔρΘ 1 18 ἢθ ποῖ δἰ σαγὲ 8}}}} ἃ δοῇ οὗ Φετιῦ- 
Ὀδ8], τὴ6 ΘΏΘΙΩΥ οὗ οὔὖν χοῦ 1 ΤὍΠα τοβεοῖου οὔ 
Ποδιοηὗ8η) τηυδὲ θ6 τηϑάο Ποϊμῃρίοῖο. ὅϑΒοοποπὶ 
πιδὲ ΠΟ]ὰ ἴκβι ἴο 118 οὐνγῇ δησοβίογβ.υ ΤῈ ἔπι] 16 
ὙΠῸ γᾶς {Πεῖγ ἀσδοοηῖ ἴτῸπὶ ἴδ ποδί ΗδΙ)ΟΓ 
αεη. χχχίῖν.) ἔ. 6. τἴοβα γῸ ἀδοῖγο ἴὸ Ὀδηβἢ 4]] 
το εἰ ἢ ἐγδαϊομβ, αυσδὲ Ὀ6 [06 πιδβίογβ ' Τῆς 

οἰἶβργίης οὗ Ηδιηιοῦ, τἶἰἰὸ ΒοϑίΠοΠ ΡΤΟρΘΠ ΤΟΥ, τηπϑῖ 
ποῖ ΒΕΓ ἴπο ἀοβοθηάδηϊβ οὗ Φδοοθ! ὙΠ η τῇς 
Τγτϑηῖ οἵ δίογου 3 βουρᾷς ἴο τγοῦν ΟΥ̓ ἴῃ6 Ἰηθυ- 
θης6 οἵ ΑΥὐνοβ, 6 θχρϑ ]οὰ ἔγοπι [16 οἷν [6 ὍΟΓ- 
8ηΐρ οἵ Αἀγαβῖιιβ, {πὸ ρυπαϊτῖνε Αὐγῖνο ἤθτο. Τδαῖ 
νγ85 ἷ58 ΨΥ οὗὨ ἀφο ρ Πἰπη5 6} πάρα ἀθηϊ. 
16 Ὧ6 Ὡοῦ ἃ 80 οὗ Φογυῦθ 88) ὃ δια ἐβ τοὶ 

ΖΟΌΙΩΙ Ἠΐδ ονόσοϑοσ  Ζοῦυϊ, τῆὸ ἴῃ σοῦ. 80 ἰὸ 
Ἑ“ἈΠ16ἀ 86 “ργείδος οἵ ἴς οἰτΥ,᾽ νγα8 ποῖ οὗ τῆς 
ΡΑΓΓῪ ὙΠῸ ΠΟῪ ἔδηβιοα, Ηδ ον] π}γ θα] οηοὰ ἴὸ 
1Π6 βγβο ῦε8, το, Ἐπουρἢ ΠΟΥ Δα τηδὰθ δ οουε- 
πδηΐ ἢ τπ6 ΠοΑΙΠοπἶδπὶ οὗ ΘἤΘΟΠ Ια), ἸΤΟΓΘ ποῖ 
ὙΠ ἶν το ϑόγνο ἔμὸ σπ]άγοη οἵ Ηδηοσ. Ηδ ὃο- 
Ἰοηροὰ τὸ {16 ὈΡΡΘΓ διπ}}1 165 οὗὨ 1Π6 οἰΥ; δῃὰ (δαὶ 
ἴη 8 ἀγα κοη δι δον, ἀἰβο]οδῈ8 [6 ἸάδΆ τ0)81 ἢιέ 
χὐδ᾽ τησϑὲ Ὀ6 ον ονπι, “ ὈθοΔα86 Α Ὀὐπλοὶο ἢ 
100]. : 

ψόοτβ. 29, 80. Ἄεγβο 29 σἷνοϑ {πΠ6 ἔΌΓΓΠΟΥ Βροοςὴ 
οἴ Οδδὶ ἱπ ἃ ὑοτῪ υἱν!ὰ δια ἰογοῖ Ὁ]6 τηδῦηοτ. “0 
παῖ δοζὴθ οὔ ψουἹὰ σίνο δὲ ῬΘΟΙΪ6 πο ΓᾺΥ 
Βδιηδὶ [6 ψου]ὰ ΓΙ αὐυἱοκὶν τόσον ΔΌΪτη6- 
Ιθο!  ΤῬΤῇαῖ ἰδ αἰγοοῖοὰ ἀχαϊπδὶ Ζεῦ]. ναὶ 
(,88Δ] πιϑϑῃδβ, ἰδ, τμδὺ ᾿Γ 6 ΘΓ ῥγοίδςϊ οὐ ἴδ εἶτ, 
τ ΤΈΡΒΙ ἱδ, 6 ̓ Ῥου]ἀ τηδ κε διοῦὶ τοῦς νεῖ τ ΑὈϊπ- 
οἷος 

Απὰἃ δ6 πβαίἃ ἴο ΑὈἱσΘΊΘοΌ, Τησύϑδδο ἐδ 106 
ΔΙΊΩΥ, δ ἃ οοζθὸ ουῦ. Οδ4] ἀοθβ ποῖ δεῖι 8 }}Ἐ}} δ ν 
τηἷ8 ἴο ΑὈϊπηοίοςῖ, ΠΟΥ ἄοοθβ δ οδβο ἰτ ἴὸ ὃθΘ βα!ή 
ἴ0 ᾿εἶπι, 85 ἸΊΔΗΥ Οχροδίϊογβ {πη ΚΚ, Τ0Γ ΑὈἰ πο θεὶ 
ΠοδΥ8 οὗ ἰξ ἔογ τῆ γε πὸ τὰτου σῇ Ζοῦυ]. [κ ἰδ 
ΟὨΪΥ 8Δῃ δηϊιηδίοά ΔρΟΒΊΓΟρ]Θ ἴὸ Αἰ τμ οί θοΒ, ἴῃ 
ἢ ον ΟΔ41 ὈΟΔδΟΠΡῚΥ οΒδ]]οησοθ ΑὈΐϊπηο]θο ἢ ἴὸ 
Ἰοδέϑ, τβϑϑὴβ ἰοαδΑΐες, Θοικοηΐυδ. 2εΣ.; Βεπ- Ἐδεά, ϑοὺ οἵ 
δ βανο. ΟΥὍὨ τες. 18. σῦοτο οξῆδπι δροδῖκδ οἱ Αἰνἐπιοὶεο ἢ δὲ 
8 βοὴ οὗ Οἰήοου 8 Ὀορῃάπομιδ. -- Τκ.} 

4 (Οἰδιοηοθ. 866 Ηοτοὰ., ν. 61, δῃὰὰ Οτοῖ, Ἠΐσι. οἱ 
Οτεεες, (1. 88, δεᾳ. --- ΤΕ.] 
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ΒΟΥΒΟῚ ΜΠ} [δῇ τ ἢ στον ἔγοῦι ΠΟΥ ΟὟ ΘΧΟΙΟ- 
ἰοῦ. Ὅηο ψοπάογβ ἴ0 866 16 Κίπα ρμολβδηΐ 5Π|ὴ 
ἢ ἨΪ8 ΟὟ ΒΠΕΚΟΊ --- ΤῊΒ ΒΑΜΕ: ΗΟΥ οοα] 
ΑΒἰ πιο θο ἢ ἤορο ἴον βάο! τ οὗὨἉ τῃδπι, τυ βοιη πα Βαά 
Ἰηδὰθ δῃηα οιιηα ΓΑΙ ΟΓΒ ἴ0 18 ΓΔ {Ππογ᾿ ὈΪοοά 1 ΝΟ 

ΤΌμδγο δἰ! ἃ5. ἢ ἢΘ ὙΘΙῸ ῥγοβοηῖ. Τἢθ ἰη- 
ἔπ τς οἵ δῃοσίοιῃ, Ὀούγοοη τποῖγ ροϊδιϊοῃβ, 
ἀουθεϊοβε πρρ αι ἀοὰ 44], ποῖ δὰ 186 ἀδ848] 
εἴξοοις οὗ ἐπ ΟΙ ἀθηΐηρ ἴ6 ποι ολῖϊοα ογαῖοῦ. Βαΐ 
1818. ἀγα πίκοη ἢ] ατίο τοβατοὰ ἴῃ τ6 πίη οὗἁ 
ΘΟ ; ον ἰδ τοδοῃοα τ[Π6 δαγβ οὗ Ζοῦυ]. ἩΗΐΪ5 
ΒηρῸΓ ΚΙπαϊδὰ ; [0 Πιἷβ οὐγῃ ονοτττοῦν, ἢ6 ἸθατηΘα, 
ἯΆΞ ἴὸ Ὀ6 οοῃῃοοῖρα τ τΠ δι οΥ͂ ΑΙ ΘΙΘΟΝ. 
ΤῊ παγτδῖνο, ἰῃ 118 ΘΠ ΓΒΌ]6 δἰ πα ΡΟΣ Υ͂, ἈΠΟ α 

18 ΟἸεΑΣΙΥ ἴο ἴγβοῦ [Π6 δάνδῃοῖης ῥγορτοϑδ οὗ (πδὶ 
ἴαϊλ] ἀοδβίίην, ᾿ἴπ ΠΟΙ ϑρογεῖ ΓΥΓΌΒΟΠΟΓν δη ἃ ΤὌρΘῃ 
αἰβεὶραΐοη, ᾿νοδβιϊηρ δῃὰ θα] ΟΌΒΥ, σοηδρίγο ἴο- ἰζῦπ ἰπ ΟΥ̓] οληηοὶ βίδηα : ̓ς κοάῃρθββ, θΟΓἢ οὗ 18 
ΕΕΊΒΕΣ ἴ0 ρῥτοεϊρίϊδιο ἃ τἱσῃίοουβ ἀοοῦι προ 186 Οὐῃ παΐαγο πα τῆτοῦρῖι τΠ6 σαγβο οὐ (σά, ἰ5 ΘΥΟΓ 

ΤΏΔΠ ΚΠΟΥΒ ΠΟΥ͂ ἴο ὑὃδ ΒΓ6 οὗ Ὠΐπὰ Ππδῖ ἰθ. τησο- 

εἶτγ. Ξ ΒΑΜΕ: ΠῚ Π6 ᾿ποη οὗὁὨ Πθομθῖη 

ΒΟΙΟΠ80]6. Ηθ 1Ππῶὺ παι Ὀδοπ ἀπίλ 1] τὸ ΟΠΘ, 
Κποῦνβ ἴΠ6 ΨΆΥ ἴ0 ὕο ρεγβάϊουβ, απ ὰ 18. ΟἿ]Ὺ εϊ [ὋΣ 
ἢΐθ ἴγυϑὲ (πὶ 18 ἸΤΟΓΊΠΥ ἴὼ ὈῸ ἀδοοϊνοῦ; τ ὮΘΓΟΔ8 
ΑΒ 1] 688, θ651 46 (6 Ῥγϑβοηῦ σοοᾶ, ᾿ΙᾺγ8 ἃ στουπὰᾶ 
οὗ ΓΟ δδβῦγαποο. ΤΠ [ΠΟ {παῖ 18. δ6- 

Πδὰ δϑαπάοηῃδα {Πποὶγ ἴα]86 γοὰ υυτἢ ΤΠ οἷν [Ἀ]56 
Κίηρ, δηὰ ουὖἱ οὗἩὨ 8 δουίΐου!β γόπιοῦδβο δηὰα ἀρβῖσγο οὗ 
βϑεϑίβοτςίου [ῸΓ (πεῖν ἸΔΟ]ΔΙΥΥ δπὰ δοοά, μὰ ο 
Ροβοά τηῖβ ἰγγαηΐῖ, δῃὰ ρῥγοίοσγοα Φοῖμπαπὶ 10 ἢ]8 
ἴἤγοπθ, ἴπ6γ6 τηΐρς πᾶν Ὀδαπ ὕΟΪῚ Ὑγαιυδηΐ ΤῸΓ 
τποἷγ ΠΡ το Δη ὮΟΡΟ οὗὨ 8ιιοοο88; δῖ ηον, 1 
Αἰπιοίθο 6 ἃ νυ ]οΚοα υϑαγροτγ, γοῦ τη 6 ΘΠΘΟἤΠΘΠ)- 
[68 ατὸ ἰἀοϊαίτουβ ΓΑΙ ΤΟΥ. --- ΤῊΕΞ ΒΑΜΕῈ: Ὑ Ποη 
ἴΠ6 φύδητοὶ 8 δορί νῖχι Οοά δηὰ βιαίδη, [Π6ΓῸ 18 ὯὨῸ 
ἀουθῖ οὗ {116 ἴϑβιο; Ὀαὺ ἤθη ὁπ6 ἀοΥ] ἤρπτ8 τ ἢ 
τΡ μὰ ὙὙΠδῖ ΘΟΥΤΑΙΠΙΥ 15 ὕπο γ6 οὗὨ [80 τἰἴΟΥῪ 1 --- 
ΤΕ. 

ἨΟΜΠΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΕΒΑΟΤΥΤΊΟΑΙ, 

. [ΒΡ. Βατ, : ὙῈ6 ῥγοβρογῖ οὗὨ 186 νἱοκοὰ 8. θαϊ 
διογὶ δηὰ ἤοκ]ο. Α βίοϊθῃ Ἵσοῦτι, τβουσἢ ἐξ τὴ 
ἸΟΟΚ ἔαῖτ, σδηποῦ Ὀ6 τηδάς οὗ δὴν Ὀυὺ ΓΟ δι. 
ΑΙΙ ᾿᾿ἶξ 15. υπορχίδίπ; Ὀῦ ᾿]Ο ΚΘ 688 ΟΥ̓ΘΙΓΙ 8 
ἸΒΙΏΓΟ. -- ΤῊΝ ΒΑΜΕ: [Ὁ δὰ Ὀθοὴ ἈἾΥ τπδὲ 186 
δΒΟΟΠοτη 65. ἡπου]ὰ πᾶν ὕδθη ρμἱαριιοὰ ὈΥ͂ ΒΏΥῪ 
ΟἾΠΟΥ Βδαπὰ τπ8ὴ ΑὈϊπιοίος ᾽ 8. ᾿ Πὸν ταϊβοα ἢΐπὰ 
ἘΠ] ΒΕ τὸ {ΠῸ ἸῃγΟΠΟ ; [ΠΟΥ Δγὸ πὸ ἢγαι τπαῖ [06] 
ἴδ6 πεῖσαι οὗὨἨ ἷδ βοορίγσεἍ. 116 100] δὰ υἷγιὶ Ἰΐπλ68 

Αλϊπιοϊοοῦ ἀρρεατα δεζοτο ϑλθοῖοπι. Οααῦε ἀξίας απὰ οχρωϊείοη. 

ΟΒΠΑΡΤΕΕ ΙΧ, 81--41]. 

8 Αμᾶδαδ βθῃΐ ΤῃΘΒΒΘΏΡΌΓΒ ἀπίο Αἰ Π.Θ] ΘΟ ἢ ΡΣ Υ, βαγίπρ, Βομο], 684] (ἢ6 βοὰ 
οὗ ἘΒθεά, ἀμὰ μἷβ Ὀγθίμγθη, 6 οοῦῦθ ἴο ϑμθοβοιῃ; δηα Ὀ6Πῃο]ᾶ, {πο Ὺ Το γ [Θχεϊί6] 

82 186 ΟΥ̓ αραϊμβὺ ἴπ66. Νοὺ ὑμδγοίοσθ ρ ΟΥ̓ πίσμί, ἐμοὰ, δῃᾶ (86 ρϑορῖὶθ ἐμαὶ ἐξ 
88 στ (μ66, ἀπα 116 ἴῃ τναῖῦ ἰπ (86 6] : Απᾶά 10 5}8}} Ὀ6, ἐλαέ ἴῃ {Π6 ΤλΟΓΠ ἢ, 88 ΒΟΟῊ 

88 186 ΒΌ.Π 18 Ὁρ, ἴδοι Β|8]}} σἶδθ δα γ]υ, δηᾶ βοὺ [τον 6} προ (δ οἰΐγ ; δῃὰ θϑῇο]ὰ, 
εσλόη [οτοϊ : 68} Π6 δα [86 Ρθορὶθ ἐπδὺ ἐξ τ Ὠΐπὶ [711] οοπμθ ουὐ ἀραἰηβὺ 
[10] {πθ6, [4π4]} [6 π τααγοδὺ [5884]0] ἴμοὰ ἀο ἴο {θπὶ 88 ἔποὰ 8] Βπᾶ οοοββίομ. 

84 Απὰ ΑδὈίπη6]θοὴ ΓΟ86 ἀρ, δηα 411 88 ῥΘΟρ]6 ὑπαὺ τσεγθ πὶ! ἢΐπι, ὈῪ πίριί, ἀπ ὑΠ6 
8ὅ Ἰαϊὰ νναἱΐ ἀραίηδὺ [πθᾶγ] ϑθθομθιι ἴπ ΤΟῸΤ ΘΟ ραῃΐθβ. Απᾶ 688] {π6 βοὴ οὗ Ερϑᾶ 

γγοηΐ οὐ, δηᾷ βίοοὰ ἴῃ [16 δηίογίηρ [δὖ [ῃ6 Θῃίγαηοθ]) οὗ [6 γαίθ οὔ {Π6 οἰ Υ͂ : δῃᾶὰ 
Ι9"] Αἰ Ιθο ἢ στοβ6 ἀρ, 8πα {μ6 ρθορ]θ (μδὺ ἐσετθ ΜΠ Ἠἷπι, ἔἴγοτῃ Ἰγὶηρ ἴῃ νγαῖῦ 

80 ΤῸΝ ἐμοῖσ ρἴδοθ οὗ διῦθα8}}. Απα ἤθη [οταϊὶ : θη] 88] βαὺν (π6 ρθορῖο, [4π4]} 
ἢ βαϊα ἴο Ζδθρῃὶ, Β6}0]4, (ἤθῦθ δοῦμθ ρθορὶβ ἄονῃ ἔγομῃ ἴπ6 ἴορ [10ρ58] οὗ (6 τηουῃ- 
ἰαῖηΒ. πᾶ Ζθθυ] βαϊὰ υαπίο δἷπι, Του βϑϑδὺ (86 βῃβαου οὗὨ [Π6 τηουῃίδὶηβ 88 ἐῖ 

87 ἰλεν τδόγε τα. Απᾶ Ἕ(Ὑ88] βρακθ δρδίῃ, δῃα βαϊὰ, 866, {πϑγρ [α|οο] οοῖὴθ Ῥθορ]β 
ἄοτγῃ ΌΥ 186 πιά 416 [ἔτοσῃ 116 μοῖραι] οὗ [86 Ἰδῃά, ἀπ δποίμοῦ [0167 ΘΟΙΙΡΑΠΥ͂ ΘΟΠῚ6 
ΔΙοηρ ὈΥ ἴπ6 ρ]αίη οὗ Μοοπθηΐμι [σοπιθίῃ ἔγομι (16 ὙΆΥ οὗἨἁ 1πΠ6 Μαρϊοἰαηβ᾽ ατονο]. 

88 ὙἸδοη κα Ζθρυ] αηΐο τ, Υ ΒΟΓΘ ἐδ πο [Πγ του, τ Πογον ἢ μοι βαϊἀβὶ,  μῸ 
ἦς ΑἸ] θ ἢ, (πα΄ τὴ βΒῃου]α βοσγϑ ἢΐπὶ ἢ ἐς ποῦ (8ϊ8 {π6 ρθορ]β ἐμαὶ μοι Παβὲ ἄ68- 

89 ρἰβεα ἢ ρὸ ουἱΐ, 1 ὈΓΆΥ ποῦν, 8δπᾶ ἢρμῦ σι ὑπο. Απά (88] σϑηὺ οαὐ Ὀεΐογο [αὶ 
40 (νο μεαά οἵ  [π6 τηϑὴ []οσά8] οὗ ϑῃθοιιθη), διὰ ἔθυρηῦ νὴ ἢ ΑὈϊπλθ]θο. Απᾶ Αρβίπιο- 

Ἰ6οἢ οἰιαβοᾶ πἴη), δῃὰ 'ὸ δὰ Ὀδϑίοσθ ἢϊπη, δῃα ΤΏ ΠΥ ΓΘ ονου σον απο πουπάρα 
41 [τηϑηγ [6]] βἱαἰη 7, ουθη απο (μ6 Θηίθσγίησ [επίγαποθ] οὗὨ ἐπ6 ραίθβι Απᾶ ΑΡἱπιθιθοὶ 

ἄποὶυ [τοτμδϊηθα } αὖ Αγυπιδὴ : δα ΖΘΌυ] ἰμγυδὺ ουὐ Ο88] δπὰ ἢῖ8. Ὀγοίβσθι, (μδὶ 
[86 Υ 5Βμῃου]ά ποὶ ἀνγ6}} ἰῃὰ ΘΘΟΒ ΘΠ). . 

ἘΧΒΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ. ὈΠΌΏΒΙΑΙ] ΟὯ6, ἴπ6 ΘΟ ποοίοη βυρροδβίβ, ποὶ [π6 ΠΔΠῚΘ 
Ψοτ. 81. Απμᾶ Ὠ6 δοιηὶ δβοοχοῖϊν, ΓΘ ΓΞ} οὗ 8 ρἴδος, θαΐ τπ6 ἔβοϊ {πὶ Ζοῦα!, Ἐποῦ Κ ἢ “ ῥγαίδοι 

ς τ ΣΤ Σ 06 [}6 ΟἾΤΥ,᾽" σοποραϊθα [ιἷβ Τηθαβῦγο ἔγοπιὶ ΠπῸ οἶτί- 
ΑἸΙΒουσ. ἐμ ἴσαι ΣΤ 2) (οἰ, ΤΠ ὉΠ) 18 Δ χ0η8. Τα ΠΙΘΒΒΟΏΡΟΓΒ ΠΟΙΆ ἢδ Β0ηΐ τηϊδῖ ΠΑτΟ 
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ὐπὸ “4 ΒΘΟΓΟΙΥ " (49 ἴπὸ δορί. δηὰ Ταγχαπι ἴγϑπ8- 
6), δίποθ πα] δὰ ποῖ ἰοδγηθα οἵ τὰοῖγ σοίΐηρσ 

Υοῦ. 86). ον ν6γὸ βῃςο ἢ ἰπίδγσουγθα, ε8 νοῦ. 36 
πα ρ]1|68, 016 μοίτγοθη Ζοῦμὶ ἀπὰ (δ84], 1 Ζοθυ} 8 
οοὐρογδίοη νὰ Αὐϊπιοίος ἢ ἀραίηξυ 88] Δα ὕδοη 
ῬαΡΠΟΙΥ κποση  Νογ ἰβ8 Ζοθι] τὸ Ὀ6 τοραγ θα 88 
086 οὗἩἨ Αἰ ΟΙ ΘΟ ἢ 5 ροπετα β, δὰ 88 ἃ ΘΠ ΘοΠοιαΐ τα 
τη ρΊΒιΓαῖΘ, γῇ ἰδ ἱπούηβι ἃ Ὀθζδυδο. 6188] Ρ]ΟΙ8 ἰν}8 
ΟΥ̓ ΟΥ̓ΘΓΙΏΤΟΥ͂. [0 τηδᾶῦ ὕδὸ ΘΟ βάθη δβδυτσηϑὰ 

{μαι 1 ΓΦ ππεγὲ 1[η6 πᾶπιθ οὗ 8 ρἷδοςβ, υϑῦ. 84 
πουϊὰ τοδὰ : “Απά ΑὈϊπιοΙθοἢ τοβο ἂρ, ΓΦ 79, 

ἔτοαι Τοπηδῃ." ΓΦ ΓῚ, Ἐν ον οσ, ΘΟ ΘΟ Β ποῖ 
ΟἾἶΪγ (πὸ ἰάοα οὗἁ δβϑοόγεσυ, Ὀπὲ ΟΥἁὨ ΒΟΟΓΘΟΥ͂ οΟἸΩ ἰποά 
στ ἀεοεῖς, ϑθεγοῖ ἀοςοιῖ; δῃηὰ βιιο}} γγ88 ΠΟΓΙΔΙΗΪΥ 
1Π6 σΠΔΥΔΟΙῖΟ οὗ ΖΟὈ.}8 οι. [{ 8. 4180 ἴο ὕὈῈ πο- 
οοὰ ἐπὶ ἴῃ ἢ8 Πὴ6 δαρθ Ζοῦυϊ ἀοοι ποῖ δοοιιβὸ ἴῃ 6 
οἶτγ, θας ΟὨΥ Ο,ΔᾺ] ἃ8 δχοίτἰπρ' [86 ΟἷἿΥ ἀραῖπϑι 
Αἱ πλοίος ἢ. Α,8 τηαρίδιγαῖο, ἢ ἀοδὺ ποὶ ὙἸδἢ ἴυ 
Ὀγίηρ [Π0 ὙτΆΙΒ ΟὐἨ ΑΡίπγθ]θοἢ ἀγροῦ [86 οἰζγ, 'ναῖ 
ΟὨΪΥ ρου ἷβ τίν]. ΨΟΥΥ χτγαριὶο 18 [86 ἜΧΡΓΟΒ- 

εἷοῃ ὩΣ Φν ΘΟΙΙΠΊΟΠΙΥ υἰϑοὰ οὐ Ὀοδίοσοτβι Ἃδαδὶ 
δηὰ Ηἷδ ὑγεζἤΓοη, ἐαγ8 ΖΘὈι), ρΓο88 1:6 οἰΤΥ 1ἰΚα ὕὈ6- 
δίοογα, ο ἱπάπσο ἰδ ἴὸ σίβ δρεϊπϑῦ ἴ866. ΤΠΟΙΓ 
Θχρυ βίο 19 ἐπθ εἴΟΓΘ 4}} τπαὶ 186 ποοορδεδῦγ. δὰὺϊ 
δίποο {Π|8 8 ποῖ 1π6 ψγ8016 ἔγυτἢ --- [0 ΘΠ ΘΟΠΟΠη, 88 
ὙῸ6 ἴδνα βοϑη, ἢγεϊ οἱουὰ Οδδὶ Ὀδοδιιδα ἰδ Ὠδὰ ἃ]- 
τοδᾶν οἥπάαςα ἐρδίηδε ΑΙ ΠΙΘΙ ΟΝ -τν 16 ον οηὶ 
τας ΖΘΌ.}᾿ 5 ΡΟΪ ον οὗὨ οχρίπἰπς ΑὈϊπιθιοοῖ ἀραϊηδι 
(ἀδ8] ΟὨΪΥ, ἰ5 αἰοιαιμα Ὀγ τοχαγὰ ἴο [18 οὐν ἢ πῃ ἴοΓ- 
δὺ Ὧ. 

ΝΟΥ. 382-41. Απᾶ σον Ὄροῖ ἰδ οἷν. ΤΟ 
ΡΪδοθ οὐ ΑὈἰπιοθοῖΒ δυο ἰ8 ποὶ γίνθη; θαῖ Β6 
Ὑ68 ἴῃ [Π6 πιά δῖ οὗὨἁ Πἰὰ ΔΥΤΩΥ. Ηθ πηυδῖ Βαγὸ Ὀσθ 
δοῖῃθ ἀϊβίδηοο ἴοπι δοίη, δἷποο ἴθ προάρὰ 8 
Ῥασί οὔ [6 πἰρει (νογ. 82) τὸ χοῦ ννἱτ μη ΘΑΒῪ ΤΌΒΟΒ 
οὔϊ, Ηδ ἰ5 ἴο ρΐδοα ἢἰπηβο}  'ῃ διηαβῆ, 80 88 ποῖ 
ἴο Ὀ6 ὈΓΕΙΠΊΔίΠΓΟΪΥ οὐδογνοὰ. Αἰ πο ΘΟ {ΟΠ ον 5 
τ6 οουπδοὶ. [π τΠ6 τηοχτιίηρ, δὰ] δπὰ Ζεῦ] 
ΠΘΙΌΓΘΙΥ Ὀσοίακο ΤΠ ΘΠΊΒ6]νγ 68 ἴο [86 χαῖθ οὗ {Π6 εἰτγ : 
(δαὶ, Ὀθοϑιβθ 10 ἃ θοσοιηθ ἢ 18 Ὀϊι8᾽ 658 ἴο ννδῖοϊ 
ΟΥ̓ ϑιθοθοπι; Ζθῦι], Ὀροδιιθα οὗ 18 οἶος 85 
Ἰηαρ βίταῖθ. ΟἋδδ], γῆο ἢα8 πὸ ταΐβρίν! 8 --- ἴὉῸΓ 
6 ἢ88 8]ερὶ ΔΎΔΥ 1060 οῇδοῖβ οὔ [886 ψ]Π6 ---- 5065 
ΤΣΌΟΡΒ ἀφβοθπαϊηρ ἴτοπι ἴδ6 τηοππῃίδϊπβ. Ζϑῦαὶ ἐπ ΚΑ 
ἐξ γεῖ ἴοο ΒΟΟΠ ἴο 61} ἰπὶ {6 {τὰ ἢ ; 6 11} χὶνα 
Αὐφηεῖδοι πιο ἤτβῦ ἴὸ ὑσίπρ τ} 411} ἷν ἴοτοθϑ; 
δηὰ {πογοίοτο ἀθοοῖνοβ δηὰ αἵ [Π6 βϑγ6 {ἰπ1|6 ΠηΟΟΪκΒ 

Δ [ἅκπι: ὦ ΓΙ : οἰέδος πίτὰ ἀοοεῖς {ὙΠ ΤΊ, 

ἤτοῦι ΓΟ), ὁ. 4. ὀχεσοίδίης ἀθοαίξ, ᾿πδβπιις δ 86 δὰ 
Ἰἰδίοηϑα αὐὐἱοῖ]γ δηὰ δρραγϑηῖΐ!ν πίιἢ δρργοθαιϊίου ἰο ἰδ 
δροϑοὶ οὗ Οδδὶ; οὕ, ἰὰ Τοσηδὴ, --- Ὡς ἃ Ἰοσα ΠΥ, -- ἴῃ 

ἩΒΙΟ 6889 ἢ που)ὰ Ὅ6 δὲ δἴτῸσ οἵ ἰτβυδετί ρου [Ὁ Ὁ 

ΤΌΝ - ΡΥ ἢ σοῦ 41). ΤῊο ΧΧ. δυὰ 89 Τασ. 

δδὶ ὮὈΥ βανίπν, “ [Ὁ 5 τ1Π6 κιαάον οὗἩ ἴὴ6 του - 
τδίηβ {π8ῖ τὩοα ἐοοθῖ." [πηπηράϊαιεῖγ, ΠΟΎΤΟΥΕΣ, ἃ 
Ὀοάγ οὗὨ ΓΓΟΟΡ8 18 ϑθθη δά ναμεῖην νν μοϑὸ ΔΘ ΠΕ τΥ 4.9 
ΒΌΓὮ σαπποῖ ὃ τ Δκαη. ΒΥ τΠ6 “τορ8 οὗ εἐἶ:9 
᾿ΩΟΌ (ΕἸ; 5 6 ΔΙῸ ἴ0 υπάοτβ πα [6 τηοτὸ Ωδ8- 

ἰΔηΐ τηοπηίαίπϑ ; ὉΥ {86 “ μείψῃι (3: Ὁ) οὗ 19 
ἰαπὰ,᾽" δ ὨΘΆΤΟΣ ΠΪ]1, ἴῃ τὰ6 ἱτηνς ἀἰαῖα ὙἹ ΠΥ οὗ 
[86 ΟΕ (τπ 6 ““πδνοὶ οἵ 16 απ); δηὰ ὉΥ̓͂ τὴὁ 
“ΕΠοη Μροηοηίΐπι,᾽" ἃ ἀσεκν ἴογοον (“Μαρὶοἱαν δ᾽ 
ατονς ᾽), αν δἰπϑὶ [6 πᾶσ ποιΐζοη. Ἐτοιῃ κ}} τμ6 50 
ΡοΪπῖδ, ΘΟ πη ἰὴ; [Π6 ἀνθ ππ168 ἴο τὺ εἰν, ΣΟΟΡδ 
οἵ βο] ἀϊοὺβ δανδηςθά, (ο ἴθ ὁοοῃοϊογδτ!οη οὗ αδ88] 
δηἀ τ[Π6 δυγργίϑ6 οὔ (Ππ6 οἰ ἴσζοηβ. Νον Ζεῦ] γον 8 
ΟΥ̓ Π18 τηϑδῖ, δηἋ τουἱπᾶὰβ (,84] οἵ ἷβ8 ὑγονϊοῦβ πιι- 
ἀδεῖϊγ. ΤὍΤλ6 ᾿ἰδιῖογ 18 σοι ρο] ] δὰ ἴο ΕΥ̓ ἢ15 στα 65 
ἴπ ὑαιῖὶς. Ατ δα ποιὰ οὗ τΠ6 “ Ἰοτιὶβ οὔ ϑῃθοῃοπι;,᾽» 
ἢδ ΤΠ Ὸ ἢ 68 Οὐἵ δγαίηπὲ ΔΌϊοίοἢ. Βιις Βὸ 18 1ῈὉ 
ἴτοσὰ ὑεΐῃς ἃ τϑύςῖ ἴον ἢ. Ηθ 15 ΠΟΥ] ἈΠ 80]6 
[0 διϑηὰ δἷ8 ὑγτγουπά. ἊΑἃ ἰογτῖῦ)]Ὲ τοῦς Ὀοςῖπ. 
(δὶ βανϑβ ἢ πλπ ΙΓ ΤὨγουρ μ΄ [Π6 Οροπ σαΐα ; δυῖ 106 
τοι, ΠΡ ἴο ἴπ6 νογῪ ΓΠγοσ οἱ ἃ οἵ τΠ6 καί, 18. σου- 
ογθὰ σἱτἢ τΠ6 ε]αῖπ. Η8 Ὀσαδεπρ δ 8. τη ΞΟΓΒ]6 
οῃά. ΗΪ8 δυιποῦγ 18. ΡΌπθ. Ζεθε!, ῃῸ ῥτοὸ- 
Υἱου ΒΥ ἀϊὰ ποῖ ἀὰτὸ ἰπβῖβέ οὐ ᾿ἷβ8 ἐχρυ]βίοη, ΠΟΥ 
σΔΥΤῖο8. ᾽ς τπτουρῖ. Ης ρμεγβιδάος τῃ6 πὰ δηὰ 
τοττ βϑὰ ΘΠΘοΠομλῦ68. τη δὲ (ΠΟΥ Μ1}} τῆ π|δ 814} τὴ6 
ΒΏΓΟΓ οὗ ΑΙ πίθος. Ης δο]ϊονοβ ἰτ ΠἰὶιηδοΙῦ; ΤῸΓ 
ἢΘ σδγοία ἰγ τῆγονη [6 016 ὈΪαπιο οὐ (ἀΔ82]. 
ΑΒΔ ΘΟ ἢ 8. συπάπεϊ βοθιὴβ 0 ἤινοῦ τἢ}8. Ῥογβδ.ε 
βίο ; [ὉΓ 6 ἀοεβ τιοοῖ ῥγούδοια τΠ6 αδἰἴδοκ, θὰϊ Γο- 
τοβ ἴο ΑὐΌπηδ}.Σ 18ὰῖ Ὑδὴῖ ἃ ἀο]υβίο! Σ ΤΠ6 
Ὀαπῖϑμοά (ἀ88] 8 τ88 ΟὨΪΥ ΟὯΘ Ὑ8Ο δϑόβροβ ἀδϑῖγωο- 
ΏΟΏ. 

ΠΟΗΠΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΛΟΤΊΟΑΙ, 

Βρ. ἤλι,,: Νονοῦ ΔΗΥ͂ ΤΆ νγ88 60 11], 88 ποὶ ᾿ 
ἴο ᾿ιάγο Β01η0 ἈΨΟΙΌΓΒ: ΑὈΐτηοῖθο] μαι ἃ Ζορα] 
ἴῃ {Π6 πτηϊάβῖ οἵἨ ϑΒοἊοῆοῃ. [ἐσ ΠΥ͂ 8}} ἐγοδεοηδ 
ΔΙῸ ὑοίγαγοα, ον. Ὑπτἢ ϑοῖηθ οὗ {πεὴγ οὐτῃ. --- 
ΚΝΕΥ: Ῥτουὰ δηὰ παυρΉΥ ΡΪΘ δ1ῖ6 οὔρηῃ 
πιδάς, ἰπ 8 1ἰτ||6 τἶταθ, τὸ ἀγοδιὶ ΝῊ : ΠΟ {ΠΟῪ 
δὰ τηοῦς ἀεδρίβοα. ΦυΒΕ} δύο τῃ6 ᾿πϑυ]οπτ τῆ 8 
ἰδ} 10 ΟΥ̓́ΘΥ. -α ΤῊΝ ΒΑΜΕ: Μοβῖ ροορὶα πᾶνθ 
οὗ πηϑῃ 8 ἥϊησβθβ ἴῸγ Ὀπϑΐποθθ ὈΥ (Ποἷγ δησοοθβ, δηὰ 
δὸ ἔμανὺ ἀοοβ ποῖ βρορὰ νγὸ]], 18 οπο ἱρά ποῖ τὸ ἀο 
ψ0}}. ΟΔ4}᾽5 ἱπίδιοϑὶ ἴθ Θ᾽ Πθο πὰ ἰβ Βοὺῃ δὲ δῇ 
ΤΑΊ ΠΟΥ ἀο το ΘΥ̓ΟΓ ΠΟΔΥ ΟΥ̓ ϑ Ηἰπὶ ΔΥ ΤΊΟΓΟ. --- 

Ἁ. 

ἄυπι ἰδκο (ἴ6 πογὰ 86 ἃ σοι ποῖ πούη : ἐν κρνφῇ, δοοσθῖν, 
80 ΒΑδΟΏΪ, δηά τηοδὲ οὗ ἔγ6 οἰάον οχροαίϊοῦβ, τΠῚ6 ἢ. Κἰίηι- 
οὗϊ, (6 ΕἸἰάον, ὠοσοϊάαϑ ἴογῦ ἐϊδ Ὀοίης ἃ ποι. ὕσοργυ. ΝῸ 
οϑγίδίη ἀδοίϊδίου οδ ὃθ στ γοὰ δὲ." .--- ΤῈ.] 

2 ΤΏο δἰἴο οὗ Ατυσιδῖὶ οδπηοὶ Ὀ6 ἀοδη οἷ} ἀοϊοττοϊυοά. 
Τηδ ργοθδΌ  ἰγ, Βοπανογ, ἰ6 δὲ [ἐ 86 βουνοῦ οὐ [ἢ 
8ΠῚ6, Ὡοῦὺ ἴῃ ἰῃ6 ἱπιπιοάϊαδιϊς υἱοϊη ει οὗ βἤσδοποῖα, δὰ: γαῖ 
ὯραΡ ουουσὰ ίοσς ἰ9 δυάάθῃ δοδδυῖ οα βθθοδοτα παϊοὴ [0Ὁ- 
Ἰονοά. 

Τὴςε ἀεείγμοίζοπ Ὁ. ϑδλεολόπι, απὰ διιγηΐησ 977 ἐλ6 “Τοισον 97 ϑλεολοηι." 76 εἴεσα 
οΥΓ Τάοδος, απὰ Αδίηιοϊοολ᾽ 5 ἀφαίλ. 

ΟΒΠΆΑΡΤΕΒ ΙΧ. 42-ὅ7. 

42 ΑΑπά [Ὁ ο8Π16 ἰο ρ888 Οἢ {Π6 ΤΠΟΓΓΟΥ͂, ἐμαῦ (86 Ῥ6Ορ]6 νγϑηΐ οαῦ ἱπίο {π6 ἢ6]ἃ ; αῃὰ 
48 {Π6Ὺ το] ΑὈἰμλθ]θομ. Απᾶ Π6 ἰοοῖὶς {868 [{. 4. 816] ῬΘ0ρ]6, διὰ ἀϊν! θα ἐμθαὶ ἱπίο ἔμ γθα 
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οομρϑηΐθδ, πᾷ Ἰαἱα ναὶ ἰη 16 8614, ἀπᾶ Ἰοοκοά, δῃηᾶ Ὀ6Π0]4, (μ8 Ρθορὶβ τσθγ8 σοτὰθ 
[οοπιΐῃ 1] ἴογί οὐ οὗ ({|0 Οἰ(Υ ; δῃα ἢ ΤΟΒ6 ὉρΡ ἀραϊηβὶ ἰἤθπι, ἀμ βιχοῦθ ὑπ 6μλ. 

44 Απάὰ ΑἸ ΠΏΘ 66}, απ (6 ΘΟΙΙΡΘΗΥ͂ [ΘΟ ρδ 168] (δαὶ τραϑ [σ6γ6] ΠῚ Ὠΐπι, τυβ θὰ 
Δοσπαγα,} δῃηᾶ βίοοα [ρ]δοθὰ {μϑιηβοὶνεβ} ἰπ [6 ϑηϊουϊηρ [ δὖ ὑπΠ6 Θῃ ΓΆΠ 66} οὗ (86 
ϑεαὶδ οὗ 186 ΟἸΌΥ : δηὰ ἴ1ῃη6 ὕνσο οὐλθ7' ΘΟΙΆΡΘΠΪ68 σὰ [Δἀνδηοοα] ὑροη 8]] ἐλ6 ροορίθ 

4δ ἰῃδὐ τσεγ ἴῃ (6 ἢ6]48, δηὰ 8]δνν θη. Απὰ Αδἱπιθίθοι Τουρῦ ἀσαϊηδὺ (Π6 ΕἸ Υ 41] 
ἰμαὺ ἀΔΥ ; δῃὰ πα ἰοοῖς (86 Εἰἴγ, ἃπὰ βἷονν 1:6 ρθορὶθ (μαὺ σας ἐμογοίῃ, δῃα Ὀθδαὺ 

40 [Γ6] ἀονγῃ [86 εἰΐγ, δπα βονυϑα 1 ψ τ 8641. Αμὰᾶ πῇ θη 41] (μῃ9 τηϑη []οΓ 8] οὗ [ῃ9 
ἰονοῦ οὗ Θμδοῆθαι μοαγὰ ἐλαΐ, [Π6Υ δηἰδγοα ἱπίο δὴ [{Π6] Πο]α 3 οὗ {π6 Βοιδβ6 οὗ (89 

47 Βου [Ὠουδβ6 οὗ Ε]- ΒΡ]. Απάᾶ 1 νγαβ 0] 8 Αϊμρθ ον, (μαύ 411 (16 τχθῃ 
48 [Ἰογὰ8] οὗ 186 ἴογγοσς οὗ ϑιιθοῆθπι 6 γ ραίῃογοα ἰοροῦθοῦ [το]. Απᾶ ΑΒἱσμθ]θ ἢ 

σαΐ Ὠΐπὶ ἃρ ἰο Μουῃῦ Ζαϊμμομ, ἢ6 δηᾶ 4}]. [Π6 Ῥθορ]θ ὑμδὺ 1σ678 π Ὶ ἢ Ὠΐτ ; αηα ΑὈτ- 
Θἰθοἢ ἰοοὶς 8ῃ ἃΧθ ἰῃ 8 δηα, δῃὰ ουὐ ἀοῃ ἃ θουρῃ ἔγοτα ἴμ6 ἔγϑοϑ, δῃὰ ἰοοίς [ὑ 
ΠΙδδά 0 ὉΡ], δμᾶ ]Ἰαϊὰ ἐξ ομ Πἷβ βῃου]άδσ, δῃὰ βαϊ 4 ὑπίο {86 ρϑορὶθ {παὺ τἸσόγθ τ ῸΝ 

49 δὴ, Ὗ Βαὺ γ8 ἢδνθ βθθὴ ἴὴ6 0, τῇδ κ μαβϑίθ, απα ἀο 848 1 λαῦὲ ἄοπθ. Αμὰ 4]] [ῃ6 
ῬΘΟρΡΙ6 κουσῖβα οαΐ ἀονγῃ [ο΄ ] ΘΥΘΓΥ τηδὴ δὶ8 ὈΟυρὮ, δπα [Ὁ] ονγαὰ Αἰ 6] θοἢ, ἀπ 
Ρυῦ ἐλόπι ἴο (86 ΒοΙΪά, ἀπὰ βοὺ (16 μο] οῃ ἔγθ ὑροη ὅ (᾿θτὴ : β8ὸ {μαὶ [8η4 81] (9 

δ0 τηθῃ οὗ (ῃ6 ἴονγον οὗ δηθοῦθι αἰθα 4180, αρουῦ ἃ ἐπουβαπα τη δῃά γοθθη. ΤΏΘη 
τοῦ ΑὈΙΠΊΘ]Θοἢ ἴο ΤΉ ΘΌΘ6Ζ, δῃα οποδιηρθά δρδίηβί [ἰδἰὰ εἰοξο 0] ΤΠΘΌ6Ζ, δηά ἴοοῖκ ἴΐ. 

δ] Βυὺ ῆδγθ γγὰ8 ἃ βίγοῃρ' ἴοοῦ τυ ἴῃ [ἴῃ {Π6 τηϊᾶβὺ οὗ 7 [16 οἰγ, πὰ {μ1{π6ν ἢ6α 4} 
[86 τβθη δῃηὰ ψοιηθη, δῃηα 8]1 (Π6 Υ [{Π|6 Ἰογὰ 87 οὗ [π6 οἰΐγ, δῃὰ βμαὺ ἐέ ἰο [δδυ  {Π|6πὲ, 

δ2 δῃά ναὶ (θτὰ ἈρΡ ἴο {86 ἴορ [τοοῦ ) οὗ {16 ογγοῦ. Απᾶὰ Αἰ πλΘ]θο ἢ οϑιλθ ππΐο ἴῃ 6 
ἸΟΥΘΓ, 8δπὰ ἔουρμὺ ἀραϊπβὺ ᾿ἴ, ἀπ νηΐ παγὰ [δρργοδομβθα] ππίο {π6 ἄοογ οὗἉ [1:6 [οὐ 6 Ὁ 

ὅδ το θαγῃ 1 ἢ ἤγθ. Απά ἃ οϑγίαϊη ὑγοϊωϑῃ οαϑί ἃ ρἷθοθ οὗ ἃ [οδϑί δὴ ἘΡΡΘΓ] 1}}}}- 
βίο 8 ΡΟ ΑὈἰτΏ6 1608 Β μθδα, δῃᾷ 41] ἰο [οὶ : 8]] [07 " Ὀγακα ἢ8 5Κ1] ὅ [ἴ0 Ρ]Θ6668]. 

δ4 ΤἸΏΘΩ 6 4116 ΒΑΒΕΠΥ ἀπίο (Π6 γουῃρ᾽ Τ8Π ᾿Ϊ8 ἈΓΙΩΟῸΣ -ὈΘΆΓΘΓ, ἃπα Βαϊ ἀπό Πΐτα, 
Ὅγανν [ΠΥ βννοσα, πα ΒΔ τὴϑ [ραΐ τη ἰο ἀθδί], {πα Ἰἤθ6ῃ 88 γΥ ποὺ οὗἉ πη6, Α ὑγοϊαδῃ 

δῦ 8]6νγ πη. Απα ἢ18 γουῃρ τηδ (ῃγυδὺ Ὠἷπὶ του ρῆι, δηὰ 6 αἰοα. Απα ψ ἤθη {Π6 
ἸΏΘἢ οὗ [8Γ86] βα ὑπαῦ ΑὈἸ 6] 6 ἢ τγὰ8 ἀθϑα, {ΠΟΥ ἀδραγίθα ΘΥΘΓΥῪ πᾶ τἰπῖο Ἠ18 

ὅθ ρἷαοθ. Τμὺβ αοά γοπάοθγϑα [οδυβθα ἰο σγοίασῃ ] (86 το Κοᾶμθββ οὗ ΑἸ] θοἢ, Ὑ ΒΙΟἢ 
ὅ7 Ὠ6 αἰά πίο 8 ἔλί ΠΣ, 1π β]αγίηρ Ηἷ8 ΒΟΥΘΏΓΥ Ὀγθίθσοη : Απᾶ 4]] [Π6 δου] οὗὨ (86 

θη οὗ ϑβθοβθεῃ αἰά (ἀοα σϑπᾶθγ [οαὰ8θ ἴο σοί γη 7 ρομ ὑποὶγ ἈΘΔΑΒ: ἃπα ἀροη 
1ῃθπὶ σϑτὴ6 (6 ουΓ86 οὗἉ Φοίμϑῃηι (6 βοῃ οὗ θυ Ό88)ὶ. 

ΤΕΧΤΟΌΑΛΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 εν. 44. -- 8 4 δρτοδὰ οὐδὲ, 8ς. ἴῃ: Ὠοδὶῖ]9 ἀσταὰγ. ΤἘΠ6 δλ19 ἩΟΥῸ ΟΟΟΌΓΒ γον. 88 ; δηὰ 1 ὈΟΪῈ ΡΙδοοδ ϑϑθῖη8 [0 

οϑηίταῦ ἰῃο ὀχρδυάοὰ ἴοστη οὔ δ ὈΟΔΥ οὗ ῦθὴ ὕγοϑὶυ δἀυδῃείηρ, πὴ [6 σοηϊχαοίίου πίθη Ἰγίος ἴῃ δῃιθυλθ. ΤῺ γϑσὰθ 
ἰα δηοπ μδί αἰδῖσα]. Ὧν. Οδδϑοὶ σοπμογα Εἰ Ἀ6 ἰοἰϊοπα: “Απὰ ΑὈἰπΘ]Θ0 ἢ δηὰ ἐπα Θοιηραηΐθδ ἐμαὺ γογθ ὙΠ ἴπι, αρρμβὰ 
(πεπιδεῖτοβ οὐξ. Ῥατί βκἰοοὰ [ἰοοἷς ὑπεὶν αἰβη4) δὶ (86 θῃίγβηοο οἵ ἴῃ ζαίο οὗ ἰδο οἰΐγ, δηὰ ἐτο οοιωραιίοβ ἔρον ἐμοιῃ- 
μεῖνε ΟἹ 8}} (δὲ ᾿οτὸ ἴῃ ἴπο βοϊὰά, δηὰ εἷοῦν ἐϊαπι.""--- 1785.}] . 

[2 ας. 46. -- ΤΙΣ, ΤΏο τησδηϊης οὗ ἐδ ποσὰ ἐσ ἀοπθεα]. ΟἿν δυῖθοσ τουάοτ ἴὲ Πίαίε ; ἢο Ὑγοϊίο, ὕεδίε, εἰσοῃς- 

Βοϊὰ ; ΚοΙ! δυκκοοὶα Ζισίπεεν (εἶ. αγὰ, ἴτοτα αἀγζεο), οἰϊδάοὶ, ζοσίσοαδδ ; ψἢ 110 δοοοτάϊης ἴο Βοτίποδυ, γοσ. 49 (ὙΠμογὸ Ὧ6 που]ὰ 

γαοιΐδεσ : δηὰ ἰὯΦΥ Ρὺὲ ἴπο Ὀουρὺθ οπ ἰ.6 ΓΙ ς, δὰ ἰηΐον ἔἤθηοο ἐπδὲ ἐμ ρἶδοθ δοδγίηρ ἐδϊ8 πδίὴθ νπῶδ ἰοισ), “ ταῖ μοῦ 

πα μ1|ε5 ἃ 0} 1Δὺ- 1 Ρἶδοθ, βοῖὴθ δοζί οἵὔ ὨΟ]]ΟΥ,. “ΟΥ̓ 1 8διι. χὶὶ. 6, ἰμ9 ΟἿΪΥ οἴδον ραδδᾶσο ὙΏοτο 6 ποτὰ ὁσοῦχα, διὰ 

πθοτο ἰδ ᾽α ὁοη οϊποα 8 οατοα δηὰ οἸ62 οἵὁ ὑμ9 τοοῖβ.᾽" -- ΤῈ.] 

[8 ες. 49. - ΓΟ: Οδμϑοὶ, “στ μοι, {. 6. ἐὴ9 Ὀουρῶθ. Βαὲὶ [ἰδ τοπάοτίης τὴ} βοδσοοὶυ ὅπ ἤκνοσ. Ὅθ 

Ἡοιίο : “Ἄτας ἐμ6πι,}} ἑ. 6. ἐπ ῬΘΟΡΙΘ ἴῃ ἔμο ΓΙ Ν -- ΤᾺ.) 
[4 ον. δ8. --- τ ΑἹ] ἐο ὕτακο," ἰδ οἱὰ ἘαρΊ ἢ ἴος τ ΘΏ ΕἸ οὶ Ὁτακ.," ΟἹ, Ἡγορθίασ, δ οί.» πάθον “811, βὰν. --- ΤῈ. 
[δ ας. δ8. --- ΩΣ ἃ, ἤοαι ΓΛ, ἰδ ποἀουδίο!Υ ἴο Β6 τοδὰ ὝΡΆᾺ, πρϊοῖ τοδάϊηρ, δοοογάϊης ἴο Βεῖ- 

θα δοὰ Κεί!, 6 ζούπά τὴ ἐδο οἀϊίοῦ οἵ Ἐ: Νοττὶ, Μδοίαα, 1142-44. --- ΤᾺ.) 

ἘΧΕΟΡΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ, ἴο 5]]}6ηδ6 ἷξ ὈΥ ρεσβιιδάϊηρ πἰτηβοὶ  τΠδὶ ἐπ στ] τὸ 
ὙΠ ο ἢ ἢ6 δπ18 ᾿ΐβ ΟΥ̓ ΘΥ̓́ΟΒ 8 Αἶδὸ ᾿Π86 6 Ὁ 

εῖβ. 42-44. Τπ6 ὑϑορ]ο ϑηῦ οὐ ἰηἴο [86 οἵοτβ. Ηδ τἰΐηκβ οἷν οἵ βίῃ δπὰ [6 ῥ᾽ βδβῃΓΟ, 
δεϊᾶ. ϑίη 185 ὈΠπάᾶ, δῃηὰ χηυϑῦ Ὁ6, ῸΓ ΟΪῪ τοροηῦ [ποῖ οὗ [18 Ῥυ πὶ ῃπιθηῖ. ὙΠῸ ΒΒ ΟΠ Θτ ἑ 659 πανο ἴοτ- 
ΔΠΟΒ ΟΡΘῚΒ ἴπ6 ογθβ. 6 ροορῖο οἵ 5Ποο πὶ, ποῦ] ροϊίοῃ, ἴο {πον οὐγῃ πιιγί, υμδὲ Φοῖδαπ το] ΤΠ 6 πη. 
ὙΠ ποι ηἀΐηρ ΓΠΕΙ͂Γ ΙΘΑΒΟΠΔΡΪ6 ῬτδοῖςοΒ, ΒΕΤΉΒΗΤῚ 16 ὑπογη-θ]8ἢ ΘΠ 8 το, ἢ ἃ ΘΟΠδιιτ]68 [ΠΟδ6 τ ἢῸ 
τιΐπκ (μδὲ 16 πλδίτοῦ 1ϑ πονν 86 110, πὰ τμα0 ΑἸΐτη-  ἀοβρῖθο 15. Ὁ πι ΘΙ 6. ἢ ΟΠΙΥῪ τΑγτί65 ἴπ ΗΪβ σοποθδ]οὰ 
οἷος ἰβ οοηΐθης ὙΠ [86 ὈΘηΒῃτηθηΐϊ οὗ δα]. [1 μοῖρ, ἀπ} Πα [88 ᾿Ἰηβρίγοά [ἢ ἴοο 88} Θ΄ ΠοΟΠ6πι- 
ἦθ α οοπδίαηϊ σπδγδοίοσβις οὐὁἁἨ [Π6 ὨδίΌΓΤΑΙ τηλη, ' [65 "ἢ σοπἤάσηςο. κι ἔσαθ Ῥιιηὶς δβίγαϊομυ, 
18δὲ Π6 εὐἴπεσ ἀοδβ ποὶ ἴθ ᾿ἷ8 ΘΟ βοῖθΠο6, ΟΥ 866 8 Π6 δἰ πγεβ τοὶ ἴ0 {16 οροη. 6148, [Π60 τὸ διϊοπὰ 



154 ΤΗΙΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ σῦ 0 ἀ ΒΕ. 

ἴ0 {ποῖὶγ ἸΔΌΟΓ, δ8. 1 41} σρεγ ρϑδοθ, Ἀπ4 ποι θην 
ΙΏΟΤΟ ΜΓ ἴὸ Ὀ6 ἴθνατοά. ὕδυρμῆῖ ἴῃ [6 Β5πᾶσο, 
τοῖν τοῖγοαϊ 18 σαῖς οἵ. Οπὲ οὗἩ ΑΒἰπιο] ο ἢ Β ΘΟΠ- 
Ρϑηπίοϑ Π 0148 της μαῖα, νυ] 6 ΟἾμογ8 ἀ64] ἀοβίγυςοη 
ἴο 4}} ἴῃ {}ιὸ ἤς148. δίπλα γ δίγα 65. ἀΓῸ [0] οὗἁ 
ἨΔ σα, {πὸ (να ρίπίϑη, ἀραῖηϑι Αρτὶροπίαπι, 
πὰ οἵ Ηδπππηΐθαὶ ἀραϊηϑῖ δαραπίυμῃ (Ε͵ΤΟΠτίη8, 
1ῖ0. 111. 10,.1).ὄ ' 

ΨΥ. 45. Ηὼὸ ἀοσπκίτογοϑά [8}6 οἱἵγ δῃηὰᾶ βδουγοὰ ἐΐ 
τὺ δα]. Νοιν Πδῖαπάϊην Αἰ πιο ΘΟ ἢ 8. βαπχα- 
ΠΆΓΥ αἰϑροπίτίοῃ, ᾽ς ννου]ὰ ὕο ἀ ἄς }ς τὸ δοοουπῖ [ῸΣ 
15. ξανάρο τοι πιοπῖ οὗἨἩ ΘΟ οτα, ἢ γα ἀἰά ποῖ 
ΤΟΙ ΙΌοΓ ἴπαῖ 1116 οἰτγ βίοοα ἱπ ἴῃς οονοπδπηῖΐ οὗ 
Βδδ)-θογ ἢ ἢ ἶπι, ΓΓΏΘ ΥΟΥΥ ΠΙΟΠΟΥ ἴδ 885- 
δἰ ϑῖοὰ Ὠἷπι ἴο ἴῃς Ττοπο, δα θθθη τΆΚοη ΠΌΤ 1Π6 
ἰθρὶο οὗ τ1π|5 ροά. Νον, διμοηρ οὐδ αὶ ὨΔΙΟΠΒ, 
8.8 ΔΙΏΟΠΩ Οἴδποτβ, ἱπ ἢ ἀο} {γΥὦ τὸ ουνοπαηϊ ΟὈἸ ΚΘ Ὁ ΟΏ 8 
Ὑ8 ἴπ6 στοδλίοϑς οὗὨ οὔἶπιο. Ὑπὸ Οοὰ οἵ [ϑ5ζγβεὶ, 
8180, ᾿ῆο τηΔ46 [15 ἀἰνίηθ σονϑηδηῖῦ πὐτὰ τῃη6 πδύοῃ, 
ΒΔΥ5 (ἰ)6αι. ἱν. 33): “Τακο ποοὰ ὑπἴο γοῦγθοῖυϑβ, 
Ἰε8ῖ νὰ ἕόγμοῦ τῃ6 σονοπδηϊ οἵ Φοῃονδὴ γοῦν Οοὐ, 
γε ΐἶοἢ πὸ τπδάο ἢ} γοι. Ἐν ψ πονδὴ γοῦν αοά 
δ ἃ ςοηβαμπιίης; ἤτο, 8 εδίουβ (101. [Γΐθ ττεγϑ 
[πὸ τῆγοαῖ ([ν. χχυὶ. 25): “1 Μ}}} Ὀτγίηρ {16 
βοτὰ ὑροῦ γοῦ, {πὶ 8}.4}} ἀνορο [86 αὐδιτοὶ οὗ 
ΤΩΥ͂ ςονοππι.᾽ [Ιη τὸ ὕοΟΚ οὗ τἰὸ ργορίιοὶ ἔσοκ- 
ἰοΐ (Ἀ. χνυὶϊ. 15) 6 τοβά ; “Ηδ παῖδ ὑγόκϑη ἴδ 6 
οονθηϑηῖ, Ἀηἃ κἢ4]} ἢς Ὀ6 ἀοἰνογοὰ 1. 

ΤιΙνΐβ σονοπαης ΠῊ Φοδοναῖ, ΑὈϊπμοίθο ἢ 88 
ἀεϑοογαιοα ἱπ τΠ6 πηοϑὺ μοττί οἷς τηϑῆποῦ. 1) 068 Π6 
ἴῈΔΓ ΠῸ ρθη κπηθηῦ 9ῸΓ τπδὶ ἰΓαπδρτοϑδίοη ἢ Βαϊ 
16 ὨΔΓΠΓΆΪ] τλη, ὙΠῸ ᾿ἰσθτὶν Ὀγολ 8 τ σονγθηδηῖ 
οὗ ἷἰξς. αοά, πονογῃο]οββ ο] 1 π8 ἔθ. τουτὶ ]6 τσὴ 
οὔ Ρυπίπίην ὕἢΠο086 γγῆο πᾶν ἔα θὰ 1η ἀυ1Υ ἰον τὰ 
᾿πι50}}, ἢ ἃ ΒΟνΟΓΙΓΥ στθθίοῦ ἴπδὴ ἔπδι τη γθδί- 
επρὰ ὈΥ οα. ΤΠ Ὀτγθδςοὴ οὗὨ 8 οὐνοπαπῖ ὈΟΓῚ 
ΟΥ̓ Ὀϊοοά δῃὰ δ'η, 18 υἱβιϑὰ Ὑὑῖϊ ἢ νουρόϑηςσο ᾿ἶκὸ 
ἃ ““ςοπδβυμπίῃρ ἤτγο," δΒηῃθοθοτα 8 γαζθὰ ἴο 186 
ἐτουπά, δηὰ βὰ]ῖ 19 βίγενυ  ΟΥΟΡ ἰΐ8 εἰϊθ' ΤῈ 
0.8118] ΟΧΡΙδπδιίοη οὗ {πἰ5 ῥγοςεοάϊηρ, οὗ νυ ἢ ἢ 
ΟἾΒΘΥ ἰπϑίδποθ οσσῦγϑ,; 18, παῖ ὈΥ ἰξ Αἱπλο] ἢ ἰη- 
ἰοηἀ ἴο ἀροὶῖθ ϑμθοθοπι δὴ πηΐγα τ} Ἰαηά, ἃ 

δηὰ οὔ 881:, α5 ἴε υγοτο (ΓΤ), Βας ἐμΐ8 εχ ρίδ- 
πδίίοη, δου ρ}ι δοςσορίοα ΟΥ̓ 4] Γοσδηΐ ἜΧΡΟΒΙΤΟΥ͂Β, 
ἄἀοοβ ποῦ ΔρΡρθᾺγ ἴοὸ θὲ 88|8[8ςῖοΟΎΥ. ΕῸΥ ἴὸ πηᾶκθ 
ἴΠ6 Ἰαπὰ πηδι 1, 6 πο ΠΟΥ το π 45, Πότ, ἰἤ ἢα 
ἀϊά, νγϑῦο ἢ 80]6; [ὉΓ πο οὔϑ γν}}} τιοῖηκ οὗ βυςὴ ἃ 
ΒΑΓ Πρ 88 που] ὰ δοίυ}}ν Ὀγίησ δοους (ΐ8 τοβα 
Ης ἐλη οπὶν ἱπίοπα ἴ0 βιγ, [παν τ}15 οἶτΥ, θοΐπρ' αη- 
{10} .] το 118 σονθῃαηῖβ, ἀπά ἰγροῖίμ! ΟΥ̓ 118 ΟαΊ]ι8, 
1.48 οραβοά [τὸ οχίβῖ, δηα 5 ΠΟΥ σ ΠΟΓῸ (0 ὃ ΚΟ 
ΔΒ δον. μθη ΦΔοβδπι ἰηβίοιοα 8. αἰ πλῖϊαῦ ἀο- 
δίγυςτοη ὁπ Ζο Ί!Οἢο, ἢ6 βοτο {Ππ8ῖ ἢ δου ἃ ΠΟΥῸΓ 
ὈῈ τοῦς (Φό5}. νἱ. 36). ΑὈϊπηο θ ἢ ταῖο8. [116 
Β8Π|6 ἀΟΟ]γ το ἴῃ ἴΠ6 δοῦ ΟΥ̓ βίγενὶηρ δβα]ῖ; ἴοτ 
Βα} ἰ8 πῃ ϑ τοὶ οἵ απ δίῃ, }ι8ῖ ἃ8 ἀπιοης 4}} π8- 
οηβ, ποῖ Βαραδ 16 ἀ}} ἐπ ε8 οὗ διθογία, ἰΐ 
85 1Π6 Βγυ τὰ 0οἱ ΟΥὗἨ σονθηδηῖβ, ὍΤΠ6 βδὶῖ Ὑ ί ἢ Πα 
δίτονγο ον ϑἤθοπαπὶ ἱπιϊπιαῖϊοα ὈΟΓΝ ἴπ6 οΔΌ86 
δηὰ (Π6 γογροῖαϊν οὐ τπ6 νοπροᾶποθ ἱπβίοῖοα. Α 
ἔαῦθ 511}} υγοῦγβϑθ, Ὀπΐ 1688 ἀθβογνοᾶ, ννἃ8 διιαγεὰ ὉΥ 

1 [[ὰ ϑεηίριυτο, ἴ6 δαϊμοῦ τοϑδηδ, οὔ οοὔτθθ. ΤῈ6 ἴο!- 
Ἰονίημκ ἰμαίδησθα ἴῃ Ομ ΡΘΓΔΕ ΤΟΥ τοοδὴὶ ἴωιθθ, τοῦ ὈΪΥ 
ταοτο ἰτα ἰ Δ ΟΟῺ 8 οὗ δ δὲ ΤΙτοη] [6 ῬΆδδδιχο 'ἰΔ ὉΘΌΔΙ}Υ δΔϑδδυχηϑαὰ 
ἴο Βα ὈΘΘῺ δὴ διείθηϊ οὐυδίοτῃ, δΔ΄ῖῸ ποῖοι ὉΥ Ἰγοτάδποσίῃ : 
Ἐμδη ΜΙαη τὸϑ ἔπκο ἰὴ Α. ν». 1162, ἰδ Ἠδδ δου πὴ 
βαὶὶ (διχοπὶμ4); διὰ (ἢ Ὠοῦδο οἵ Αὐἀπιΐγαὶ Οοἰ σῶν, τυν- 
ἀοτεά ἱπ ἴπ|6 πιδϑέδοῖο οὔ 8ι. Βαγιμοϊομοον, Δ. ν. 1672, νδδ, 
Ὁ. ἐδο οομπιδρά οὗ ΟἸΑ θα ΙΧ... κίης οἵ Εγδηῆςο, δοσ Μὲς 
βε!}1." - 1Τὰ.] 

1 [ϑογάππογίδι ἄροα Πονθυοῦ: ᾿ ϑοποά 1 πίῃ δα]έ, ἰο 
ἀοκίσου ἰὼ ἐδυτ γ, δὰ ἰο πιδκθ ἰξ Ὀαστθα (Ὁ ουον, ΚΘ 
Βοάσαι, σον. Ριΐην, χχχί. 7.» Βαΐ (τὨἰς ἰάρα ἰπ ποῖ δἱ αἱ] 
ΠΟΟΘΑΘΆΓΥ ἰ0 [Π)6 ΟΟΙΏΠΙΟΣ Θχρίδηδ ο (8 κίγοη Ὁ Βοξίῃοαι, 

(6 ἀοϑθοοῃάδηϊβ οὗ [πὸ Μ|Ποείδη Ὠγαποδίἀ πὶιὸ 
δὰ Ὀεοιγαγοα 1[Π6 ΤἸΤΟΛΒΌΓ͵ΟΒ οὗ [Π0 ΘΠ μ]6 οὗἩ ΑΡο]ο, 
δὶ ιάγπ, Ἰηο τῆ Δπάβ οὗἩ Χογχοῦ, δηὰ 84 οὔ- 
τϑϊηθα Φσοῦ ἢ ἢΐπὶ ἃ ΟΥ̓ ἴῃ Ῥεγθῖα. ΑἸοχδηάοσ, 
οοπλΐηφ ὕρο τ Ϊ5 εἰἴν, σχᾶνα ἴς Πἢ᾿Ρ ἴο π6 νδηρεδηςα 
οὗ τμ6 Μ|οβῖδῃ8 18. δὲβ ϑύτην. ἤγετο ἀεδιγοτοὰ ἐξ 
ἴο 118 γΟΥΥ ἐουπάδηοηβ, ΚἢΠΘ 4}} τπῸ ΤᾺ ΠΔΌΪΔΏΤΞ, 
Ε0 ἴπεϊ ποῖ 8 ἴγαςα οὗἉὨ [Πδπὶ Γοπιδὶπαὶ, Δ ἃ ἴογο ὩΡ 
16 ζτονθβ ὈΥ 186 }]Γ τοοῖβ, 80 παῖ, 88 ΟἸττ5 δα δ 
(νὶϊ. 5, 34), “ ναϑβία δοἰἐμο εἰ δἰεγι 5 ἔμπα ἰϊπρυεγο- 
ἐμγ." ΒΒΘΟΠ ΘΠ 8 ἀδοιίγιοῖοη ΜΠῈ5 ποῖ 80 ὑβὰ 8.8 
1πδῖ : δι τ 85 δἴογιναγὰβ σοῦ (1 Κρ. χὶ!, 25). 

γε ῖ9. 46-.49. Απὰ [89 Ιοσάδ οὗ ἴ86 Τονσοσ οὗἅὨ 
ΒΒΘΟΏδΙΩ Πϑαχὰ οὗ ἐδ. 8111} πλοτὸ οουγαγά]γ δὶ 
ἴηι οἵ τῆ6. ΘΗΘΟ οι ἶοθ, 15 ἴῃ6 “οοηάυςι οὗ 1156 
τηθῃ οἵ ἴπ6 Τόν οῦ οὐἨ δηδοοῆο. ΠΟΥ νοηπισε πὸ 
Γοβ ϑίδηςσο δὺ 4]1}, Ὀὰΐ τὰ ΤῸΤ βίο ὑ τὸ 186 τοι ρ]6- 
ἀν ίαπ οὔὁἨ ΕἸ-Βεσμ, Τὸ ἤουϑο οὗἉ ΕἸ, Βοτα πιό- 
τἰοποὰ, σδηποὶ ννὼ}} 6 τὴ6 568 υἱτ τὸ Ἡου πο 
οὗ Βδδὶ πἰτπογῖο ϑρόκοη οὗὐ ΤΊιο ἘΑΤΘΕ. ΠΙΘΌΔΝΙ Σ 
βῖδη 48 ἔππ8: ἴὐπιίοῦ τῃ6 οονθηϑηῖϊ οηοτοὰ πο ὉΨ 
ἴ53γα οὶ δηὰ τμῃ6 δοαίθθη, ὈΟΓΒ ραγιϊοὸϑ εοιυτοὰ τὴ 
(ονόπδηϊ-])οῖῖν, [η6 [5Γγ6}11658 ἴῃ ([Π6 ἴοπιρὶς οὗ Ε]- 
Βεἢ, τ8ὲ ποδίμοη ἴῃ τΠ81 οὗἨ Βε8]- Βουτη. πᾶς 
ἴτοσλ τπἷ8 αἰβόγοπος οὐ Ἰοςδ  γ, [Π6 νρουϑβπὶρ πῶ5 
ΡΟΓΒΔΡ8 ἰἀεπεῖςαὶ ; ἀπ ἴπῸ σονοηδηΐ ἰ56} πα α]- 
Γοδαν ἃ βίῃ. [1 που]Ἱὰ Πούνουο θῈ ΔῺ ΟἸΤΌΓ, ΣΟ 
ΒΌΡΡΟΒΟ ἔπαὶ ἀστίηρ διιο τηθϑ οὗὁὨ ΔΡΟΒΙΑΒΥ 8]}] ἀϊ5- 
ἐποιίοη Ὀοίνγθθη [ΒΓᾺ6] δηὰ ἴπὸ ἤοδίθοη οεαβεα ἴο 
οχὶδί. ΑΙ ΠλΘΙΘο ἢ 81}}}} οοηπυθὰ ἴο Ὀ6 δὴ [δγϑ6]- 
τα ; δπὰ τῆς πῃ 8π18 οὗ 186 Τονοῦ οὐὁἩἨἁ ϑηθοδοση 
ΤΟΌΔΌΪΥ ἀχροοϊοὰ ἴο πα ρτοδῖου βϑουσιυ ἰθ 1Π6 
οὐϑο οὗ ΕἸ- Βοττ τπδπ οου]Ἱὰ δὲ Ἰοοκοά 9 ἔπι 

{86 ΔΕ τὰ οὗ 8 Ὑ ΠΟΠῪ Ποδῖθθη το ρ]6. ΤῊ ρίαςςα 

ἴο μι ἰς ἢ ὑΠῸῪ τοιγοά, 8 οβ]οὰ ΚΤ Σ, δπά 18 ρτο- 

ΔΌΪΥ ἃ 8411 οἵἩ 186 ἐεπιρῖο ὃ (ΠΚ6 2 7, ἀϑοὰ τὸ 
ἀεηοίθ 8 Ββρϑοΐδὶ ρϑτὶ οὗ [0 Τϑρρὶς δ᾽ ογιβα' τὰ). 
ΤῊΘ βδποίθ ΤΥ Ἰλάλοι κολι οὗἨ τοπὴρ]88Β πῸΙΘ ΤΟΥΥ 
στοδῖ διποηρ 811} ὩΘΏΟΠΒ; Δηΐ, 89 18 νγυὲ] Κπονστι 
ΨῚ τ ίδγοοα ἤο [6 ἰϑιρὶς δὲ ΕΡΏΘϑΘυΒ, το ποῖ 
βοϊ οὶ πιϊβυϑοά. [πῃ ΟΥΔΟΥ ἴο ἀοβίτου Ῥαπβδηΐαβ 
ψ μου ΥἹο δ ηρ ἴΠ6 τί 8 οὗἩ καηςτυαγν, τὴ ἀοοτ5 
οὔ το το ρ]ε οἵ Μίπογνα, δἵ διραγῖδ, 1": τ ἢ]ο ἢ ἢ μα ἃ 
ἴἌΚοη τοΐυρσο, σγοσὰ ὈΠῚ} ἀρ, δπὰ [Π6 τοοῖῦ ἴδίκοῃ ΟΣ 
“(δὲ ἀπάον [Π6 ΟΡΟΠ ΒΚΥ Πα τσ ῦ ΤΏΟΓῈ ας Κὶν 
ΡοτΒ ἢ ̓ (Οοτη. Νοροβ, Ῥαμες. οἷν, 8). ΑὈἰπιοϊοεῆ γὸ- 
ΒοΟΓΙΘα ἴο τῆογο ΤΟΥΓΙΌ]6 πηθᾶῃ8. Ηδς δϑοοπαοὰ τ86 
ποϊσῃυοτγίης νοοάοα Ὧὲ11, Μοπηι Ζαιποη---80 ἢ 
ἤτοι 18 ἔΌγ β-8 868, --α δΔῃα Πονοα ΟΥ̓ 6 πιυ]ιϊ τυ δ 
οὗ ΟΠ; 8, ̓ ἰ πη 56 17 θοΐῃρ 1π6 ἦτβι ἴο δυσίν ἴπ6 ἀχος 

(ΤῊ ρϊτιγαὶ, ΓΊΘΤΊΏΩ, εἰδηδβ [Ὁγ 8} τ ἃχοδ ἴδ ς 

6ΓΟ υδο4.) ΤΈοθ6 Ὀουρ 8 οτὸ οἱ]οᾶ ῃ᾽ δροῦξϊ 
(ἢ. δυϊάϊηρ;, απὰ 411 58 ἱπιπηδῖθβ μου μα ἰη τὰ 6 
βαπλθβ. Α ἵϊο ἀορά 18 τοϊδίοα Ὀγ Ηογοάοῖπβ (τ. 
164) οἵ Ατοθϑ]δὰϑ : ἃ ΠΏ ΡοΥ οὐ ΟΥΤοη ἔπ 8Π8 μδν- 
ἵπς ἴακβθὴ σοΐαρο ἴῃ ἃ ἰουοσ, π6 Βεαροά ποοὰ 
ἀιουπὰ τ, ἀηὰ Ὀυγποᾶ ἴθ ἴο ἀοδῖῃ. [τ ἱξ 8 
ρθε οὐ νἱοίθποο πο, Θβρθεῖδ!ν δπιοηρ [86 
ΠΟΥ τ ὨΔΕΟΠΒ, 88 Ὀθθη ῥγϑοτὶ οὗὔἴΘΠΟΓ {08} 

Κοῖϊ, Βαθ}) ἐπδὲ (ἢ9 δοὲ τ ἀσαίζοςα δγτθο 108}}}7 ἴο ΤῺ 
ἐδ οἸἐγ ἰηΐο ἃ εδἱϊ-ἀθοδοῦῖ. Οὐἱν δυίδοσ᾽ δ ἀχρ δηδιΐο ἀοφα 
Ὡοῖ σοηθίοϊ πῃ ἰμδὲ οὗὁἨἁ ἧἷ8 μεοάοοθδδοσθ, Ὀ0Σ σδίθοσ εὐεκ - 
Ρἰεοίεα ἰδ. -- ΤῈ.} 

8 Το οχίσμ! οὗὨ (Ὧ6 ἰοτηρὶο Ὀυϊἀΐης ἩΒΊοἢ (16 ἰτορ σα 
8 ηοῦ πραγ) οϊθά. Τθθ ὑδρία οὗ Ὀΐδηδ ἢ ὅϑδσθοα πῶ 
80 ἰδύᾷϑ δ ἴο δϊογὰ δουσίπδσυ ἰὸ ἐδ 800 οτογγεδη ὕστα 
ὙὮοπὶ ΡΟΣ π 6 Ὁ ἀἰδραιϊομοι ἴο ΑἸἰγαῖποα, Κίης οὗἩὨ ἴ ἀϊα. ον 
ουθυσὮδ, διμὶ γοὺ ἰεδγο γοο ἴοε ομοῖτα οὔ ϑδϑαιιίβη γουτ τὸ 
ὀχϑοιο οογίδίη τοὶ σίου ἀδῆδοδ Ὀοΐοτο ἴποπι, ἰρεοίουρῖν 
ἰηνοη θα 88 ἃ πιοπὴϑ οὗ οοπυογίηρ θοὰ ἰο ἴσοι (Ηφτοὰ. ἰλὲ 
48). 



ΓΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΙΧ. 42-57. 1δ8 

ΘΟΕ, --- 8.., [0Γ ἰηδίδπος, ὉῪ Κὶπγ ΟἸαῇ (Τσυρανοθ- 
80η), Το δαγποὰ πῃ ἢ 8 ΠΏ ΠΟΥ 8}} [Π6 τα ]ος Κ8 
οὗ Πἰϑ Ἰαπὰ (ὅποιτο, ἢ εἰπισεζτίπρία, ϑαρα Υἱ. οἰ. 69). 

πη σοπησοτίοη ἢ {686 ΘΥΘΠβ, ἃ ΠΌΤΟΥ οὗ 
1ΟΡΟσΤΆΡΏὮΙΟΑΙ γοίγοποοβ ἴὸ [πὸ γορίοη οὐ ΘΠ ΘΟ Ποιη, 
τ οἢ ρτονο {Πδ| [ἢ 6 ΠΒΓΓΘΙΟΥ τὴὰβ 8Π ΘΥ̓Θ-ὙΣΓΠΘΒΒ, 
δαῖτ Ἡ ΠΙΟΒ ΔΙΣΠΟΌΡΉ δ παΐπρ' ἴο ρμοτιπαποηὶ Ἰδπά- 
ΤΩΔΓΚ5, ἃ8 πιοι δίῃ, να] ]ον, ἀπά ἰογοϑῖ, ατὸ γοῖ ποῖ 
δαϑν τα. ΜΙιράαὶ (Τόσο οὗ ΘΠ σἢ πὶ, ἢον- 
ΟΥΟΙ, ΠΔῪ ὕ6 ΠΟΙ ΠΟ ΘΠΙ]Υ δεδυμηρα 10 ὑδ {Π|ὸ Βδιη6 
85 Βοιὰ (ουϑο οἵ) ΜΉο (νογβ. 6, 20). Αΐπιο- 
Ιοο ἢ 5 ὙΤΒΙ ἀσαϊπϑὶ ἴς 8 τῆ 8 Το Ὁ πηἀογβίοοῦ ; 
ὯΌΓ [18 16 ἢ 8 η18 πα 6 Κοὴ ρατὶ ἴῃ ἢΐξ οἰοστίοη 
δἱ (6 Μοηιυπιοπδικ, δὰ ΠΟῪ ἀοιθΈ]6 88 
ΤΑ 6 ΘΟΤΆΠΊΟΠ ΟΔ 186 ἩΥ1Ὸ (Π 086 οὗἩἨ ον ον Θ᾽ ΒΘο θα. 
Ἐοτ ἴε 18 Ῥεγῇδρϑ5 δαΐδ ἴο ἰββυπηθ ἴπᾶὺ (Π6 Ὀ]5008 
ΓΟΙῸ γοϊδῖθα ἴὸ δδοὴ ΟἵΠΟΥ ἃ8 ΤἸἼΡΡΟΥ δηὰ ἰονγοῦ 
δῆθομοιι. ΜΠ 44] ΘΠοομθπ, 8 τὴ ΑΟΤΟΡΟΙΙβ, νγὰ 8 
8 1π||6 οἴτγ ὈΥ ἐπ. } ἢ δὰ παρῆν Πᾶνα νοπιαγθὰ οὴ 
ἔαγῖβοῦ γαβιβῖαησθ; Ὀπῖ [8 ῬΟΟΡΙ6 ῥτοοΓΓΘα ἴο ῥΓΑΥ͂ 
ἴογ τρθσοῦ, πίον ΑἸἰπιοίος ἢ τ 8 ποῖ 116 τῆδι ἴῸ 
ΘΧΟΓΟΙΒΟ. 

γε τβ. 50-.58. Αὐπα ΑὈἰσ θ᾽ οὮὉ τυϑηῦ ἴο ΤΏΘΡοΣ. 
δίηοδ ἴπῸὸ σοῦγϑθο οὗἩ ἴΠ6 πατταῆνο ᾿οδά8 ἴο [πο ἴη- 
ἴδσγεησ τῆ ΑΙ ΠΊΟΙ ΘΟ ἢ 5. Τηλυο ἢ ὕροὸπ τἰϊ8. οἷτν 
[οστηθὰ ρμαγῖ οἵ [818 νοπροᾶπος οἡ ϑ'ῃδοἤοη), [18 1ο- 
ἐδύοπ πλιδῖ Ὀ6 ἀν τὸν ἴὉΥ δἵ ἃ ὙΟΤΥῪ βῃοτγὶ ἀϊδίαποθ 
ἴτοιῃ {πεῖ Ἰμεον ΠΟ ορ᾿ πίοπ οὗἁ γοσθηΐ ΘΧ ρου οΥΒ 
δηά ἔγάνο] ]ογβ (ΒΟ ηβοη, Βεουσργθη, οἴ, Ηἰϊκίοτ, χν, 
415 [Ολρεθ᾿ β Ττδηβὶ, 1Ϊ. 341}, γῆο Ἰάσπεϊν ἘΒΘθοΖ 
τ τἢς πιοάογῃ ΤῸδῆβ δὲ τὸ Ποβα οὗ ὑγδὰν εὶ- 
ΜΆ}, ἀοθὰ ποῖ τπογοίογε ρΡΘΔΥ ἴὸ Ὀδ ΔΙΟρ ΠΟΥ 
οοβίη. Τὸ π|6, Τιιλβ8 π88 Δρροαγοὰ τηογὸ βυϊ- 
δὺ]ς ἴον Τῦθδι (εἰ. νἱ. 22), ὙΠΟΡῸΖ τηδὲ ἤανθ 
θθθη ΟἸΟΒΟΙΥ σοπποοίοα ἩΠῊ Πόσοι. δίποο, ἴῃ 
δοζούίδησο 11} 7088 ῬΑγΑΌΪΘ, [0 ἴνγο τηΐθοῦ- 
δὺ]6 αϑϑοςίαιθβ, Αὐΐπλοίοςο: δῃ Θ᾽ ΠΘΟ ΘΠ, Ρου8}} ὈῪ 
ΘλΟἢ ΟἾΠΟΓ, πα κἷηςα ΑὈΪπιοϊθοῖ ἤπὰ 8. ἢ18 δπὰ δἱ 
ΤΠΟΌΟΣ, τπ6 ἰη ΠΔὈϊ Δη18 ΟΥ̓ [Π6 ἸΔιοΥ τηιδὲ ἤανο 
Ὀδδη δηιοηρ ἴπο88 ἯΠῸ δὲ ἤγιτι ραϊτοπίχοα ΑὈἰπιε- 
Ιοο!. ὙΠ ΟΖ ννδ8 Ὀ01]1} π᾿ εἰγοῦ αν ἴογπι, ἴκὸ τπὸ 
Οτοοίδη ΤΠ οθα, ἔον ἢ πα 18 ΤΟΝ ΘΓ ἴῃ {Π|Ὲ Θρηῖγο. 
118 ἱπη Δ Ὀ  Δη 18 ἘΤΡΙΝΕΠΑΙ ἀεβρογαίθ 8116 ἴο ΠΊΘΓΟΥ ; 
θαι ΤῊΣ ὙΌΓΕ ΔΙΓΟΔΩ͂Υ οἡ [ἢ ΥΕΓρΡῸ οἵ ἀοδιγι οἴη, 
Ὑγβοη Αἰ εἰ θοἷν (“ἢ ἐπέεγ σον ζρΥ  ἐβδίριοα. υἱοίεπι αδίπιο 
ἀἰπηπῖςζαπε,᾽" ἤρμαπρ [ατίοιϑ! Υ ἴῃ 1Π6 τηΐϊοκοιι οὐ τῆ8 
Ἵστονα, 88 πδῃ βαγβ οἵ Ε͵γυτ 8) γ85 βίγιιο κ οἡ 
186 Βεϑα γν ἃ. τη }]}]}-δίοῃο, ὙΠΟ ογυ δι ιοὰ εἶθ. 5Κ}}. 
1 ΔΡΡΘαΥβ ἴθαῖ {πὸ ἱπῃδὈϊδηῖβ οὐὁἨ ὙΠΘθΟΖ ἬΘΓΟ 
ῬΓΕραγθά [0Γ 8 ἸΕΠΡΊΏΥ βίορο, βίῃοθ δοπρ' νυ τῇ ῥτο- 
ΥἱΞΙΟΠ8 ΠΟΥ͂ Π8Δα 4150 ὑτοῦσς ἃ μδηδ-ἸῺ}}} ἰηἴῖο {Π1|6 
ἴΟνΟΓ. δΌΘΝ ἃ π|}}} σομ 5, βιθα ΟΥ̓ ἃ τηοΥ Δ Ὁ ὌΡΡΟΓ 

(33, ναροη, Ἐπρ. ταπποῦ, Θεπη. Ζᾶινατ), διὰ 

οὗ δῃ ἱπιπιονυδῦϊθ, ποῖος δβίοπο (ΓἸΩΤΠΪΩ γε), 
οα ὙΠ ον Π6 ΟἸΝοΣ Τατοά. ὙΠ ἀσπίν οὗ ρστὶπάϊηρ 
ΒΟΠΟΓΘΙΪΥ ἀονοϊνθά οπ νοπιθη. ΑΙ ΘΟ (Ἀ]]6, 
88 ἴῃς ΨΦοΟ ΕΒ ΘΧΡΟΒΙΓΟΥΒ ΒΥ, ΟΥ̓ ἃ Βἴοῃθ, 8 οἡ ἃ 
δίοῃβ δὲ πδα τηυπτγαοτοα ἢῖ8 Ὀγοῖογ5. ΟἿΒΟΓ δὰ 
ΟΥΒ 8160 πᾶνὸ πιοὶ τὴ ἢ [6 δαπηθ αθ. ἽΉ θη 1η 
1190, ἱπιρίοιιβ τη Βουρῆϊ ἴο ἀοβίγου [6 Γ 
ϑονα, 8ὸ πδά ἴακοη γέϊιρο ἴῃ {16 ΤΟΥ] δακεο δι 
Ὑογκ, οπ οὗ [6 τἱημ)ομάοτβ οὗ ἴπ6 ποῦ (0]], 
"ἡ ως ὈΥ ἃ 5ἴοῃθ (4 πηδη, Ζ7ἰδὶ. οΥ (δα ψειυϑ, Ἰὶ. 
242). 

γεν. δ4. Τδῖ ΙΏΘῺ ΒΔ. ποῖ, Α τγοζωδῃ κἷονν 
δίτω. Ῥοογ Αὐἱπηο]θοῖ, ἴῃ [Π6 τηοτηρηϊ οΥὮ ἢ 5 (ἈΠ, 
ἘληΚ8 ΟΥ̓ ποιπίηρ βαν ἔπδὶ 8 ἀοδῖρ ννἢ}} Ὁς 
ΘΟΕ ἰῸὼ ἃ ἸἩΟΙΏΔΗ ; 8ὴ οηὰά ΜΠὶοἢ ἢδ88 δἱ α]] 
ὅπιεβ θη οοπδίἀογοὰ ἱῃρίοτίουβ. Τὸ ἢΐ5 Ἰαίοβί 
ὈγοδΙΉ, ΠπΙ ἢ ὙΚΟΓῈ 10 Ὀ6 ἀδοεϊγοά ἘΥ͂ Δρροηγδπουβ. 
Ἐὸγ τοῦ ἢ ἢ18 διἰἰοπάδπς ργᾶνο Ὠΐτὰ τῆ ἤηϊβ!ἶπις 
ΒΙΤΟΚΟΘ, δ ννᾶϑ πόνου οἶ658 [6 σοιηδη παι ΚἰΠοὰ 
ἰ. Απάὰ, δ8 2 ὅδιη. χί. 21 δῆονβδ, 6 νγἃ8 ποῖ 

Ἀ]6 τὸ ανοῦὶ {Π6 ἀτοδάβα ἱπίδπηγ. 5111, {Πὶ8 πείοτ- 
8ΠῸΘ 4180 σοθβ τὸ βῆον [Π6 ΜΑΤΙΚΟ δρὶτγὶϊ ΟΥ̓ (ἢ 6 
[ἈΠῈ τ8η. ΕἸΠΟΙΨΥ, σνα]οσγ, δηὰ ἰσγοη δι, 
“οΓο ἱπῃογοα ἙἢαγδοίοΥ δεῖς οὗ {Π|0 δοῦ, ποῖ υπ- 
ΜΟΓΙΏΥ οἵὗὨ ἢἷ8 ποτοῖς ποσ. Ηθ ἰούνοσβ, δἱ 4]]} 
ανθηΐϊβ, ΔΓ δῦονθ ἴῃ σΟΥΑΓΟΪΥ ΘΠ ΘΟΠοΟΙἰἴ68, 106 
Ὀταρρατὶ 684], δηὰ τ8ὸ ᾿πιτίσαηρ Ζθ60]. ΙΓ δπι- 
ὈϊΠ]Π ΟἹ δη ἃ τἰηγοβιγαί πο ἔοτν πδὰ ποῖ διυροῆρα [15 
σοηϑοίοηςο ; 1 κα αἰάθοηῃ, ἴα παὰ Ἰδαγποά ἴὸ βεῦν 
πὰ ἴο βυβον; πὰ (ΑΓ ΠΥ ἰΑυγοα τῆ 081] οΥ̓͂ "8 
ἀοά, ἀπὰ πεὰ ποῖ βουρᾷξ ἴο Τα πὰ ὃγ ἴῃς βοτὰ 
ψδδὲ ΟΠἾΥ ἀοα᾿ 8 ϑρί οαπ ΘΒΦΑ Ὀ] ΒΞ}, ἰς τὶν ΠπανΘ 
Ὀθθη βαία οὗ Ἠἷπι, 38. οὗἩ τπ6 ποῦϊοβι : “16 ἡιάροά, 
ἀαἰἱνογοὰ ἢἷ8 ροορ]6." Α'α ἰτ 88, ἢ6 8 ΠΟΥ͂ΘΓ ΘΥ̓Θἢ 
πϑιηοὰ "γ᾽ {16 {116 “ Κιηρ " πο ἢ ἢ διτορδϊοα τὸ 
Ὠἰδβοῖ; δπὰ Δεν ίδη τγβα πο οΧα] 18 τὴ6 ὨσαῖΠοη 
Κίηρ ΑΒπλοϊοοῖ οὗ ΑὈγαμδπ ΒΒ τπηθ, δου ἴἢ6 
νδδηΐ βοὴ οὗἩ Ααἰάροῃ. 

γοῦβ. δ5-57. ὙΒΘΏ [6 τθὴ οὗἁ 7εγ8 61 ΒΑῪ 
(αὶ ΑὈϊσθῖθοβΒ ψὧὯὰ ἀϑδὰ. [Ι͂π ΑΡἰπιο ος ἢ 5 
ἀσλε, 4150, τνοὸ ΤΏΑΥ τοδὰ [ἢ ἔα οὗ ὑγγδηῖδ. Η18 
αἰϊοπάδηξ τππιι8ῖ8 Ὠΐπὶ του ρὴ τ πουϊ Ποβιδίοη, 
δά τἰ ἀοαὰ οἰϊοϊαϊη ἰθ οὐ ΒΆ Κα ὉΥ 4}}. ΤΠ 
ἰητογοβὲ σγοϑῖοά ΟΥ̓ 8 ΟΙΒΟῚ 8η8 ΠΙΒ ΑΡΌΒ, ἰδ 
ξοπθ. Ἦονν πιθοῦ τόσο ὈδΔΌΓ] 18 [Π6 ΟἸΠΟΓ 56 
80 1Ταυΐῖο] ἀσδιὴ οὗἩ 58}} Ηἷδ διἱοηάδηϊῖ, ᾿π8α- 
δπορα Ὀγζ τονθγοπος, τοῆιβοβ ἴο ΚΙ1] ἢΐπη, δπὰ ἤμ8}}ν 
(ΟἸ]ονγϑ ᾿ἶπι ἐπ νοι πίΆτΥ ἀσαῖ, ΤὍἼιὸ βοηρ οὗ 
Ἰλανίὰ ςοοογάῖο ἢὲ8 ΠΊΘΙΠΟΤΥ : ΑὈϊ 66 Ο ἢ Β ΘΡΙΔΡΏ, 
ἰ8 ᾿εἰβ Ὀγοῖμοῦ Φοίπδπι᾿ 8 ΟΌΓΕΟ] 

ἨΟΜΠΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΡΕΑΟΤΊΟΑΙ. 

Οοιέρασο οἡ Ῥ. 147. 
[ΒΡ. ἥλινν: Ο ἴη0 7.80 διισοαββίοῃβ οὗἉ (ἢ 8 Τὸ- 

γοηροϑ οἵ Οοἀ! Οἱ άθοπ᾽ 8 δρῃοα ἰβ ριιῃ δηθὰ πῖ1ἢ 
ἴδε. Ὀϊοοά οὗἉ ἷδθ 8018 ; πε Ὀἱοοά οὗἉ 18 508 18 8πεὴ 
ὈΥῪ {π6 ργοσατγοπηοηϊ οὗ τἴμ6 Θ'ΒοοΒ π  ο8 ; ἴῃς ὈΪοοά 
οὗ τῆς ΒΠοΟΠοπλΐτοβ 185 8π6ἃ ὉΥ ΑὈΙπηοΙΘ ἢ ; [68 
δ]οοά οἵ ΑἸ᾽τηθ]ος ἢ 18 Βρῖ]ϊΣ ὈΥ 8 σοϊῆδη. 7Τ}6 τὸ- 
τα] αἴοηβ οὐ Οοά ἃγὸ βιιτὸ δπὰ ἡ, -- ΤῊΝ ΒΑΜΕ: 
Το ρμυγειοὰ ΒΒΘοΒομἶτοα Νγ 10 [π6 που 86 οὗὨ {ΠοῚΓ 
ρνοὰ Βοῦῖτι: ΠΟΥ ΠΟΥ δ΄ὸ βαίο; ἴπδὺ ρίδοθ 8 αἵ 
ὉΠ66 8 ἔογί δῃηά ἃ βαῃοίιασγ. ὙΝ Πἰ ΠΟΥ Βῃου]ὰ τῖὸ 
Ωγ ἴῃ οὐ ἀἰβίγοϑβ. θὰ τὸ ον αΠοα 1 Απὰ ον (18 
Γοίαρα 884}} ἰοδοῖ τπὸπὶ δὶ ἃ ροὰ {ΠΟΥ͂ δνο 
βογυρᾶ. -- ΤῊΚ ΒΑΜμΜῈ: Νονν, δοοογάϊηρ ἴο [6 
τΤΟΡ ΠΟΥ οὗἩ Φοίπαπι, α γα ροθβ8 ουἂϊλ οὗ ἴ{Ππ Ὀταπι- 

[ιο, δη σοπδαπιοβ {Ππ080 οοάλτβ, αηὰ {ΠοῚΓ οἴΟΓΠΑ] 
βδηηοβ Ὀορίη ἰη [86 ποιπα οὗ τοῖν Βογμ. ΤΊ 
οοηδιβίοη οὗὁὨ τὺῦῖοκοά τηοη τἧκοβ οὐδ οὗἩ {Π6 [Ἀ]56 
ἀοἰτῖοεβ τσὴ [ΠΩΥ ἤαγο ἀοιεὰ οη. -- ἨΕΝΕΥ. 
ὙΥΠαὶ ἱπυοῃοη8 ποῦ ὮΔΥΘ ἴο ἀδβίτοΥ ΟΠ6 τπῃ- 
οἴπον! --- ΤῊΕΒ ΒΑΜΕ: ΑΡοὺῦ 1,000 πιο ἀπά 
ΟΠΊΘη ροτϑῃοά ἱπ ἴπ650 Πα ΠΊ68, ΠΊΔΗΥ οὗ ΜΙ ΠΟΠῚ, 
ῬΤΟΡΑΡΙΥ, τγοῦο ΠῸ ΜΑΥ͂ σοημοογηθα ἴῃ ἴΠ6 ΗΔΓΙΤῸΪ, 
ΠῸΓ πιο ]οὰ τυῖτἢ οἰ Π|6Γ δά ;ἢ πιοῃ οὗ ἐβοιϊου 8 [ὰ- 
θυ]οης βρίτῖ8, ρου] ποῖ δίοημθ ἵπ {ΠῚ ἱπιαπ1ν, 
Ὀπὶ ἱηνοῖνα ΤΩΔΗΥ πιοο, ἔπαὺ (Ὁ]]ονν πο πὶ 'π ΓΠΟΙΓΣ 
Βἰ τη ρ  οτν, ἱπ τῆ6 δθπὶθ ἽδΙ πΥ ὙὙΠ ΠῚ [ἢ Οπ. --- 
ὙΥ̓ΟΚΌΒΜΟΗΤΗ: ΜΔΗΥ ρονογίι! οποπηῖοϑ οἵἨ σοὰ 
δηὰ οὗ ἶβ Ῥϑορθ, δἴτογ υἱοϊοσγίοιιβ δοῖβ οὐὁἨ ὀρῃγοβ- 
βίοῃ, ἢανϑ Ὀθθη ὀνογ τον δἵ δὲ ὈῪ πγ ΑΚ ἰηϑἴσι- 
τηοῃῖβ, ουὐθη ὈΥ͂ ὙγΟΙΊΘΠ : ϑδίβογα, ὈΥ͂  Ρουδἢ ἀπά 
ὅδοὶ ; Ηδιθδη, Ὀγ Εδβίμπον; Ηοϊοίξττιοβ, ὉῪ Φυάπι; 
δᾶ ἴπ6 Οπατοῖ, Ὁ τπ6 Ῥονοῦ οὗ [Π6 δερά, ονοῖ- 

σοτηοβ ἴπ6 ποτά. --- Βύυβη : ΤῊ οπὰ οὗ ΑὈΪπΊοΙοο ἢ 
δἰισροβῖδ τἢ6 τοπιασκ, 1. ΤΠιδῖ ΠῸῚ ὙΠῸ {Π᾿ΓΕῖ [ῸΓ 
Ὀἱοοὰ, αοἀ ν}}} αἱ Ἰαδὲ ρῖνε ἴθ πὶ {ποὶγ οὐγῃ ὈΪοοά τὸ 
ἀτίπκ. 2. Τα γολκ, ἴῃ Οοά᾽Β Βαπά, σλη οοπίοπμη 
τς ταῖσιν ; ἀπά (πο86 ῆο σα ]κ ἴῃ ττγίάθ, Ηδ 15 
ΑΌΪΘ το αρᾶθ6. 8. ΤΠΟΥ Μ80 ἴῃ 118 σοπβα! θα ΟἸΪΥ 
τποῖτ ῥτήάθ δπὰ δπδιοη, ν.}}} δι} αἴθ 88 [πον 



156 ᾿ἼΒΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ὕὉΣ006Ε8. 

᾿ϊνϑιὶ, τῆογο 80] ]εἰΐουβ τπαῦ {ποῖγ ΠΟΠΟΥ δδου]ὰ ὃθ᾽] οὔΓο ἃ γαῖ Ὠδπ|6, Οὗ ΟὨΪΥ͂ ϑόζγθ ἰῷ ρεγροίιϑιε 
μι οϑοσνοὰ οἡ θϑγίῃ, [ἤδη ὑμαῦ (Πα 80}}8 Ὁ βανοά | {πον τω. ΤᾺ] 
ἴτοται [6}1, (4.) Τμ6 πλοῖδοάβ ῥγουὰ ταθῃ ἴδῖκο ἴο 80]. - Ν 

ἼἜΙΧΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ἘΟ ῦῦ Ε8 ΙΝ ΟΥΥΚΤ, ΡΕΛΟΞΕΌΣ, ΤΙΜΕδΝ. ΤΟΙᾺ ΟΡ ΙΒΒΑΟΗΔΕ ΑΥ̓Ὸ ΦΑΙΒ ΤῊΒ ΟἸΣΒΑΘΙΤΕ. 

ΤὝε ὕμάσοελίρε 9}, Τοία απά υἱαΐνγ. 

Ομάριεβ Χ. 1-ὅ. 

1. Αμὰ δῖος ΑἸ ΘΙ ΘΟἢ [Π6ΓΘ ΔΓΟ86 ἴο ἀοΐδῃηα [ἀ6]1ν 6] [βγ86], Τοὶα (16 βοῃ οὗἩ ῬυδΒ, 
{16 βοῃ οὗ σαο, ἃ τηδῃ οὗ ββϑομδῦ; δα 6 ἀνα] ἴῃ δηδια 'ὰ τηοῦσηΐ ΕΡἢ Γαΐ. 

2 Απὰ δ6 )υαροά βγϑϑὶ ὑπ Υ δηα ἴἤγθΘ γθ ΓΒ, δπα αἰ6α, δπαὰ νγγὰβ ὈυΓΙΘα ἴῃ ΘΠΆΣΩΙΓ. 
8. Αμπὰ διήδσ Ὠϊπὶ ἅγοβα “Ψ6]γ, ἃ [[Π6] ΟἸ]  δαϊίθ, δηὰ ᾿υάροα [Βγ86] ὑπ ν δηά {πὙῦ0 γ6Ά ΓΒ. 
4 Απά Β6 δά {δ Γ βοπβ [4,7] μᾶὺ τοᾶβ οὐ {Πἰ ΓΟ 888 οοἱ 8, δὰ {ΠῸῪ Ππδα {ΙΓ οἰ 168, 

[[Π1056] νοῦ ΓΘ ο8]]16ἃ Ηδνοι-͵αὶγ [6 οἶΓΉ168 οὗ 41γ] απο {818 ἄγ, ψο ἀγα ἴπ 
ὅ 16 ἰαμὰ οὗ (ἸἸοΔἃ. Απὰάὰ {Ὑᾳὶν αἀἸ6α, δῃα νγὰβ Ὀυτὶοά 1η 

ἘΧΕΘΕΒΤΙΟΑΙ, ΑΝΌ ῬΟΟΤΕΒΙΝΑΙ͂,. 

γεγ. 1. Απᾶ δῇοσς ΑΒίσΩΘΊΘΟἢ [ΟΣΘ ΔΙῸΘΘ 
018, (6 δοῖι οὔ Ῥυβῃ, (6 βοὴ οὗ Ὠοάο. Τὰς 
Γοςογὰ οὗ (ἰν8 πιδη 5 118 σου 1 Π8 πὸ 5Εἰγτίηρ 80- 
τἷοπϑ, {Κ τπ056 οὗ Αἰνπηο!θοῖ, Ὀαϊ (6118 οὗἨ δβοπηο- 
της Βοῖῖοτ. Ηθ “ ἀε]ϊνοιοὰ ᾿ δηὰ “}υὰρεοὰ ᾿ 
Ισγϑ8]. ΓΠΐ8, Ππονγόνοσ, δἰναΥ 8 ῬΓΟΒρρΟΘ68 ΓῸ- 
πουνοὰ σΟΠΒΟΪΟΏΒΠ688 Οὗ δβἷη ου ἴμ6 ραγὶ οἵ [βγϑοὶ, 
πὰ τοϊοτη ἴο ἴΠ6 ᾿ἰνὶπρς αοά. [τ ἴ8 ργοῦδ]6 ἐδ 
εἶτα ΠΒοστῖῦ!]6 ἀθθάβ δπὰ τἢθ τογγ Ὁ] πὰ οὗ ΑὈϊπιο- 
οὶ δηὰ ϑῃθοθοπι πιδᾶὰβ δυο ἢ Δη ἰπῃ ργοββίος τροῃ 
6 οοηβείθηοδ οὗὨ [βΞγϑεὶ, 88 10 ὀρθῇ τἰϊ6 ὑγὴν [ὉΓ ἀο- 
᾿ΐνοσάποο. πάρ {Π|15 νίονν, τὴ γογὰβ “ δου Α Ὀϊπιο- 
Ἰοςἢ ᾿᾿ τϑοοῖνθ ἃ ἀθαραὺ κἰσηϊβοβηςο; απ τΠ6 τοὰ- 
80ὴ ὝΒΥ [Π6 ΠἰΒΙΟΓΥ οἵ τῇ αῦ ρογβϑοπαρὸ νν8 80 ζορῖ- 
ΟἸΒΙΥ παγγαῦδα ὑκζσοπηθβ 811}} τόσο ουἹάθηῖ. Τῆαῖ 
υἱοἢ αὐ ΟΥ̓ΠΟΥ Οἱπιο68 Ῥγἃ 8 ἴΠ6 ΤΟΒῸ]ς ΟΥ̓ [ΟΥΓΟΓΒ ΓΓΟΙῚ 
σοι, 15. 15. τίσ Ὀτουρῆς δυουΐ ὈΥ πο οἷν] 
ΘΔ Θ5 ΟΡΙΟ ὙΠ Ώ1η. 

ΤΏ ἀο] νότου 5 ἢδὴ9 Μὰ8 ““ΤοΪδ, ([πΠ6 βοὴ οὗ 
Ῥυδὴ, [16 εοπ οὐ Ἰ)οάο." ΤΠ πιοπίΐοη οὗ ἔδίποῦ 
Δ ρμταπαίιθμοῦ ὕὈοτΠ, 15 πηαβααὶ, πὰ Τσσυγβ ἱπ 
ἴΠ6 ο496 οὗ ἢο οἵποῦ Φαάνο. [Ὁ να8 τπογοίοιϑ πδῦ- 
ΓΑ], τπᾶὺ δἰγοδαγ δὴ 8Δῃ ΘαΙῪ ἀδίθ, πὰ 8180, ἴΐ 
σου] βθοπὶ, ὈὉνῪ ἴῇ6 Μάδκογα, “θοπ ])οάο ᾿"᾿ ννἃ8 
Δ ΚΘη ἘΓΡΟῚ ΑΕ , 88 Ἰηοδηΐης “ ϑὅοη οὗἉ ἰδ ἴ7η- 
ο]6 οὐ ουδίη." [6 “ ἶ8᾽᾽ ἴῃ [ἢ σα86 πηπϑῖ Γ6- 
ἴεν ἴο ΑὈἰπιοίθοῖ ; πὰ Το]α νοι ]ὰ ἤᾶνα ἴο ὕὈ6 Γ6- 
ἀγοὰ ἃ8 [6 Βοη οἵ 8. ὈΓΟΙΠΘΥ ΟΥ̓ ἃ εἰβίογ οὗἔἁὨ (ἰάσοῃ. 
ἢφ ϑοηῃ οὗ αἰ δοπ δ Ὀγοῖδογ, 6 σδηποί πᾶν ὈθΟῃ 

(ΔἸ Που ΡῈ 6.18 ἰδ δῖ 1π6 το] οη ἱπαϊοατοά ὃν δῃ- 
οἰεπὲ οχμοείοπβ, οἷ (Π πατραδέλφου οὔ {π6 1,.ΧΧ.); 
ἴοῦ 6 ὈΟΪ]οηροα ποῖ ἴὸ Μαηββοῆ, θυ ἴο σβησῆδγ. 
ΙΓ ἃ δίϑιον οἵ αἰάδοη πὰ πηδιτίρα ἃ τηλῃ οὗ τῇς 
τὺ οἵ βεδοῆδγ, [Π18 ῬΟΥβοὴ τηΐϊσ ἢΐ ἱπάοοὰ ἤανο 
ὑὕδι ἢ σ4}1ιἃ δὴ πποῖς (ἀοα) οἵὗἠἨ ΑὈϊπγοίοε. Βαϊ ἰδ 
810 ἢ ἡ γὸ ἴΠ6 τοϊδίίοη, 5 ἐς ποῦ τηογὸ ᾿ΚοΙγ (παῖ 
το ὙΠΙΟΣ νου] ἤᾶνο βαὶά, “" ὅοῃ οὗὨ τ βἰϑίοῦ οὗ 

1 Οα ἴδο γοῦθοϊθ οχοιλταίοα ἴῃ (ἢ9 δδαηῃάδίουθ, ἩὙδοἢ 
ἭΘΙΟ ὕδοά ἴῃ ἰδ ῥχοραγδου οὔ ἐπ ρυγρὶθ ἀγὸ δ ΤΎΤΘ, 800 

ΔΙΏΟΏ. 

9 ογαῦΌ 8413" Τῇὸ παπιε8 Τοὶδα δῃηὰ Ῥυδῃ, 348 
ΒΟΓΠΘ ὈΥ̓͂ ΒΟοηΒ οὗἉὨ 55ΔΟ ΠΥ, ΔΙῸ ΔΙΓΟΘΟΥ͂ Ἰουπὰ ἱπ 
αδφη. χὶνὶ. 18. ὙΠ ΠΟΥ͂ Ὀδοβπιθ ΘΒ Ὁ] 5 ηθὰ ἴπ ἴῃ6 
ἕν} Π16 8. οὗἩ ἴπαὺ {ῖδο, πὰ ἐλ ϑόθο ἢ ΤΟΟΙΓ, [Ὁ τῦϑ8 
}.βῦ8ο ἴῃ Οογτηδη (Ἀπ }} 168) ΘΒ ροοῖα ἶν οὗ τπ6 ἈΠ 16 
Αρε8. Ῥαγίϊσυ δῦ Ὡδπι68 ΕΓ ῬΘΟΌΪΙΑΓ ἴ0 ρμαγῖςα. 

δῦ ἔδιῃἹ]ο8. (Ἰπϑυραὰ οὗ ΓΙΈΝΞ, Ῥυδη, τὸ μαγνὸ 

ΤΛΞ, Ῥανδῃ, ἱπ απ. χἸνί. 13 δῃὰ Νυπι. χχυΐ. 98, 

τπουρὴι ποῖ ἴῃ 4} Μ55. 1. Οβγ. υἱῖ. 1 ᾿δ8 ΓΝΩΒ, 
Ῥαδ4}.) ὙΠ686 παπιθβ ἱπάϊοδία ἃ οογίδίη ἱπαἀ αι ΒΈΓΥ, 
Ὑ Πἰς ἢ, δ πη ΔῪ Ὁ ἰπΐογτοα, ταυϑὲ μᾶῦθ Ὀδοη σαγτῖδὰ 

οὐ ἱπ Ιββϑομασ. Τοὶα Ρ) ἷδ ἴ80 ογταθθν 
ὙΌΣ (σοσουβ ἐἰοἰ8), ἴτοταη Ὑῖο ἢ [6 ΟΥ̓ 90Π, ΟΥ 

ἄθορ βοδυὶοῖ οοἱον (ὦ ΤΡ 3 Γ}), οἵ τβῖο ἢ πὸ 
Γοδά 80 τηποἢ ἰπ σοπποούοηῃ σὶτ [86 ΤΑ ΘΓΠδοΙς, 
γ48 (ἀἰοχίνοά ; δηὰ ὕυδῇ 8 ΟΠδ] θα [ῸΓ χγωδίέα ἐϊπεῖο- 
γὰπι, ΟΥ̓ Τηδά ον τοῦ (οἴ, Βυχιοτῆϊ, σδιδ υοτο). Ὑ͵ 8 
ΒΔ} ἠοῖ ΟΥΓ, ῬΘΓΠΔΡ5, ἱἢ τὸ οοπ)]δείυτο τῃαὶ (86 
{π|γὰ πϑηγθ 480 ἱβ δα ἀοα Ὀοοϑιδο οὐ 118 ἄστοε- 
πηθηΐ ἰῃ τηοδηΐηρ τὶ τ[Π6 ἴνο ῥγθοδάϊηρ. ἘΕῸΓ 

Ποάο, ἱἢ νὰ ἀογίγε ἰξ οτα ΤΥ, ἀμα, ἰπβιοδά οἵ 

ὙΥῚ, ἀοα, οουδίη, τηθϑὴ8 “ Ροῖ," ΟΥ “νεβ86], ἃ 
του ΠΘη ὉΓΘΠΒ1] ἰῃ {86 ῥγοραγδίίοη οἵ ἀγεβ.ΐ 

ΝΆΙΊΘΒ ΟΥ̓ {πῚ8 Κὶἰπὰ, ἰδ ἴ6 νὸ]] Κπόπτι, τὸ ποῖ πἢ- 
ἐτοχυδηῖ ἴῃ ἴη6 Εδδί. Ηδιγπηοῦ (Λίαπιεπ ἀν Αταὐοτ) 
ούθη δἀάιοοϑ ἴπ6 πδῖὴθ Ζϊλγ, πὶ ς ἢ εἰσι ῆσεθ τ86 
ΒίοΠΘ υυϑοὲ ἴογ »τὶπάϊης ΡΟΓΙΏ68. 
Ηδ ἁνοὶὺ ἐὰ Βμδζοίν, ου Μουὴΐ ἘΡΏ χαίτη, ΤῊΘ 

σΘΠ6 οὗ διἷβ ὑπάϊοϊα! δον! ν νγ88 ῬΟΓΙΛΔΠΘΗΠΥ 
ἢχοά ἰπ Ερδγαῖη. 485 ἴὸ ϑδπιγ, (15 πδπια (οη 
118. ἱπιροτί, ΘΟΠΊΡΑΓΟ ΤΩΥ͂ ἴγοδίϊβα δολαμγ, Ετί. 
1856) πιὰ 6 ἰΔοηἰἢοὰ τ ΠΘΊΠΟΓ, πδπια οὗ τὴ6 
ΟΥ̓ΠΟΓ ΟΥ̓ 1π6 ἢ}}} οὐ ΜΠ σἢ Κίηρ Οταγὶ δἰοσνγασὰδ 
δα}}ν ΘΠοιηθγοη, ϑδϑπιδγία (1 ρβ. χυὶ. 234). 

γυῖβ. 3-5. Αμπὰ αὔἴοσς Ηἰπὶ δίοδθ Φαίΐσ, [6 

Ὑάὰ6, Ῥοψαρσε ἵπ ἰλὲ Μεάδδεγγαπεαπ, Ὠ Ὁ), 1840,}} 148 Πα. 
ᾳυοὶοὰ Ὁ; ΒΙιοΡ, χυϊ!. 872. 



ΓΟΗΑΡΤΕᾺΕΒ Χ. 1-ὅ. 

ΟΠοδάϊίθ. ὅυδὶ δἃ5 Τοΐα νγᾶβ ἃ ἰἈυΣ]γ- δ 6 ἰπ 
ΒΒΔΟΒΔΥ, Β0Ὸ νγ8Ὰ8 ὅ81Ὁ ἰπ Οἰϊορ. ΤΠ δϑποοβίογ οὗ 
τι ῖ8 αν τᾶϑ 16 δοη οὗ Μδηβϑϑθῦ, τ οϑθ. Δ ΠῚΘ 
ὍὙΔ5 ἀϑϑοοία δα τ ὑΠ6 δοαιυ δἰ οη οὗἨ [Π6 στεδιίοϑι 
"π οὗ ἴῃ ΚΟΥΤΙΟΥΥ ἰΏ ῬΟΒδθβδῖοη οὗ ἴΠ6 δαβίοση 

“ἰσὶῖθὲ οὗ Ἡδηδββθῆ. ΔΟΉΪγ, [Ὁ ἰ8 β[διο, ΝΠ. 
ΧχχΊϊ. 39--4]1, ἑοοῖ αἰ]οδα, δηὰ “ Ψ αἷτ, βοη οὗἩ Μδι)δ5- 
βοῖϊ,᾿ τὴ “ εἰγο]οβ, ὙΠ] ΟὮ ΤΌΤ δου γὰ8 σα] ]οὰ [ἢ 6 
“αἶγο]ο5 οὗ Ψαἷγ.᾽ [Ὁ Π68 Ιγθδγ Ὀθθη μρονβα οὔ ἰπ 
ΘΟπη ΘΟ οη ὙΠ ΟἿΤἿ ἜΧρηδηομ οὗ ἴπ6 πδπιθ Ηΐν- 
ἰιὸ (ΟΒῖν!), ἔπδὲ ολαυαλ, (ρ] αν. ολαροιὰ, Ἐπ. Ν᾽ 6Γ. 
Τανοίλ), τιοϑῃ8 “ οεἶγοὶο,᾽" ἴτοτπη ἴπ6 ἕοστῃ ἴῃ ν ΒΙοἢ 
886 ΥἹ]]ασὸ5 τὸ νι ἰς ἢ 1Ὁ 8. ΔΡΡ]Π θα γεγο δὰ ουϊ 
(866 οη οἢ. "ἰ. 8). 1: ποιυ]ὰ, τΠογοίοτο, ἰνοϊγο ἃ 
᾿γοὉ] ἃ αὐτοῦ τὼ ὀχρί δ Ηδνοι )αῖν, 85 Το 61 
ΘΧΡΟΒΙΟΓΒ 40, ὮΥ͂ πιδικίῃρ 1 ἀηδϊορουβ ἴο βιοῖ (ἀοΓ- 
ΙΔ) ὨΔΙΠΕΒ 88 ἐδ ἐδίοδεη πὰ “ἀκολεγείοδοη ; ἴον, ἴῃ 
τῃ6 ἤγβε ρίδοο, ελαυαλ ἀο68 ποῖ πηθδῃ “ ᾿1{6 Βογα; 
δηά, ΒοοοηἾγ, ἴῃ Βσὶι ΠΑΠΟΒ 88 [Π6 αὔογορ, ἴῃ6 
σοπηδῃ ἐεδεπ ἀο68 Ὠοΐϊ πηϑδπ σἱΐα Ὀχτι πιαηδίο. 
ΒΥ τῃσβ6 “οἶγο 168 οὗὨ δαὶν᾿ τὸ ἅγὸ οὐ θη ΠΥ τὸ 

ἀπἀοτγείδηᾷ [ἢ 6 ΜΠ0]6 οὗἉ [6 ρτοβοηῦ ποϑίοσῃ Ηδυ- 
ΤΑΙ, ΤΟΔΟ βίη» 848 ΤᾺΓ 88 Φοῦεὶ Ἡδιτγϑῃ, ἴογ Κοπδῖῃ 
(186 ῥγοβθὴς Κοηδιγαῖ) 18 τοοκοηθὰ δηοηρ [ἢ6 
ΕἸΧΙῪ εἰτ168 οὗ Φ8γ (1 ΟἾγ. ᾿᾿. 28; 1 Κρβ. ἰν. 18). 
Ὑ εἰζϑιοί 5 σοη)θοίαγο (]αυγαη, Ὁ. 101), ἐμαξὲ [8680 
εἰεδ αγὰὲ ΟἿΪΥ͂ δἰ ΧΙ τΘΏ ὙΠ ]]αροθ οὐὗὁὨἨ 116 ποιηδαΐς 
Οὐον, 18 ΌΥ ὯΟῸ πιθϑῃ8 ἴ0 Ὀ6 Δοοορτοα ; ἴον τπ6 ΒΟΟΪκΒ 
οἵ Κίηρβ δηὰ ΟΠ γοηΐο 68 ΔΓ σοπνοσβαηξ νυ ἢ στοδὶ 
εἰἴεδ, 1 ἢ .}}9 δηὰ Ὀγάζοη Ὀδγβ, ἰῃ [ἢ 6 τορίοῃ 
δαὶ “ ρεγίδι πο τὸ «4]γ. ὙὉὙ6 οδ͵οσίοη τμδὲ ἱἢ 
δΌΓΙ ο11}68 πὰ οχίβιοα, [6 Αβδβυσίδηβ σου]ὰ ποῖ 

δύο βι0)οο θα [Π6 ὕγγχο δὰ ἃ 841} {Ὑ1 068 80 ΓοΘ ἐγ, ἰδ 
ποῖ ὈΟΙΠΘ οὐ. 1η [Π6 ἤτϑι᾽ μίδεθ, Ὀδοδῦδα ἴῃ6 δ6- 
ὁομπι8 οὗ [μὲ8 φοηαπαϑῖ ΒΓ νΟΥΥ Ὀτγίοἴ δπὰ βοδηῖν ; 
δΔηὰ ἴῃ 106 δροοπὰ ρΐδοθ, Ὀθοδπϑθ τὴ6 ὨΙἸΒΙΟΤΎ οὗ Α]] 
ΔρῈδ ἴδθΟ 68 8, [Πα1 Ψ ΠΘῃ τΠ6 ϑδρ᾽ τὴς Ὠ88 Ἰεἰτ ἃ ρθο- 
Ρίδ, βοῖ ΠΟΥ ἰΟτΊΓΟ8808 ΠΟΥ “΄ δῖθοερ Ποῖρἢ8᾿᾿ ΔΥΔ1] ἴο 
ἀοιαὶπ [Π6 ἐἤθαΥ. Αἵ 8}1} αυβηΐβ, {Π6 Αββυτίδη 8ι10- 
(68568 (ο ποῖ Ῥχουθ ἴπαὶ [Π6 ΔΥΟἢΠ ΓΟ ΓΑΙ ΤΟΙ. ΔΙ 8 
οἴ της Ηδιιγδη οδπποὶ ἰπ τΠοἷν 6 πη 5 06 τοίοττοὰ 
ὍΔ. Κ 1ο [6 τπη6 οὔ πο Αἰπουῖτεβ δηὰ 1[βγαθὶ 68. 
ὙΠΏιοῦΣ αὐ ργοβθηΐ οηϊοτγίπρ ἰπ 0 ΔΕ ἀἰβουεδβίοη οὗ 
1015 δι δος, τσ μοί ἃ ([Π6 ΘΟΠΊΓΑΥΤΥ ἴὸ 6 ΠίΡὮΙΥ 
ἰδιρϑῶ ανθη ποι ἢ, δῦ τ6 Ρίδοοβ τ ἰοἢ που]ὰ 

ΤῸ ΘΟΙΏΘ ἰῃπΐϊο σοπαϊογαϊίομῃ, τογο σοοθηὶ δυ}]ἀ- 
ἵπρϑ θ68ΓΉ6 ΒίϑιῃΡ Οὗ ἸΏοτο τοοθηῖ {ἰπη68. [Ιηἀοοά, 
ἴῃ ΒΟ6ΠῚ8 ἴο πιο, [ἢ δὲ ω ἃ5 ᾽ξ νγἃ8 ΡΟΒβΙ Ὁ]0 ἴο ἰάθη- 
αἷγ Κοηδῖη, ϑαίοδη, Οοϊδη, οἷς., 8ο ἴπθ ΠΑΠῚΘ 
δαῖτ 8150 15. ἴῃ οχ βίθῃσθ ἴὸ {18 ἤαγ. 1 Βπὰ ἐξ ἴῃ 
1Π6 ΠΆΠ|6 οὗ [86 οὗ ΤΥ οΔ]]οἃ ““Αοτὸ ᾽ ὃγΥ ΒυΙΟΚΠαγαῖ, 
“ΔΤ ὉΥ βιοείζοῃ, δηὰ “" [τὸ " ὃν Ὑεἰζβϑίοίη. Ιὲ 
ἷδ 511}} [16 δοδὲ οὗἩἨ δὴ ἰπῆποητα) (1) ττι56) οὨϊοιαίη. 
ποῦ (χν. 944) ὙΓΔΓΠΒ τ15 ἀρσαϊπεὶ οὐπίουπαϊΐηρ ἷτ 
ψἢ τΠ6 Αὐγὰ τ οι 16 Ἰπηοπες οὔ Απίοηϊπα 
Ῥυὰ ἴῃ [6 Ρ]866 οὗ 1[Π6 ῥγοβοπὶ ϑχαπδιηθίῃ ; ὑυῖ ἱτ 
ὝΘΓΟ ΤἸΏΟΓΘ ὈΓΟΡΘΟΥΙ ἴο Β6Υ ἴπᾶὶ [Π6 τοροϑϑίοα οσςαγ- 
ΤΟΏΘΘ Οὗ [Π6 Π4Π16, Βῃομ ἃ Ὀ6 τοραγάθα 88 δνυ!άθῆοο 
μιαῖ {86 ὙΠ016 σορίοη γγ88 Ὁποὺ ο8]]16ἀ “ “61γ᾽5 οἷν- 
61. ᾿ 
ΤΊΘ ΠΑΓΓΆΪΟΓ᾿Β τουτὶ [Πδ] [Π6 οτ168 οὗἉ 7αἷγ “ δτὸ 

ΟἈ]Ποὰ Ἡδνοῖι δ αὶγ ἀπο τηἷ8 ἀδν,᾿ [88 Ὀέθῃ ΒὰΡ- 
Ῥοβοὰ ἴὸ οοῃῆϊος ΠῚ [Π6 διδιοτησπὶ οὗὨ ἴπ6 Ῥοηϊδ- 
δυο, τ πογοίη [818 πδῖηὸ ἰ8 ἀογγο ἔγοπι ἴΠ0 ἢχβι 
δαὶν (εὖ. Ἡδηρεῖ., επί. ἰϊ. 193). ὙΙ τοραγὰ ἴὸ 
ΒΟΙΏΘ ΟἾΠΟΥ ΠπδΙηοδ οὗὨ ΡΙδοθ8, 510} 8ῃ ΘΧΟΠΔΠΡῸ Οὗ 

1 Πὼ 6 ἰοχὲ, Ὅτ. Οδδϑϑὶ σοπιάοσα ὩΠΤ Ὁ “ἐ8ο80," 
ΜὮ1ὁ ΒΟΣΘ ἣδ6 Ὑγεῖϊδο "οὔ ἰἢοθο.") Τῇ ἄγδὺ του δοσίηξ, ΤΩΏΔῪ 
μ9 ἀοίδιυμἀσὰ, Ὀὰὲ ἴΠ6 δοοοηὰ 6 88 ἀουνεὉ] 86 ̓ ξ ἰ6 ὩΠὩθοθ8- 
ΓΠ. 1ς}ἰτὸ6 ἰπἰσηθίοη ὈῸ ἴο δνοϊὰ 4)}} δρροδσδῃοσο οἵ οϑῦ- 
δἰεὶ πὲ ἴδ Ῥοπίδίθυοι, (Ὠ{6 15 ἡδὺ 8 εἴδεϊ 8.1} τοδομοὰ 
ν [Ππ0 δἰ πΡΕΒ ΟΒΔΌΪ]Ο τογαΐοῃ οἵ ἢὃὸ εϊίο: απ πεηπεὶ 
δίε αἷς Γύτ δὶκ αὐ αἰεδεκ Τὰξ -- (ὮΟΥ ΒΙῸ “Δ 1ο 9 6, Σ᾽ 8 

--«- 
4}.4 

Οη6 ἀογίναώοῃ ἴὉτ ποῖ, ΤΑΥ͂ ῬΡΟΓὮΔΡ8 Ὅ6 τηδὰο 
(οὐ; Ὀαὶ ΠΟΙΘ ἰδ 18 4ιιῦϑ ἐπ ροββι 9 τπᾶΐ θη Βῃου)]ά 
ἤδνο ἴδκθη μἰβοθ.1 ΤὴΘ πδιτδίου, 0 οορδ {6 
Ῥροηῃϊδίθρυς ἢ ΟΠ ΒΙΔΠΕΥ ὈΘίοΓΟ 8 ΟΥ̓́6Β, ἀδδίρτ8 ΟὨ]Υ͂ 
ἴο τοιηΐηα ὑπ τοϑάοῦ οὗ δὶ 88 1Π6 7 δίδιθα. Ϊῃ 
{ΠΟ βο]νεβ, μἷ8 ογὰ8 σου ἤανθ Ὀδοη ΘὨΓΙΓΟΙΥ ἰῃ- 
80 ΠΠοΐοπὶ τἢ0 ΘΧρ] ἴῃ τΠ6 οτὶρίη οἵ [6 ἀοδὶσηϑὕοη 
Ἡαυοιλ-Ψαἷν, βεϑιης ἴ6 ἀἰβοοῦγβο ν᾽ 88 δου“ οἰ 168 ᾽ 

(ὩΣ). Μογθονοῦ, τ86 ΠΌΤ ΕΓ ΟΥ̓ [Π686 οἰτί68, 
δ΄ ἃ Ἰδοῦ ἀδίθ, 88 στοοκοηοὰ δὲ βἰχῖγ, ὙΠΟΥΘΔβ 
ΠΟΤ τηθηοη ἰβ τη846 ΟΥ̓ΟΏΪΥ {πἰγῖγ. ΤῊ βθπίθηοο 

8 ἰπἀοοὰ Ῥϑοα ΑΓ ο δοοουηΐ οὗὨἉ ἐπ6 ἀου ] 6 ἘΠΡ; 
ἴοσ ὙΠΟ Ν ΤΟΑΒΟῺ Δ [07 οοαΐοοθ τοδαὰ ἴζ θυῦ Οποθ. 
Βυῖ τΠ6 ψογὰ ἀο68 ἢοΐ ὈΘΔΓ [06 Β6116 50Π86 ἴῃ ὈοΙῇ 

ς8808. ΤΏ βοοοηὰ ὈΓΤῸ, ἱπεέτοάποοβ δὴ ὌΧΡΪ8Π8- 
ἸΟΥΥ͂ οἷαιιβο ; 80 (πδὶ {Π6 τηθϑηΐηρ Οὗ ἐΠ6 Βοηΐο Πο6 18 

1818: “ΓΕ οἰοθ ὈοΪοπρϑὰ ἴὸ (ποτὰ (ὩΙΤῸ), σ 

ἰλοβε (Ὡ) ΔΜ ΒΙΟΝ ((δο το αἴῖνο ἽΝ ἴντα: 
ὈΘΠΕΥ οπιϊθ) ἀγὸ οδ]]οὰ Ηδυοι-δἷν ἀπο {18 
Αγ." Τὴ οἰοδβίπρ πογαβ οὗὨ ἐἢ}}8. δα ὕθ 06 {(“ πηϊο 

{818 ἀδν ᾽᾽) δ΄Θ δυϊἀθΏ ΠΥ ἃ ΤΠΘΥΘ ΨΟΓΌΔ] οἰϊαιίοη 
ἔγοπι 1 δῖ. 11. 14; ῸΓ πὸ ΟἾΠΟΓ Οσσδβίοη αχἰβίβ 
Πογο, ὙΠΘΓΘ ἴπ6 ἀαΘΒ 05 18. ΟἿΪΥ ΟΥ̓ ψαἰτ᾽᾿Β ἀϊδι1π- 
συϊεπεά μοβίοπ, ἴῸὉγ τῇεῖγ ἀθ6. ψαῖγ, ὈῪ ΐ8 
ΒΙΓΘΏΡΤὮΩ δπὰ νἱγῖαο, δα αἰ πιβοὰ ἢΐ8. ΤΆΤΩΣ]Υ͂ οὐ Γ 
ΟἿ Ὠλ] οὗἩ ἴῃ μῆγο ἀἰδισγίει, ἢ τ ἢ ἢἷπ 8ῃ 
οἰδπῦ ΡΥΟΖΘΏΪΟΣ μα Ἰἰοηρ ρῸ δββοοίδιεὰ μὶβ οσνῃ 
ΠΆΠΠ6. 

ἈΑπὰ Ὠ6 δὰ δ γν δΟΏΒ, γῈΟ σοὰδ οὐ ἰμἰστὶν 
88868, δ πιδὰ (μἰτν οἱώθθ. ΤῸ Ῥδιοποιηδβία 

ροίνγοευ ὩΣ Θ, δ 8868, απὰ [86 τάγα ἔοσπι Ὁ ΟΡ, 
ῸΣ “ οἰ68,᾽" ΔῈ ΒΟΥ Ζ68 [Π6 σοπ͵οοίατο [μδἴ νγο δυο 
ΠΟΙΘ 8 ΒΕ πίθῃο 9 ΠῸΠΙ ἃ 80ηρ' Οὗ Ῥσζαΐβο 'ῃ βοηοσ οὗὨ 
ψαὶγ δῃηὰ ἢΐβ Ῥτοθρουοιϑ ἰοταπο. ὙΠαῖ ὙΠΟ ἢ 15 
ΠΟΙ Ὀταῖρά 18, ποῦ πὸ 6 ρΡοβϑοββεὰ ὑπΙγΓΥ 8.5868 -- 
νηὶ νουἹὰ πᾶ Ὀ6 ἴὸ ἃ πιὰῃ ὙΠῸ ἢδα τὨϊγῖν 
Οἶ [169 3 --ῖῦις τῆαῦ Π6 88 (π0 1ΔἸΠΘΓ οὗ {ΠΙΓΙΥ 
80}8, 8}1] ΟΥὁ ΠΟΙᾺ 6Θπ)ογοα τἢ6 ΠΟΏΟΥ δηᾶ ἀϊδεϊπο- 
τοι ἱπηρ] ἃ ἴῃ τ Βίαίοιηοπὶ [Πδὲ ἸΠ6Ὺ στοά προῃ 
.5868. ἴγμο τοάσ, {παὶ 18 ἴ0 880, ποῖ ΠΊΟΓΟΙΥ 88 
τηθη οὗ ΔΌΔΙΠΥ --- [86 πιϑιιαὶ ΘΧΡΙΒΗΔΌΟΗ, ---- θὰ 48 
ον, ΚΟΥΘΥΠΟΣΒ, πὰ Ἰπᾶροβ. 10 γγῶ8 ῬΟΟΌ ΑΓ ἴο 
ΒΟ) ῬΟΓΒΟΏΒ οβροοΐ!} ν [πδὺ ΓΠΟῪ τηδάθ τι86 οὗὨ [}6 
8.88, 88 ἴΠ6 ΔηΐΓΩ4] ΟὗἩἨ ρύαοςθ. 16] ὙΘΙΥ͂ ἌΡΡΘΆΙ- 
ΔΏ(Θ ΟἹ {ἢ 18 ἀπ τη8], νγν88 ὌΧ ργοϑδῖνο οὐἁἨ πον ςΔ}}}π 
ἴο ΓΘοοηςΟΐ]ο δηὰ ῬποΙν. ΤΏῊΘ 508 οἵ Δαῖγβ Ἱπάρο 
(ποῖ ΓΙ ΓΕ εἰε8. “118 18 βοτηϑι εἷπρ' Ποὶ ρίνοῃ ἴῸ 
8}1} τίσ ΔΙΠΟΥΒ; 1 Ὸ8 ἃ ΠΒΡΡΙποδβ8 ὙΠ] ἢ ποι 
ον ϑδιησοὶ ἴΠ6 Ῥγίεβὶ 88 ἀσϑιηοα ἴ0 6Π]ΟΥ. 

98]. τὰβ Ὀυτγίοὰ ἴῃ Οατηοη, ἀου 1668 ὁπ6 οὗἉ [Π6 
{ΠΤ οἷο οἵ Ηδῆσαηθ. ὋΓΠ6 ἐγ ῈΓ απ Τ ΟΥΘ 
τποτοι ἢ ἱπνοβισδιίοη 18 σατο ἰπ τ[ῃ6 ΘΟΌΠΙΓΥ 
οαϑί οἵ ἴπ6 Φογάδῃ, τἴῃ6 τηοτὸ ᾿Ὠϑίσισι γα Ὑν1}} 18 τὸ- 
8.118 ὈΘοΟΙΏ6. ῬΘΓΠΆΡΒ ΜΠ ΤΥ ἴδ Κθ [πὸ ϑδαηνοά 
61- Και, οὐ ὟΝ οἰζϑίοί ἢ Β ἸΏ}, ποῖ (ἊΣ ἔτῸπὶ [Γ6 
(σαἶν), ἴον τὸ σπου οὗ ἴπ τοχι. Ηοσονοῦ 11||6 
ΤΏΔΥ Ὁ το]ὰ οὗὁὨἁ ΤΩΔΠΥ οὗ [πὸ δυᾶρε8 οὗἉ [5γμδὶ, οὗ 
ἘΠΘΙΤ ροἶδοθ οὗὨἩ Ὀατγῖα] ἱπίοττηδιίοη 18 σίνεη. ὙΠ 
ὙΠ0]6 ἰδ τναϑ ἴο θ6, 8ἃ8 1 6 ΤΌ, ἃ Π]ΘΙΠΟΤΙ 8] ἢΔ]], 
ὈΥ τ ϊοῖ τΠ6 ἴα διὸ σοιηϊπᾶοα οὐ [π6 τῇοπ 80 
Ὀγοῦρἣς Π6ΙΡ ἴῃ αἰθίγοβδ, ΘῈ ΤΠΟΥ σαροπῖθα, ἀπά 
πΠΐοα ΠΊΔΥ͂ 8150 ὕδβο ἢ} ἵμθῖὰ ἴὼ ἈΠΟῪ {παῖ 4]] πιο}, 

ὙΠ] σεα πηίο (8186 ἄΔγ. ΝΠ). ἰς ἰδο ἱπάἀοιοττωϊ παι δὰ 

ΡδΓ. Ρίατδὶ, διὰ (88 16 τοιβδικοὰ Ὁ Βογίβεδῃ δηὰ [Κ611) ἀοοδ 

τοῖ δὲ 8}} αδῖτωι ἰδὲ {86 Ὥδιθα ἨΔ6 ΠΟῪ ἄγε σίγϑῃ. 5.Ἀ}}) 

[6 (86 ἀδιίνο οὗ ἔπδὲ ἐο τῇ ]οῖν ἴμ6 πδηιο ἴδ ρίγθῃ, δὰ δίδη 8 

ἤτοι ἴον ἴὴ9 δδακὸ οὔ διιρμβδὶδ:" ἋἿἋΓΟΏΟΥ δὰ {ΙΓ οἰθοδ; 

ρΡγϑοΐδεὶγ ἰμοδο οἰτἰ66 Ροορὶο φα!]! Π| ιτοῖ-ὐαἰτ.᾽} --ΤΤα.] 
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πΠᾺ] ἀοά Ββιγνίνοθ ἰῃ ἀοάτ ἢ] 658 οχίδίθσποο. Βαϊ ΠΟ ροδοοῖα! 16, απ ἰβεαγυθὰ ὉΥ ΡΟ] 1.4] ἀπᾶ δοῦὶ αὶ! 
Ἰμδαοηυδίθ τποηυηθηῖϊδ πὰ ΒΟΡΌΪΟΝΓΟΒ 8.6 ἴο δἰλγηβ. [δὲ ἰπὰ ὙΠῸ ΘΠ)ΟΥΒ ἴδ, ποῖ ΘΉΝΥ (}10 
ῬΓΘΒΟΓΥΘ ΘΠΟΙΡΥ͂ δπὰ ΡΘΕ διιοηρ ἴΠ6 ροορΐθ, 881} ἔτ Ἰ ν Βῖ ἢ ΡΌΒΠΟΙΥ δα γτοῦ πα 3 ΚΥΘΑΣ ΠΆΠΙ6Ξ. 
τι Ὁ] νης δοοῖ ἢ ΟΠΟθ ΠΟΤ ἤδϑεἢοδ. [πὶ αυϊεῖη685 δῃὰ σοηδβάθσῃοσ 8814}} Ὀ6 γοῦ βίσθ: τῆ, 

ΔΑΥΒ ἴΠ6 ΡΤΟΡΙοῖ ([38. χχχ. 15). 
ΞΤΑΒΚΕ: ΤῸ ρΌνΟΓΙ ἃ πδίίοη ὙὙ61] ἰπ {1π|68 οὗ 

Ρόδοθ, ἰ8 ποῖ [685 ὈΓΑΙ ΒΕ ΤΟΓΙΠΥ Π8Δῃ ἴοὸ ΘΒΥΤΥ͂ ὁπ 
ὙΓΔΓΒ Ἀπ ΟΥ̓ΟΓΟΟΙΠΘ 6Θποπιΐο3. --- 1800: ἮΤοΪΔ 
βανοα Ηἷβ ρϑορὶο, ποὲ ἱπάθεὰ Ὁγ ταῦθ πὰ υἱσῆση. 
θαι ὉΥ τἧσιϊ ἀπά )ι5εῖςο, ὈγῚ [86 σοποοτιὶ δηὰ ρδβοθ 
ὙΠΟ ἢ τοβίογοα ἴῃ [δγϑοὶ]. 

ϑ0ΟΤΥ: ΤΠ τεπιοναὶ οὗ Ββαυάςποα 5᾽ ΠΠΘΓΒ, ὈΥ͂ 
8 ΠΗ ίθουβ Οοά, οἴη τηϑκοβ ᾺΥ ἴοτ γεξοττηβιίοη 
δηὰ ραθ]ῖς ὉΓγαπα 1} 7, δηα ᾿τονο8 ἃ ζτοδὶ ΤΠΕΓΟΥ͂ 
ἴῖο ἴποθε ψχἢο δβγυϊνο. --- ΥΟΒΗΒΤΟΕΤΗ : Τα 
εἶπια πῃ ᾿ἩΒίοἢ ΤΠ ῸῪ [ἰ. 6. ΤοΙΪΔ, Δεῖν, Ιὕσδη, Ε]οπ, 
δηὰ Αὐάοῃ] ἡπάροα 5γϑθ] δπιουητοὰ 10 δβενθηῖν 
ΥΘΑΓβ, Ὀ60 {πὸ ΗοΪγ ϑρί τίς ἀοο8 ποῖ γοςοσχὰ ἃ βίηρ:6 
δοῖ ἄοπα ὈΥ͂ ΔΏΥ ΟΠ οὔ ἴδοπὶ; δῃά {Ππ|5 Η6 ᾿θϑιδ 
18 ἴο Ἰοοῖς ἔοσψαγα δηὰ Ὡρνατὰ ἴὸ ΠΟΙ ΠΟΥ 116, δὰ 
ἴο {πὶ ΠΟΑΥΟΘΠΪΥ σὨγοπίοϊα τ] ἢ 18. ττὶτῖοτ πῃ 
ἰμά 61 1016 ΟΠ Δγδοῖουβ ἴθ [Π6 τηθοτυ οὗ ἀοὰ Ηϊπ- 
8617, δῃιὰ ἰθ οΥθῦ ὀρεῃ ἢ ἷ8 ἀἰνίπο 6γ6.--- ΤῈ.]} 

ἨΟΜΙΓΚΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΛΟΤΊΟΑΙ, 

Το πάροϑ ἴῃ {{ἰπι68 οὗ αυΐεῖ. Αον τΠ6 τοττ Ὁ] 6 
ΒΌΟΤΙΏ, ΠΟΙΠ68 ἃ σ41π|. ΕῸΥ μα] ἃ σοπίια τ Γο]8 δπὰ 
δεῖν πάσα [δγβδ], σι πουῖ σοι της ἔγρ τῆι] 
ὙΓΟΏΡΒ, ΟΥ̓ ΡΟΓΟγταΪπρ ΘΠΥ 4016 ἀρο8, ΤὮο ρτοδῖ- 
ποβι οὗ Οἰάἀθοπ᾿ Β ἔπιοθ, δα τὩ6 ὈΔΕΘΠ688 οΟὗἨ ΑὈΪπὶθ 
Ἰος δ᾽ 5, αῖο δοίῃ οχἢδιδίθά. Αἢ πηκποόνῃ, ὑυϊ 
ΠΆΡΡΥ͂, βοπουβοη ᾿νε απὰ ὑοῦ ἴῃ ὉΠ6ΟΓ 
νἷοιβ δυάσθ5. ΝῸὼῸ ΘΠΘΙΑΥ͂ ἘΠσοδίθπβ, ἴ[π6 ποτὰ οὗ 
Οὐοά ͵ἰ8 αιἱἱοῖς ἀπὰ δεῖϊνθ, ἴΠ6 ΘΟ ΠΙΤΥ͂ ΡτΟΕρΟΙΒ, 
σοπμοτοθ Πουτγίβο8. Α ααΐοὲ 116 ἴα τὶς ἢ ἴπ βορά". 
Αἰϊὰ [86 5] 6 ποθ οὗ Γοροβο, [ἢ ροτγηβ οὗὨ βρτίν 
ΓΟΡΆΓΟ τβοιηβοῖνεβ. [10 ἷ8 8 οὔ τῆο9 Κἰηγνάοπι 

1π 6 ιΐαγθ, θη Τῃσοῦρὴ τῆ ΘὕΘΓΏ Δ] 04]πὶ ΟὨΪΥ͂ 
16 δηςποη οὗ βδαογίηρς σμοὶτβ ὙΠ "6 μποαγά, |ἰκ6 
τη νοΐοββ οὗ εἰμ ὔπρδὶοδ σορουηἀϊηρ' ᾿μγοῦρ [86 

Πού Υ ΟΣ γδ]ίαπι, ἀἷο, απὰ ἐπα ΟἿΪΥ ἴπ6 Ομ, οεἴοτ-[ 8.0, ἰξ ἰ8 ποῖ χίνοῃ ἴὸ ΘΥΘΥΥ ΟἿ6 ἴο ᾿ἷνὰ 8 αυΐος, 

ἰδ, 

5ΕΨΕΝΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ, 

ΤῈΞ ΟΡΡΒΕΒΒΙΟΝ ΟΥἩ ΤΗΞ ΜΙΘΙΑΝΙΤΕΒ. ΘΕΡΗΤΗΛΗ͂, ΤῊ Ρ0ῸῈ ΟΥ ΤΗΒ ΥΟΥ͂. 

Μεπεισεά αροδίαδυ απὰ ριιπίδληιεπί. «Ἄισαζεπίπρ απά τερεπίαποε. 

ΟἬΑΡΤΕΒ Χ. 6-16. 

6 Απά {πὸ Ομ] άγθῃ [8008] οὗὨ [5γ86] αἸα 601} αραῖπ [οοπεϊπυιοα ἰο ἀο 6ν]1]} ἰη (86 εἰρμς 
οὔ τΠ6 Ιογὰ [Φομονδῃ ], ἀμ βογνϑα [1Π6] Β.88}1π|, δῃᾷ [1116] Αϑῃίδγοι, δπὰ 186 σοάβ 
οὗ ϑυγία [Αὐδῃλ], ἀπὰ [6 ροίβ οὗ Ζίάοῃ, απὰ 16 ροάϑβ οἵὗἨ δῖοι, 8π4 1Π6 ροαβ οὗ 
186 ΟΠ] άσθη [8018] οὗ Απλλοπ, δπά (Π6 ροάᾶβ οὗ (6 Ῥἢ]]Ἰ5{ἴπ65, ἀπ ΤΌΤΒΟΟΚ «186 

7 Ἰρωτὰ [Ψ9ομονδ], πὴ βογνοά ποὺ ἢ. Απά {δ6 δηροῦ οὗ 86 Τωοτὰ [96Πόονδῃ] νγα8 
ποὺ [Κἰπ4}]64] ἀρσαϊηδβὺ 18γ86], ἀπὰ ἢδ 80] [ἀοϊνετεά ] [6 πὶ ἰηῦο {86 Πδη48 οὗ πο ῬῺ}]- 

8 ἰβϊπθ68, 84 ἱπῖο (Ππ6 μδηά8 οὗἉ [86 ΟΣ] άγθη [80}8] οὗ Αιηπιοθ. ἀπά {παῦ γϑᾶγ {ΠΟ Υ͂ 
νΟΧϑᾶ δηᾶ Τρργθββθα (Π6 ομ]άγθη [8008] οὗ ἴβγδο] οἷρ ύθθοῃ γϑᾶαγβοῖ 4]1 {π6 ςἢ}}]- 
ἄγθη οὗ βγ86] ὑμαὺ σθγε οἢ {16 οἶον βἰ46 Φογάδλη ἴῃ [86 ἰαπᾷ οὗ ἰῃ6 Αἰπουϊίαβ, 

9. σοῦ ἐς ἴῃ (Ἰ]οδ. Μογσθονϑγ, [μ6 ομ]άγθη [8008] οὗ Αμηπιοη ραββθα οὐονῦ [186] 
ψοτγάδη, ἰο ἤρῃῦ 4180 αραϊπδῦ πα δῃ, δὴ δρσαϊπϑύ Βϑη)απιῖη, μα ἀραϊηβί 1Πη6 Βουδ6 

10 οὗ Ερμγαὶπὶ : 50 {μιδὺ 15Γ86] νγὰβ ΒΟσῈ αἰβίγεββθα." Απά (ῃ6 ο]άγθη [8018] οὗὨ 5186] 
ογίθα ἀπῖο {π6 [ογὰ [96 ον8}}}, βϑαγίηρ, Ὗ ὁ αν βπηθά ἀσαϊηβύ {πΠ66, θοΙἢ [Π816]}], 
Ὀδοαυβ8 γγχὸ ἢδνθ ΤὈΓΒΆΚΘΩ ΟἿΡ σά, Δπ4 4150 [οπιϊῇ : 4180 ; τοϑᾶ : ἴαν6] βοσνοὰ [186] 

11 Βδ411πιῸ Απά (86 1ωοτὰ δ ὐεμβ αι 5814 ἀπίο (Π6 ἙσὨ]]άτΓοη [80}8] οὗὨ [5γ86], 2, ποῖ 
1 ἀεϊζυον γοι ἴγοτα {16 σγγ δηβ | ἴτοταη ΜΊΖγαΐτα, ᾿. ὁ. Ἐξυρι]. δα ἔγοτῃ {ῃ6 Αἰ πιου 68, 

12 ἔγοια {π6 οἰ] ἄγη [801}8] οὗ Ατηπλοῃ, δηὰ ἔγοπιλ ὑπ6 ἘΠ] Ἰβηο 8 ἢ ὃ ΤῊ Ζιάἀοπίδηβ 
8180 [ἀπά σβθη (Πὸ διάοπίβῃ8], δηα ἴπθ Απιδ]οκίϊθβ, αηὰ (π6 Μδοηΐθβ ἀἰὰ Ορρτθδδ 

18 γοῦ; [,] ἀπά γα οτἱ θά ἴο τη6, δπᾶ [{Ππ6}} 1 ἀε] νογϑά γοὺ ουὖ οὗἉ [πεῖν βδπά. ΥὙοΐ γ6 
ἤανθ ἔογβαίϑη τη6, δ8ηα δβογνϑὰ οἴϑὺ φΌἋΒ: ἩΠΟΓΟΙΌΤΘ 1 νν}}} ἀθ ιν σοὺ 0 ΙΏΟΓΘ. 

14 6 πᾶ ΟΥΥ υπίο {π6 ρσοάβ Μγ ]οἢ γ6 ἤδυθ σἤοβθῃ ; ἰδὲ ἴπθπὶ ἀθ] ἑν σ γοὺ ἰπ {Π6 {ἰπὶ0 
1 οἵ γουγ {γθυιδίίοπ [ἀἸ50Γ688}. Απὰ {π6 ΟΠ άσθη [8018] οΥὗὨἍ [Βγϑ6ὶ βαϊ απο {86 [τά 

[θϑμονδμ], ΥΥ8 μᾶνθ βίηπθα: ἀο ἰμοὺ υμίο υ8 νυ Παίβοθυδν βθοιηϑίῃ σοοᾶ υπίο ἰμ66; 
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10 ἀδ νοῦ τ8 ΟὨ]Υ, τγ8 ΡΓΔΥ 66, (8 ἀΔΥ. Απᾶ (Π6 0 μεΐ ΔΎΔΥ [6 Βίγϑηρθ ζΟαΒ ἔγοτω 
ΔΙΠΟΩΡ ἴμότη, δῃὰ βεγυϑα {86 [ογὰ [Ψ9Φ6ῃονδ}}} : πὰ ἢΪ8 βοὰ] νγὰβ ρσγίθνϑα ἴῸ" [6ῃ- 
ἀγορὰ πὸ Ἰοῃ 60] [86 τΐΒΟΓΎ οὗἁ [ΒΓγ86]. 

ΤΕΣΤΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΪΙ,. 

[1 Υαξ. 8. --- τ. δρροῖ ἰσαηδίδιοα ἐπ]18 οἰδαθο 82 (Ὁ]1ὁττὉ (τους ΔΡΌΣΟΝ Ἰωφίοδὰ οἵ ΡΟΣ 8060 ἰὯ6 ΟΟΣΩΠΙΘΟΪΔΙΥ 
ποῖον) : “ΑΩὰ (ΒοΥ νοχοὰ δηὰ ραφυοὰ ἴΠ0 ΡΟ οἵ 16γ86], 88 ἐϊηΐδ γ6αγ, οἰκ ἴδοι γοαγα ἰοΏζ,᾽" οἷο. Ὑῃὸ Ὀδεῖϊου ἬΔΥ ἰδ ἴο 

τερεδὶ {116 ἰὯοα οὗ ἴὴ γα δῇου "᾿ οἰχ;ἢ ἴϑολ γϑαγϑ,᾽ (ῃ8 : Απὰ (ΠΟῪ Ὀὕτοῖκο δὰ οζυδηϑά [80 δοα οὔ [δγϑοὶ ἴπ τιδὲ 

ΤΟΣ; αἰπκιαίθδ Τϑασα ἀἰὰ (ΠΟΥ ΟΡρτϑδϑδ 8}} (η9 ϑοὴθδ οὗ Ϊεγϑοὶ ψο πο Ὀογοηά ἰδ “Ζοτάδη," οἷο. ΨΥ διὰ ΕΣ 

οοίῦθ ἥγοι (06 δδπιθ τοοὶ, διὰ δὸ δγῃοῦγτηδ Ὀδοὰ ἰο δἰγοηκίπου ἰμο ἰάοα. --- Τκ.] ᾿ 

(2 Υοτ. 9. - Αγαγ : “δοὰ ἰξ Ὀθοδέωθ δχοθϑα ξὶγ σίγα! ἰο 16τϑοὶ.,᾽) οἵ, οἰ. ᾿ῖ. 16. Οὐ ἰδ 090 οἱ ἔδνο ἔβαν. Κουον 

ΕΠ, ἴτοῦι ὝΣΔῚ 10 ἱπιροσεοδὶ οομθισαςΠοΏμ, 800 Θτοθα, Οταν., 248, 8. -- Ἐπ. 
[ἢ γος. 1]. --- ον εξ. Οπδϑυῖ 8 τοηἀοτίος ΟΥ̓ [18 γαγδο, 8066 (8) 6 σοϊῃηθηίϑ οὐ ἰξ. ΤΠ δοηίΐδηοο 5 διηδοοϊυἱηΐο ἰὼ [ἢ 

οεἴκίπδὶ ; (δ οουείσ οἴου Ὀσΐες σπδηροά δὲ (9 Ὀσρί πη κ οὗ ἰδ ποχὲ γότρο. --- ΤᾺ.] 

ἘΧΕΔΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ὈΟΟΤΒΙΝΑΙ. 

γεγ. 6. Δῃηὰ [86 Βοχι οὗ 16786] οουῃ(ηιϊοα ἴο 
ἂο ἴδ9 ον! πὰ πε βίας ὐ οὔ ϑόβονδ. δίῃ δηὰ 
ἰογρίνοηοθδϑ ἃγὸ ἴΠ6 ΒΙ ΠΟΘ ΟΥ̓ 41} ΠΟΥ, ΘΒρθς8}} 
δΥ ἡϊο Ὠἰβίογυ οὗἨ 1βγδοὶ, ἱπο  υὐϊης πῃ τῆδὶ ΤΟ πὶ Ατά 
δρὶ γί] [Ιδγϑθ] οὐὁἨ τῃηοάθγῃ {ἰπιθ8. ὙΠΟΥ ον 
ἘΔΟ ἢ ΟἴΠον κα πίρῃῦ δηὰ πηοττίησ. Α8 βοοὺῇ 88 
16 ΡΥΔΥΘΙΒ δα ἔμ} οὗ ἃ στοαὶ πιδῆ ο6 4.86 ἴγοπὴ 
διθοης ἴἢ6 ΡΘΟΡ]Ο, απὰ τ οαγἢ 18 ΠΟΑΡΟΩ͂ ΟΥ̓́ΘΓ 
ἢἶ8 χτανο, ἴῃ πον ροπεγα ΟΠ Ὀγοακβ ἸοΟ86, {ΚΘ Δῃ 
πηΓοβίγαϊηθα γουτῃ. Αὐτοῦ 6͵γ8 ἀθδίῃ, ἸΔΟ] Δ ΓΥῪ 
δ ἴᾺΓ δῃὰ πὶῖὰθ. [βγ86] ρ]ΑΥ 8 τ|16 μδγὶοῦ, ἰπ 
το οαεὶ στ Ασαπι, ἱπ ἴπ6 ψοϑὲ υνἱτἢ τ[6 Ῥηωπὶ- 
εἰδῆβ, πὶ ἴα βοιιῃοαϑὲ τ ΜΟΔΌ δηὰ Αἰπποη, ἴῃ 
(6 βουϊηνοδὶ ἢ (6 ῬΒΠἰκιη68. ὙΠοθα χοῦβ 
δῖοὸ ἡδιμοιὶ ἤγβῖ, γμο86. ροοΟρὶο ἢδνα δἰγοδαυ οΡ- 
Ῥτοδεοὰ 15τῆ6], δηὰ ἰδνὸ Ὀδοη ταγηθα ὍΔ Κ ΟΥ̓ το ἢ 
οὔ ἀσοά. ΕἾἶτγθῖ, τὰ. Βδα]πι δὰ Αδηϊαγοιῖ, τ 86 
βογνυίςα αἰάθοῃ οδρθοίδ!]Υ, [6 Φοτα 088), ονογίῆγον 
(εἰ. νἱ, 25); ποχῖ, τὴ6. ρμοὰϑ οὔὁἨ Αὐδιν, ψοβα κίηρ 
Ὅτῶϑ ἀοίδαιοα ὈΥ τ6 ποτὸ ΟἸΠπῖὶοὶ ; {π θη, [6 ροα 8 
οἵ Ζιάοῃ, εἶα τπηοπίοη οὗὨ ὙΓΠΟῸΠι --- δίηςσα Ζίάοη, [πὸ 
ΤΠ ΟΊ ΤΟΡΟΪΙΒ, δίοοα [0Υ 41} ῬΠω ποία, ἱ. 6. ΟἈΠ 88} --- 
ΤΟΙ Πα.5 π8 ΟὗἨ [πὸ υἱοίογυ οὔ 1) θογα δηὰ Βαγαὶς 
ΟΥ̓́ΘΡ 14010, Κίηρ οὗ ὐδπδδϑῃ ; δηιὶ ἤμβ!]υ, ΓΠ6 ροάβ 
οὗ Μοδὺ, δπιϊζιθη ὈὉΥ μαά. [8γ86] δβογνυϑά εἰοδα 
ξυάς, ΑΙΙΠου ἢ ΠΟΥ Ὑγοτο ὉΠΑΌΪΘ 10 βίδπα Ὀδίοσο 
ἴπ0 οἴογμαὶ αοά. Απὰ Ὀοβίάθ ἴἤθθα, 10 πον 8150 
δεῖνα ἴ[Π6 κοάξ οἵ 16 ΑἸηπιοηΐῖο8 πὰ ΡΒ 1 511π68. 
ΤἬΉοδ6 α|890 νν}}} ἤγϑι Ἵϑιι86 ἰζ ἴο Ἔχ ρουίθηοθ ΟρΡΓεβ- 
βίοπ ; πὶ τΠ6ῃ, τπουρὴ ΟΠΙΥ ΔΥΌ Ἰοπρ Ροπδηςθο, 
θοοοπιθ ἴἢ6 οοοαβίοη οὗ αἰνὶ πο ἀἴ5ρ|8γ8 οὗἨ »γδοὺ 
δΠ ΠΙΟΓΟΥ͂ ἴ0 [5γΓ86]. [π τγατἢ, τ ϊ5 “ γουηρ  ἴ5γδοὶ 
βογυοῦ 811 σοάβ, Ἄχοορῖ οἷν [πὰ ᾿ἰνίπο ἀπαὰ τἢ6 τγιιο. 
[τ τὰπμβ δήϊον δΥΘΎΥ ΒΌρΟΥΒ ΟΠ, ΟΥ̓ΟΤῪ ἀο]μβίοηῃ, 
ΘΤΟΓΥ ποηξῦ] συλ ερίίοη, ΘΥΟΥΥ βο  ἀθοοροπ, Ὀπὺ 
ἴογσοῖβ τ τι ἀηά ροᾶςο οἵ (ἀοά. [ 506Κ8 ἔμ) 156 
ποπά, πηᾶ ἰογεβκοβ τ 6 ἴγιιθ. 
γε. 7- 10. Αμὰ Ηθ ἀοϊίνοτοά ὑμϑι ἰηῖο [86 

Βδηᾶ οὗἩ ἴδ) Ῥ ἰΠδενθα, δὰ ἰπΐο 186 μαμὰ οὗ 
[ὴ)6 βοιιδ οὔ Ατωτηοῃ. Α8 (Ὧγ 48 {πὸ βδυβοῦηρ8 
διὰ ςοσῆϊοϊβ νῖτ τΠ6 τγοβίοῦπ ὩΔΏΟΏ 8 ΔΓῸ Ο0η- 
οογηοά, [Π656 ΔΓ τ οἷα ὐοα 8.1 0560] ΠΟΠΕΙΥ ππάογ ἴΠ6 Ὠΐ8- 
ΟΤΥ οὗὁἩ ϑαπιβοη. ΤΠ “ἢ β1ἰβοιηθηῦ ψϊοἢ ἸΠΘΥ οχ- 

γίοπος ὮΥ πηοδη8 οὗἩ Ατηπιοη, ἰοϑ5 [Π6 τὰν. ΤῊΪ8 
(4116 ΟΞ ΘΟ ΔΙ ἀρὸπ [6 ΡΟΟρΡ]6 οαϑὶ οὗ [πὸ Φοτγάδῃ, 
1.6 πεῖ θοτβ οἵ Απιπιοῃ ; δηΐ τμ6 δηογγυαῖίης δηὰ 

1 (06 υμ19 ἰγβηδίδι!ου, 8900 ποῖὺδ 1 ὑυπάορ “ Τοχίυδὶ δυά 

Οταπτηδῖοδὶ.᾽" Ὧτ. Οδδϑοὶ οὐδεν ἰδίκοα σαι τ 

τ 4 γϑϑσ, 7 ἰὸ τιϑδὴ [6 ἤγβί ὑϑδὺ οὔ ἴπο ορργοδείοῃ. Οἰἱδ - 
ετα (Ὁ δῃον, Βυρῆ, οὐδ.) πιδῖο 10 ἴΠ6 ἰτλὲὶ τϑᾶῦ Ὀοϊὰ οὗ ἐδ9 
ονντοδαίου διὰ οἵ Ψψεῖτ᾽ε 16. Βυῦ (6 [6 δἰιοκζεῖμαῦ υἢ- 

ὙΘΑΚΘΠΪΏρ᾽ Οἤδο(κ οὗἉ δ'η πὰ πη 6] 16 Γ᾽ ῬΘΟΟΠῚ6 ΟἸΘΑ ΤΥ 
τη ΔηΪ 65 ἴῃ τπ6 ἴβος παὶ οὁπὸ οὗἨ τ τπιοϑὶ να]ίδης 
οΥ̓͂ τπη0 θγα 6} {18} {τ} 68, Οἰοαά, 16 ἢοπηο, 88 ἷξ 
ὝΟΓΟ, Οὗ Ποζοαβ, 8 ἢοῦ δθϊθ βυοοββίι ] Υ ἴῸ ΟΡ ΡοδΘ 
{Π|6 ΘΠΘΙΊΥ. [δγδ6] ἰ8 ργοββοί, ρἰασιιοά, ρἰαπάεγοά ; 
“ΓΔΒ ἴῃ [80 ἢγβί ΥὙ68Γ,} 80 {πγου ἢ οἰ ζθθ ὙΘΆΓΒ " 

(ὧν ΤΙ 5 τοδὰ [Ἴ3}3.3). ὙΠῸ ἱπθίςοπθ τὸ 
Ὑγ ΐοἢ [ΠΟΥ͂ ταγ ΟΡ] ροὰ τὸ βαθηπιϊξ οπθ γοδῦ, [6 
Βρο ἰδίου οὗἉ ἔμοῖγ παγνοβῖβ, τπη6 μ᾽ υπάογίης οἵ {πεῖν 
ὙἸ]αρσθβ, ἴἢ6 ἱπιροβίτοη οὗ ἐκ πἰδ, ΔΙῸ γοροδαῖρα 
ΔΓ ΔΙΟΥ γὙϑϑῦ, οἱρῃίθοη {{π|.ὼ86. ὙΠ}6 πιμηϊίοϑι 
ὙΓΘΆΚΏΘΒΒ οὗἉ [στο], [Π6 αἰβιηο θογιηθηὶ οὐὗὨἨ τῆ π8- 
τίοῃ, 80 ἴδαϊ ὁπ ττῖνε ἢπαβ πὸ μοῖρ ἔγοπι δὴν οἵδπιδν 
(εἰ. χίϊ, 2), δπιο  ἄθηβ ἴΠ6 ΟρΡΓθββοῦ, ΑἸΏΠΊΟΙΙ 
5868 ΟΥ̓ΟΣΥ {Π6 Φογάδη, αηὰ αἰΐο κα [6γ86] ἱπ [Π0 
οδγῖ Οὗ "15 τηοϑὲ ρον] {6 8, νυ τποατ τηοοῖίης 

τοββίδηςο. Βυῖ πον οδῖηθ ἴϑγβ6] ἰπῖο βιι0}} ἃ οοῦ- 
αἀἰτίοπ οὗἩἨ ἀϊδγαροη  ΔΠΘποὺ τη ΐβ8. ἐπα} ἴὸ 
ἀπί16 15 ἴΌΓο08. ἀραΐπϑὺ {6 ονογυθατίηρ ΘΏΘΙῺΥ 3 
ΓΕ αυοδίίοη ἢδ8 Δἰγθϑαγ θη ΔΗ οοα ἴῃ ὙΕῈΓ. 
6. ΤὨΟ ῬΘΟρὶῸ Πα8 ἰὌγβακϑη (ἴθ οπα Οοά, δὰ 
ΟΓΒὨΐρ5 ΤΏΔΗΥ ἰάοἱ κοάβ. ἘΔΠΠἶπρ αὐσαῪ ΠΌμ τῃ6 
παῖϊοηδὶ ἔμ ει, 1 π85 (]Π]Θη ἰπῖο τὸ ἀἰθὲπιορταιίοη 
οὗἉ ἐροΐβῃῃὄ. ΤῊ {τε β τὸ ἀἰν θὰ Ὁ. τποὶτ βροοὶαὶ 
4018, (δεῖν τοβροοῖῖνο 6ν}} σοηβοίθηοοβ, ἀπά ΌΥ Ἰοσαὶ 
86 ἤβἢ 688. ΟἿ]Υ οΠ6. {Πΐπω 18 Θοιηπηοι ἴο 8], -- 
ἀοβροηἀθηοΥ δηπα ῬΟΥΟΥ]ΟΒΒΏΟΒΒ; ὉΥ ἴδ ἰά684] 
Βρ᾽γῖὶ ΟὗὁἨἁ Ττπ6 {ΠΟ γα. ῬΘΟΡ]Θ, ἴΠ6 ξουγοο οὗ υηϊοῃ 
ἃπά οοιγᾶρο, 8 τνδηην. Ἠόοπορ, ΔΠΠῸΓ Ἰοηρ ἀ18- 
ἴΓΟΒΒ, ὡ 811 το ἰπ ἃ σοπηηοῃ [δε] ηρ οὗὨ ΤΟρΡθη- 
ἴλποο. ἽΠΠΟΥ οοπια ποὺν ἴο τῆ τ ὕογδο 6, Ἰοημ᾽ 
ΠΟρ]οΟοἰρά -- ἴῸΓ Π116 διϊοη ἀΐηρ αὖ ΠΡᾺΓ δπὰ ἰὸς 
ἰάοἱ τδπιρ 68, ΤΠΟΥ ἤανὸ (Ογροιοη 10 νἱδῖε το Ηοῦδα 
οἵ αοὰ --- Δηὰ 8ΔὉ: τὸ πᾶνοὸ δ πηποι. 

 ΟῦΒ. 11,12. Απὸ σοβονδὰ δδϊὰ ἴο ἴδμὸ δου 
ΟΥ̓ΙατδοΙ, Μοῦ ἤγοτῃ Μίσγαίτη (ΕἸαΥΡῦ), διὰ ἰσόσω 
7.9 Απιοσγὶίθ, ἴγοσῃ πὸ δου οὗ Ατητήοι, δᾶ 
ὕγοι πο ῬΒΙδίίποΒ] [0 5 τπ6ὸ Ῥυΐδβὶ γΠ0 8η- 
ΒΎΘΟΓΘ ἴΠ 6 ΡΘΟΡΙΘ, ἐπ [86 Ὡδηθ οὗ ἀοά, τῃγτουνὴ 
τὰ δὰ Τῆππιηλίπ, 85 ἰη οἢ. ἱ. 1. ἴδ 85 Ὀθοη 
οὈδογνοὰ τηδῖ ἰη νοῦ. 6 βαύθη αἰ δγοην πδύοηδὶ ἰὰ0]5 
ΑΓ οηπηογδῖοα 88 αν ὶπρ ὕθοθη βογυοα ὃν [βγϑο], δπά 
ἴπδὶ ἰη νοῦβ. 11 δῃὰ 12 βόνθ}} ΠΑΙΟΠΒ ΑΓ Πδπιοιὶ, 
ουὔὲϊ οὗ ψἢοδ8ο Ὠδῃὰ ϑγιο] πα ὕθ6ι) ἀο]νογοα. Τὸ 
πα ΌΟΥ Βούδῃ 18. βυτὴ ὈΟΪ σα! οὗἨ σΟπδυτηπηδιίοη δηὰ 
οομλρ]θίοη. ΑἹ] [8186 σοά8, υγῇοπὶ [βγδϑὶ ἢ 88 ἴ00]- 
ἸΒΏΪΥ βοῦν, δῖο ἱπεϊπάθά υἱτ {Πο60 {πᾶ δ΄θ 

Ἠκοῖγ. ΗΠ στο, δροδῦθδυ δῃὰ δογυ 89} ἤΑΥΘ ΔΙ ΤΥ (οἱ. 
Ἰοινεά εἐἶὸ ἀοαιὶ οἵ ἴδ υΐκο. ἸᾺ 106 ργοδδοηὲὶ οδδθ ἯΟ0ΓΘ 8 
οχοορίίου, ἴΠ6 Ὡδεγδίοῦ πουϊὰ ΟΟΥΔΙΠΙΥ Ὦδγτο ποϊθὰ ἰξ 88 
Βδὰοσ!. ΤἸΤῃο τὸ οὔ ἰμ0 ποιὰ “[Ὠΐκ..) που! ρμεγῆδρα ὃ 
ηὔἱῶο ρίαία, 7 τὸ οουϊὰ ᾶνὸ α ρίδηδο δὲ [Π9 ϑοιιγοοῦ ἤγοδε 
ΨὨ1ῸΒ [λ6 πδεταίος μοῖο ἀγαύα. --- ΤῈ.] 
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Παιηρα ἴῃ γογ. 6, ἔγοτα {π6 πογιίποαϑὲὶ δά βουςἸ6881, 
180 ποτ νγοβὶ δηὰ βουτῖηνοδῖ. δύσῃ, υηἀουθίραϊγ, 
ἐδ 1 κονν ἷϑο {πὸ 5686 ΟΥ̓ ν6:5. 11] δπὰ 12. Τὸ 15γ8} 8 
ῬΊΔΥΘΓ [ὉΓ ἀοἰἐνογϑηθα τοι Ατημιοη ἰπ ἴπε Ἰληα οὗἁ 
τι Δικογῖθ, πὰ ἔγοῃ τῆς ΡΠ δ ποα, αἀοα το- 
ἐν εν ΤΟΡΓΟΔΟΒΙΠΥ : [841 5Γ86] ὈΛΑΓΒ 1150] 88 1{1| 
δὰ εἰπηοὰ ἴον τὸ ἤγβι τἰπηο, δη ἃ ςκοα ἀ6  νογθηοδ 

ἴῃ σοῃείἀοσγαοῃ οὗὨ ᾿ἴ8 τορθηΐδποθ. Βυῖ, 8 ν}8 αοά, 
ἔτοταῃ οὗ ο]ἀ4 1 ἢδανε ᾿ἰθογαῖοὶ γοῖι ἤοπι αὐ 16 πᾶ- 
[08 τῃλῦ Βαττοι πὰ γου,, --- οτὰ Εργρι ἢγβι, δά 
ἔτοπὶ ΘΥΘΓΥ πϑιίοη ἴμ8ῖ ἰγουδ]θα γου --- οΑϑ8ῖ, τυϑαῖ, 
ποχιἢ, δπὰ βουίῃ, --- ἰῃ ἴυτη. Ἐπ τοῖο οὔ Οσοὰ 
ΒΡΟΔΙΚΒ οὶ ἰῃ [ἢ 5:}}]6 οἵ πεγγαῖῦίνο, μὰς ἰῃ [86 
ἴοπ6 οὗ ἱπραδβοϊοποά ἀϊδοοῦγεθ. ἴὑπάθῦ σοηογαὶ 
ἀοβογρείοηβ, ἐξ σοργθ θη 48, νυ τῇ τῃρίοτςαὶ νἱρυγ, 
ΠΗ ΟΟσυΣοπςο5. ΕΗ ἰπιγοάιτιςο8 [ἢ ΑἸηΠιΟὨ ἴο8, 

Β1Π18901η68, πὰ Διπογῦεβ, ἱπιπηρἰδῖο!ν ἁον Εμγρίὶ, 
Ὀθοδαβὸ ἴΠ686 ΠΘΙΪ 8 ΔΓΘ ΠΟῪ ἰῃ αιδβιίίοη. ἢδνο 
Ι ποῖ δἰγοδάν, ποῦ γουσ θχοάυβ ΠῸπὶ Εσγρίῖ, σίνθῃ 
γοι Ρόδοθ, ονυθῇ [ΤῸ {Π|686 ΨΟΓΥ ΡΒ δι η68 (Ἐκ. 
ΧΙ. 17), ΑἸππιοπίϊοι (Ν πὶ. χχὶ. 24), ἀπ ΑἸηογίτοδ 
(Ναπι. χχὶ. 21 Η7 1 Ὑυτοῦροι, τ ἀϊδοοῦγδε ρ88808 
ΟΥ̓ΘΓ πο 5Π 0. ΠΟΥ ΟΠ ΒΙΓΟΟΙΊΟΝ : [0 ἔσγοπι ἴῃ6 κηοϊοηΐ 
ἉΓῚ 10 ΤΌΓΠΒ ΠΟΥ ἴ0 ΘὐοηἿ8 οὗ πιοζὸ τϑοθηΐ Ππιοδ. 
ἢ τόξο ΘΑΥΙΥ τἰπ|68, ἤθη, Μοβοβ 16 γοῦ, γοῦ 5ΔῪ 

"0 ΟΡΡΓοββίοῃ, ὕυι0 οπ]ν νίοσῖοτν. δῖον, το Ζ|- 
ἀοῃΐαπε, Απιβοκίϊοα, δη ἃ Μδοηοβ Ορργοβϑοά γοῦ, 
Ι πεϊροα γοῖι δὲ γυιν οὐν. ΑἹ] {ἴτθθ παηθβ ἰῃ- 
ἀΐσαῖθ ΟὨ]Υ ἰπ 8 πο [4] Αγ, ([Π6 αυδγῖοσβ ΤΌ τὴ τ Βί ἢ 
[Π6 πο] γϑοδηΐϊ ΓΔ ΚΒ ̓ ιμὰ σοο. δίποβ Φοβῆυδ᾽ 5 
ἀθαίῃ, ἴσγϑὸὶ δὰ οχρουοποα! ΟἿ] οπμθ διίδοϊκ 
ἔτοια ἴπ6 ποῦ απὰ ποτγιποδββῖ, 8}} οἵὐποτ δὰ σουηδ 
ἕτοπι ἴπ φαβϑὲ βηὰ βουῖς{πῦὺ2Ὸὺἷ. 51, "ΓΠδί ΠΌΣΙΣ ἴῃ6 ποτ, 
88 ἴΠ6 κοῖ οὗἁἩ Φανῖπ, Κηρ οὐὗἨ δπδδῆ. [1 ἰϑ ἴγιια, 
τὺ ἴῃ [16 παιτδῖνο οὐ βαγα Κ᾿ κα ΥἹΟΙΌΓΥ, [Π6 ΠΒ1Π6 
Ζιάοπίαπϑ ἀοοβ ποὶ οοοιγ ; δὰ Ζίάοη ἰδ ἢ Θπηρ δεῖς 
Ἰδπζιακο 1π6 γοργοδοηςδϊνο, {Π6 τ] ΟΙ ΠΟΥ, ἃ8. 816 15 
σΔ1|16, οὗ Ῥαπιείΐα, ἡ. 6. Οδπδδη. [ἢ ἃ ᾿ἷκα σεη- 
ΘΓ] δ6ηὴ86 ἀο Απλδ]οκ δηὰ Μδοπ ἤοῖο βίδηα [ὉΓ 
1Π086. δαβύθττι {Ὑἶῦο5 ΠῸΠΙ ᾿ ΒοδῈ ΓΘ δΙΟΤΎ ἱποιγ- 
δίοπϑ [εγλ6] δὰ βιῆβογοα ; ἰὸγΓ Απιδ]οῖ, [Π6 φαγ]αϑί 
δΔηἀ πιοϑῖ ᾿πη|ρΡ] ΒΟ] 6 ΘΠ πιν οἵ [8Γη6], ΔΑβϑίϑα θΟτἢ 
Μιάϊδη δπὰ ἔποαν ἴῃ τῆν διῖδοκα. ΤῊπΒ 6180, τπὸ 
τηθητίοη οὗὁἩ Μαοπ ὑοσοοιηδ5 ἰῃ 1 6}}}0 1016. Μοάθογῃ οχ- 
Οπἰτοῦβ (ον 1Κ61}) δσοηδία ον τῆς δερίιδρίηι τολά- 

ἴῃὴ Μαδιάμ (ΜΙἀϊΔη) ἴο Ὀ6 [6 οοτοοῖ οὔθ. 6 
οσαπηοῖ βάοριὶ [18 νἱονν ; [ὉΓ {Π|Ὶ8 Τοδϑοῃ, ἰἱζ ΠῸ 
οἴδογ, τῆαῦ αἰ οι  τοδάϊηρβ ἅτ ἴοὸ ὃ0 ῥτοίοστοα 
ἴο Ρ] απ οπ68. Μδϑοη ἰδ τΠ6 ΠΆΠ|6 οὗἉ [Π6 δοπιοδϑῦ- 
ΘΓπ ὙΠ ᾺΔΟΓΏ 688, ἕλει ΠΥ ἴο τι8 ἔτοτι ΠΥ ̓Β ΒΙΒΙΟΥΥ. 
6. παθ 88 δυο πη]χ Ὀθοη ρῥγοβογνυοά ἴῃ ἰδο 
Μδοπ οἵ Αταρὶα Ῥοίγιθα (οἷ. Εἰπὸν, χὶν, 1005). 
Απλ]οκ δηὰ Μδοη τεργοδοῆς τΠ6 Βοαουΐα {{1068, 
Μ]||ὺ ἴτοπὶ τηΐξ ἀΠΑΥΟΓ δίιδοκοὰ [δῦ]. ΕΟΥΥ 
γυΐητ ἔγοηι τ Πἰς ἢ [5Γ86] οου ]ὰ Ὀ6 Δ884116ὰ ἢ 18 τ{ν5 

τ ἱποϊαἀεᾶ : ἴον ἴῃ ἤγβι τῆγοθ παίοηβ, ΡἘ1Π18- 
ἀϊ05, ΑἸ ΠπΊΟΠ 65, ἀηἀ ΑἸΠΟΥ 65, γαῆμο ἤτοι τἢ6 
Εουμννοδῖ ἴοὸ τῃ6 πουποδεῖ, ᾿ᾳδῖ 48 106 ΟἾΠΟΡ {Π| 66, 
Ζιάαοηΐαπϑ, ΑἸ οί οα, πὰ Μαοηΐτοβ, Τεδο ἢ} ἴτοιῃ 
ἴπὸ πογοιννοβὲ τὸ Π6 ΒουΠολδῖ. 

ὝοΙβ. 13-16. ΘΟ, δῃᾶ ΟΥΥἿ υδ4ῥίο ἴ᾽ἢ86 ζχοᾶδ 
ὙΓἘΙΘῚ γὸ Βᾶνο σμοδβθῃ. ΕἼΤΟῖη 811] ὨΔΙΟΏΒ, 88 γ8 
1ῃ6 νοῖςα οὗ ἀαοά, πανο 1 ᾿ἰδογαιθά γοῦ. 10 ᾿ιὰ8 
Ἰνύθῃ ἀοσιιοπβίγαίοα ἴο νοῦ ἴπδΐ 1 δπὶ γόιγ ἴγὰθ 1)6- 
᾿ΐνϑγευῦ, δηὰ τπαὶ 4}} τΓ06 ττῖῦο8 γτουπὰ δϑουϊ γοιιὶ 
Δ΄6 ὙΟΌΣ ΘΠΘΠΊ 68, ΟΒροοΐ ΠΥ ΜΏΘη ἘΠΟΥ Ῥογοεῖνο 
τἴπδὲ γοῦ μάν [Ὀγβάκοη Μθ. ΕἸ ΥΟΓΥ͂ ῥϑγῖ οὗ γὙοιιγ 
Ἰαπὰ ἴοϑοθο8 (18 6680} ; δηὰ γοῖ γοῦ βροβίδιϊζθ 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

ΔΙΎΑΥ͂Β ἈΠΟῪ, δνΘ οἤοβοπ γοῦ ποῦς ΔΗγ} 
ΤΟΥΣ Οα γοὺῦ ρϑσί, ἴο ὈΘ ἃ »στολῖ πϑίζοη, δπὰ γοῦ 
ανο ἰοῖ Με; ρο, (ποτοίοτο, ἰη 18 γοῦγ {πὶ οὗ 
πορά, δηὰ ροξ γοῦ ἢοὶρ ἔγοτῃ ἴΠ6 Ἰάοἱ σοὰϑ ἩΠΟΙῚ 
τοι παν οἤοϑθη ἴῃ Ττὰῦ ρΐδοο. ΤῊΪ8 ΘΉΒΨΟΙ Οὐ8Β 
1η9 ΒΒαγρο, θδσδϑιιϑο τῇς (4018 ἴ0 Ὑγῇοβϑο βουυΐοο [5- 

ΟΕ συ 8 6Ε 5. 

ΤᾺΘΙ] δροβίδζοα, σεῦ ἰάθη σαὶ 1 1ὴ6 νΘΥῪ πα- 
ΠΟ ΟΥ̓ ΟΠ ΠΟΥ͂ ὙΟΓΟ Ορργοδθο. ΕὟΓ ΟΥ̓ γν 
140] γγ88 Ὡϑομ δ] Οἵ Ἰοσδὶ ἷἰπ 118 σμασχδοίοσ, αυὰ 
δΡΌΘΔΚΑ ΠΟΙΘ ὙΠῚ ἃ ΒΟΙΤΟῪ |κὸ τδι οὗ ἃ Βτηδη 
(ΒΟῸΣ ΨἼΟ δα άγοββοϑ δῇ ἱποοπβίάογαῖα ο]4. ΝΟΙἢ- 
ἴῃρ Ὀαϊ ἃ ΒΙΆΓΡ ροδα οὗ γοργεμεηδίου δηὰ τ γοαῖ- 
οπρ Μ111 ἀγίνο 11 ἴ0 βουίοιιβ δι τῃοσοῦυσῇ οομπά- 
οσδίοη. Βαϊ τποῦρὶ ἱποοηδιάογαῖθ, ἰδ θυ στ Βο- 
1688 Θὐοῃ!πυο8 ἴο ὃὈ6 ἃ οἰ ὰ. ἘΠὸ δίδοῦ, τοῦ ἢ 
[ὉΓ [86 Ῥζεβδοηὶ 6 ἀἰβοῦγῃ 1, σδηποὶ ἰῃ νοοά δασεθεδξ 
Ἰπιοηά ἴο αρδπάοῃ {τ δ᾽ οροῖθοῦ. Απά, ἱπ ἵτπιτῇ, 
ἴδγδ6} ἀϊά ποῖ πιὶβοδ]ου]αῖε. ὙΘα ΤΠῸΥ ποὶ ΟἸ]Υ͂ 
οοηίοββοα ἐμοὶν δίηβ, ὑὰϊ ἀνθ τὶτμοιῖ ΒΥ Ὑ15Σ Ὁ }6 
8.55 ϑἴδ 06, ἱχηϊταϊῖοα ΟἸάδου, δὰ ἴῃ ἔτ σοονεὰ 
τον 140] δ Αγβ, [Π6 ΔΉρΟΥ οὗ {πεῖν ΔΙΌΣ νγ88 δὲ 

8 ἐπὰά. 176 ρῆγαβο ἼΖῸ2 ὝΞΙ 11}, οἰδονν ΠΟΤῈ 
οὐ ρ]ογοά οἵ πηδη (εἶ, Νυ). χχὶ. 4, σ ποτὲ τὴ6 
ΡΪο ἤπά {πὸ νὰν οὔ [6 ἩΠάΘΓΏ 688 ἴοο ἰοπρ), ἰ8 ΠΟΤῈ 
ΔΡρΙΙοὰ σὴ ἀΥῖ]ο88 ῬΟΔΌΪ [ὁ 5Γ80 1] 8. θοῦ 
Εαϊποσ. “Η8 8βοὺ] Ὀδϑοάπιθ ἴοο βῃοτὶ᾽ [Ὁ 186 
ΓΑΙ ΞΕΤΥ οὗ Βγϑεὶ, ἡ. 6. 106 ΤΩ ΪΒΘΡΥ͂ οὗ ἴΠ6 Ρεηϊτοτξ 

ΡΪῈ οηἀδυγοᾶά ἴοο Ἰοῃρ ἴοὼγ Ηϊπι. Ἠδ ςοι]ὰ Ὧο 
ΟἼΟΥ Ὀτὶηρ ΕΣ Π]56 1 τὸ σΠΘΓΙΞἢ ἈΠΡῸΓ ἀραΐπβι το. 
Τὸ Ἰονα οἱ αοα 18 πὸ τὶρὰ Ὠπιηδὴ οοπεϊπίθπου : 
ἐς 18. ΘΓ 4] ἔγοθάοῃ. Μδπη᾿Β ρᾶσεηϊδὶ ἰονὸ 18 115 
παρα, Αἰ δεῖς δπ ἱπλαρα Οὐβοῦγορα ὃγ εἶπ. Ὑπὸ μδτζ- 
ΔΌ]6 οἵ ἐμ6 Ῥγοάϊναὶ ὅοη, οβρϑοίδ! ]υ, ρῖτ 8 ἃ 5 ΒΟ Θ 
ςοηῃοορτίου οὗἉὨ [86 ΟΠ οΓ[Ὰ] ἱποο δ βίθ ΠΟΥ οὐ αοά, 
ὃν ὙΓΠΙΟἢ ΑΕΓ ΟΠ δϑεϊβειηθης 6 Γ608]}8 τπῃ6 ρεπίτθης 
ΒΙΠΠΟΡ ἴ0 πἰπηδο] ., Νοιπίπρ Ὀπὶ| 16 ἔγοδθάοσῃ οὗ 
(οὐδ᾽ Β Ἰονθ ---- ἜΥ̓ῸΡ Τὐσ ἢ 88 γ76}} 898 δ -- δος ΤῈ 8 
186 ΟΣ ἀ᾽ 8 αχίβίοηοθ. [ων6 ---- ΔΒ ΟἹ]γ αοἀἂ ἰονεβ ; 
ἴονβ, νυ ῖς ἢ Ἰονο8 ἴοῦ αοά Β 88Κ6; ἰονο, τἴδε. μῶσ- 
ἀοῃβ [Π6 ροηίτοπί ΟΠ ΟΣ δεν δπὰ βενθητν Τἰτοϑ, 
- 'Ϊ8. ἴγὰθ ᾿σοῃρίοίομογ. Ραΐ ΔΥΒΥ ἴΠ6 βἴγβπρα 
δοάβ, δπὰ τῆ ὙΠ Ππογο βίος Κ ΨΜ1Π Ὀοοοπς στθοη 
ἀσαὶῃ. ΤΙ 5 ̓ΒΓΔΘῚ ἜΧ μοΓ ΘΏ 65 ΔΠΟΝ,, πὰ ὅχϑι ἴῃ 
ΑἸ]οδά, 

ΤῊῖ8 ποιῖσα, πονυγόνου Ὀγ)οῖ, οὗἁὨἍ [6 τοιηοναὶ οὗὨ 41] 
ϑίσϑηρο ροάϑ, δηὰ οἵ [5γ86}᾽ 5 γοΐυση ἴὸ Φοπουδῃ, ἰδ 
1Π6 ΠΟΟΘΑΒΑΤΥ, Ση ΕἸ ΠΙ  ΛΟΙΥ οοηποοῖρα, ἱπισοάιοτίοι 
ἴ0 1.6 πατιδῦγνα οὗ [π6 ἀιοά5 οὔ δερίῆδῃ. [ἐ 15 ἴη- 
ἀἰβροπϑαῦϊε ἴὸ [86 υπάεγβιδηαίῃρ ΟΥ̓ ̓ ιἰ8 ΥἹΟΙΟΥΥ δηὰ 
δυογίησ, [Ὁ ΘΧΡΙ ΑΙ η8, ΠΠΟΓΘΟΥΟΓ, Ων πὶ τῃ6 ΠδΓ- 
ΓΑτν 6 συποογηὶπρ πη, ΟΥ̓ [Ππ6 ἤδτὴθ Φοῃου δ ἢ 8Ρ- 
ΡΕΔΓΒ. [Ὁ τΤἸΟΔΟ 68. 118 [0 ΟΟΠΒΙΟΥ [16 πδίατο δα 
ΠΠΘΑΒΌΓΟ οὗ ἴπδὲ 10 ἴῃ ψ οὶ (οά, οποα ἰοβὲ δυϊ 
ἴθαηα ἀρδίη, τοίρτιδι πὰ συ]68. 

ΒΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ἈΡΟΒΙΆΒΥ δηὰ Βεροηίαμςθ. Νοῖῖμος ΘΕθΟΥΘὮ 8 
)υθιδην βοηρ οὗἩ {πῦρ ἢ, ΠΟΥ ΟἸάοοπ᾿Β Ἔχ εἴης 
{Γαπιροῖ ποῖθϑ8, οὐμ]ὰ δϑειιγα βιιοοθο ρ᾽ ΡΕΠΟΓΔ ΟΠ δ 
οὗ Ιβγϑδοὶ δραίηϑιὶ τοονοα ἀροϑίδδυ. [{ ὙῈΔΡ 
ΟΥ̓́Θ ΔΠΟΓ ἃ Β6ΆΒ0ῃ οὗὨ απϊοὶ ρῥἱοῖΥ. Βαϊ οαυ8}}7 
ΒΌΧΟ γγ88 [Π6 σοπ)ίηρ οὗ αἰνῖπο ἡπάρτηοπῖη. ὍΤΠον 
σΔΠΔ0 ἔγοπι 81} δ᾽ ἀθβ, ἱπ ϑνυογιμτον ηρ βονοσὶ ἵν δπὰ 
τπιαρηϊτυάθ. Τῆα ροίβ οὗ [π6 Πορίποη Ὀγοῦν ἢϊ πὸ 
Ὦ6]Ρ, --τ ῸΣ (ΠΟΥ ἸνοσῈ ποίην ; αηὰ γοῖ ὉΓ τῇῃεὶγ 
88 Κ6 δὰ Ι5γϑοὶ δοιταγοά ᾿τ8 Ἰἰνίηνς ἀαοά. ΤΒεπ 
[βγ86] Ὀθσϑῃ σε ἴο τοῆοοι. ὙΒΟΥῪ ποῖ Ἰρϑγο}γ 
Ὑορῖ, ΠΟΥ αἰά ψΟΥΚΒ οὗἩ ἵπιθ σορθηΐδησθ. Αἀπὰ 
ΠΘΏΘΥΟΣ, ὈΥ͂ ῬΥΔΥ͂ΟΓ δηα δοίοῃηϑβ, [ΠΟΥ͂ 681} προη 
τ ποῖ τόσο δι] ἐπὶ Ηο, κα ἃ το ον ἕβτῃοτῦ, θη ηος 
ὙΠ Ηβίδηὰ ΤΠ. Ηὁ ΠΟΙ δη4 ΒΏΒΥΕΓΒ. 
Νοῖ 8ὸ ἀο τηδϑῃ δοῖ ἰοισταγὰ ὀδοὴ οἱου δπηᾶ τοῖ 

{ΠῸῪ 8ΤῸ ΟΆ]]6ὰ οἡ 10 νγαὶκ ἰπ 16 (Ὀοἰϑίερ8 οὗ Ὁ τες. 
Ὑγμαῖ ννοπάον τας πηθη πὰ τοῦ Εἰ Π 6585 1}} τὸ- 
υἱτοὰ, τ οη σὰ ΟΧρογίθηοθα ἃ δ πα] γ Ἰγοδίπεθπε ! 
αἴ ΠΟῪ [Π6 ἀδῖα ΠΟΥ ΠΟ δἢ ἈΠΡΟΥ, θη θ6- 
ΒΟ ὮΣ (ὉΓ τοσοηο δοη Σ 1 Οαοὐ νὰβ πιοτοά, 



ΟΒΑΡΤΕᾺ Χ. 17, 18. 1601 

ΒΟΥ ολπ Μὰ τοδί υπίοπομβοά } Απὰ γοῖρτυᾶρο- 
δοδγίηρ, 15 8 ομαγδοίετιδις δ δἰ βὺ ὙΠ] ἢ ὀνθῃ ρου β 
ΟἸ δ τδπ5 θοᾶΣ 0 ὑτπάρο. ΤΠ β' 1688 ἴοτ- 
δἰνὸδ, δῃἀ ρίνοῦ ΟΥΟΓ ΔΠΟΥΥ, -- δηα τΓΏΘ6 5808 οὗ αοά, 
τ ἢ Οὗ ὨΘΟΪο 4] Ῥαγβυ 18, ομοσδἢ 1}1- }} δηὰ 
ΓΆΠΟΟΥ [ῸΓ γεΔΓΒ ! 

ΚΉῬΝΝ με]], πὶ} ἀἱοοὰ, ἰῃ Θοά ἔδοι ᾿ἰγνοεὲ, 
ἌΡΡΘΑΣΒ ἴτοιῃ ΠΟῪ (ὨΥ̓ ἀουίοῦ ἕπου ζοτκίγοοί.᾽" 

5ΤΑΒΕΕ: Μρῇ δ8Ι1Ὸ ΥΟΓΣῪ ΠΠὨΔΏΡΘΑΒΙΘ δηὰ ἵποοῃ- 
δίαπί, ἀηἃ Ῥγοῃθ ἴὸ ἀφο] πη ἔτοπι ἴΠ6 τἰχηΐ ὙΑΥ͂ ; 
ὨΘΙΈΠΟΓ 80 6ΠἸ ΘΠ ΕΥ πιονοὰ Ὁγ Κἰηάποβ8, ΠΟΥ ἰῃ- 
βυδηςοα ΟΥ̓ ΡπηἸϑπιοηῖ.--- ΤῊΞ ΒΑΜΕῈ: ΤτῸΘ χο- 
ῬοπίΔΠΟΣ ΟΟἸΒΙ8:8 ποῖ ἴῃ τογὰϑ Ὀὰξ ἴῃ ἀ6608. --- 

1800: [8.86] οοπίδβϑοϑθ ἰ(8 ραν δὴν δῃὴή {11-ἀθεοσὶ, 
δὰ ρῖνοβ 166} ἸὙΥΏΟΙΪΥ πρ ἴο (οὐκ ν|}} δπὰ τίρῃι- 
θου8 ΟΠδβιθῃηρ ; γοῖ, α}1 ΟΥ̓ (ἈΠ, Δ58Κ8 [ῸΓ πιο Γ- 
οἶδ], δἰ θοῖῦ ππιποτιοα, ἀκ] γογΆῃ 6. - ΟΕΒΙΑΟΘΗΒ : 
Τηδὶ ἴΠ6 [τὰ ἤγβι ἀοοίατοβ [αὐ ΗΘ νν}}} ὯὨο Ἰοη 
ΒοΙΡ Ιβγϑοὶ, δὔνουναγαβ, μονγθνεσ, [Δ Κ68 σΟΠ ρα 58:05 
ἢ ἴποπὶ Δη ἃ ΤΩΔΚ6Β {ΠΕῚῚ σαι.80 ἢΐ8 ΟὟΤΏ, 186. 8 ΓῈΡ- 
ῥοβθηϊδι θη τ ἰςἢ τορθδῖθ 1156] ΓΘ  ΌΘΠΕΥ ἴῃ ἴῃ 
ΟἸἹὰ Τοϑίαπιθηῖ. Εϑοῖ οὗ [18 Ορροϑὶΐο δἰθιῃθηβ 18 
ὕσπιὸ δῃὰ οοηϑβιϑίθηϊ ἢ (ἢ 6 ΟἸΠΘΥ, 88 ΒΟΟῃ 88 γὙ6 
08}} τὸ ταἰπὰ ταῦ αοὰ, πον τ ϑιδπαΐηρ [ιϊ8. οἴοτ- 
ΠἰΥ δηὰ ὍΠΟΠΔΗΡΘΑΌΙΘΠ6Β8, ᾿ἴνο8 ὙΠ} ἀπά ἸΟΥ68 
᾿ν18 ῬΘΟΡΪΘ ἰῇ ἶπηθ, δῃὰ πάθσ ὨθτηΔη [ΌΓΠῚΒ δηὰ 
οοπαϊ οη8. 

Μεροπίαποε ζοϊϊοισοα ὃν πέσῃ, οοποοτά, απά πιρρέμαΐ σοη ἢ ἀθησθ. 

ΟΒΑΡΤΕΚ Χ. 17, 18. 

17 ΤὍΤῇρη [Α.η4} (16 Ομ] ἄγθῃ [8018] οἵ ΑἸΤΩΟΙ γΟΓΘ ρδίμογθα ἰοροίμογ, ἀπᾶ 6ῃ- 
ὀβιηρ6α ἴῃ (Ἰ]68Δα. Απα {π6 Ομ] άγθη [80}8] οὗ ἴβγβϑὶ Ἀββθι} Ὁ]6α ὑμϑηγβαῖνεβ ἴο- 

18 σϑίμθγ, ΔπΠα ΘῃΟδΙη ἴη ΜΙΖροῖ [ΜΊΖΡΔΒ]. Απά ἰὴ ρθορὶβ απά ργίποββ [188 
ΡΘΟρ]α (μ8πι61γ} [88 οἰ ο8] οὗ (Ἰ]θδα 8814 ὁπ 0 δποίμοσ, Ὑ μα πῆδῃ ἐς λ6 [ὙΠῸ 
8 ὉΠ6 τη8η ] ἰμαῦ ν01}} [4ο{}}} Ὀορὶῃ ἴο ρμῦ ἀσαϊηδύ [Π6 ΘὨΠ]ἄγθη [80Π8] οὗ Ατἰημηοῃ ἢ 
ἢθ 58}8}1 θ6 Ποϑᾶ οὐϑσ 411] {π6 ἱῃμα δ ηῖβ οὐὗἠἨ (Ἰ]θδα,᾿ 

ἘΧΕΟΈΤΊΟΑΙ ΑΝῸ ῬΟΟΤΈΪΙΝΑΙ.. 

ΤῊΣ (8]] οὗὁἨ ΑἸάδοῃ ἴο 6 ἃ ἀο]ἑνογοῦ ΤοοΚ ῥ͵δοο 
᾿ἰκὰ σι Ὦοη [ῃ6 ΠΑΠΟΠᾺ] αἰβίγοΒβ Ὑγ848 δῇ 118 ζγοδίοϑι 
εἰσι, απὰ ΜιΙάϊδη παὰ δητογοα οα ἃ ὩΘῸν ἐβωκα 

τἰοη οὗἨ Παρ πὰ ρ᾽ιυπάογσ. Α ᾿ἶκὸ Ἵσοἰποίάθποθ 
Ἰηδτκοα [Π6 Ῥχοβοηΐ ογὶβῖὶβ. ΤῊΘ 80η8 οὗἩ ΑἸηπιοῃ 
πΌΓο δὲ ἘΠ ῈΝ ἃ ΠΟΥ ἱποιγβίοη ἱπίο αἰοδά, τ᾿ θη 
{ΠΟΥ πλοῦ Ὑἱ ἢ ἃ πον Βρὶ. ΤΒΘ β'ρηδῖασο οὗ 
ΔΡΟΒΙΔΘΥ͂ Δ δίῃ, ἰ5 ἀἰβοογὰ δῃηἃ ΘΑ Κη 688, ἀθβροῦ- 
ἀθπογ ἀπά βε  βοοκῖπρ, ἰδβαΐπρ ἵπ ἐλί!αγὸ δα αἶ8- 
ΔΒΙΟΓ, τ ΒΟΠΘΥΟΓ δοίη Ὀ6 πηἀοτίδ κου. ΤῊΘ κἰγῃ οὗ 
ςοπγογβίοηυ Δηὰἃ {Γπ6 ΡΟ ΠῚ ΠΟ6 18 ΠΟ ΠΟΟΙΑ Δη4 Θ0ῃ- 
δάοπορο, Ἰοδάϊηρ, ΒΥ 8. Αβδβίδμοο, [0 ΥὙἹΟΙΟΤΎ. 

γεγ. 17. Απᾶίδο δοὺδ οὗ Ατήτζηου γ61Ὸ ΧΘΙῈ- 
ϑεοὰ ἱοχοῖθδοῦ. .. [ἢ 9 808 οὗἁ 1876] 8180 
ΔΟΒΟΙΩΌΙΘα ἐποτηδοῖνοα. ΤΠ ΡΏΓΣΑΒΘ “508 οὗὨ [8- 
ΓΒΕ] " ἀοφ8 ποῖ δ᾽ νγὰγβ ἱποϊπάδ 4}} {π6 ἐγῖθθ8. ΤῈ6 
ΤΏΘῚ Οὗ ΒΠΥ͂ βίη ρ]6 {ὙῚ 06 ΤΠΑΥ 6 80 ἀρδίσπιαιοα. ΤῊ] 
ΠΑΓΓΔΙΟΓ 1568 ἴῃ6 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟὮ ΠΟΓΘ, Πουγουαγ, ἴῃ ΟΥ- 
ἀογ ἰο ἱπηιηηδίε [Π8᾽ ἸΠου ἢ ΟἸἸοδα 8] 0 η6 δοῖτ8}}Υ 
ΘΠΡΆΡΟΒ ἴῃ [86 ὙΔῚ ἰῦ 18. ὩΘΥΟΣΊΠ6]688 ἀοη6 848 [8- 
Τ86], δοσογάϊηρ ἰο (Π60 πηϊπα δηὰ βρί τι οὗ [ῃ6 ὙΟ]6 
πδίίοη. ΑΜΒ ΒΟΟΏ 85 Ιβγβοὶ σορϑῃΐδβ, [86 ΘΟ] οοἴ γα 
ὨΔΙΟΠΑΪ βρίσῖς, [16 σΟπβοϊοιιΒη 688 οὗἩ ΠΟ ΠΑ] ΠΣ 
{του ῃ εν οΑΠ]πρ οὗ σοα, τϑανγαῖκοβ ἰῃ ἐδ ἢ οὗ 6 
1πῦε8. ΤΠ Ἰο08}1026ὲ8 αἱ πῃϊοῦ ἴῃ6 τοβροοῦνο 
διτηΐο8 ΔΙῸ δα ἰἃ [0 Πδνθ δέβοη }]6 ἃ 8ηἀ ργθραγθά [0Γ 
ἴα οοπ !ςῖ, τν}} θ6 οοηϑιἀοτοᾶ πηάογ οἧ. ΧΙ. 29. 

γον. 18. Απὰ {86 Ὀοᾶν οὗ [86 Ὡοῦ]66 οὗ Οἱ]- 

Δ [ῦχ. Οδδδοὶ οὐἹάθη νυ ἱδίκου ὩΣΤΙ͂ 486 εἰαε. ἐομεί. 

Βολχοοῖγ οοττοοῖ. ΕἸγδῦ, Ὀδοδῦδο ΟὗἨὨ [π6 διεοϊο (οἵ. 6686. 

Οτασι. 110,2); διὰ, φρο! Ὀοοδαδο ὩΣ Ὡὴότας δἰδηδ 
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οδὰ βαϊὰ. ΤῊ ΒΕ Ποῦ οονγοὰ 18786}168 ΔΒΒΟΙΩΒ] ἃ 
1ΠΘΙ 561 γ 68; Ὀὰ. τῃΔῖ τγ88 Ποῦ 8] : [ΠΟΥ͂ ΘΓ ΤΟΓΘ- 
ΟΥ̓́Υ πηϊϊοα ἴπ 411} {πον ἀἰά. Τὴ ΠΑΡσδγα 888 

ΘΧΡΓΕΒΒΙΥ͂ ἘΣ  ὉΣΠΠ, “πο Ροορ]θ οὗ 186 
ΠΟὈ]65 οἵ ΕἸ]ο44,᾽ ἡ. 6. 811, νυ ποῖ ἀχοοριοη. Νὸο 
θηνίοιδ, ε6 ἐβοοκίηρ γοΐοθ οὗ ρῥγοΐθβι οὐ αἰββθηϊ νγϑ8 
Ἰιελτά. ]η εἰπηθϑ ἴῃ ὙὨϊοΝ αἸβίγοϑΒ 18. γοοορπΐζοὰ 
ΓΙ ΓΑ] τοροπίβηοσο, ρυῖναῖθ ᾿ῃ το βίθ οοαβ6 ἴῸ ρον- 
ἐσ. ῬόορΙο τπθὴ Βαρίη ἴο πομπὸν γαῖ δηά δοίταὶ 
τοῦ. Νὼὸ ἀοίογθηοθ 18 186 ρῥαϊὰ ἴο Ῥϑγβοπαὶ 
ὙΔΉΪΥ, ἔμ Υ ΟΠ ΠΘΟΙΟΠΒ, ΟΥ̓́Θ ΙΓὮ ; Ὀαΐ, 411 Ὀγ- 
Υἱονγα Δηα 586} βοοκίπρ' θεοΐῃρ βοῖ αϑἱἀθ, πὸ 18 δουρᾷις 
ΔΈΟΣ ῈῸ ΤΟΠΟΓ5 βογυΐοσθ. ΤῈ ΠΟΌΪ68 οὗ Οἰ]οδὰ 
Ἑσου]ὰ ποῖ τη0Γ6 οἰ ΘΑ ἱπάϊοαϊο {Ποὶγ ΠΟ [ΘΙΏΡΟΓ, 
τη ὈΥ͂ ὉΠ ΓΟ ]Υ Ῥτοιηϊδίηρ ἴοὸ βαυθοτγάϊηαύο {8 6Ππ|- 
86 1νγ68 ἴ0 Ὠΐτπὶ ὙΠῸ Ὀορίη8 ἴο το ογ [6 ὈΔΠΉΘΙΒ οἵ 
Ιβτοὶ ΟἿΟΘ ΠΙΟΤῸ Υἱοίουοι8, 88 1μοῖγ ποδά. 
1 [8 ἴο ΡῈ ποίρα {πδῖ ΓΠΘΥ ΒΥ, “Ὑγῇ 80 δοσίπηείῃ, 

το ἤρῃιν δρδίηβῦ ὑπ6 βοη8 οὐἠἨ Ατηπιοη." [πὶ ᾿εἷπὶ ὙΠῸ 
ἢγϑὺ δραίη ραΐπβ δἃπ δανδπίδρα ΟΥ̓ΟΥ [86 ΘΠΘΠΙΥ ἱπ 
ὈΔ4Δ1116, 1Ὁ Μ1}} Ὅ6 τηδηϊίοδὲ τῆι αοἂ 8 γι Ὠΐτ). 
ΗΘ, ΔΕΟΟΓαΪΏΡΊΥ, 18 το ὃ6, ποῦ ψ δῖ Οἱ ἀοοη᾿ Β Ἰορίο ἢ 8 

ἀοδίγοά Ὠΐπι ἴο Ὀθοοπιο, {ποτ Ὁ, ταΐοῦ, ΠΟΥ ψὮηδὶ 
[116 βίη δι] ροορίο οὗἉ 5. βοοιθπχ τηδᾶρ οὐ ΑὈἰ ΘΙ Θ ἢ, 

τμοῖτ ΤΏ, Κη, θαῖ τηεῖν ὉΥ Δ, Ἰοδᾶοτ. Ηϊΐμι, 
ὙΠῸ ΘΟΠΘΠΟΙΒ ἢ Οοά, ΠΟΥ ἀοδίγο ἰὼ 20]1Ονν 
ὈΠΘΗΪΤΩΟΙΙΒΙΥ, 88 ἃ ΘΟΙΏΠΟΠ Ποδά. 
Απὰ ἐπιὶ8 οῃ6 Β00ῃ βρραασρά. 

ἴοσ ἔμ σῶοτο Ὡοξίοιι οἵ ἐσέ! γ. Ιὲ [2 Βοέθοσ ἰο ἑαχϑ ὙΦ 
ΘᾺ 86 διδηάδϊης ἴῺ δρροδ θα Ὁ ὭΨ; 9 Ροορὶθ 

(ὨΔΣΩΘΙΥ) ἐδ οἰίοδε οἵ ΘΙ]οδ.,᾽ ἱ. 4. ἐδο ρϑορὶο ἑβσουφὰ ἐμποῖν 
οἰίοδι, 86 σοργοδοηὐθα ὈΥ͂ ἐμ απ. --- 1.] 



πσππτπτπτπππππππππσπσσσσσσσσσσσοτοἙἑηΣηῦρίΦῆῆξῆΠΟΌΆτὌςοῆ:.....τΨὦἝὔἀἩὙὃὨἸὮὌᾧ..ὕζ..5ὕὕ0ᾳὕὕὑσστσδοϑνι 0. δἔυσ. τω Ὁ 

169 ΤῊΒΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 0 6Ε8. 

Φ 

7Τὴθ ργουΐοιδ λϊδίοτῳ απα εατΐα 9} υερλίλαῆῦ. Ηδΐξ τεοαϊὶ ὃν ἐὴς δἴάονε 97 ΟἸϊεαα. 

ΟΗΆΑΡΤΕΒ ΧΙ. 1-1]. 

Νον [Απά4] Φορμέμδῃ ἐπ ΟἸ]οαάϊῦθ νγδβ ἃ ταὶ ρὨ ΕΥ̓ ταδπ οὗὨ νϑ]οὰγ [8 γδ]δηῦ ΒΘΓΟΊ. 
84 6 τσαϑ ἴΠ6 βοὴ οὗἩ δὴ Πδᾶιϊοῖ : δὰ (θα Ὀεραῦ δορί μαῃ. Απα (θα 8 τίς 
ὈᾶΓΘ ᾿ἷπὶ 508; ἃπᾶ δἷβ [86] νυ» δε Β ΒΟἢΒ »Ι,ΘῪ ὕρ, ἀπα (ΠΟΥ ἐπγαθὺ [ἀτονο] ουἱ 
δαρμίμδῃ, δα βαϊὰ πηΐο Ὠἰπι, Του 8.4] ποῦ ἰῃῃθγὶῦ ἴῃ ΟἿΣ ἔδυ γ᾽ ΒΒ ΠΟΊΒΘ; [ὉΓ 

8. {δοὰ αγέ ἴΠ6 δοη οὔδ βίγαῃσθ [8ηοῦ 6] σοσδη. Τποη [Δη4] Φερδίμδῃ ἢ6α ἔτουι 
[18 ὈγοΙἤΓγοη, δηά ἄτα] ἰῃ ([Π6 ἰαπά οὗἩἨ ΤῸ : δῃὰ {869 ὑγϑῦθ ραίμογθα [10 Γ0 ρϑί- 
δγϑὰ {πθιηβαῖνθ8] ναὶῃ τβθῃ [Π|8. σπιρὲν τοῦθ, ἑ. 4. κἀνοπέστοτε } ἢ (0 ΦαρθτθΔῃ, ἀπ πθηὶ ουΐ 
ἢ ΐπι. Απὰ ἰῦ σϑπιθ ἴο ρ888 ἴῃ ῥγοοθββ οὗ [δἴνογ ἃ σοηβι γα] ἄπηθ, ἰμδὺ {86 
ΟΠ άγθῃ [8018] ΟΥ̓ Αππηπηο Τα8Δ46 ὙᾺΣ δραϊπϑὺ [18] [βγαθ]. Απᾷ ἰΐ νγα8 80, (δμδί 
γΠ 6 {116 ΟΠ ]άγοῃ [80}8] οὗ Ατωπηθη τηϑα 6 τγν ἀρσαϊπδὶ [πν11}}} [8γ86], ἐμ6 6] ἀθγβ οὗ 
ΟἸἸΘδα νγϑηῖ ἴο ἔδίοι Φθρδίμαῖ ουἱἵ οὗἉ [Π6 ἰαπα οὗ ΤῸΝ : Απά ὑπ γν 86] υπΐο δϑρῃθ δῇ, 
Οὐοιηθ6, πὰ ὈῈ οὐν οαρίαϊπ, {παῦ τν6 πιδύ [πᾶ δὲ 88] ἢσῆῃύ τῖ 86 οὨΠ]Πάγθη [8088] 
οὗ ΑἸηπιοῦ. Ἀπῆ “δ ρΒιΠμ}} βαι α ἀπίο {Π6 οἰάθεβ οἵ αΠθδᾶ, Ὠια ποὺ γθ μαῖθ 126, 
Δ ἜΧρθδὶ τὴ6 ουξ οὗ ΠΥ ΔΙ Π 6 τ᾽ Β ἤοιι56 5 πα ὙΠΥ͂ ΔΓΘ γ6 σΟΠ16 π΄ ΙῺΘ ΠΟῪ ὙγΏΘη 
Υ6. 8.6 ἴῃ αἰβίγοββ ἢ Αμπᾶ [16 οἰάθσβ οὗ Οἰθδα βαϊ ἃ πηίο Φορμίιαι,, Τμογοίοσο τὸ 
[ΤΠ Ασϑὶῃ ἴο 166 ΠΟΥ, ᾿[μαὺ ποὺ τηλγϑϑὺ ρῸ ὙΠ 1.8, δηα ἤρἢ ἀρσαϊπβὺ [86 οὨΠ] ἄγη 
[8088] οὗ ΑἸππιοη, δηὰ 06 Οὐγν μϑδὰ ονϑῦ ἃ}} (η6 ἱπῃδθ απ οὗ ΟἸ]θαα. Απά 4ορἢ- 
{μ8}} βα: ἃ ππίο (86 6]άθγβ οὐ Οἱ]θαᾶ, 1 γ Ὀγίπρ τὰ μοσηθ [θ8οὶς] ασαΐη ἰο Βρδϊ 
δραϊπδὺ ῃ6. σμ]άτθα [8008] οἵ Απιπῖοῃ, δηὰ ἔπ ᾿οσὰ [Φοῃονυδὴ]} ἀο] νον (Πθιῃ 

10 Ὀδίογθ πηθ, 5884}} 1 [1Π8ὴ [1 ψ1}}} Ὀ6. γοὺγ Ὠθαα 3 [{.1 Απαὰ δΠ6 ο]άογβ οὔ Οἰθδα βαϊὰ 
πηΐο ΖΘρηΎπα}, ΓΘ Τογὰ [926 ῃοναῖ} Ὀ6 Ὑγπ6 88. [πὲ ἤΘΑΓΘΓ] Ὀαίνγθθη 8, 1 τΘ 

11 ἀο ποῖ 80 δοοογάϊηρ ἰο (γΥ νογάβ [πνοστὰ]. ὩΤῆθη Φορμίμδῃ πϑηΐ τ λἢ [86 6] 618 
οὗ ΑἸ]θδὰ, δῃὰ {᾿6 ρθορ]θ ᾿ τυϑδάδϑ [ρ]δοθα] πἰπὶ [ἴον 4] μθαά δπᾶ Ἄσδρίβίη ουϑῦ (ποπὶ: 
δηᾶ Φορῃίμδῃ υἱϊογοά 4}1 μὶ8 ψογὰβ Ὀεΐοσθ (89 Τοσγὰ [Φο μον} ἰὴ Μίσρϑα []|]2- 
ΡΔΠ]. 

κῷ .»"ὁ 

ΦΟΙ ὦ “Ὁ ὃ. ὧινμ. 

ΤΕΧΤΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΚΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,, 

[1 γον. 8 --- ὩΣ. τ. σδιβοὶ πιοτὸ (οἵ. οἷ. 1σ. 4) τϑηάσγβ, ἰσβε ζξωία, ἰοοϑϑ, παϑοιεϊοὰ ροσϑουϑ. 1π Ηἷδ δσιίοιδ ου 

τ Ζορ δ δ}ῖ 3" ἰὼ Ηογτοχ᾽β σαί- Εποψκίορώε, νἱ. 4868, ὯὨθ ἀεθοζί 66 ἔβθηι 88 --- ἴ ροορὶ9 νῇο δὰ ποίδίης ἰὸ Ἰοϑο. Τῇο 
οἰασδείογ δῃᾷ σοποϊείοη οὔ δύσῃ ΡΟΓΒΟΩΒ ἰδ τποσῸ ἀρ δη! Ε} ἀοδοσί δὰ ἰὼ 1 δδσῃ. χσιὶ. 2, οσα ἀϊπιγοβδοὰ ραχδοῦξ, ατηθαῦ- 
ταδεοὰ ἀδθοίοσα, δηὰ τηθῃ οἵ Υυἱ]ὰ αἀἰοροοἰιίομδ, ἃζθ βαϊά ἰοὸ δ Υο δἰἰδεμποά ἐποτηϑεῖτεα ἰο [86 ζυρίτἶνα Ὀανϊὰ."" Τὸ μίστεσις 
Θττοηοουϑ ἰΠθγθΏοοα, ἰῦ 8 ὨΘΟΘΘΕΔΙῪ ἴο δὰ [89 ποχὶ βοπίθῃοθ : Βα ἐμαὶ Φορδίμδι, κὸ αν, οπρεσοὰ ἰῃ πιαγαυάΐης 
δχρϑά  οηβ, οδμποῖ Ὀ6 ργογϑὰ.᾽ --- ΤῈ] 

[2 Υες. 11.-- ΘΠ, Ὅν. Οδδδ6} : Οεϑαπιγλεὶὶ --- ἢ [ὴφ οοἸϊοοῖνο Ὀσάγ,᾽ --- ΟΥ̓ΔΦΏΠΥ πιὰ τοΐδγϑῶοο ὑὸ διὲ5 ψεενίοῦϑ 

τορδετίος ἰη οἢ. χ. 18. Οὗ, ποὺ 1, "Ὁ. 16]. --- Τπ.} 

ἘΧΈΕΘΕΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΟσΤΕΙΝΑΙ͂, 

ΤῊ Βίοσυ οὗ ορῃίδῃ ἰβ οπο οὗ [Π6 τηοβὲ Τὸ- 
ΤΑΔΤΚΑΌΪΟ ορΒο468 οὗ ἴπ0 ϑ'δογεὰ ϑεγρίατγοβ. Βυϊ 
αὖ ἴπ6 βαηα πιο ᾿δ 8 ὁπ οὗὨ ἴποβὲ Θριβοάθ68 τὶς, 
ἤτοιὰ δοίην ἴθ60 ἜὀχοἰιιϑίνοΙ Υ οοηρίἀοτοά ἴπ ([Π6 σμαγεο- 
6 οὗἉ ἀϊβοοη ποοῖρά ἐγαστοηῖβ, αν Ὀθοη δι δ)οοιοά 
ὈΟΛῈ δηοίθ ἢ ν ἀπε ἴῃ τιοάογῃ εἰπιθϑ, ἢ [86 πηοβῖ 51}- 
ΔΌΪΑΓ τα βαρ Ρσο βο 5108 ἃπὰ ἀϊβιοσίοηβ. [1 ρῖνϑβ 
1Ππ6 τηοτγαὶ ΠΪ Κοηοβ8 οὗ δὴ 18Γ861|5}1 ιὴδο, ἴῃ 106 εἰπὶθ 
οὔ 1ῖ8 αν κοπίης δηά τοῖυσηῃ τὸ ἀο, ΜδηδβΒβοἢ 15 
αρϑὶη {πὸ σοὐρογαιίηρ {{|06, --- ποῖ [Π0 ὙΓΟΒίθγ ΠΑ] , 
Βονγουοσ, θαῦ (ἢ οαϑίοτη, 118 Θαϊια] 18 6 Ύ}1|κὸ Βρί τις 
(1 Ομγ. νυν. 24) ἀπά βιγθηρίῃ, αι Πο] ἀΐπρ' ἃ τε δοῃ 
ἴο ἴ6 ΠοῖῸ ΨΠῸ Ἀρροδῖβ διποπρ ὑπο αἰβδγοπιὶ 
ἔγοϊῃ ἴΠπδὶ (Οὐ ΟΥΪΥ [δὰ Ὀγ {πὸ οἴδοῦ τοαγὰ ΟἹά- 
οοηῦ. Ὑποη ΟἸάροη οπίριοα οὐ [ιἷ8 σΟΥΚ, ονοσγ- 
της ἀ ἀβρῖονς οη ἢιΐβ οὐη ρουβοῃδὶῖῖν. ΝῸ ἀϊΐ- 
Υἱπὸ δυναἰκοηΐϊπρ ἢδ ργοοϑάθά, ποῖ θνϑη ἴῃ ἢἷβ ονῃ 
οἷν. [π ἢἷβ οὐαὶ ποπβο, [Πογ6 γἃ8 80 ΔΙΓΔΥ 0 ὈΘ6 
ἀοβισογοά. Τὴ6 πυπιῦογ οὗἩ τπο86 γῆο ἀοβοσνοα ἴο 
ΒΝ ἷ8 (Ὁ]]ΟΥΤΟΣΒ ὑγὰβ ΟὨΪΥ ἴἤγοο μππάγοά. νθῃ ἴῃ 

186 ὕπλο οὗἉ δἰ8 βιοοοββ δῃὰ ρυοδίποβϑ, ἰδ 18 ἢθ δοπθ 
ὙὨῸ Κοορθ δηὰ πρπο] 415 (6 αἰνὶπα 116 ἴῃ τῆ6 πᾶ- 
τἰοη. 
ΓΘ ΒΊΟΥ οὗ Φορμιθδῃ τη βο8 4 ἀἰβδγοης 

ΠΤΩΝ ΑἸεπὰ ἴοο δά βἰπποα, Ὀπ0 ᾽ς μΠβὰ τεροπιρά. 
ἴθ ὙΠ016 Ῥϑορίο παρὰ ρμρὰϊ ΔΎΔΥ [18 [Ὰ]56 ροάβ, 

Ὀοΐοτα ἴς ἰοππα 118 ᾿Ἰοσο. ΤῊ8 ᾿6ΓῸ, ΟἹ 18 ῥϑζγῖ, 
βηἀ8 Πἰπη56} Ὁ Βα ρροτίοα ὈΥ͂ ἃ βρὶ ΠΑΙ͂ δυακεηρᾶ 
τδα, ΓΠΟΤΟΌΡὮΪΥ δηϊπηδῖοα αἰῶ ἴδ βρὶ τι οὗ ἰδιτὰ 
δὰ οὐοάϊδηςσο τοναγὰ δεθοναῖ. ΕΡΘΥΥ ματγὶ οὔ τμ6 
ἰεΐατο 18 ρῥτο)εοῖοα οὐ ἃ Ὀδοκρτοπηᾷ οἵ γιὸ ρμἱοῖν. 
ὁ ὑρυναὰ 18 ἴ6 ἤδτο, [86 ἰοδάοτγ, ἰἢ6 ποϑδά οἵ [86 

ττῖδ6 : Ὀαὶ 6 18. ηοῦ [Π6 ΟἿΪν ὁΠ6 νθοϑα οὐδ ΓΘ 
χοα οὐ ἀοά; τ1μ6 τ ὨοΪθ ττῖδ6, ἐκ πλϑῦ οἔὗ 
[16 Βοδᾶ, ΟὈΘΥ͂ [ΠῸ βαπιθ αδἰζγβοίοη. [1 18 ΟὨ]Υ͂ ὃ6- 
ο8086 1Π18 Ὀὰς πη τνῦᾶβϑ ἱσπογοᾶ, ἑ. 6. ὈΘΟΔΌΒδ 
10 σοηποοίίοη δοίσγθθη οδαρίοτβ Χ. δά χὶ. π|δϑ 
ονοσϊοοκοὰ, ἐπᾶὶ ἴπ6 ὑτίποῖραὶ ἱποίάοης ἰπ τὴ6 ἢΐ6- 
(ΟΥΥ͂ οὗ Φερβίμδῇ 48 ἔγοται [ἢ Θαγ] θὲ τ1πι68 ρίγοη 
Τί86 ἴο Βιιςἢ δ᾽ ὨρῸ]ΔΓ ΟΧΡΙ ΔΈ ΟΠ 8. 

γεῦθ. 1,3. Απᾶ ΦοΡΒΙΒΔΕ ἴ[μδ6 ΟἠΠοδαϊθ τὴϑὲ 
8 να] δηὺ μΠοσο. Τῇ Β8Π16 ὕΟΓΠῚ5 ὝΟΓΘ ΔΌρ] θὰ [0 



ΟΗΑΡΤΈΕ ΧΙ. 1-11. 
Φ 

Οἰάδοη ΒΥ 186 Μοββθ ρον οὗ σοὰ (οἢ. νἱ. 12). ΤΊ)α 
ποδὶοβ οὗ ΟἸ]οδαὰ πα ἀοιοττηϊποα (οἷ. χ. 18) ἴο οἴοοῖ 
85 1μεῖγ Ἰοβάοσ, Εἰπὶ ΠΟ Βῃου]ὰ μῖνα ουϊίθπου τἰαῖ 
Οοά ἐδ Ὑ1Ὲ ἢἶη, ὈῪ Ὀσσ πηΐηρ ἴοὸ να βιιςούβεῖαὶ 
τλιίλτο. ὙΠογοροῦ ἴδ0 ΠΑΓΓΑΓνΟ ῥτοςροάς: 
“Απά ΔΦορἘ τ 8ἢ ννὰ8 ἃ να] ίαπς Πποτο." [ἰ πγὰ8 ἢς 
φοπεεγπΐης Ὑποπὶ {ΠΕΥ ἰοαιτοὰ τπ8ὲ Β6 ἀπλυνογοα 
πον ἀοδβεγ ριίοη. ΠῚ5 ΠΙΞΌΟΥΥ 8 ΤΠ το]αῖοά. Α 
800]6 οὗἩ αἸϊεδα πηὰ Ὀακοτίοη πἷπι ὈΥ 4. ῥα Ὀ]ς ΒδΥ- 
Ἰοὶ, δπιὶὶ ἴδει πὶ ἰπῖο ἷ8Β οδθ. ὙΠῸ πδπιὸ οὗ 
186 ἔδεπεῦ ἰ5Θ ἀπ Κποννη. [Ι͂}ἢὖ 1Π6 βιβίοπιοηϊ: “ ΟἹ]- 
οδὰ Ὀοσδι Φορῃιηδὴ ; "Ὁ ἀπὰ δ]8ο βοὴ νὰ τοδά οὗ 
[6 “νι οὗἩἨἁ ΟἸ]ολά :᾽ τΠ6 ἰόστὴ “ ΟἸἰοαα,᾽ 88 
{ἴθ ΠΒΠῚ6, ἴΔ 68 ἴη6 μΐδοθ οὔ ἴπ6 πηκπον ροῖ- 
ΒΟΏ3] πδ8ηι6. Νοῖ, ἱπάθοι, 88. ἴἴ “(ἰἸδδὰ ᾿"᾿ οου]ὰ 
ποῖ ὕὈ6 8 ῬΟΓΒΟΊΔΙ πᾶπιὸ; δῖ ἱΥ ἰτ τόσο, ΦορΒτῃΔἢ 
ποῦ]ὰ παν ὈθῈη ἀοδίσπδῖοα κ5 κ'8οη οἵ ΕΟἰοδά,᾽» 
δηά ποῖ 845 8 ““ ΟἸ]οαάϊο,᾽ ψποπῖ ΠΥ ῬΔΙΘΓΠΑΙ 
ΒΌΓΠΑΙΏΘ, 88 ἢ6 ἰθ Βίγ]οὰ δ ἴῃ ἢτγβθς τηοπίοη, 
ὙΠΟ ἢδ ΘὨΪΟΓΒ Οἡ [ΠῸ δόρῇθ, δης δὶ το Ἰαβῖ, ἤθη 
Βς ἀἴε8 («ἢ. χιὶϊ. 7). ΤΉ θ᾽ σοπο] βίοη 15. βιγοηρίη- 
δπεα Ὀγ ἃ σΟΙΡΑΓίβοη Ὑ} ἢ {Π|6 ΠΆΙΠΟΒ ΟΥ̓ ΟΠΟΣ ἢο- 
ΤΟΘΒ ; ὙΠ11Ὴ ἴΠδἱ οὗὁὨ 15 ᾿γθάθοοββοῦ Οἰάθοη, (ὉΥ ἰη- 
ΒΊΆΠΟΟ, 0 8 ΠΟΠΒΙΔΏΓΥ βιγ) ἃ ([Π6 ““δΒοῃ οἵ 
Φοδβὴ ; " δηά 4180, δπιοηρ οἴποτβ, νυ ἢ τπδ1 Οὗ ΟΠ 6 
οὗ ἷ8 ΒΟ ββοτα, “ ΕἸοη τῆ6 ΖοὈπ]οπῖία (εἰν. χὶϊ. 
11}, 88 ἴὉ ὙΏΟΙΩ [ΠΟΙ ὁΔη Ὀ6 πὸ ἀουδι {Ππδὲ ἢ6 νν 89 
οἵ {Π6 υ]6 οὗ πΡὴ θὴν δηα ᾿δὰ πο νΝ ἐΠηπε 
(το Ὑτη]ς. -- ΤΊ (ΔΊΠΟΥ, Βα ὈΒΟ] ΘΏΤΙΥ, ῃδα ΟΥ̓ΠΟΥ 

"δὰ ὈΥ 818 Ια} τὶ. ΤΏ686, θη ΠΟΥ Ὠδᾶ 
ΠΟ ΠΡ, δηὰ {πεῖν (βίο ῦ δὰ αἰἷοά, Ἔχρεὶ]οά 

ἰάρου ἔγοτα ἴ86 ἤοπδο, ΔΙ ΠΟ σ ἢ τὴ6 οἰάοβε; [οσ, 
581 1ΠΘΥ͂, --- 

᾿ Του αεὲ {μὸ βοὰ οὔ βῃοίμος ὑγοσαϑα (ΓΙ ΨῈΣ 
ΓΝ). “Οἰμον᾿ 8 Βδγα ἴο ὃ0 τ4 Και ἴῃ δ Ὀ84 
86Π86, 88 ἰπ {Ππ ἜΧργοββίοη “ οἵδε (αολετίηι) ροίβ.᾽ 
Α5 1ῆο86 ἃτὸ δριτοιιβ σοῦβ, 80 ““ δποῖθον ἰβλαλ᾽ 18 

. ἃ Ἐρυτπίουδ 8. ΤΠ ὀχρυϊδίοη οὗ Φορμτμ8 ἢ γᾺ59 
ἃ ὕὍ486 δοῖ; ἰοῦ [18 ΤᾺ ΠΟΥ 8 τοαγοὰ ἢΐπὶ ἱπ ἢΐ8 
Βοπερ, δπα Ἰοῖΐ ἢἷπι τΠοῦρ, ἀπὰ ἢ6 γγαὰ8 {ἢ οἱάοδι 
οδ4. ὙΤηδ αςῖ σδηηοῖ Ὀ6 σοπιρατοα ΜΠ Π6 Γο- 
τηοναὶ οὗ 15ἢπι8360] δηᾶ [6 8015 οἵ ΚαίοΓΑΝ {ΓῸΠῚ 
6 Βοῖι86 οὔ Αργβῆδιη, Τῆοβο {πὰ ἔδίμοῦ Πἰπιβο) 
ἀἰοπιίκδοά τεῖϊ ργεβοηῖβ. Βαϊ ΦορΒΕΠΔ ἢ 5 ΓἈΛΠΟΓ 
᾿ιΔἀ Κορι Ηἶπι ἰπ [Π6 ἤστιβο, απ ᾿ιδὰ {Π08 δἰ ρηϊβεὰ 
Ηἷβ ρὰγ ῖο ἰγθαὶ ἢϊπὶ 838 ἃ 80ῃη. Νονογί ο]οΒ8, 
ΨΦορ δῇ σου] ομίαὶῃ πὸ τοάτοβδ ἔγοπι [ἢ6 “ 6] ἄογξ 
οἵ Οἰοβὰ ᾿᾿ (νὸσγ. 7). 1 ο δᾶ Ὀδδθη ἰἶὸ βοὴ οὗ ὁπ 6 
ΠΟ νὸ8 ἐπ οὐὰν ἃ ἰΐο, ἢἷ8. ὈγΟΙΠΘΥΒ οι] ἀουῦ- 
1658 αν Ὀθοη οδ]ϊμοὰ ἴο δάπηϊξ Ηἷπὶ ἴὸ ἃ βδἰιαγο ἰη 
[6 ᾿ηΠπουλίδποο : 0γ ἔδοδοὶ, {Π6 δηοθβίγοθα οὐἁἩ (1}- 
ὁδῆ, δα δ'8δὸ βούθσγαὶ οο-ννΐνοδ, ἤοθο ΒΟΠΒ --- Οὗ 
ὙΠοτὰ, δ6 ἰξ ΟὐὈβοτυϑα ἴῃ ραβδίηρ, Οδαὰ ἱπ αἰ]οβδὰ 
ἯᾺΞ ΟἿΘ --- ἱππου 6 88 ΜῸ]} 48 Ψοβορῇ ἰνἐπιβοὶ ἢ, 
Βαυὶ 1Π6Υ̓ τηαἰπίαϊποα τῃδὺ Πἰ8 ποῖ}. δὰ ποῖ θδθοη 
ἃ τὶ οὐἩ Τοῖς ΔΊ ΠοΓ δὲ 4]}}], ποῖ ούθῃ οπμο οὗ β860- 
ΟΠΘΔΑΥΥ ΓΒΏΚ, --- Δι 86 ψγ88 ποίδίηρ δπΐ δῇ 
δαγὶοῖ. Οοἡ ἴπὺ στοππᾶ οὗὁὨ δαϑίαγαγ, ἴον οου]ά 
ἄγινα Ηἷπι ουῦ οὗἉ [6 ἤοῖι86; δηὰ δἵ {πὶ {1π|6, ὨῸ 
τοῖςο Γαϊβοα 1166} ἴῃ Οἰοδά Ὀυὶ τπδι οὗἁὨ πιοσΚογγ 
8πὰ Παίγοα τουγαγὰ Φορη ΒΔ}. δο Ὀοΐησ' τΠ6 ΘΑ86 
Βο ἢςά. 

γεσς. 8. Αμπᾶ ἀνγοὶὺ ἴῃ ὑπὸ Ἰδηὰἃ οὗὁ ΤΟΌ. Τῆς 
πδθ ΤῸ ἰ8 ἰουπὰ ἀραὶη ἰῇ 2 ὅδπι.. χ. 6, ἴῃ 
(οπποσῖίοη Ὑἰτἢ ἃ. Ὑγὰῦ οὗἨὨ 16 Αὐτὴ πηοπΣῖοβ ἀρ δϊηβῖ 
κὶπρ Πεανιἃ. [18 βυ δθοαποηῦ πιοηπιίοη ἰη τπ6 ΒΟΟΚΒ 
οὔ 16 Μδοοδθοθοβ (1. οἢ. ν. 18; 11. χὶς. 17), 185 Τώβ, 
Τούβ, αἴοτὰβ ΠΟ πηδίοτ 4] δ88,βίδ ποθ ἴ0 ΒΠΥ͂ αἰζοηρὶ 
αἱ Ἰἀοπεϊβοδιίοη. Βαϊ βίηςθ Φορθτθ ἢ ἤθοβ {Ὠἰ ΠΟΥ 
85 ἴὁ 8Π 850] 0η}: δηα βίῃορ δάνοηςΉγοΥβ ΠΟ] σοι 
δϑουΐ πἶπὶ ΤΠΟΤΟ, 88 ἴῃ ἃ τορίοῃ οὗ βιαίου, ὙΠΘΠποα 
ἴο ἰδ ΔΌΪΘ ἴο πιδῖο βιιοοοβϑῆιϊ οχρϑὰ το ηΒ, γγα ΤΙΔΥ͂ 

81). 
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ὃς }υ81Πὀυἀ ΡΟΓθαρΒ ἴοὸ Βαζαγά αὶ οοπ)οσίοτο νοὶ 
νοι] τὸη ἃ ἴ0 ᾿ποῦθαβθ οαγ Κηον]ομο οὗ τὰ6 Η8::- 

ταη. είς ἰοὺ (ΔΘ ΔΕ) ταοαπε κοοά Ἰαπὰ, πὰ 
ἔστ 116, 85 Οσπδδῃ ἰβ βαϊὰ ἴο "Ὲ (Εχ. 1]. 8). ΤῊΘ 
οδὲ Ἰαπὰ ἰπ Ηδπγαπ, 81}}} παπηοά ΠῸπ, 119 ἐδ Πἰτγ. 
δηαὰ ΠῚ ππίςἢ ΥΥ οἰζϑίοϊη μᾶς πηδὰθ ὕ8 δραίη δο- 
ακϊηῖοα, 8 τῃ6 ἘΠ ΠΌΘΙ, ἰῃ οαείοσῃ Ἡδύσαη. 118 
ΠΆΠΙΘ βρη ῆςθβ, “ ογτῖ 6. οοτηῆρ].᾽ 1 18 τὴ Βοβῖ 
ἰαπὰ ἰη ϑυτία, [0 15 81}}} {Π6 βοαΐ οὗ Βοάοιυϊΐη ἐγ θο8, 
ὙΠΟ οχίθηα {ποῖ ΡΠ αρίηρ Θχρϑάϊοηϑ ἔτ δηὰ 
τἱὰθ. ΟΥ̓ 6 ῥγοβοηῦ {γί υομ, ΥΝ οἰζβιοίη τοῖος τπαὶ 
{πον ἔγθαποπην σοπιθΐπο ἢ (6 Ζευδδά, τ Πο86 ᾿ 
ΠΆΠΙΘ ΓΟΠῚΪΠ 48 τπ|8 οὗ ἴ6 Ζηυδάθαμβ (1 Μδοο. χίϊ. 

ἜΠοῖν Ιδπὰ 8 δὴ Ὅχοθ θη ρἶδοα οὗὨ τεῖιρσο, 
ἀἰῆσαϊε οὗ δἴίαςκ, δῃὰ οαϑῖὶγ ἀοίδηάοα. 

Δὲ μα Ππεοδὰ οὐὗὁὨ δάνθητιγοιιβ ῬΡουΒΟ 8 ΠΟΤ ἴ}1ὸ 
τοροῦῦ τ ἢ ἢ βοοὴ γϑηῦ οαὖ σοποογπίηρ ἢἷβ γΆ]ΟΥ, 
πα ςοΟἸ]οοῖοαά δθοιὶ Πἶπι, ΒῸ πλϑὰθ ὑγαυ! κα Ἔχροαϊ- 
τίου! 5 ΠΚὸ τῆοθ6 οὗ θενὰ (1 ὅδπὶ. χχὶϊ. 2), ἀϊτοοτοά, 
ΒΒ ᾿λεν] 5 ΟΓΟ 4150, αραίηβι 16 δηριηΐαβ οὐ ἢΐβ 
πδίίοη. ΟΥ̓τμα βοὴ οὗ ὅοβδβο, ἴδ 18. ἔτιιθ, γὸ Κηονν 
[ογ σουτδίη τπδῖ, ποῦν βία πα προ ἷ5 ὈΔηἰΒΗπλοῆξ, 
6 διιδοκοά δηὰ ἀθίδαιθα τπ6 ῬὮΣ ΙΒ. Π68 (εἶ, 1 58 πη. 
ΧΧΙ 1 6); θαὺ ΤΒουμἢ νὰ ἤανα Ὧ0 βας} αἶτοςς 
βία ΘΠ] Π18 σΟΠοογπίπρ Φορμμαἢ, 6 γαῖ ἤδνθ 
βοοά στουπάϑ8 ογ οσποϊπάΐηρ τπατ Ηΐἷν ἜΧροαϊοη 8 
γγ γα αἰτοριοά ἀραΐϊηδὲ τῃ6 Απιπιοι 8. ΕῸΓΣ ἢο 
εὐ ποθ 1} πη80} τὸ θ6 ἃ χηΐρ ΠΥ ἰοτο ; βηά τπ6 ΟἿ 
ΘΑ ἀ 15} ΠΟΌΪ68 δὰ ρ]οάμοι {Πποπηλοῖνοθ ἴοὸ οἹοοῖ 
᾿ἶτὰ δ8 {Ππ0ῖς ποϑαὶ ΥἢῸ Βῃοι ἃ ἐπί τἰαῦο νἱοιοτῖοβ ονοῦ 
Αἰρθοῃ. ΤὙΠοτγοίογο, τυ πθη τποὶγ οποῖοα [Ἀ}18. οα 
δ ρΡμτΠΔῃ, ἴντ ταῖεῦ 6 Ὀδοαιβ6 {ΠῸΥ ἢλνο Ποατσὰ οὗ 
[18 ἀδοάβ ἴῃ τπὸ Ἰαπά οὗ Τοῦ ἀραϊπβὲ {Πἰδ ΘΠσΙην. -- 
Μοιοτγη τυυΐτονα, θβροσία!ν, πανα τηϑᾶθ ἃ ΓῸ8] ΑὈᾶ]- 
Ἰἴηο οὗ Φορῃτμδῖ, εἰοοροά ἱπ Ὀϊοοά δπὰ ΡΠ ρα. 
ΠΟ ἘΠ Γ ΟΤΟΓ ΠΟΙΟΠ ΡΒ ἴο Ὠΐπη 48 {{π||6 828 ἴο Τλανὶὰ. 
“Πα ἢ θαηίποα, π6 ννὴ8 ἃ να] ίαπς σι οΥ 1] οΠΐο 
τΔ1π οὗ ἢΪ8 ρθορῖθ αραϊηβιὶ τῃοὶγῦ οποπιίθθε ΗἊς ννὰβ 
186 σοπηρ]οῖθ ΟρΡροβιίβ οὗ δη ΑὈἸπιθοςἢ. ὙΠ6 ἰαὰὉ- 

ἴ6Γ δουρσπμς δάνοπιθτοτε (7) ἴογ ἃ νυἱοκοὰ ἀοοὰ : 
ἴο Ζερμτμδῃ, δὲ ἴο αν], {πον οΟπηθ οΥ̓ [οὶ οὐνη 
ἀοσοτ πα βυδοταϊπαῖο ᾿Ποιβοϊνος τὸ Βῖπι. Αἰ πλ6- 
ἰοο ἢ τνᾶ8 ὙΠ Ποῖ οαι86 ΔῊ ΘΠΟΙΩΥ οὗἁὨ 8 ἔβεΠ Γ᾿ 5 
Ποῖιδθ, δπὰ ἀϊρροᾶὰ ἢΐ8 βυγογὰ ἴῃ {πὸ ὈΪοοά οὗ Πἷβ 
ον ἢ Ὀτοΐμογβ. Ψορβίη δῆ, "Ἀη18Πη64 απ ρογβοοπιοά. 
Ὀγ Ὠἷκ Βτοῖδοτβ, υὐγποὰ ἢἷ8. βίσοησῖη ἀραῖπϑὲ (6 
ΘΠοΙηΐθ8 οὗ ἴβγδοὶ  δεπὰ στ ἤθη τοολ]]οᾶ, οἰ ον βῃοα 
ΠΘΙΠΟΥ ΓΟυΘη 6 ΠΟΥ στᾶσα ἴῃ ἢΪ8. ἤραγῖ, ΑὈΐπιο- 
Ἰοοἢ παά (ἈΠ|6Π ΑἸΤᾺΥ ἔγοπι (οὐ ; Φορῃιῆδ ἢ ννα8 8. 
(ἢ δι} βοσναπε. Α41} τ}}8 ρροδτβ ἰτῸπι ἢΐ8 γοτβ 
δηὰ Ἑςοπάποι. 

γεῦβ. 4-6. Απὰ ΑΥ͂ΟΣ 8 ΘοῃδίΟΥΔΌ]6 ὕΐτηο 1 
ΟΒΙῺΘ ἴο 8885 ὑπ [16 8ΟῺδ οὗ ΑΤΏΤΩΟΣ χϑ66 ΒΡ 
τὶ Ι6Σ.861. [Ὁ νγὰ8 ἀυτίηρ [16 {{π|ι0 οὗ δβὶπ παππᾶ 
᾿πιροπίίοηςο, τπᾶῦ ΦοΡΠΔἢ τναὰ8 ἀγίνθη αὐγαν ὮΥ͂ 
τοιήδε Δηὶ μαῖγοά. Ηθ τοϊυγποᾶ 848 δ ΟἹ] ΔΟΥΥ 
τηΔῃ, ὙΠ ἃ σΤΟΥΠ-αρ ἀλυσηεσ, ΤῊΘ Απηπηοηϊτ- 
8} σοπῆϊος πα ὀρργοββίοπ ἰαδίθα οἱ ίθοη ὑσητα. 
ΤΙ Πρ, οὗἨὨ Φορθίπαι τὸ ΤῸ ὀσσαττοά ὈΓΟΌΔΟΙΪΥ 
ΒΟΠῚ6 {{π|6Ὸ ργενίουβ ἰο ἴῃ6 δορί πηΐηρ οὗἨ ΤΠ ΟΞ 
(του Ὦ]05. [Ι͂}ἢ [Π6 σΟΌΓΗΘ ΟΥ̓ [Π056 γοδῦβ ἢ6 ἢδὰ 
δοσυ το [ἈΠ|6, γοϑῖ, Ποῦβθ, απὰ ροββοββίοῃβ. δ 
᾿δὰ (οιιπα σοά, απὰ αοά τᾶβ ἢ Ηἶπι. 1 (ἢ ΐβ 
νγοῦα ποῖ Πα σπαγβοίογ, Βα που] ποῖ πανὸ τηοὶ {Π6 
“ 6] 678 οὗ ΟἸἰραᾷ ᾿ 48 ῆ ἀἸά. Μοδην 6, πονν- 
ΟΥ̓́ΟΓ, ἈΠΟΙΝΟΥ Βρὶ τὶς ̓ 8ὰ δββοσίθα ἰἴβ6} 7 1η ΟἸἸοδά 
α͵5δο. Ἐὸγ ἱΐἴ5 1Π6 βἷρτι ΟΥ̓́ΠοΥν [ἢ 6, τ: [86 6] άογβ 
οὗἩ αἸ]εδὰ ἄο ποῖ βῃππ ἴ6 παπ]δοη οὗὨ ροίΐηρ ἴο 
δορμίθαῃ. Τὸ ὃ6 διγο, ΠΟΥ πηπδὶ μαυθ Ὀδοη ἴη- 
ἔοττηρῦ {παῖ Π6 αἶβο βεσνο Π0 Βίγδηρθ ρῸΔΒ ; ἴ0γ ον 
ΟΥΠοΓν 186 οοὐ]Ἱὰ ᾿6 Ὀ6 οἵ δβογνίος 1ὸ ἴποπὶ  Ἰη 
ΔΗΥ͂ σ886, ΒΟΎΘΥΘΓ, ἰδ ῬΆ8 ΠΟ 5118] ΠΠΒΓΌΟΓ ἴο ΡῸ ἴο 
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106 ΠοτῸ ὕῇοπι, ποῖ 18 ὈΓΟΙΠΟΓΒ ΟΠ]Υ, Ὁ ΓΠΘΥ ἃ]βο, 
τ) ἡπάμοβ, δὰ οὁποθ ἱρτπιοιηϊπίουσ!ν ἀγίν θη ἔοσίῃ, 
ΔηΔ ΠοΥν Β8Υ ἴο πίη : (ὐπὸ νἱῶϊ τ8, ἀπά ὃ6 ΟἿΓ 

ἐδρίδίη! (ΟἿΝΞ) : ὁ Ἰοδὰθ ἴπ γγϑγ, διὰ δοοογάϊης 
ἴο ἰαίογ ὑβᾶμο ἰῃ ρθϑὸβ 8160.) 

Ψεγ. 7-9. Αὐτὰ ΦοΡΒίΏΔΗ δαἰὰ τπηἴο [Π6 οἰάοσχα 
οὗ Οἰϊοδά, ἃ γο τοὺ Ὠδίθ σῇ, δη οχροὶ 16 
ουὐν οὗ ΤῺ ἔα μον ὨουδοΡ Τῇα ἱπίογνϊονν ὃ6- 
ἔννοοη ἷπη δηὰ τὴ6 οἰάογβ δῇἤογαβ ἃ βισι κίπρ ῥγοοῦ 
οἵ τῃ6 ευθάυἱηρ ἰηβποποδ τ ἰς ἢ τῆ σοη δβοοη οὗ 
ἀοὰ Θχογοῖβθβ, θύῃ ΟΥ̓́Θ ΡΟΓΒΟΠΒ οὗ νυἱμβογουβ δηὰ 
νΓΑΓΙ Ἶκὸ ΒρίΓ8. Φορἢ Δ ἢ 8 δροοσῖ ἀ068 Ποῖ ΠΟΠΟΒΑ] 
116 γοργοόδοῖ, τππὶ δἤον [πὸ Πδγὰ τσοδηθηϊς [6 Ττὸ- 
ςοἰνοά, {ΠῸΥ βου ὰ πᾶν ἰηνυ θα ᾿κἰπὶ ὍΔΕ ὈοΙΌΓΕ 
115, ποῖ ὅγβί πον Ποη ἴπον τὸ ἴῃ αἰβῖγοβα. Ηδ 
βρ Δ Κ8 ἰῈ ἃ δίγηϊπ Εἰπὲ] 8 Ὺ τ0 τπδὴ ἴῃ νυ μἰσἢ (6 
νοΐος οἵ ἀοἀ ἰϊ5.] ἢ μαὰ γοσεη δαάἀγοββοὰ [βγϑοὶ 
(ες. χ. 11). 
Απά πΠΟΌΪΥ ἀο “106 Θ᾽ άοΓΒ᾽" δῆ ῦ πἷπι. Εοτ 

1Ππδῖ ΥΟΓΥ ΓΟΆΒΟΠ, 54Υ̓ ΠΟΥ, ὈΘΟΔΏΞ6 γα δγῸ ἴῃ ([18- 
ἴΓΕ88, ἀο χὰ σου ἴο ἴπ606. διιςἢ δοίην τῃ6 ἔδοῖ, 
το Ὑ}]|} ΒΌΓΟΪΥ οοπιθ. ᾿ὰ πηδίῖοτβ βίδηά αἰἴογ- 
ΘΠγ, που που! ἀοϑῖ ῬΓΟΔΌΪΙΥ (δηὰ ποῖ τη}081]ν} 
γτοΐαβο; Ὀπῖἴ 88 ἢΐ18, 7ἷὸ 0841}1 ἴπ06 ἴὸ ρὸ νι τῇ τ18 ἴὸ 
ἤρλμιι, δηὰ Ρ6 οὐγ ποοά ονοῦ 4}} {πῸ ᾿η μα υ δπη15 οἵ 
αἰ ἸοΔὰ, ΤΠ βαιἰδίδοιίοη τπ8. τηπάα τὸ Φορπ Δ ἢ 
5 ἱπάορα στοδῦ: θυ τη6 ἀκ ποῦ ἈΠ ΥΟΑρΟΠΙ}ν 
ἴο Ἡ Πσἢ Π6 15 ἱπν!!οὰ ἀγὸ ἢοΐ ᾿ο8ὲ οἴηίηθηῖ. Ηἰ5 
ΔΗΒΎΟΥ, ΠΘΥΘΓΓ 6688, ΘΧὮ 5 ΠΟ ἸΟΏΡΟΥ δὴν τὰςὲ 
οἵ βοπβὶ ἄνϑπθδϑ οὐ μεῖ.θ. 1 δἷδβ τα οα11 ἴα τὸ 
ἤρδι, μ6 ὙΠῚ οὟΘΥ τοῖν ΒΕ ΠῚ ΠΙΟΠ8 --α 88 41} ὨΟΓΟΘΒ 
μϑᾶνα ουοῦ ἄοῃο, ἡ ο Ἰονοά τῃοῖγ παν Ἰαπᾶὰ. Ηθ, 
ΠοΟΤΟνΟΓ, ἀο065 δ ἩΠῸΟΥ ἃ νοὶ ΠΟΌΪΟΥ ἱπιρα]86. ἴὕη- 
ἀογ ΟἾΠΟΥ Οἰγοι ΠΠΒΊΒΠΟΘΒ --αν ΒΓ 8. [6 ἀπ ἀοΥ] γηρ, 
τΠοῦρ --- ἴ πσου]ὰ ποῖ πᾶν σΟπι6 ἴο ὕὸ γΟῸΣ ποδά. 
ΠῚ γου ἜΓΟ ΠΟῪ ἂκ Πογοιοίογε, γῆο νοι] νυ ]βἷι τὸ 
ΠΟΠΊ6] [ὉΓ ἤδγ ἃ8 ἴϊ 15 ἤοπὶ ὑὈοίης ἃ ᾿ἱοδοίην τὸ τη 6 
ἴγοοβ ὙΠοη ἴδ ΤΠογη-ὈτΒἢ γοῖσηϑ, 80 ἤν ἰβ 1 ΠῸΠι 
ἰοαϑὶην ἴο 8 ποῦϊα τη ἴο γὰ]ὸ ονοῦ τῃογη- ΣΕ. 
δι δ Π06 γοῦ σομπηο ἴ0 μοῦ πιὸ ἴ0ὸ ἤμμι 11} νὰ 
δραΐηδι ΑΠΊΟη --- ΑἸ] οὐ ἃ ποὺ βρίγιτ, κὸ 181ϊ 1 
σϑῃ σΠοτϑῃ ἴΠῸ ΠΟΡΕ ἔπει Οοὰ ν}}} ἀο ἑνοῦ τῃ6 
ΘΏΘΙΩΥ ὈείΟΥΘ ΠΙΟ --αἰ σοηϑοηΐ ἴ0 ὈΘ γου ᾿θ84. [ἰ 
6 ποῦ ἴο ὕ6 ονοι]οοϊοα ἐμαὶ Φορῃιθδῃ ΒρΘΑ Κα οὗ 
“ Φεῃονδὶ,᾿" ποῖ οΥ̓ “ ΕἸοΒίπη,᾽ ἀπά εἰαῦ 11 ρ] 8668 
16 ἰβϑ6 ἰῃ (ἀοά ΒΒ δαηᾶ; [ὉΓ, 38 οἷ. χ. θϑοῖοβ, 
ΟἸ]εδα δὰ ἰδρασποὰ ἴὸ 866 [δι ΟΪν (Ἰοἀ σλῃ ΠΟ6Ιρ. 
Φορπιπδὰ ἰ8. οα!]οὰ Ὀοσϑαπθ ἀοα 5 ϑρὶ τίς '5. τοοοζ- 
πἰχοί ἴῃ ἶπι. ΔΟΓΒΟ 9 [88 οἴζοῃα Ὀθοη τ ΚΟ 85 ἃ 
ηαεκπτίοπ ; ἃ σοηϑίτγιοιοη νυ ἷςἢ οὶ! ἢδδ δἰγοδαν, 
δη γΟΥΥ͂ ῬΓΌΡΟΙν, τος. ΓΓἢΘ μοβίοη οὗ 
ΔΑῖγα ἢ88 δἰ ΠΟΥ ΟΥΤΟΠΘΟΙΒΙΥ ὈΡΘΟῚ 80 ΔΡΡΓΕῈ 
μοπάοα, 48 ἰἢ Φορμεθα ἢ ἡγοῦ ἔρασία) ἰοβῖ, δου υἱς- 
ΤΟΓΥ͂ δομίανοά, πον ψοι]ὰ {πο π ΠῸ ἸΟΙΡῸΓ γϑοου- 
πἷΖ6 πὶ ἃ8 ἢδαα, ἀηὰ νυ 186 ἴο ἀβ50Γγ0 11} Π86] οι 
τ ἷ5. ρνοϊπὶ θοίογομαπά. “ΓΠΪ8. νἱενν οτἰκίπαϊοβ ἴῃ 
186 [αἰϊατο τὸ μογοῦῖνθ {πὸ Βρί γ[.4] θδοΚυγοιῦπεὶ οἡ 
ὙΠ ἢ ἴ86 δοῖίοπ ἰ8 ρτου)οςῖθά. ΦορμΓΠ8 ἰ8 ποῖ ἃ 
πη ὙΠΟ Ὑ] θῸ {Π6}Ὁ Ποδα δ᾽ 8ΠΥ οοβῖ. ὍΤδοτο 18 
πο ἴγδϑοο οὗ διηιυϊοη ἱπ 8 ἰδηρυθρο. Ηος ἱπ ν}}}- 
πο ἴο Ὀ6 {πο ὶγ Ποδα, ἰΥ ἘΠΘΥ ΔΓῸ 500} ΠΟΙ ΌΟΓΒ ἃΒ 
ΜΠ ἰπδατα τὰς Ὀ]οβεῖπρ οὐ αρά. Υ̓ Ποονοῦ Κποννβ 
ἢ18 ΘΟ ΓΥΠΘἢ ἃ8 ἢ ΚΘ, [ἢ 6Ππ|, δῃ ἃ ᾿48 ᾿ἰπη56} 
τυγπηοὰ ἴοὸ ἀοά, Μ}]1 ποῦ Ὀ6 ὙῚ]ΠΠηρ τὸ 6 {Π6ῚΓ 
Ἰοδάθγ, π|688 ΠΠῸΥ ἤδν Ὀδοοπηο ΟἿΠΟΣ ἴΠπ81 [ΠΟῪ 
ὙΟΓ6. ΕῸΓ 1Π8ἴ ΓΟΆΒΟΩ δα βΆγ8: [{γοῦ ὈΓΪΠρ πὶς 
ὈδοΚ, ἴῃ ΟΥΘΡ {{ΠῚ ῚΐῚ ἀπ ὈΠΙ16Ὰ]Υ τὸ ρῶν Απὶ- 
τηοῇ, δηἃ ὃὈ6 ψΟΤΠΥ οἵ οὐ Ὀ]ββίηρ, -- ἰη (Πδὲ 
ς686, 1 ΜΠ] Ὀ6 γοὺγ Ὠοδά. Τῇ σὌΟΔΓΘΏΪΥ οὗὨ νἱς- 

1 [Κ9]1 οὔφδοννοθ ἔπδί ἰῃ6 τορὶγν οἵ ἔμ οἱάθγ ἴῃ το. 10, 

ΓΙῸΣ ἿἹΞ ΤΊΦ 13, “ Ῥτγεδυρροθοα δῷ δἴιγιηδένθ, τοὶ 
ΔῈ ἰπιόττορδεῖνο ᾿ξιογαῶοο οὨ ἐδ6 ρατί οὔ σορμιμδῃ." ΤῈ 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 00 8. 

ΟΓΥ 18 δου ρῖῦ ὈΥ 1818 να] δπὶ πιδη, ποῖ πῃ ἢ 5 οὔσῃ 
ἡνὰ ν θᾶϊ ἰη τ[ὴ6 πογπίποδ88 Οὔ τη6 ἩΓΔΥΓΤΙΟΓΒ ὈῸ- 
Τὸ ; 
γεγ. 10. Φόβον 6 ἃ ΒΘΟΣῸΣ Ὀοίτνθοῃ ὑπ, 

ἐἶ τὸ ἄἂο τοὶ δο δοοοσάϊΐῃρ ἰο ἢν σψοσὰ. ΤὙΠῸΥ 
ἴπνοκε οὐ, ὙΒοπὶ τΠοῪ πδνθ ΡΉΩΣ δΌΡΡΙ]Ολ- 
το, 88 ὙΠ 688; [ΠΟῪ δνοῶσ ὈΥ Πὶπὶ ταὶ ἴΠ6γΥ πὶ} 
ἀο πβδίονον Φορμιθ δ ΜΝ 1}} ουπιπιαπὰ. ἜΠΕΥ ρῖνα 
᾿ἷπὶ ἘΠΟΓΘΌΥ 8 μΌΔΥΔΠΥ, Ποῖ ΟἾἹΥ {παῖ 88 δΟ] ἀἸ6 ΓΒ 
ΤΠΟΥ͂ 1111 οὐδν τἰοῖγ ρόΠοΓαὶ, Ὀπὶ αἷ8οὸ {πᾶὲ ἴῃ {ΠΟΡ 
σοοπάπςοϊ του ΓΒ [ΠΟΥ πἢ}} Ὀ6 ρυϊάφὰ ΒΥ τοῖς 
Ιοδάογ᾽ 5 ἱπβιγασοῃ πὰ αἀϊτοσοη. ΕῸΣ ποῖ ἰπ 
ΠΑ ΑΓΥ ἀ 1501} }0}}πῸ ΟἸ]Υ, ὕτι0 ταῖς] ΤΓΑΙΠΟΓ ἴῃ {116 
ΠΊΟΓΆΪ δηα ΓΤ ᾿ὐθδῳ ϑ0 τὴ ὈΥ νοὶ ΒΓΔΘ]Ϊ 18 δπὶ- 
πιϑῖοα, 1168 ἢἷδθ ΟΡ6 οἵὨ νἱςῖοτΥ. 

ον. 11. Απὰ Φορθ ΙΔ δραῖκο 41} ἷδ τυοσδ 
Ὀοίοσο ϑβονδὰ πῃ ΜΊσΡρΘΙ. ϑερδίμδῇ σα8 δοηρ ; 
186 ΡΘΟρΙΘ --- [Ὡ6 ΤΟΙ]οο να ἀρ μήν τὸ μἰδεὸ 0} 
᾿ιοδα δηὰ Ἰοδάθγ; Ὀαΐ ποῖ ὈΥ̓͂ πι68 8 οὗἉ 5'π δηὰ ἀϊ5- 
ΠΟΠΟΥ, 5 ΑὈΪ ΘΙ θοὴ Ὀδοδπηα Κίηρ. Φορῃίθδὴ τὲ- 
οοῖνο5 8 Δρροϊπιιηοηςϊ ἴγτοπι ἴπ6 πὰ οἵ ἀοἀ. [π 
ἴῃς βρίγί τ οἵ νά, Βα δηΐοτβ οὐ ἢἷβ ποσγκ. ΑΒ ομοῦ 
τίη, ἰὸς ἀονοΐνοθ οἡ ᾿ἷπιὶ ἴὸ [6] 8. ρθορὶθ ψμαῖ 
ὁουγβο τασϑε Ὀ6 Ραϊβαθα : ἢ6 ἀο68 11 1π [Π6 (6 
οὔ ἰοά. [τ 18 τ86 δηοίθης ἀοα οὗ [εγβαὶ Ῥείοτο 
ψοπι, 8ἱ Μίσρδῃ, τ βογο τ88 ΗΪ6 ΔΙῸ Θποϑιηροί, 
᾿νο ἰσβδβ Πἰβ γομυ!δύοῃβ, δά άγοβϑοβ, ἀμ α ΤΩ] ΑΥΥ 
οὐοῦβ. Οη ΜΊΖΡδΕ, 868 δῖ εἰν. χὶ, 29. 

ΚΟ] ΒΒ 70.5.}Υ ταρ6}}6α (Π6 1Ἰάδθ8 ἴμδὶ 8 ἜΧΡτγοδ- 

5ἰοη ΓΉΓΤΣ ἿΞ.2,. “Ῥοίῦτο Φεβουδῃ," ΠΟΟΟΒΒΑΓΙ͂Υ 
ἐπ 1.8. ἃ ΒΟ]οηἢ βδογ οὶ] σου. ΒΒαΐ, οὐ {πὸ 
οὔ ν ἤδη, [Π6 ἱπιροβϑι ὉΠ ἶτν οὗ δος ἢ ἃ ΒΟΪΘΙΙΠΙΥ 
ολπηοῖ ὃῦ6 πιδἰπίαὶπθοά. Ν᾿ ΠΑΐουοΥ τῃ6 Τοτγοιῃοηϊδὶ 
ἴὯΔΥ ἤδνα ὑὕὑδοπῃ, ἴδ πιραπίηρ 18, [πδὸ 6} ΠΆΒ88, ἴῃ 
ΒΡΟΑ Κη Δ]}} 18 ποτ5 θοίοτε αοά, {Πόσο ὺν οοη- 
[ιββοὰ Φοῃονδῇ δηΐά ἢΐβ ἰανν, ἱπ ΘΟ ΓΕ ς οη ἴὸ 
Ἰνδτἰοηἶ8πλ ἀπά ἰάο]αῖτγ. [Ιἢ τὸ βρίγὶϊ οὗἉ τ 15 οοη- 
ἴθβϑίοι, Ὧ6 φηϊοΓγοα ΟΠ ἢ8 οὔοο. 

ἨΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΓΘ ΠΙΔΏΠΟΥ ἴῃ ὙΠΊΟΝ ἀϊνῖπα σοι ραβϑίοη ἢ]18 
πθη σ ἢ Ηἷ5 ρίτϊ, ἴοτ [Π6 βαϊναιίοη οὐ βγβεὶ, 5 
νοπάονα!, ὙΠ ἱπαιϊίγγ πο 186 οτἱρίη οὗ τ[ἢ6 Πο- 
ΤΟΘΒ Ἧ]}10 Βυ ἀἀοη]ν ἀγῖβα ἰπ ἰβγαοὶ, απὰ ἴθ πατοπ8 
ΠΘΠΟΓΑΆΪΥ, ἴὸ ἀοΠ τοῦ δὰ βανο, 8 ὁπ Ὑ ὩΙΟΝ ᾿οδὰ 8 
ἀοντη 'πῖο 186 ρῥγοΐοιῃάοβδι ἀαρ1}}8 οὗ ἀἸνῖπο σε Ἰϑάοπι. 
6 98εἰθετίοη οὗ ὄυθγΥ 1βγϑο εἶδ} πάρα ἰ8 ἃ ΠΟῪ 
ϑῖγστ οὗ οοπηραββίομ, ὑπ 4150 ΟΥ̓ σοττοςτίνα σἰιαϑίοη- 
ἴῃᾳ. ἘΕογ ῥγοβαιρήοη δπὰ βο ἔδυ Ἰοἴο πον γΌΓὲ α]- 
ΆΥΒ αὖ (6 δοϊϊοπι ΟΥ̓ {ΠεῖΓ ἀροϑιίαϑίοβ. Ηθηρε, 
ἴῃ 1Π6 βαεϊθοῖίον οὗ [Π6 Ψυάροβ, [Π6 δάιηοηϊίοη τὸ 
Πα ΠΥ ὈΘΟΟμ68 ΘΟμ τ Π4}}ν πΟΓΟ ἀγχοηῖ. [ϑγδο] 
ἰδ τηϑάς τὸ Κηὸν τὲ αοα οβοοξοβ ῃοπὶ δ μ}]8, 
πὰ γ818685 ἴτοπὶ ἴπΠ6 ἀπβὲ πἴπὶ τ Ποπὶ τ ῬΘΟρίδ 
Ὑ}} Ὀ]δεθ δὲ {ποὶγ μοδά. ΤΉΘΥ αν ΔΙΓΟΔΟΥ ἐχ- 
ρου θηςοα τἢ}ἷ8 ἰη [η6 σι868 οὗ Εἢυὰ, ἐΠ6] 6 -πδηάοά, 
οὗἉ Ἰ)εθουδῃ, ἃ υσοτηδη, οὗ αἰάδοι, τ1πΠ6 γουπροεῖ ληὲ 
Ιοδϑὲ οὐ ἢΐβ ἔδπλϊγ. ΑἸ] {π686, ποινονοσ, πβα ὑξειι 
νυ 6} -ὈΟΓῚ ῬΟΥΘΟΠ 8, σοπποοίθα τ ἢ [86 ΡΘΟρΙῈ ὈΥ 
ποιιηδὶ γοϊϑιίοπθ. [Ἃἢ Φορῃ ΔΒ 5 οδδο, ἴ[Π6 ΟΠοίοο 
ὈΘΟΟΠΊΘΒ δ1}}], πΟγ ΘΧΊΓΘΟΓἸΠΔΥΥ. Α Ὀαπβίδγά, απ 
ΟΧΙ]Θ δηὰ βάἀνοπιογοῦ, τηυβὲ 6 ΡῸΠ6 αἴοσ. ΤῊ 
πηδ δἴ68 Οὗ ΤηΠ6 Ἰαπά τησϑὲ τ 0]6 ἘΠ 6 ΠΙΒΕΙΥ68 [0 
ὑπίηρ τς αχί!α ἤοηιῖθ, ἴο δα τηΐς τποιλβοϊνοα ἴο Ὠἰπι. 
Δ τππδκα πΐτη τῆα ποδὰ οὗ τὰς {τἶθο6. ὙΤπδὶ {ΠῸγ 
ἀο ἷτ, ἰ ῥγοοῦ οὗ τοῖν τορεπίδηοο ; τπδὺ [6 Οἰοϊοῦ 
8 181, 15. Βῃονγ ὈΥ [16 ΓΟδΏ]ῦ. . 

5 (σατ. 9) 9 δἰαυρὶγ ἐδ) φιαρξιδεῖο οοεταϊβενο οἵ ἔδϑ μεθ᾽ 

οδάϊης ΤΊΣ, --- ΤΑ.] 



ΟΗΑΡΤῈΚΕΒ ΧΙ. 12--98, 

ΤΒυΒ, ΠΙΛΩΥ͂ 8 δβίοῃο, τοὐοοῖϊθὰ ὉΥ [Π6 ὈυΣάοτΓα, 
845, ΓΥ ῥΡΙΘἝΙγ, ουθῃ Ὀοίοτε ΟἸγδι, Ὀδσοῖθ ἴῃ6 μοδα 
οὔ τῃ οογποῦ. Ὀπδεϊϊεῖ ἀδργῖνοθ ἃ πδιίοη οὗ ὑπαὰρ- 
τηθηϊ. Το ἀΐδβοοσιι βρίγι 8, ἰ8Β ἃ ὑοτῖς ἴο ὑ6 ἄοῃθ 
ΟὨΥ͂ ὈῪ δῇ ἱηνναγά ᾿ἰΐ ἰη ἀοὰ. ϑ8΄η οχρεὶβ νυ οπὴ- 
ΒΟΘΥΟΥ ἰξ σδῆποῖ ονεγοοπα; ὃ ρΘηΐΐθηοθ. ΤΟΓΔ}}8 
᾿μπὶ, ἩΒΘΏΘΥΟΣ ἴζ ρεγοεῖνοβ [Π6 στουπὰ οἴ ἰἴ8 ον 
ἀΐδιτοδθ. ΟἾΪΥ δα, Ββοννοσ, σοίυσγιβ ὙἱΒουΣ 8 
δτυάσο ἰῃ ἷ5 ᾿Ποατῖ, ὙῈΟ δῆδγοβ ἰπ τΠ16 ΡΘὨΪΘΠΟΘ. 
ὅΤΑΒΚΕ: Μρη 810 δοσιιβιοιηθα το Κὸ [6 πρ8Γ- 

ἐδὲ ἂν ; θὰ: Οσοὰ οοπιηοηὶν τακ08 8 τουπάδθουϊ 
ὙΑΥ, ΘΠ Ης ἀδβίρηβ ἴὸ τὰκ οὔὐ ποῦϊθ δηά 
κτοδλι. -- ΤῊΝ ΒΑΜῈ: ΗδρΡρΡΥ ἢ[ο, 0 ἰπ 4} ἰιβ 

Δα ἀο68 ΙΟΟΚΒ ννῖι]} ΠΒΟΙΥ τον σθηςθ, ὄνθῃ 
οὔφσὴ ἰξ θ6 ποῖ Ἔχριοϑβοὰ ἰῇ νυ γα, ἴῸὸ ἴΠ Οπληΐ8- 

εἰθδηῖ δηὰ ομμηϊργθδοηῖ Οοά; ἴον {{|8 18. [ὴ6 ἴΓ6 
ΙὈϑσπάδεοῃη οὗ 41} (αἰ Ὁ]Ππ6 85 ἀπά ἱπιουτν. 

(ΒΡ. Ηλι1,: ῬὍΠὸ σοπιπιοη μὶ δ οἵ ἀοα τοβροοὶ 
ποῖ 186 Ῥδγοηίαχο ΟΥ̓ υϊυοΐ, υὰῖ τὸ ἱπα ΠΥ ΠΥ 
ϑοδιιογθὰ Ὑβετο ΗΘ Ρ]ο 868 ἴὸ ἰοΐ ἴδολ [4]. ΤἈο 

1 [Βὄν. Ηλι: "ΜΧΜδη ἰονο ἴο 8ὸ ἴΠ6 Ὡδαγοδὶ ΜΔῪ, δηᾶ 
οἴδη ἴα]. Αοά δοιππιοῦ βο66 δϑουξ, διὰ ἐπ ἷ8 οσῃ 
ἔτοο οοῦϊο8 δΌξαΙΥ ὨΒοτηθ." --- Τκ.] 
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σοῖο οΥ̓͂ τ16 ΑἸπι σιν ἰδ ποῖ χυϊάρά ὈΥ ΟἿΓ 
ΓΌΪΟΒ : 88 ἰη βρί γί(ι4], δὸ ἰῃ ΘΑΓΒΙΥ τἰἰΐπρ, ἴτ 18 ποῖ 
ἰη δίπι ἴπδὶ ΜΠΠΟΙΉ. --- ΒΟΟΤΤ : Α,5. 186 δ} οὗ ΡΑΓ- 
δηῖδ 60 οἴξδῃ οοσοδβίοη ἀΐδρτδοθ δα Πϑγἀβῃϊρ ἴο 
ἐποὲτ΄ ΘΠ] άγοη, {118 Βου ἃ ὑπἶτ6 11} Εἰ ΠΟΥ τοο- 
εἶνοθ, ἴο ἱπάπιςα. πηθ ἴ0 ρΌνΘΓΩ ἐΠοὶΓ Ῥδϑί 8. 80- 
οογαϊηρ 0 {116 ἰαῦγ οὗ δ). Βέδην ΤὮ6 ρῥτὸ- 
1686 Οὗ ἰ6,4] τί, ἰ8 οὔθ ἃ ΠΊΘΓΘ ΟΟΥ̓́ΔΓ ἴοῸ [Π6 
ἰου]εδὲ Ὑγοηρ8 δηἀ 1} ΕΓΙΘΆ. -- ΠΈΝΕΥ : ὙὉὍΒο Οἢ]}- 
άγϑη οἵ ἴϑγδοὶ 6 ΓΘ 8.586 1} ]6 ἃ δῃὰ δηοδιῃραά, οἷ. 
χ. 17; δῖ, Κα ἃ θοάγ του! ἃ πο, πον οὐποά 
ΠΟΥ σου]Ἱὰ ποῖ ἥρμηι τὐἱτποαῖ 8 σοπλπιθ μη 6γ. 80 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἰΐ 18 τὸ 8} βοοίθιϊθβ {πὶ ποτ ὕ6 δοῖηο ἴο 
ΓᾺ]6, Δηα Οἴδογβ ἴο ΟὈΘΥ͂, ΓΑΙ τπᾶπ ταῦ ΟΥΘΟΓΥῪ 
τηϑδῃ ὃθ ἷ8 ΟΜ τηδϑῖοσ, Β]θϑβοά ὃὈς (ἀὐοὰ ([ὉΓ γον- 
ΘΥΠΙΠΘΉϊ, ῸΓ 8 μοοὰ ρονογηπιθηῖ!--- ΒΡ. Ηλτ, (οη 
γοΓ. 7): Οδπ ννῈ Ἰοοῖκ ἴοῦ ΔΠΥ͂ Οἵ ΠΟΥ ΔΗΒΎΘΓ ΤΌπιὶ 
αοὰ τ1πδη {πἰ8 1 ΠΙιὰ γὰ ποῖ ἀτῖνα πιὸ οἷ οὗ νΟῸΓ 
Ποῦβ68, οὐἱ οὗ γΟῸΣ Ποαγίβ, ἰπ ἴθ 6 Εἶπιθ οὗὨ γον 
Ποϑ ἢ δηὰ 10] Ὠϊά γα ποῖ ρἰοδὰ τς βίγιεν 
Π688 ΟὗὨ ΠΥ μαγρο, δηὰ τπ6 ννοϊρῦ οὗἁ ΤΩΥ̓ γοκοῖ 
Ἀιά ποῖ γοὺγ ΜἾΉΤΩ] δὶ 5 ἜΟΧΡΕΪ πὸ [ἸΌΤᾺ ὙΟῺΓ 8011}8 1 
ὙΥμδὺ ἀο γοῖ! ὨΟΥ͂,, οστουο θην δηὰ ογοορίηρ ἴ0 πὸ 
ἴῃ ἔπ ον} ἀδγ 1--- ΤᾺ] 

«ερλιλαλ᾽ς αὐρίοπιαίές ποσοίταίέοηδ ιοἱέλ (λό ξίπρ 07) Απμποῆ. 

ΟΕΑΡΤΕΕ ΧΙΎ. 192--28, 

12 Απά ΨΦορΒίμδῃ βϑηΐ τ ββΘρΡΘ ΓΒ πο (86 Κίηρ' οὗἉἨ [86 σὨ]ἄγθη [80}8 οὗ Ατημηοῃ, 
βαυΐηρ, Ἦ δὶ μαδὺ (ῃοὰ (ο ἄο ψ 1 τὴ [ὙΥ̓ΒΑὺ 'β ἐπογο Ὀδύνθθη πη δῃὰ {Π66], {πα 

18 ἴοι ἀΓῇῦ οομλ6 ἀραϊηβί [00] τιθ ἰο ἢρσῃῦ ἴῃ ταν απ Απά [Π6 Κίηρ᾽ οὗἩ (δ6 οἢ}]- 
ἄγῃ [80}8] οὗ ΑἸηγηοη Δηβι Γᾶ ἀπίο {Π|6 ΤΠ Ββθηρο ΓΒ οὗ Φορβίμαι, Βϑοδαβα 18 γ86] 
ἴοΟ Κ ΔΙ ΑΥ ΠΥ απ, τ δὴ (ἢ 6 ἐχεὶ μοῦ ὉΡ ουἱ οὗ Ἐργρί, ἔγοιι Ατῆοη θνθὴ πὑηΐο 
[116] ΦΑΌΌΟΚ, δθὰ υπίο [{Π|6]} Φ0Γ 

14. ῬΘδοθϑΌ]ν. 
: ΠΟΙ͂ {ΠογΘΌγο σοβίοσο ἰποβο ἐἰαπαάς πόθ 

Αμᾶ Φορμίμδη βϑηῦ ΤΘΒΒΘΠΡῸΓΒ ϑραῖπ ἀπίο 1116 Κίπρ' οὗ (Π6 ομ!]άγοῃ 
15 [8οῃ8] οὗ Απηπιοη : Απά-βαϊα υηΐο εἶπ, ΓΒ 861 Φορμίμδῃ, 1βγαθ] ὕοοκ ποῦ αναῪ 
16 1τἈ06 ἸΔπᾶ οὗ Μοδῦ, Ὡογ [86 Ἰαμᾶ οὗἨΉΒ6 Θμ]]άγθη [80}8] οὗ ΑἸημιοη : Βὺ [ΕοΥ] θη 

1586] [(Π6}] ολπηθ Ὁρ ἔγοπι Εἰρυρύ, ἀῃᾶ [1Ππ6π 18Γ86]} νγα] κοα {Βγουρ {π6 τ] άθγμ688 
17 υαπίο (86 Ηρά ὅδθδ, δῃᾷ οϑιηθ ἴο δα 68Ὰ ; [.] Του [4 πᾶ} 5086] α βοΐ πη ΉΒ6}-" 

δογΒ υπίο {1 κί ν οἵ ΕΟ"), βαυϊηρ. [6 ὗ 6,1 ΓΔ {1Π|66, Ρ655 ΓΟΙῸ» ἢ (ΠΥ 
Ἰαπᾶ : θυΐ [Π6 Κίηρ οὗἩἉ Εάοτῃ πγου]ά ποῖ μθαυκθη [μϑαγκοηθᾶ ηοι] ἐῤεγείο. Απά ἴῃ 
11ΚΘ ΠΊΔΏΠΟΣ ὑπΠ6Ὺ δΒθηΐ υπίο {πΠ6 Κὶπρ οὗὁἩ ΔΙοΔ0 ; θὰ Βα που]ᾶ ποῖ σοπβϑεπί. Απα 18- 

18. 6] δροάθ ἰπ ἄδάθδι, Τῆθη {Π6Ὺ γϑηΐ δ]οηρ {Πγου ἢ ὑπ6 τ] ἄογ πα 88, ἀπ 601)" 
« {π| Ἰαπᾶ οὗἩ Εάοπι, δῃά [Π6 απ οὗἩ ΔίοΔὈ, ἀῃα σάπια Ὀγ [9Π7 {16 δαϑί βίας “ 

ἐς ΟΓ[{0]7 [86 ἸΔπᾶ οὗ ΜοδΡ, δῃὰ ρἰνοῃοα [Θῃοαπιρθα 7 ου {86 οἴμδγ [γομαο}] δἰάθ οὗ Αὐ- 
50, Ὀαΐ οΔῖὴθ ποὺ Ὑ]Πίη (ἢ 6 ὈθοΓάοΓ οὗ ΜοϑΌ : 0. ΑΥ̓́ΠΟΙ τῶ Ἧς {πὸ ῬοΓΩ͂ΟΙΥ οὗ 

19 ῖοα.. Απᾶ 15.8.6] βοινῦ ΠΙΘΗΒΒΘΠΡΘΙΒ τ 0 8, κί ρ' Οὗ 1.6 Απιογίίθα, ἴΠ6 
κίης οὗ Ηβββῦοῃ ; 8ῃα 18γ86] βαϊἃ ὑπο Ὠΐπη, 1,6 Ὁ τῈ5 6.88, γγχ6 ΡΓῸΥ 766, {Ποῖ 16}ν 

20 ἔν Ἰαπᾶ « υπΐο ΤΥ ρἷδοθ. Βυΐ μοι ἰγυδβίθα πο ἴβσ86ὶ ἴ0 Ρ8 885 πγοι Ἀν 
οοδϑῦ [ἰογτϊ ον}: αῦ ΒΒ οη ζαύπογοα 411 ἷβ ῬΡθοΟρ]Ὸ τοροίμοσ, δηὰ [860] 

21 ρἰϊομοὰ [ϑποδιηρθα] ἰπ “2112, πὰ [1.6] ἐοπσὐ ἀἰχαϊηβύ [ν᾿ 1}}} 15γ 861. Απὰ 
186 Ιοτὰ [Φεμονδῖ, {Π6}] αοά οὗὨ [8γ86] ἀ δ] νεγθᾶ ϑ' μου πᾶ 411 ἢΪ8 ρθορὶθ ἰπίο {π8 
παπᾶ οὗἉ [βγϑοὶ, δῃὰ ὉΠ). βιιούθ ἔθ πὶ :ὲ 80 [84] [8γ86] ροββθββϑα [ἴοοκ ροβεββείου 

α Ὕεν. 17. -- ΤΟ πονὰθ ῥχϊηίοὰ ἰὼ Ὀἰδοκίβεοα ἰγρὸ δ Ἅ Ὗογσ. 18. --- ΝΌμ. χχὶ. 18. 
[σπθὰ ἰπ Νύπι. χα. δηὰ χχὶ. Τη6 ἢτγες ματὶ οἵ νοῦ. 17 ἰϑΪ .., ὕογ. 19 --- Νυαι. χχὶ. 21. 
νοῶ ΝΌδι. χχ. 14, ὁχοορὲ ἐπδὲ ἴποτο "“ Μοδβοὸ ̓̓  ἐδίκοθ (ἢ 9 “απῆ ναὶ 
Ρίδοθ οἵ τ Ἰρτοϑὶ."} Ομ (86 οἶδας Βδοὰ, [δ ὀχρτγεδδίοη,, Ὁ εν. 19. - Ναπι, χα. 28 Βα τὰ ΤΕ ἼΣ 9 
τ ΤῊΝ ϑο Ὦἢ (ὮΥ Ὀχοῖδθον ἴσζϑοὶ,," ἐμοτῸ υδοὰ, [6 πότὸ νδοξπα. ' 

ὃ Υατ. 17. -- Νυμο. χΣ. 17; οὐ]γ, "ἴ Ἰοὲ τ) ρμϑδϑ,᾽᾽ 6 (ο.ὸ 
τοι, “οἱ τ6 ρμαδ6.᾽" 

ς ας. 18. --- ΝΌΣτη. χχί. 4 Ὠ68 ὩΞΌΝ. 

ἃ οι. 18. «-- Νυπι. χχῖ. 11. ᾿ 

ἃν 
σον. 20. --- Ναπι. χχὶ. 23. 

ἡ ὕον. Ὁ --- Νύυηι. χχί. 23, [9 ποτὰθϑ (ἴ ἐμον δποδιοροά "" 
δοΐηρ δυδδιυἱοὰ (οΥ “ Ὠς οδτιο.᾽" : 

 Ὕον. 21. --- ΝΌΩ. χχί. 24; "εγϑοὶ δελοὶο 1}. 
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22 οἵ, ἱ. ε- οουφῃετεά } 8}} (Π6 Ἰαπᾶ οὗ {πΠ6 Απιογὶΐεβ, [Π6 ἱπΒδὈἰ ἰδηΐδ οὗ (Παὶ οΘουμίσγ. Απὰ 
ΠΟΥ ΡΟΒΒΘΒ8ΘΑ [ςουᾳυοτοά } 811 (ἢ 6 οοαβί8 [[Π6 Θηἦτγα θυ ΟΥΥ ] οὗ [16 Ατηογῖῦθ8, ἔγοπι 
ΑΥποῖ ασθῃ ἀπίο [1ῃ6} Φ 8 ΌΡΟΚ, ἀπα ἔγοτα ἴπ6 τ] ΘΓ Θ88. ουθῃ ἀπίο [(Π6] ΦΨογάδῃ. 

28 80 ΠΟΥ͂ {με [,οτὰ ΤΠ ζοι {Π6}] (ἀοὰ οὗὨ [βγ86] δῖ ἀϊβροββθββϑα [ἢ6 Αμπλοῦτ68 ἔγοαι 
Ὀοΐογο ἷ8 ρθόρὶθ ἴϑγϑϑ),, δὰ βῃου!άδβδι (ποὰ ροββϑ6β8 [ἀΪΒροΒ8688) 2 δῦ [{- 6: 189 Ῥοορίο 

24 πταοὶ 7 10 ποί ἴοι ροββο88 ἴμδὶ ὙΠ] ἢ (ΘΠ ΟΒ8 (ΠΥ ρσοα σίνοί (ἢ66 δ0 ρΟ55688 ἢ 
50. ἩΒΟΙΏΒΟΘνΘΡ [ὙΠαίβοσνογ 86 ογὰ [ομονδ ἢ} οὐ οά 88|4}} ἀγῖνο ουΐ ἔγοιῃ; 

2ὅ Ὀδίογο 8 [88|8]] σίνβ ι.}8 [0 ροβ8688]}, (ἄθπὶ [1840] Ὑ}}} γγθ ροόββθβ8. Απᾶ ΠΟΥ͂ ατγί 
(Ποὰ ΔΥ (Ὠϊπρ' ὈΘιῖον (μη Β αἰαὶ ([Π6 βοὴ οὗ Ζίρρον Κίηρ' οὗ ΜοϑῸ ἢ ἀϊα μ6 δινὸγ βίγινθ 

20 δραϊηδὺ [ΠΠἰσαΐδ τυ }1}}} ἢ 18γ86], οὐ ἀϊὰ μ ὄνον ἢσῃι ἀσαϊηβὺ (μοπὶ, [7] ὙΝ Ἀ116 [5106] 
18γ86] ἀνγεὶῦ ἰη ΗΘ ΒΏθΟΝ ὅπ ΒΓ ἰονγηβ [ἀδιρηῦθγ- 1168], ἀηᾶ ἴῃ Ατοογ [ΑΤΟΥ] δπὰ 
ΠΕΡ ἴοντηβ [ἀδυρἠίογ-ο 1168, ἀπ ὰ ἴῃ 411} [86 οἰ(165 {πᾶὶ δό ἀἰοῃρ ΒΥ (Π6 οοαϑίβ [Ὀ8}Κ8] 
ΟΥ̓ ΑΓΏΟΘΠ [τῶοτὸ Βανο ρα τοὶ } [ἤγεθ ἢ πάγοα γοϑγβ ἢ [;] ΜΕΥ {Πογοίογο αἰ γα ποῦ ΓΘΟΟΥΘΓ 

21 ἰλοηι ΜΟῚ 1Παὺ {1π|0 ἢ 
Ιη6 ὙΓΟΩΡ ἴο ΥΥᾺΓ 

ὙΥΒογθίογο 1 παῦα ποὺ βππθα ἃ 
ἰηβύ τη6 : ἴἦπ6 1ωογὰ [ΦΨΦοιονδὶ] (π6 δυάρσο Ὀ6 ἡυᾶσο (18 ἀδγ θ6- 

28 ὑνθθη [π6 ΟὨ]άγδη [50}87 οὗὨ βγϑ6ὶ δηά (86 ο]άγθη [8088] οὗἨ Απηηοῃ. 

ἰη8 ἴπ66, Ὀαὶ που ἀοσβί 

Ἡονῦοῖι, 
[6 Κίηρ οὗἨ {86 οἰ]! άγθη [80}8] οὗ Απηοη Ὠθαγθηθα ποὺ ὑπο (6 ψογὰβ οὗ 9θρἢ- 
ΚΠ τοῦ ἢ6 βοηΐ ἢ] πη. 

ΤΕΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΥΊΤΟΑΙ͂, 

[1 γαν. 18. ...ἕ Ῥτ. ὑδεροὶ οὐ “᾿ Βοσβιδο. Σ, ἴα τ ἷθ Ρ]δοϑ, ἵὍΔῪ ὃ οἰέδαν ἴδ δίστι οἵ δ ἀϊτοοὶ αποϊδίίοει, ὧδ πἰοἢ 

σοῦ] ὃὈ6 ευϊδείδηε!Υ ἰηἀϊοεῖδά ὈΥ ἃ οοἰο δἵδΡ κ ΦορΒ ἐμ δὴ ̓  ; οὗ ἃ οδῦδαὶ οοα͵υηοίουη (ΚΕ. Υ., 6 Ῥοιίδ). ΙΓ 186 ἰδίδον, 
(6 δουέθηοο ἰ6 Θ᾽] ρι104] : "ὁ γὁ6 βνϑ δ ἴο ἀο ὙΠ} δαο οἶμον," οὐ, “1 δαὶ σοπιθ (0 ὅσιι δραϊηδι ἐπ φο,᾽" δεοαμῖς, οἷο. --- 

ΤΕ.) 

[3 γον. 43.--- ΣΙ. ,11. “ ρεΐξο Εἰ " Π ΤΏο οομειίτουοίοου οὗ ὧν πἰζὰ ἴ00 δοουκαῖίίντο οὗ [89 »εορίε,, βῈ78 

[ζ61]͵ ““ ατίϑοα ἤγοαι ἴθ μοι ἐμαὶ ἰπ ογάδσ ἴο ρεΐβο Ὁροῦ ἃ ἰδηὰ, [1 ἰΘ Ὡδοι ΒΆΓΥ ἤτοι ἰοὸ ογεσροποῦ ἔνθ ροορίο ἐδδὶ ἰημδοίὼ 

τ, Βοίὰδ 9 δηὰ Βογίῆγοαι. ποσονογ, τοῖον ἴῃο δΌδῖχ τὸ “ἴὰ6 Απιοσίϊο,᾽" δ δὲ ἴμδεῃ οὐ χοὰ ἴο δ κο ἴδ. Απιοτίϊε κιδθὰ 

ἴον τε "΄ἰ Ἰαμὰ οἵ ἔθ Αμλος1:6.""....ὄ Τκ.] 

[8 γον. 25. -- ΤῸ ἴο οορ θη ποτά, ἰο ρ᾽οδὰ Ὀοΐοσο ἃ ἡυϑάξο. τ. Οδδδοὶ ἐσδηδίδιαϑ Ὁ γιολέεη, ἰο 1εεἰχεῦο, προ 

τουδὶ ᾿ετο οὗ οουγϑο 06 ἴδκδη ἰῃ ἃ ἀογί γδίϊυο θ0086. -- Τ8.} 

ἘΧΙΝΟΝΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ, 

ον. 12. ὙΠ ρΡολοθΆΌ]6 ποροιςίδίοπϑ ἰηἴο πο ἢ 
Φορδεμδῆ, Ὀοίογο ἢ ργοσθοῖβ ἢ ΜΓ, Θῃ [6 ΥΒ ὙΓ ἢ 
ΑἸ, ἀοπιοηϑίγαῖο --- ἀπά τἢ6 668 διισσοβδῦμὶ 
διιοἢ οὔοτγῖβ α8118}}}γ ΓΘ, [6 ΠΊΟΓΕ ΟΠΓΑΟΙΟΓΒΓΟΔΙΠΥ 
--ἰὰο τσγον Οαοἀ-δαγίηρ ἘΠ γδοῖοῦ οἵ [86 ΠΟῪ Πἰἰοίς- 
ἰταϊη. ΤΠ Απιπηοηΐτοβ ΟΓΟ ἃ Βίγοηρ δπὰ να] δηῖ 
Ρθορὶθ (εἴ. Ναπι. χχὶ, ; Πγοπι. ἢ, 20, 21); θα τ 
Ὑγ88 ποῖ οἡ [Π8 δοοοπηῖ ταῦ πὸ βου ρ πῆ τὸ ποροτδίο 
αὶ τῆ 6πὶ Οἤοο το. 1106 Απιπιοηΐῖ68 ἡνογα ἀ6- 
βοοπάρὰ ἔστοιη [οἵ, [Π6 πορον οὗἨἍ Αὔγαθϑιι ; ἀπά 
153Γγ86}, οὐ {ποὶγ ἸΟΙΓΠΘΥ ἴὸ (δηδδη, μδα ποῖ Ὀθοη 
Δ] ἴὸ ἀὐνεῖ (πο (1)οαῖ. ἰϊ. 19). ΦΔορβίῆδῇ, 
δοΐογο ὸ ἄγαννβ ἴπὸ βιίνογαά, ΜΒ θα ἴο ἔγθο ἢϊπιβοὶ 
ἔγοιῃ ὌΥΘΥΥ ἸΣΑΌΠΠῪ τἢ0. Ὅ6 {τυ αν ομαυροὰ σε 
τα νἱοϊδιίοη οὗ δποίθηι δὰ 8 Ργοδοτ ρίομβ. 
Ἧς ἀιείγοβ ἴὸ ἢν 8 οἰθαῦ, ἀϊνίπα τίχῃῦ ἰὸ γ8γ, ἴῃ 
ολξο Απιπιοὴ Ὑ01}} ποῖ ἀοϑίϑὲ ἔγοτῃ ἰἴ8 ΠΟΒ.}]6 ῬΡγ- 
Ροϑο8. Ηθὸ Βορεβ ἴον νἱεΐοτγν, ποῖ [ὩΓΟΌΡ ἢ βίγοη τ 
υἵ αἰπτηϑ, Ὀπὶ τὨτοῦἣ 186 τ αἸ που βηο6885 Οὗ ΠΪ8 σϑι1886. 
ΤΙνβ πα νου]ὰ βοσιιγο ; 80 {πῶ ἢ6 ΠΙΔῪ ἰόαᾶνς ἱ τὸ 
ἀοά το ἀοεῖάς δοῦν ϑοη {116 ρα γίοβ. 

Ὑυμαὶ ἰδ ἰθοτο Ὀϑίνγθθῃ σΤὴ9 δηὰ ἴμϑο, 3.9} 19 

τ|2.. Α ργονογθίαὶ ἴοστη οὗ δρϑϑςῖ, ὙΔΙΟΝ ΤΩΔΥῪ 

Β6ΥνΟ ἴΠ6 τηοϑῖ ἀἱνογροηΐ βίδῖθι οὐἁἉ τηϊπὰ ἴο ΟΧΡΓΟ 88 
δΔηα ἰηϊγοάμοθ ΔΩΥ ΟΠΤΟ τὸ τοροὶ δπὰ νι οἰ. 
ΨΜΉΣΙ6 1 πιὶρῆϊ ποῖα ὈῸ τοπαοτρά, “ δ᾽ νῖϊῖώ 
ἴοι 1 ψμδὶ αν [ ἄοπο ἴο ἴϊποο 1 ἴῃ [Π6 πηοπτῇ 
οὗ 1π6 φγόρμοῦ ΕἸ15Π8, ΓΤ ροἢ ἢπρ τθ6. ἀρ ΠΟΙῪ Κἰὶηρ 
(2 με. 1. 18), 18 Ἰροδηβ, “ον οοπιοϑῖ ἴδου ἴὸ 
η6 1 1 ΚΟΥ ἴποο ποῖ Π᾿ δπά ἴπ ἴπδ1 οἵ ἴῃ6 ΨΟΙΏΒἢ 
ὙΠΟΒ6 5ΒΟΙΓΟΥ ἴον ἴἸϊὸ 1055 ΟὗἩἨὨ ον οἢϊ]ὰ δύοα 5 ουϊ 

δγοβὴ ὙΠ δὴ 6 5668 ΕἸ) 4} (1 Ἐγβ. χυἱἱ. 18), “ Α]δ9, 
ἰοῖ πθ ΔΙοπο, βίδυ δυγαὺ 1" Τῆς 6Θ08ρε] τγαηϑἰδἴοα 
ἴῦ Ὀγ τί ἐμοὶ καὶ σοί; τὼ »γὩίοἢ (ὈΥὰ ἰτ᾿ ΡρΘδΓΚ ἴῃ 
τΠ6 οοἰουτγεῖοα οι ᾿ἰ. 4, τ ογο εοθα5 
ΡΘΔΚΘ ἴὸ Μίαγγ. Βυῖ ᾿ς Π49 ποῦ ποῖ [6 ᾿ιαγϑὶὶ 
δ0η86, “ δι παν 1 ἴο ἀο υῖτἢ τῆ ἢ (Ὡϊςὰ ἐξ 
[48 ποῖ δύθῃ ἢϑῖθ ἰῃ ἴΠ6 τηρύδαρε οὗ ΦορΒ Β8}}), δα 
ΟΠΙΥ͂ ΟΧΡΓΟΒ505 8. διιγγίοιὶ τοαυοδὲ [ῸΓ 8. ]6Ώ06, ἔογ ὶς 
“ἦΠΟῸΓ νγ88 ποῖ γοῖ ΠΟΠ|6.᾽" 

νοῦ. 13. ΤΙκΥ86] ὑοοῖκς ΔΤΑΥ ΤΥ απ, Εοτ ἃ 
χυρϑιίοη οὗ τρειῖ, Αππγοη, ᾿ἰκὸ οὐδοῦ τοῦδε δὰ 
ΘΟΠΟΌΘΓΟΥΒ, ΓΑΒ ποῖ δὶ 41} ργοραγοὰ ; ὑὰς βἷπαθ ἐς 
8 Ρυιῦ, τὰ6 Ποδιῖϊθ Κίπρ σᾶπποῖ γ)0Ὸ}} ουδὰθ ἱξ. ξοδ- 
8008, ΠΟΜΘΥΟΓ, ΠΑΥ͂Θ ΠΕΥ͂ΘΓ ὈΘΘῊ Ὑγαητηρ 0 05 Υ 
ΠΟΘ ΓΟ8. Οὗ νίοίϊθοῃοθ. ΑἸΠουΣ ἢ απδοηυδϊηπιδὰ 
ἢ τη 6 ἀγῖϑ οὗ τἸηοάσγῃ βίο οὐδ, δηοίθης πδῖίοῃβ, 
88 61} 48 ἴΠο86 οὗἩ ᾿ἰδίοσ τπηθ8, υπἀοτεϊοοα ΠΟΥ ἴο 
θΆ86 ἴῃς ἀοπιαηιἶβ οὗ {ποῖὶγ ἀἰοβῖτοδ οα Ὠἰβτογὶοα] 
στοηρθ. ΟἾΥ, βιις ἢ οἰαἰπηδ, ν᾿ θπ ῥγοίεγτοα ὉΥ͂ 
ΠΆΓΟΠΒ κὸ [ἢ6 ΑἸηπιοπίϊοβ, πϑ04}}γ ἀϊὰ ποὶ ἸΘᾺΓ 
ονθῃ τἢ6 ΔΡρϑάγδηοθ οἵ τγτυῖὰ. ΤΊ Κίηρ οἵ Δπὰ- 
ΤΏΟΏ 506 18 ἴ0 ΘΧΟ 80 ἢ8 ρύθθθηὶ ὙΒΓ Ἀραϊπεῖ [σγϑεὶ, 
ὃν δδβογίηρ τὺ μη βγϑθὶ σϑιὴθ ἃρ ουΐ οὗ 
κῆρι πον ἴοοκΚ ἔγοπι ἢΐπὶ [6 ΤΟΎΤΟΥ θοςΘ ἢ 

Αγποη, Ψψαῦῦυοκ, δηὰ ΦΔογάβδη, δῦοιιξ οοοχ᾽ρηϑνθ 
ἢ [6 ἸΠογ ἴἌηοο οὗ ἢδυῦοη δηὰ δά. [τ νδϑ 
αἰ ΥΪΥ πηῖγιθ. Εν σπθη ἴπγδοὶ πεης ἕογ οὶ 
οὗ ῬΕΥΡΙ, [5 ΤΟΥΓΙΟΥΥ τν88 ἴῃ ἴπ6 δηάδ8 οἵ δ΄ 08, 
κίηρ οἵ το Απηοτίτοϑ, το τα ]θα ἰπ Ἠδβῆθοι (Ναπι. 
χχὶ.). ὙΤμΐδ Κίηρ, ἴδ 15 ἴστὰθ, δὰ οδιδίηθα ἴτ ὈΥ͂ 
ςοπαπαβῖ ; Ὀαϊ ποῖ 80 τη ἢ ἔγοπι ΑἸπηοη 88 ἴγοπὶ 
Μοδῦ, ὄνθὴ τπουρὰ βοπιο ςοηποοῦοη οὗ [6 Απι- 
τη τ65 τ τἢ [Π6 σοπαυθγοά ᾿απ 5 8 ἴῸ Ὀ6 Ἰηίογτειὶ 
ἔγοιῃ Φόβἢ. χὶϊ!. 35. ἰβγϑβὶ {86} 7 δὰ ἰουκσῆιῖ Ὑῖτἢ 
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με Ποῦ ΜΟΔΡ ποῦ Απιον, Δ Κοὴ ποίμϊηρ ἴτοῖὰ 
1ῃο τ, ΠΟΥ οὐ ἢ σγοδϑοα {Πεὶγ ὈΟΓῸΘΓΒ. 
ΦερΒίμ δὴ ἀοε8 ποῖ (41 τὸ γαάμπςθ {118 [8186 ῥγθ- 

1656 ἴο ἴ5 ΠΟΙ Ήσπ 688 ; [ῸΥ ἰδ νν88 οὗ ἴῃ υἱπιοδῖ 
᾿ππροΓίΆ πο ἱπ ἢ18 νἱονν [0 τῆ κα ἴ τηϑηΐδλι {παῖ [ἢ 6 
ὙΓΑΥ, ΟἿ ἴΠο δἰάς οὗ [6 ΑἸῃπιοπ 68, ννα5 τοσοῦ ἢΪΥ 
πη]ιεῖ, ὙὨ6 πιοηοῖγ νυ ἢ ΐἷο]}) ἮῸ 5643 ἴο ἴΠπῸ Κὶηρ 
ΟΥ̓ ΑἸπιοη, .8 88 ΟἰΘΑΣ 88 ἰϊ ἰ6 ἱπδίσχιιἶνο. [88 0078 
1ῃ6 ἐχίβίθηςα οὗ ἃ ιἰβίογίςαὶ σοπβοΙ 5 πο 88 ἴῃ {ΠῸ 
ἴξσϑὸὶ οὗἨ τηδὶ ἀΔΥ, 48ϑουτηρ [561 88 Β00 ἃ8 1Π6 
μρθ ὈΘΟΆΠΊ6 οοὐηνογίοα ἰο αοὦ. ΕῸΓ ΟἿΪΥ ἃ Ροὸ- 
ον ΡΘΟρ]Ὲ ἰβ8 ἰηϑίτιοϊοα απὰ βισοηριμεπο ὃν 
Ὠϊἰβίογγ. ΦορΒΙΠΔὮ πη 0}.18 ἃ Ρίοοθ οὔ ἴ86 ἢ βίουυ 
Οἵ ἴδυϑ6] ἴῃ τἴῃ6 ἀδβοῦ, [τ ἢ88 ὑὕδϑῃ δϑκοά, ἴῃ νῃδὶ 
τοϊδιίοη [ἢ 6 δἰ πηθη 18 ΠΕΙῸ τηδάθ δίδηἀ ἴοὸ ἴΠ086 
οοπίδίποὰ ἴπ τς Ῥοπίδίθαςῃ. ΤὴΘ ΔΏΒΥΓΟΓ 18, [πὶ 
τ πιοββαρο οὗ ΨΦορ ἢ τὭΔἢ Πηδῖκο 8 4 66 186 οὗὨἩ [ἢῃ6 
δίδιοσηθηῖϑ οὗ ἴπε Ῥεπιδιίουςῆ. 

γε γα. 15-28. ΤΏ βαι ἢ ϑορίμδῃ. ΤῊ5 ἰη- 
᾿ἰτοἀυςτοη ἴ0 τοῦ. 15 δἰγοδαυν ἱπάϊοδῖοβ {πὸ ἤτθὸ 
ἙοοΙ ὈΠδῆο ΠΥ Φερ 8}, οἱ ϑβιδιθθη!δ ἀογνοα 
δοτῃ [86 δπεϊθηῦ τοοοτάβ. Τῆδὶ ΒΟ 5 οὗἨ Ροου]- 
ἷδσ Ἰη(ογεϑῖ ἴῃ [8 ἀοοιπηθηΐ, δηα ΒΙΤΟΏΡῚΥ ον ης 698 
ἰτ5 οτίρ δὶ τν, 16, (Π δὲ 116 106 τατηδ οὐ 186 ΙΔη- 
Εῦδρο αηὰ ἴἢ6 νϑγίουϑ γογθα] Γεροῖϊ 018 (ΔΙΓΕΔῪ 
ῬΡοϊπιοὰ ουῦ ἱπ {ἢ ἴ6χἢ) ἱπάϊοδίθ [Π6 βοῦγοθ ὙἤΘΠος 
᾿ξ τῦὰβ Ὀοττοῦνοα, 118 ἀοραγίιγοθ ομ τπαὺ ΒΟΌΓΟΘ 
ουὐάοπος τῃ6 ἔγοοάοπι τῆ νσ τΠπ6 τηλῖογίαὶ ἴδ 
ϑεὰ ἴῸΓ [Π6 επηὰ ἴῃ ντίον. Νοιης ἰδ Βα] νος ἢ 
δ ηοῖ ςοῃϊδὶηοα ἴῃ ἴΠ0 Ῥαπιδίθιος; οἷν ἃ ἔδν 
[Άς[5, οὗἨὨ ῥτοϑϑηΐ Ῥογ ἤθηοθ, ασὸ Ὀγουρ) ἰογινατὰ 
δυὰ ἤθοῖυ οἰ ρἢΠδϑὶζοεα. Βεγίποδι 18 ἱπδοςσι Γαῖα, 
ψ οη δα {ΠῚ} Κ8 τη τΠπ6 ϑἰδίοπηδηϊ πῃ νογ. 17, οοη- 
Τοτπΐπς [5.861 8 βεπάϊηρ ἴοὸ Μοδὺ ἴὸ δδῖ ἴὉσ βαϑϑᾶρε 
τγοῦρ τοῦ Ιδηᾶ απὰ Μολθ᾿Β τοΐπβαὶ, 18. δ]ῖο- 
ΦΟΙΒΟΓ πον. ΕῸΓΣ ἴῃ ἴδο ἢνδβὶ ρίδοθ τ6 ροσγίξοεϊ 
ΘηυΔ ΠΥ οἵ Εάοπι δηα Μοδὺ 83 τοραγάβ ὕπ6 ρμο]ἷς 
Ραγαιθα τουννατὰβ {ποτὰ ὉγΥ ΜΟΒΘΒ, 19 δΙγοδάυ 1η0- 
τηλῖρα ἰη Ποῖ. ᾿,. 9; δηὰ ἴῃ [η6 ποχῖ μΪδεθ, νοῦ. 
239 οὗ 106 ΒδΠ|6 σΠΒΡΙΕΓ ΤΆ Κο8 Μο868 γϑηϊοδὲ δ᾽ ἤθη 
ἴο εἶνε ἃ 6 ἴο [8γ86] τῃγοιρὴ ἷ8. ἰδηά, δπὰ 
[πὲ ἢΘ6 Ὑ7}}} ποῖ ἀο “85 1ῃ6 Β0η8 οὗ Εβδι δπὰ (ἢ ς 
Μοδθῖοβ ἀἸ4,᾿ τὸ νῖϊ, ἄδθῆγ πο. ὙΤΠδὺ ἡ ΒΊΟΝ 
(ΓΟὨποΟΙδ γοτ. 29 ὙΠῊ νοῦ. 28 (1) 6πὶ. 11.), 18. ποῖ 
τδὶ Βεδι δῃὰ Μοδὺ δὰ στρβηίοα ηδὶ Μοβεοβ ον 
τοαυο518 οὗ δίμομ, δαὶ τπδὶ ΤΠῈΥ δά ποῖ δ᾽] οννϑα 
’ὴ5 ρούοη, ὈΥ τοδβοη οὗ τῃϊς ἢ ἢΘ 15 σοι ρο] ]εα ἴο 
ἀοτηδπὰ {τ οἵ δ΄ἴποη.. Ηοτο, τπογείογο, ἰξ ἰβ ῬΙ δίῃ 
ἱπεϊταῖθα, [δὶ ΜΟΔΌ 4130 γοϊιϑοα 8 ρᾶββασο. 15 
ἴαςῖ, Φερβίμδῃ ο]οῖδιο8 ἱπ ἷβ οὐη ἰδησααρο, δηὰ 
ὝΘΔΤΟΒ Ἰηϊὺ 5 οχϑοῖ ὨΔΙΓΑΙ͂νΟ ὙΠῸ [ἢ 6 56} [5816 
ἀδδίχη τὶ τἢ ἢ ἢ ΜοβοΒβ δἰ] ἀοά τὸ ἰτ 'ῃ [Π6 μ68- 
δΆ α ΔΙΓΟΔαΥ δ᾿ τῶνος: ΠΆΙΏΘΙΥ, ἴο Ῥσονο [δῖ Ι8Γ86] 
Ἧ 38. (01 ΟΥ̓ ΠΟΟΘΒΒΙΥ͂ 0 18 κ6 118 ὙΔΥ ΤὨγου ἢ 

1 [ΤῊἷϑ ἱπίογρτοίδου οὐ Ὁουῖ. 1]. 29, πΌοἢ που]ὰ ο166Γ 
ἴξ οὗ 4}} ἀρρεδσδ;οο οὗ οοπῆϊοι τὶ Νύμ. χχ. 14-20, ἰδ Ὀη- 
Τοτευδίθιυ Ὡοῦ δαρρογίοα ὉΥ ἰμ6 ἰδηρύδρο οἵ 6 οτἰ κῃ). 
ἴθ πδίῦσα! τοπάοσίηρ οὗ ἰμο ἰοχὲ 18 διιθδίβ: ἰ8}}ν ἐπὶ οἵ 
το ΕΟΥ͂. : “ὝΠΟυ δ.8}} 56}} π)ὸ (οἀ ἴὉΣ ΤΙ ΟΌΘΥ, ἐμὲ 1 ΒΥ 
φοἱ ; δηὰ που β[)δ]ὲὶ κἶγνο τῷ ἩδΙΟΡ [ὉΓ ἸΠΟΏΘΥ, ἐπδὶ 1 ΙΏΔῪ 
ἀσίηϊς ; ΟὨΥ 1 ν } μαδὲ (πγοῦχ ΟἿ ΠΥ ἴδοϊῖ: δα ἀϊὰ τῶΐϊο 
126 ἴδ δοιᾷ οὔ ἔδδι; ἨΏῸ ἀν }} ἴῃ βοῖσγ, απὰ ἴῃο Ἀοδ οἱ ἴθα 
ὙὮΟ ἀπ 6}} ἰὰ ΑΤΥ: ἘΠῚΠ 1 νδεὰ οὐῶγ ψοτγάδῃ, ἰπίο ἰῃ6 Ἰδπὰ 
ΜΌΘΟΝ ΘοΟΥΑ, ΟΡ Οοὐ κἰγοὶ 4.) ΤΏο γτεδογ 8 ἤχει 
ἐδουρσδῖ ἱπ, τπδὲ ἔπ οοπάυοὶ οὗ Βάοι; δηὰ ἈΪοδὺ ἰδ σοίδττοὰ 
ἴο 88 ἃ ρΡγοοοάθηξ σονογίηρ Ὀοϊα ΡατὰΣ οὗ ὑὴ6 Ὀγεδοηὶ γοη υδδὲ 
ἴο δίμοῃ : 561} τὴ Τοοὰ δὰ κτδηῦ το ἃ ρϑδβηο --- 88 Ἐκΐοπι 

«οὖ ΜοΩν αἰὰ, Ρο ἀο ποι." ΒἘΒυΐϊ Ὠδίοῦυ γχεϊδῶθ ἱδμδὶ 
Ἑδοὺῦ ὠεπίξα ἃ μᾶδξδαίυ, διὰ ἰῃδὲὶ Ἰασδοὶ πιδὰθ ἃ ἀϑίουσ 
διυυηὰ τ56 Ἐκ οι ὁ ἰογεϊοείοθ. ΜΔΥ τὸ πο τοκλγὰ ἴδ 6 
Ῥτοοοάθηϊ 88 σοίδσυϊηβκ ΟὨΪΥ ἴο ἔΠ9 τηδέίοσ οὗ δΌρρ[!.87 δηὰ 
[86 εἶδυδο τ διϊο ἢ ΤΘΟΔ1 18 ̓ξ (0 [Ὁ6 ΓυϑΊοΥΥ οὔ δ᾽Ποι, 89 οσσὺ- 
ῬΥΪῸς ἃ ρίδοο αὔϑεγ ἐπδὺὴ πὮὩΙΟἢ ἃ Ἰορίοδὶ διγδομχοιηθὶ οἵ 9 
εἰδυδοαὰ πουἹὰ ᾿δείχῃ 7 ἸΤΠ19 δυρροβίθοη, ΌΥ̓ ὯὨΟ ΠιΘΒἢΒ 
ὈΠΙΙΚοῖγ ἴα ἰἰδο!, βοοίηδ ἴἰὸ Ὀ6 δυογοὰ ὉΥ ἴ8 οοῃδίτυςσίίοη 

ἴπ6 Ἰδηὰ οἵ 1π6 ΑἸποτῖίδ. ΤΠ) βϑιηθ ἰγδοίηρ οὗ 
ΘΥΘΩΪΒ ἴο 1Ποὲγ σΔ 0.368, ἰ6Δ48 Φορ μι ἢ ἴῃ γοσ. 20 ἴὸ 
ΒΑΔΥ οὗ δίποη : “86 τγαϑιοὰ ποῦ [8Γδ6],᾿ τ ΠΟΓΘα5 
Ναπι. χχὶ. 28 ΤΏΘΓΕΙΥ 5λγ8: κ6 ρογιηϊ 6 ποῖ. 
Φορῃ Δ ῇῃ Θ6 0 Κ8 ἴ0 ρίνο δα οη ἢ} Ομ ρ ἢ 58. τὸ [Π6 
ἴαςῖ, τιδι ἰΥ δίποπ ἰοβὲ ἷἶβ ἰἸαπα, τη 6 ἴα} ἸΔῪ ποῖ 
ὙΠ [πγβο]. δίποη οουἹὰ ποῖ δι βοο τῇδ᾽ 0 
ΟἾΠΘΓ ΡΑΒΒΑΡ6 ΓΟΠιαϊ ποα ἴον [δβτδο]; δι Πα το ιβρᾶ 
ἴο ἀπθᾶϊι [Π6. Ῥδδοθα ]6 γοσὰβ οἵ Μοβοθ. Ηἱἰβ ἀἷδ- 
{ταχὺ 8 ἢἷ8 τυΐϊη. ΕἼΣΓΠΟΙ: ἰηδίοδα οὗ ἴΠ6 οχ- 
ὈΓθεβίοη, “ ἈΠῸῚΠ ρμρᾳ88 ὀνοῦ Φογάδῃ, ἱηΐο [86 Ἰδπὰ 
πο ἢ Φο μονῇ οὐν Οοα κίνει 8 (1)οπε. 11. 29), 
ΦορμΓΠ8 ἢ τυγῖῦοϑ, “ 1οῦ Ὁ8 ρᾳ88 [του ρῖ (ΠΥ ᾿δηά ἐὸ 
πῃ γΡίασε." Αἵ {πᾶ εἶπιθ, [6 Ἰηθ8 8 ἴ0 ΒΥ, 1} 
Ομβηδδη {Π||8 5146 ἴη0 Φογάδηῃ ννα8 5γϑοὶ ̓β ἀθβιϊηδ- 
ἐἴοη ; [ὉΓ ποῦ 1] εἴἴοσ τὶ --- ἀπ 118 18 ΨΏΥ ἢθ 
ΟΠΒΠρΡῸΒ [Π6 ΡὨΓΒΒΘΟΙΟΩΥ --- ἀἰὰ σά μὶνα 8 Οδηδδῃ 
Ὀαγοηά τῆ Φογάδῃ 4180. ἘῸγ ἴΠ6 βιιϊηθ τοβξοῃ ἢθ 
8:1 Ὀ811{π|165. “βγϑδ] "ἢ (ὉΓ “Μοϑβοβ᾿"" π᾿ [Π6 ΟΧΡΓΘὺ- 
βίοῃ, “" Απὰ Μοβοβ β6ῃὴϊ τ) οΒΒΟΠΡΌΓΒ᾽ (ΝαΠὶ. ΧΧ. 
14). Ονοῦ δρκαϊπβῦ Ατηπιοη, π6 Ὀτγίηρβ [5Γ86] ἰπῖο 
ΥἹΟΥ͂ Δ8 8 ΠΑ[ΟΠ 81 ῬΟΓΒΟΠΔΙΥ. 

Οἱ τΠ6 θαβἰ8 οὗὨ {μ18 Ὠἰβίογ! 4] γονίονν, Φορῃ τη δὴ 
ἴῃ ἃ ἴδνν βθῃίθποθθ Ὀ]δοοθ [Π6 πηγὴν Ὠίθοιβη658 οὗ 
μἷδ ἀδιπιδηἀβ Ὀεΐογο 186 Κίπρ οὗ Απηπιοη. ὙΥ̓͂Βδῖ, 
τπογοίογο, Ψομονδὰ οὐ αοἀ Δ᾽] ονεὰ τ8 ἴο σΟΏΠτΙΟΥ 
--ἰδὺ τἴοὰ Ὑ1Π ῬΟδΒ688 1 ἴηοι, 0 μαάπῖ πὸ 
αἰαἶπιβ ἴο ἐξ δ ΔΗΥ͂ {{π|6, ϑίποθ, ργορε τ βρθακίηρ, 
τ τγδϑ που ΤΠ η61 [1 ΔΗΥ͂ ρδσίγ οομ]α χηδὶη 81 
8 αἰαῖπι, ἱξ νγὰ8 Μοδὺ ; διιὶ Βαΐδκ, ἴ[16 Κίηρ οὗ 
Μὸοδῦ, ΠΟΎΣ Ταὶβοα 1, ὯοΥ ἀϊά ἢ6 τηβκὸ ῦ Οἢ 
{πδ΄ δοοοιιηῖ. Τῆθ οοπαποδϑῦ, δῪ γἱγιο οὗὨ ν ὨΙ ἢ 
Ἰδῦλοὶ μα] {Π6 Ιαπά, νγδβ ποὶ 186 τϑβι}} οὗ στοηχία! 
νἱοίοπος, Ὀπϊ οὗ 8 ΑΓ ΤΓΑΒΉ]ΥῪ Ἰηἀυςοα ὈΥ͂ [Π6 ΘΠ ΘΙ, 
᾿ν πιβο}, Οοά χανὸ ἴ1|ὸ νἱοίογγ δῃὰ {πὸ ἰαηά. χ 
ΤΠΟΓῈ 50] {π|6 {πῃ ταὶ ν᾿ ἰς ἢ βοσυγοβ ἴο ἴβγβϑϑὶ 
[180 ἙΓΟΙΠΙΤΥ Ὀοίννθθη ἴῃ6 ΑΥ̓ΠΟΠ δηὰ πε ΘΔ ΌΡΟΚ, 
ἴδογο σδπποῦ 6. Οὐ δδβ ΑἸΏΏΟΣ 8 ὈΘΙΟΓ [ῸΓ ἢΐ3 
ΟΥ̓́ΠΩ φοϑϑοβδίοῃ ἢ ὮοΓΟ [ΠΟῪ Ὠοῖ ἵδη ὈΥ̓͂ ἴΌΓΟΘ 
οὗ δγτη5 ἔἕοϊῃ 86 Ζβιωζυμηπίτη (οι. ἰἰ. 21} οἵ, 68 
Φορμμδ ἢ ΟΧΡΓΟΒΒΟΒ ἰζ, “ ἸγΕΤῸ ΠΟΥ ποῖ ρμίνοη [Π 66 
ΌὈΥ ΟἸΠοΙβοβἢ, ΤΠΥ 1 Ηθ πιδκθβ υβὲ οὗ Ατὰ- 
ἸΏ0Π᾽᾿ δ ΟῚ ἔοστῃ οἵ του δηἀ ἐχργοβδίοη. ΟἿ θ- 

τηοβῇ ({πὸ ἀοβοϊδίογ, πὶ ἴΣ 33 τὸ 1533) ἰϑ 186 
ἀοὰ οὗἩ αγ. ΑΒ βυςμ, 6 σδῇ ἤθγε σΌρΓΟΒΘΗΙ [ἢ 6 
ξρὰ οὗ Απποη, δἰ που ἢ ἀβύδην τοραγάθα 88 16 
Ἰοδθϊ ἢ ἀΟΙΥ ; (Ὁ ἴδ 18. 1ῃ6 χηατῖα] τηϑῖποὰ ἴῃ 
νγ] ἢ Αὐμηοη οδἰδϊ ποὰ ᾿ἷ8 ἰἸδηὰ ὁπ τυ τὴ9 
ΒΙΓΟΒΒ 18 ἰα]Ϊ4. ΟΠ ΘΠΊΟΒ} 8 γα ρογβοηϊῇοα, ἤθποθ 
ΟϑΡΘΟΙΔΠΥ Βοπογοά Ὀγ τπ6 ΜοδΌ 65, Ψῃο86 ΑΥ ΜΟδΡ, 
ἴΠ6 ἸδΔῖοῦ Αὐϑορο δ, 18 ου θην τοϊαϊοὰ τὸ [ἢ6 
ατθοκ Ατεβ3 (Μ4178). Ἠδῃοθ αἰ8οὸ [6 τοργοβθῃ- 
ἸΔΌου οὗ εἷπὶ οἡ Οχίδβηϊ Βρθοϊ 68 ΟΥἨ δηςίοηϊ ΑΥο- 

οὗ ἰδο δοηίθμοθ. 11 ἀοθδ ποῖ, ὈΟΤΘΥΟΣ, σοὶϊδουο ἔπ 6 ῬΆβθθθ 
οὗ δ}1 ἀἰδίου!γ. ἕψον 10 διὲ}}} Ἰρανϑα, ἔμ ᾿πρ οδείο (μδὶ 
Ἑάοτῃ δηὰ Μοδῦ βοϊὰ ἰροὰ δηὰ τδίδσ. ἐὸ [ϑγϑοὶ, ἩΠΟγοδδ 8δὸ- 
οουδίος ἴο Νυπι. χχ. 20 (ΠΟῪ τοζυδοὰ ἴἰο ἀο ἐῃδὲ 4]12οὃ. Κιοΐ! 
ἐπογοίοτο δῦάυσδ δὶ ἔῃ 18 τοῦ881} ΜῺΔ τοδὰθ ΠΘῊ στδοὶ ἨΔ8 
οὔ ἐδοὸ Ἠδσδίθγῃ Ὀουηάδεγγ οὗ ἔδομι, ΤΠ Ώοτο ἰῃ6 ομδγϑοίον οὗ 
[89 τπιουπ δἰ τιδὰθ [0 οδδὺ (0 ΤΟΡῸΪ0 ΔῊ ΔΙΊΏΥ : Ὀαὲ ἰδδὲ 
πΏΘῺ Ἰδγδοὶ ἢδὰ τεδο;ϑαὰ Πποὶν δδδίθγῃ Ὀοππάδγυ, τόσο ἴπ 6 
ἸἹηουηἴα] 8 δίηκ ἀοσῃ ἰηῖο γαδὲ οἱουδιίθα μα ιϑ, δηὰ ὑτο- 
εοης πο ΑΙ ΠΘΙ Υ ἴο δὴ ἰονδάϊηρ, δέον, [ἢ Ἐκϊουγηὐοθ ἰοοῖϊκ 
ςουτδεὶ οἵ Ῥτυάοηῃςο, δῃὰ ἰπδίοθα οὗ οὔοτίης Ὠοδε 96 ἴῸ 
ἐμο 1δτμο]οβ, σου θοῦθα ἐπθμιϑοῖνοα τὶ ἐμ ργοβίδϊο 8510 
οὔ Ἡῃδὶ νουϊὰ οἰμοῦαίκο δ γ6 Ὀδθὴ ἱκΚο ὮΥ ἴοσοο. ΤὨῺΪ 
ἰΦ αἱ Ἰαδδὲ ἃ μίδιυδὶ δ οχρδηδιίίου, διἰπουχ ποὺ Ἰου πάρα 
οὗ Ὠἰαίοτγίοδὶ ον θη. Ὁπ16 85, ὙΏδὲ [5 Ὁ ὯῸ σρϑϑβ ἐπι ρσοῦὺ- 
Δὺ]ο, ὕοιε. ||. 2-9 ἰς» ἀοεϊχυδὰ ἰ0 ὀχρίδὶπ ἐ:9 ΘΟΕ οὗ ἀ0- 
ἐμαὶ ονϑῃξβ ὉΥ ἃ βιδιοιηθηΐ οὗ ἀϊνίϑ ἰπβγι οι οηδ. --- ΤῈ.] 

2 Πσηοο, [9 Ὠ81Π|9 ΑΥΌΘΥ ῬΓΟΥ͂ΘΒ Ἀ60 ἰΠδὺ [110 πΟΥΒῊΡ οἵ 
4ὼ “"Ῥ ατ-κοὰ "᾽ οὈϊδ!ηθὰ ἴῃ ΑἸΔΠΊΟΝ 88 τὸ] 88 ἰὼ Μίοδῦ. 
ον ἃ οἷίχ οὗ δὲ Ὡδιηθ οχἱβίθα ἔπ ἐπ9 ἰθεγϊϊοσίοθ οὗ ὁδοὶ οὗ 
686 Ὠδιίοη δ. 



1δὸ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 0 0 Ε8. 

ΟροΙ ται οοἴη8, νῆα τα ἤ6 ρρθαῦβ ὙΠῊ ἃ βιυογὰ ἴῃ' ποδϑ; 2. ΕἾστα ἱπ ἰΐ8 πιβἰῃθηδπος οὗὨ σἰ χη ύεου 
818 ΠΡ, πα ἃ ΙΆΠΟΘ 8Π 83ῃ16]ἀ ἰῃ Ηἷ8 αἴξ παπᾶ, τ οἰδίπηδ; γϑοῖ, νυ ἱΠ8], 8. ὙΥΙηπἰρ δηὰ οοηο] ύησ 
ΛογοΪΐ 65 οἢ οἰἴπον κἰάς (Εςκἢοὶ, δεῖν. Νωπμπον, (1. ἴῃ 118. ἴοῃθ. --- ΤΏὴ6 τηοδὲ ὑρτίσῃς ἀΙΡΙΟΠΙΔΟΥ͂ πιΔῪ 
8394; Μονοτθ, δλδηϊτξίετν, ἱ. 884). ΙΑ} ἴὸ γοτὶ νγαῦ; δαξ ἰξ 8. ΠΟΥ 6 Ι665. ρουγοσία] 
9ορ ΒΕ Δ ἢ 8 αἴποοτο ἰη {Π|8 τοίογοησο ἴο ἴδ6 116 ἴον 1Π6 τρῖ. Ιδβγϑϑὶ ἀου1]6 59 ἰουρῆς θα ΤΟΥ, δὴ 

Ὀγ ΒΟ Απιπιοη μοὶ ἀκ μἷβ ἰαπά. Ηθ ἀοοθβ ποῖ, νγἡὴτἢ ΠίρμοΣ ἔβα ηρθ, θη 1 βανν [Π6 τὴρ ἢ ΘΟ Βηοξ8 
ἘΡΤΕ ἃ οαἰπι σγουπάρθα οἡ δηοΐοητ οοπαιιοδῖ. ΕῸΣ οὗ 118 σϑ86 80 ΠΟὺΪΥ βεῖ ἔοσίἢ ; πτρ}]0 ἴΠ6 ὁποαν 
ἴηι λοι. ᾽ἢ. 21, αἷδϑο, τ 8 γτοιπαγκοά, ἔγοπι ἃ ῬΈΌΓΟΙΥ πηυδὶ ἤν ὈΘΘῚ ῬΓΟΡΟΥΠΟΠΔΌΪ ἀσρτγοββεὰ ΒΥ οοῃ- 
1βγδ6}} 15} ρΡοὶπὶ οὗ νον, τηδιὲ “Φομονδῃ μάνα τῃ6. νἱ ΠῸΠ8 ΟὗὨ δὴ Ορροπὶῦδ οἸ)αγδοίθγ. --- γδέθαις ἀϊ- 
ἰαθὰ ἢ ὑμ6 8οὴ8 οἵ Απιπίοῃ [ὉΓ 8 ροβϑοββίοη. 
Φυΐ6 τρί] ἴοο ; ἱπαβπιοῖ 88 Ψομονδῃ ἴ8. [86 
ἀοά οὗ 411 πϑίοηβ. Βιιῦ 88 Φορῃῖηδὴ ἀδϑῖγοβ τὸ 
δρδδὶς 06} }ρΊ]Υ δηὰ (ὈγοΌ]ν ἴὸ Απιοη, ψ πο᾽ 
ἀυὺβ. ποῖ υὑπαογβίαη [86 νου] ἀ-πὶάθ πονογηπιθηῖ 
οἱ Φοῃονδὴ, 6 σοῃμῃοςῖϑ ἴῃ6 εαηα βοηςτ ποῦ τἱτὰ]} 
[πὸ πϑπὴθ0 οὗἩ Οδεοιηοβῆ, ἴο τῆοπὶ Απιπιοῦ ἰγϑοθϑ. 
θΑΟΚ ἢϊ8. ΑΓ Κα ἀοοαβ δηά οἱ αἰπιβ.} 
ῬΟΪπῖβθ οὐ, ἴῃ 86 τηοβὲ βισκίπ δηᾶ 
᾿ΠΔΏΠΘΓ, [Πδ8ῖ 1 ΑἸΙΏΟΙ τοί δι 8 ἴ0 γϑουμηΐζα 
τ 8. ΟΥ̓ ΙϑγΆ 61 ἴο 1ϊ8 ΤΟΓΓΙΟΤΥ, 6 δὲ [Π6 ΒΒΠῚ6 
εἰπι6 ππάοττηϊ 68, ἰὰ Ῥγϊποῖρ]6, ἢ18 οπτὴ τσ [το [86 
ΘΟΠΒΙ ΡΥ ἢ6 ἱῃ μηδ 18. Αδίἀθ ἤτοι τἢἰβ5, 3800 γοδῖβ 
ανθ Ῥαβ86 βἰποθ [8γ86] ἢγδὲ ἄννοῖὶὲ ἴῃ Ἠερβοῖ, 
Ατοογ, δηὰ οὐ ἴπο θη κΚβ οὗ ἴῃ6 Ατποη. 6 βίδϊο- 
τιοηῦ ΧὨ 18. 8 πε σϑορταρ νοὶ διτδηρεπιοηῦ: 
ἨδβΏθοΗ, 88 ΤΡΙΒι οΟΥΊΒ6 δποϊθηϊ ἰκϊηράοιη, ἰδ ρυΐ 
ἢγβε ; [Π6π, ἴο τπ6 πογίῃ οὗ ἰξ, Ατοεσ (οῦ Ατοσ, ὑγοῦ- 
ΔΌΪΥ 80 οδ θὰ τὸ ἀϊδεϊπρυ θη ἴς ἔγοπλ ἴμ6 βου ΤῈ 
Ατοογ) πῃ αδά, ονὸγ δϑ δίηβῦ [Π6 σϑρίι] οὐ Απιπιοη ; 
δή ἤηΔ1]Υ, ἰὴ ΓΠ6 βοιιῖ, [ἢ6 οὐτῖθ8. οἷἱ [86 Ατποῃ. 
Ῥοεβοϑβϑβίοῃ, 80 ἰοηρ υπάϊδβρυῖϊοά, οδηποῖ ΠΟΥ ὃ 
οα]Π]οὰ ἴῃ ᾳυσδιίοη. ΨορΒ ΒΔ ἢ σοπο]αάοΒ, τπογοΐογο, 
παι οὐ ιὶβ δἰάθ πὸ πτοηρ πδὰ θθθη σομπηηϊττρα ; 
δυῖ ΑἸΠΤΏΟῚ 560 Κ8 8. ΠΌΔΙΤΕΙ --α τηδὺ Οὐἀ ἀρεϊάθ θ6- 
ἴνγθοη ἴπθπ|} Βυῖ Απλθομ Ππολγκοπθά ποῖ -- 
Ῥγοοῦ μον {{π||6 τῆ Ὀοδὲ ἀπά τηοβῦ χἱρῃίθουβ βαρ 
ῬΆΡΟΥΒ δύδὶϊ, ὙΠΘ πιοπ ΑΓ ἀοκετατο οὗἩ ρνοοὰ ἰη- 
᾿θπτοη8. Οπ ἴΠ6 οἵποῦ πδηά, Ἰοῖ {π18 Ἔχροβίοῃ 
οὗ ψορμῖδμδῖ ὃ6 ἃ πιοῦθ] ἴον 4}} ἰπὐἰαιΐησ πϑιοῃ8, 
δηαὰ τοδοῖ {ποπὶ Ὠοΐ ΟΠ]Υ͂ ἴο οἰαΐπι, Ὀὰϊ τγὰϊγ ἴὸ 
παν, τῆς δηὰ υδῆοθ οἡ τμοῖγ δ46. ΕῸΓ δοά, 
56 πάρε, 15 νγ 688 Δη ἃ ΠΟΔΓΙΟΓ [ῸΓ 8}}. 

ΒΟΜΠΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ΡΕΒΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

[Ρ. Η. 8.: Φερβίπ δ Ὠἰρ]οσμδεῖϑε ---- ἃ ποῦ Ϊς 
Τ0066] [0Γ πιούογῃ ἰαχϊτδτίοη. Η8 ἀοσαπιθηΐξ ἰ5, 1. 
διαὶ υϊοσυναγὰ δπὰ σοηνϊποίηβ ΟΥ̓ 118 τγυςπξα]- 

1 ΓὨΥΟΒΡΒΉΟΒΤΗ: (10 ἀοδδ Ὠοῦ δϑοῖὰ ἰδδὶ Φοριίηδι ἰδ 
Βοῖθ υδίης (89 ἰδηρβτιαρο οὗ ἰπκη]ῖ ἰο (86 Απιηοηίίον, ας ἰδ 
εἰνίηκς ἰδεῖ ἃ οουγίθουδ Τορὶγ. Ηδ ΔΡΡΘΩΣΒ ἴο τοϑοκηῖτο 
ΟἸοπιοδὰ 88 ἃ 1008] ἀ61γ ; δῃὰ ἢ δρϑαΐκδοῖῦ ἰδ [χὰ 88 ἐδ6 

Ηδ Θμεγθῦνυ [ ργθνοπὶ ἰξ ΕΥ̓͂ 8 Ρόδον 
ἘΟΠΟ ΘΝ ΤΕ 8ου]ὰ 6 11Π|86 450 τοπιθάγ, ποῖ ἴο 6 υϑοὰ {1}] 4]} 

6. 

ΠΡΌΒΕΥ͂ 88 οοηϊγαϑῖθα ψἱ1ἢ} (πᾶὺ οὗ τ Κὶηρ οἵ 
οδϑὉ. ΑἾἴδβ, ἴμδὺ τεργοβϑθηϊβεῖνοβ οὐ Ομ ϑίδη 

Πδίϊοηβ βῃοι]ά 50 οἴδῃ ἱπιϊϊαῖθ τὰς ποϑῖποη Κἰηρ 
ΤΑΙΠΟΥ ἐἢδη τπ6 ΗΘΌτον {πᾶρο, δηὰ ὑπαὶ (Ἰ γϑτίδη 
πεαῦοῃβ βῃουα ἁρμο]ὰ τότ 1η ἰξ} 
ΗΕΝΕΥ: Φορθιῃ8}) ἀἰά ποῖ ἀορὴν ἰπ ττᾶσ, 

του ἢ 8 πιΐρμν τπδη οὗ νοῦ, Ὀπὸ 88 Πρ’ τὸ 
16 δοοομχηοάδιίοη. Ἦἴαετ 

ΟἾδοΓ τηοῖῃοάδβ οὗ δηΐης τηλίϊογβ ἴῃ νΑΓΙ ΔΉ Θ ΠΑΥΘ 
Ὀδοπ ἱτιοά ἴῃ ναΐῃ. ΤΠ β στι]ο βῃου]ὰ αἰβοὸο ὑὲ οὔ- 
ΒΕΙυοα ἴῃ γοίηῃρ ἴο ἰᾶν. Τῆθ σποχγὰ οὗ }ιιπιῖςο, 88 
1Π6 βἐνγογὰ οὗ Ὑ8Γ, πηϑὲ ποῖ 6 Δρρεαὶθὰ ἴο 1}}} 186 
οοηϑοπαϊΐης ρΡαγο5 δνο ἥγεῦ πη ἀδαγοσγοαὰ ΟΥ̓ ΡΌΠΌΟΓ 
ΠΙΘΒΠΒ ἴ0 ὉΠαΟΙΒΙΔΠπα πο δηοΐδποσ, δηά ἴο δοζοιῃ- 
τηοάδῦο πηϑίζοῦβ ἰἢ νϑγίϑηοο (1 (ογ. νἱ. 1). --- ΤῊΒ 
ΒΑΜΕ: (οη νογα. 17, 18) : ΤΏοβα [Πδ σοπάποι ἐΠ6πι- 
8βοῖνϑδ ἱποθ νον, ΤΠ ΔῪ (Δ Κα τῆὴ6 οοτηΐοτγί οὗ ᾿ξ, ἀπά 
ΡΙοβὰ ἰδ ἀραἰϊπϑὶ ἴἢο86 {π8ὶ σἴαΓμο τῃθπὶ ἢ ἰῃ- 
51. 6 δηἀ στο. Οὐ τὴρ θοῦ 8 655 νΥ1}} δΔΉδνΤοΣ 
ΟΥ̓ 18 'ῃ {1π|6 ἴο ΘΟΙΏηΘ, δὰ Ὑ]}1 ““Ῥᾳῃϊ ἴ0 5116 ῃηςθ (86 
ἱσπόγϑποο οὗὨ [00]118}} τιθη." - ΤῊΝ ΒΑΜῈ : Οδμδ ἰη- 
ΒΔ ΠΟΘ οὗ [Π6 ΒΟΠΟΥ Δηὰ Γοϑρθοῖ γγ͵ὸ ΟὟ ἴο (σά, 88 
ουγ ἀοά, ͵ἰ5, τσ ΠΥ ἴο ροδ8658 {πὶ ὙΒοἢ Ηὸ ρῖνος 
18 ἴ0 ρῬοϑβϑεβ, γθοοῖν ἰΐ ἴτοτῃ Ηΐτὰ, 86 τ ἴογ Π τὰ, 
ΚΘορ ἰΐ ἴον "18 βδκθ, ἀπά μαζί σι 10 στ θ πὶ δ οΑ}15 
[οσ 11. -- ΤῊ ΒΑΜΕῈ : (οΠ γϑυβ. 27,38): ΥΥ δύ ἰβ δὰ 
ΒΡΡΘΔ] ἴο μοδύθῃ, ἴοὸ αοἀ ἴΠ6 Φιάρο οὗἉ 81}, τὸ σβοπὶ 
1Π6 ἰββπθα οὐὗὨἨ ἰτ ὈοΪοηρ. 1 ἀουδτ] Τρ 8 δα ἀϊ5- 
Ρυνοὰ, Ηε 18 [ΠΟΥ Υ γα οϑυθα το ἀθτοττηΐπθ {Ποπὶ; ἰΐ 
τη Δ Ἶ 681 τσ 06 Ἰηνγααοά οΥἩ ἀρδηϊοά, Ηδ 15 τΠΟΤΘΟΥ 
ΔΡΡΙ:6ἀ το ἴο υἱηάϊςδῦο ἡ μας [8 ̓ αδῦ, ἀπά μα ἰδ στ μδὶ 
18 ὙΓΟΙ. ΑΒ ἴδε δυογά οὗ )υδίου γ͵α8 τηϑδὰθ [0Γ 
αν ]ο88 δηὰ ἀϊδουθάϊοηῦ ρϑγβουβ (1 Τίμι. ἱ. 9), 50 
ΜᾺ ἴῃ6 Βνογὰ ΟὗἩ ὙΔΆΙ [ὉΓ 1416 58 δηα αἰδουδϑαϊοης 
ῬΥΪηοΘ8 ἀπὰ πδιθη8. [π γ8γ, τπογοΐοσο, [ἢ 6 δΥγ6 
Τηπδὲ θ6 ΟΥΟΡ ὋΡ ἴο ἀαοά; δηὰ ᾿ξ πιδὲ ΘΙ ΤΥ 8 
[Ββουρηϊ ἃ ἀδηρόγουβ [πἰπρ' ἴο ἀδδῖτθ οὕ τπρτὶ ἐμὲ 
Αἀοά βδου]ὰ ρμαισγοῃΐζο πητὶρ Β ΘΟΌΒΠΘΕΒ. ---- ΤΕ.] 

Θοὰ οἵ Ζεγαεῖ͵ διὰ 88 οἷν Θοὰ ; πὰ 68}}5 [ατϑοὶ λὲς εορίβ. 
Ηο τοχεγάδ Ηΐπλὶ [δρϑδκα οὔ Ηἶπὶ ᾽] δ ἃ πβίΐοῃδὶ ἀδίίγ, ὑσὶ 
ἄοαδ ποὲ οἰαἰπι πηΐγοσδαὶ ἀοζΐηῖου ζὸς Ηΐτ." -- Τπ.] 

.ερλίλαλ ργοσοοαάς ἐο ἐδ οοη οί. 176 υοιῦς α υοιῦ ὠπίο υελουαῆ. 

ΟΠΑΡΤΕΒ ΧΙ. 29-88. 

29 ΤΉδα (86 ϑριτιῖῦ οὗ ἴπ6 Τωογὰ [ϑϑμονδ] οϑθ ρου ΦορμίΒδῃ, πα ἢ Ῥαββθα ΟΥ̓́ΘΓ 
δ ΠΟΉ5η} τ ραν δη [πᾶτη6]γ,}] Μδηδββο, δπα ραββϑᾶ οὐοὸσ [[πγουρἢ] ΜΊΖροι οὗ 
Ποδᾶ [ 

80 ονοῦ ὠπίο [«καῖμοι} (Π6 ΟΠ] άγθη [8018] οὗἨ ͵Ατητηοη. 
τπηΐο {πὸ Τιογτὰ [ΦαεμῃονυδἽ, δηά βαϊὰ, 1 τὰ 58]. πιϊπουΐ [81] 

᾿ζρϑῃ- 11684], ἀμὰ ἔγοιῃ ΜΊζρϑῖ οὗ, ΟἹ]6δα [ΜΊΖΡΘΒ- ΟἸ]684] μα ραββϑὰ 
᾿Απὰ Φθρδῖμαὶ νοΟΘα ἃ ΤΟ 

ἄορ! νον (6 ΟΠ] άΓοη 
81 ὑνκὴ οὗ Αποη ἰθΐο πηΐηθ μδη48, ΤἬθη 1ΐ 88]1] Ὀ6, ἐμδὲ τ μδίβοονυοσ οοπιϑίὶ ἔογἢ 

οὐ] οὗὨ [Π6 ἄοογβ οὗ ΤᾺ ῦ μουβθ ἴο τηϑϑὺ πιθ. ἤθη 1 Γοϊαση ἰπ ραϑοθ ἔγοπι {86 οἱ]]- 
ἄγϑῃ [80}8]} ΟΥἨ Ατητηοῃ, 8114}} ΒΌΓΟΘΙΥ Ὀ6 (Π6 Τογα᾿ Β [96 μον} 8), δῃᾷ 1 1} ον ἰϊ 
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82 ὋΡ ἴῸΓ ἃ Ὀυγη Οἤοχίησ. 50 [Ἀπᾶ] Φορι ΒΔ} ῬΡαββθα ονϑῦ ἀπίο {86 οἰ] άγθη [8018] 
οὗ Απηθοῃ ἴο ρῇς ἀραϊηδβὺ (Πδῖὰ : ἀπά ([Π6 1,οτὰ [96 Πόνδῃ] ἀθ]νογρα {1Ππθπὶ ἱπίο ἢ18 

88 Βεμάβ. Αμπὰ ἢδ βιηοΐθ ἱβθὰ ἔγοιη ΑΥΌΘΥ ὀνϑὴ {11} ποι σοι ἰο Μίπηῖ, δυοπ 
ὑνγθΩἐΥ Οἰὐῖ68, Δηὰ ἀπο ἴΠ6 ρμ]αῖῃ οὗὨ {86 νἱπουδγὰβ [πῖο ΑΌ6] Ἐκδγδμλη], νν 1} ἃ 
Υ ὑ ΒΙΔΌρΡ ΕΓ. 
186 ΟΣ] άγϑῃ [80}8] οὗὨ 1Βγβϑεὶ. 

Τῆυβ [86 σὨΠ]Πάγοπ [8088] οὗ Ατησλοι θγθ βιιυάιοα Ὀοίογθ 

ΤΕΧΤΟΌΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Π ὕες. 80. -- 1 πουϊ]ὰ 06 Ὀοέϊος, ρδσῶδρα, ψἱτ8 Ὅτ. Οαδῷ) ὑο οταΐξ ἔμ πογὰϑ τὶ πηδοῦὶ ζ,11." ΤΌο Ἠοῦτονν ἰπδηείνο 
Ὀσῦτο [89 δηίἰο ΤΟΥ δοῦτοα ἰὼ ἰπ δμαὶν [6 ἰδίϊοῦ πὶ 9 ϑηάσαγον ἰὼ ρίνο ἰζ8 ναὶ ἴῃ α ἰσβ:διδιίοῃ, [6 ΤΟΣ δρὺ ἰ0 τ. 
δυὶϊὲ ἐπ [86 δυσξοδέοη οὗ ἱπουριιία οΣ δδάο86 οὗ ἐδουμῶιϊ ἰοσοίχο ἴο ἰδο οτἰχίπδὶ. Οὐ. 666. ται. 181, ὃ, ἃ. --- Τα.) 

ἘΧΒΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ΘΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, 

Ἄεγβ. 29, 338. ΝΟΌΪΘ ποσὰβ δῖὸ [Ὁ] ονοὰ ὉΥ 
ἰεπάϊὰ ἀοοάβ. [ὲ 8, ΒΟΎΤΘΥΟΓ, ΠΟ ΘΑΒΥ͂ ταδί ἴὸ 
ἱδττηΐηο ἴῃ6 ΤᾺΡὨΐοΆ] ἀσοηὰ ἰῃ Ὑ ΒΙΟἢ (116 ἢ18- 

ΤΥ οἵ ΨΦορΒΓΠΔῊ 18 ομδοῖϊοα. ὙΠῸ Β0ῃ8 οὗὨ [βγϑεὶ], 
δοεςοσάϊηρ ἴο οἷ. χ. 17, δϑδοιη θὰ ὑπο βονο 8 ἴῃ 
ΜΠ σα. Τὸ ΜΙΊΖρδῆ αἷἰδο, Φερῃμδη ἰ8 Ὀτουρσλὶ 
ἄοσῃ ἴπ6 ἰδπά οἵ Τοῦ: δὰ ἰἤοσο ἢ6 υὐΐοιβ ᾿ιΐ8 
νοτὰβ ὈοίΌΓο ΦεΠοΥδ (εἶ. χί, 11). Τμΐ8. ΜΙΖΡΔᾺ 
ἑὐπηοΐ 6 ἰἀοη 041] νι} ΜΊΖΡΟΒ-ΟἸ οδά ; ἴοσ, δο- 
οοτάϊηρ ἴο νοῦ. 239, Φερ  ΠΔῈ “ ῥτοςοοοάοα --- ΠΑΠΊΟΙΥ, 
,)οτη ΜΙ:ΡΔῊ --- [Ὡτοῦρὴ ΟἸἸοά, ονθὴ Γγοῦσὶ τπδὲ 

οὗ ἴἴ ψ Βοἢ Ὀοϊοηροᾶ ἴο Μαπδββοῖ, ἰμοῆςδ ἴὸ 
'σροι-ΟἸἸοδὰ, δπὰ ἔτοιῃ Μ|ζροι-ἸΠ]οδὰ ἰηϑὲ 

16. βοὴ8 οὔ Ατηστοη.᾿" Τῆι ροϑίτίοη οὐὗἨ Μίζρμοϑῃ- 
Αἰϊοβὰ τολὺ ὕ6 Ῥτοῦα"Υ ἀφίοττηϊποά. Αςοοταΐηρ 
ἴο Φοβι. χὶνὶ. 26, [Ὡ6γθ γσδϑ ἴῃ [86 Τογτ]τΟΥΎ οὗ Οδα 
ἃ »ἷδοο δ᾽ οὰ Βδπιδίῃ Π4- Μίσροι. Τ]}8 ρίδοθ, τῃ6 
δῖ ἀουθι]688 Ἡ Ὠἰςἢ 18 οἰβούγῆογο 641164 Ἐδιηοῖῃ- 
ΑἸοδα (1 ίρϑ. ἱν. 13) δηὰ Εδιηοίῇῃ ἐπ αἰ] οδὰ (“9 08}. 
χχὶ. 838), ἃ μοββοββίοῃ οὗ [186 1 υῖϊοθ, δηα ἀἷ8- 
Επηρυϊβμοα 88 ἃ εἰτν οἵ τοΐιρο (δοβιι. χχὶ. 8 8..)), ἰβ 
ὐἰτ στοαῦ ὈΓΟΌΔΌΜΙΥ τείοττοα ἴὸ [86 εἱΐθ οὗ [ἢ 
Ῥγόβοηςΐ 685-58}, ἴῃ πποάθγῃ {1π|68 (ἢ 9 ΟὨΪΥῪ ἱπιροτγίδηϊ 
ἴδοοὺ βουτῇῃ οὗ [86 ΦΔΌΡΟΚ, [16 ΘΘΏΓΓΑΙ ροϊπΐὶ οὗὁὨ [Π6 

Κα, δηά τηδοίηρ-ρ᾽δοο οὗὨ 411 118 τοδάβ ( Εἰτῖου, 
χυ. 1122). Βοίπηρ Ὀ8ὶ1 διουῦπά {116 81468 οὗἉ 8. δίθορ 
ἈΠ], τς ἢ 18 861}} σσοσσηθὰ τ] ἃ ο88116, (ἢ}8 ρίας ο 
ΔΏΒΌΓΟΥΒ ΥΘΓῪ Ὑ6]] ἴ0 ἃ ΟἰἵΥ Ὀοαγίηρ ἴπ6 παῖὴς ᾿α- 
τοί (Ηεῖρῃι). [Ὁ 18. 81}}} ἃ ρ'δοο οἵ τοΐπρζο; δηά, 
88 βοοίζοῃ σοϊδίθβ, ἰῃοθ6 ἯἯ8Ὸ Ηρα {ἘΠ ΠΟΥ, ἀΓ6, δς- 
οογαϊηρ ἴὸ δποϊοηΐ οσυβίοτῃ, ῥτγοϊοοϊοα Ὀγ ἴΠ6 ᾿πΠδὺ- 
ἐίδηῖθ, ουοῃ δ {86 τίϑι οὗἩ [Ποῦ ον ἰἰνθϑ. Νον, 
8ἃ5 Ἡδιθοῖμ μα΄. ΜΙΖΡΟΝ τηδν Ὀ6 σομιραγοά 11} 68- 
8411, δὸ ΜΊΖΡΟΝ οὐ ἴδ. Μίχζρεῃ Οἰϊοδὰ νἱτἢ δὲ ἴῃ 
τοοάσστι ἔτη 8 ἷβ8. οΔ]]οὰ 6|-Βεῖ κα. 1 118 6 α]- 
Ἰοτγοά, {π6 ρμοίΐπιὶ οὗ ἀδραγίπιτο οὐ Φθρἢ θα! 8 ΘΟΌΓΒΘ 
οὗ Υἱοίοτυ ἰδ ρ]αἰπ. Ετοτὰ ΜΊΖρΘΙ- ΟἸ]οδὰ μ6 ρτρββεὰ 
ἤοσνσαγα δρδιηβῖ [Π6 ΘΠΟΙΗΥ, Δηα 8ηηοῖο πἷπὶ “ ΠΌΤΩ 
Ατόοτ" (νοῦ. 33). Νοῦν, δοοογάϊηρ ἴὸ Δοβὰ. χίϊ!. 
25, ΑἸΌΘΙ ᾿ΔΥ ΟΥ̓ΣΡ δραίηβὶ Βδῦραιϊῃ Αὐηπιοη (αἱ 
Ῥγοϑόης Ἀπηηᾶη), ἴπ6 οΔρὶϊα] οὗἩ ἴΠ6 Ατπτποηΐῖοβ, 
δηὰ [18 Ῥοβίτἷοη ΤΑΥ͂ ΤΒΘΓθίοτο ποὺ ἱπηρτΟ ΡΟΥ]Υ δ 
οοτῃ ἢ δὶ οΥ̓ 186 τηοάοτῃ Αἴτοῆ. [86 
ἴδοδθϑ “ὑπο ᾿᾿ ὙἩΉΪΟΙ ΦορΒΙΒ Δ} βπιοίο 1[ἢ6 ΘὨΟΙΜΥ, 
Μίπηπῃ δὰ Αὐοεὶ Καογατπι, σ8 ἢ ΒΟΔΓΟΟΪΥ ὕα α8- 
ὀονετοά. ὙΠ ΠΟῪ ΟἹΪΥ ἰηάϊοαίο {πὸ τγοϑ ἢ δπα οἢ]}- 
ναϊου οὔ ἰδ6 πον ἀοϑοϊαῖο ἰαπά. Μιίπηϊτἢ διρ- 

1 [ΞΕ|-Βοϊκὰ ἰ6 ἃ πηοάδγῃ αἰ νίαΐοη οὐὁ ἐπ ϑαδί- ογάλῃ!ο ἴογ- 
τἰζοσυ, βυὰ ἰδ Ὀοπυάδεὰ Ὁγ Ῥδὰν Ζοῦκα (19 ΨαΑΌΌΟΚ) οὐ ἐπ 
ποσί, δῃὰ Ὁ. δὰν Μοῤοὺ (ἰὴ ΑΓ) οὐ ἰΠ6 δου. Τὸ 
[6 ονίάεηϊ, ἐμοτείοτα, ἐπὶ ΟΣ δυίῖϊοῦ τοχατὰδ λλίχροὶ,.Οἰοδὰ 
86 ἰδο πδιῃφ οἵ δ αἰϊδίτγὶος, οὐ οὔ ἃ εἰϊν. Τγᾶῖο τϑδβουΐϊημβ ΠῸπι 
ἐδο ἰἀο αδοδέίου οὗ παιποί-ΜΠερο πὶῖὰ 685-58 }0 ὑο ἰῃδὲ οὗἁ 
ΜΙισροι, -Οἰοδὰ πιὰ εἰ-Βοῖκα, 5 ποῖ κὸ οἷφαγ, Ὀ0ϊ δοοιηδ ἴο 
8ο ἐδίο : Βίποο διδοῖ - ΜΙσρϑι ἰ6 4]6Ὸ ολ θὰ Βδπιοῖ -Οἰοδὰ 

διὰ Βασοοίῃ ἐπ Οἰοδά, ἰτ ἰ6 ἰο ὃὉ6 ἰπίογττοι [δῦ ΜΠΣροῖ, |ἰΚ6 

Θιἰεαῖ. ἰμαϊεδίοα ἐδ ἀἰδίτίοι ἴῃ τ Ὠΐϊσ ἢ Βαρδῖῃ ἰδ εἰζυδιοά, 

σαἰτὰ (19 ἀϊδοζοῦοο, ΠΟΎΣ, ἰδδιὶ ΜΠ ΖΡΟΏ 16 πιοτὸ ἀοδη δ, 

Ὀἰἰοὰ Τγτο ἢ ψπϑαῖ (ΕΖοκ. χχνὶϊ. 17). ΔΒ τὸ 
ΑΡΕΙΪ Κογαιπμ (Μοδάον οὗ Ν᾽ Ἴπογαγάβ), 1 πὰρ} 168 
1.6 Υἱο ΠΥ ΟΥ̓ τ86 ἀταπιδηίθεῖι σδρίϊα], ἡ Π086 
ΤΌΪΗΒ, δηἃ 4130 ΤΏΒΏΥ Οὗ 115 ΟΟἾΠ 8, 51}}} Θχ ἱὲῦ τῃ6 

απο ἢ Ρῥτγοπιποπὶ διηοης (ἢ οῖτ ΟΥΑΙ ΟΠ ῖἋ8 
ἔπένμευ, χνυ. 1152, 1157). Βαυὺῦ ἢ 4}} τη 8, Μὶ2- 
Ρϑὶι, ὑοποθ Φορ ΊηΔὴ δηὰ ἢΐβ8 τηθη δβεὶ οι ἴο ρΡῸ 
ἴο 605-541 δῃὰ Αἴτοῃ, ρυγβαΐηρ {πον τπδτο τπτου χὴ 
ΟἸἰ]οαά, τποσο ἀθῆπηινοὶν, τπγουρῃ τπ6 Οἰ]οδὰ οἵ 
ΜδθδβΒΘΝ, ποσί οὗ τι6 Φ6 ΟΝ, τοπιδὶπβ γεῦ πηάο- 
τοττηϊηθὰ. ΑἸΒουρ ἰδ ἀοοβ ποῦ Ἤσουν δρδίῃ, ἰϊ 
τλυϑὺ γοῖ Πᾶγθ ὈδΘΟη ἃ ρΪδες οὗ βΒοπηθ ἱπιροτίδηςθ. 
ΤΙ πδβπλο ἢ 88 ᾿ς 85 ἃ ΠΆΙΩ6 ὙΠὶΟἢ ΟΠ ΔΥοΙΟΥ 208 [18 
ΒΔ ὕὔοη ΟὨΪΥ ἷπ ἃ σΟΠΟΓΙΓΑΙ ΦΥ͂, ἰΐ ΤΩΔῪ ἴῃ Δίου 
Ὠπι68 ἤδᾶγυα ὈΟΙΤΙΟ 8 ΑἸ γοηΐ Οη6. 1 β66 18 ἴὸ ἈῦΤΟΘ 
τηοϑὲ ποαιὶν πῖτἢ ὙΠδὲ ἴῃ Φοβῇ. χὶ, 8 18 σα] οὰ τῃ6 
“ Ἰδηὰ οὗ ΜίΖροϊ,,᾽ -- “το Ηἰν6 ππάον Ηογτηοη 
ἴη Π6 ἰαπὰ οὗ ΜΠ ΊΖροἢ." ΒῸΓ, 858 18 4180 βίδα 1 
ΟἾγ. ν. 238, “τὸ Πα! Γ ἐγῖδο οὐ Μβηδββοῦ ἀν οῖς ἰη 
[ῃ6 απὰ οὗ Βαβῆδη, 88 ἊΣ 828 Βαϊ - θσίηοη, δηὰ 
ϑοηῖγ, απὰ Μι. Ηδπποη. Νοῦν, τ Ῥα114 οὗ Ἰαῖου 
{{π|68, 80 παπηοα οἡ δβδοςουηΐ οὗ 1Π6 δ᾽ πὲ] ΑΥ Ὑ οὗ 18 
δἰτπδιίοη τὸ [ἢ Μασοάἀοηΐδῃ ΟΥ̓ ΟΥὗὨ 1Π6 5816 ὨΒΙῺῚΘ 
--ἰὶ ἸΑΥ ὁπ 8 δείχηῦ, βδαττοπηἀοαὰ ὉΥ τυδῖου ---- 18 
βαϊὰ (ὈὐτιηοΥ ἴοὸ πᾶνο Ὀορη οδ] ]οα Βα (15, 51}}1} 1 
ρτοθιηοηῦ ἢ [Π0 Μαροἀοῃίδῃ Εἰ Υ, νυν ῃ] ἢ ἸΔῪ ἴῃ 
τα αἰδθιίτίες Βοιίαῖν, Α ΒΓ οὗ δουπὰ Ὁ6- 
ἔνθοη [86 παπὶθ Βα τ8 ἀπά ΜΙΖρΑ}} σου] ΟὨ]Υ ὑπο 
θ6 ἴουπα, [{ἰτ τισι Ὀ6 πβδϑαπηρά τΠ8ὺ 88 ΤἘΠΏΉΔΗ 
858 8180 0116} ΤΊ παῖ ἢ, 80 ΜΊΖΡΔΗ δά 8150 
Ὀδοη ςΔ]]ο ὦ Μιχραίδῃ. 1 ψου]ὰ δἵ 81} δυθηΐϊβ Ὁθ 
νόον Π1|6 τὸ χ, ὄνοῃ σΟΠ]ΘΟΙΌΓΑΙΙΥ, ἬΝ [80 
ὈΪδοα γι μογ6 [Π6 στολῖ ΠΡΟ ῥγοραγθὰ ἢ πηβ6 ] ἢ [ῸΓ ἢ 18 
Υἱοίοσγ. Α8 ἢ6 δῇ το γΒ οἡ [86 οοῃῆϊςοϊ, (ἢ δρὶπὶ 
οὗ Φοβονδὴ τοεῖϑ ροη πίη. Ηδς 88 ρίνοη [ἢ6 ἀθ6- 
οἰβίοη ἰηἴο Φοποναῆ᾿ 8 Πδηά 8: πα Ἰοο 8 ἴο Ηἰπὶ ὉῸΓ 
ΥἹΟΙΟΤΥ ; δηά ἴο Ηἰπι δ πιδ Κ68 ἃ νοῦν. 

᾿Ὗ ΕΓ. 80-32. ΤὨΐδ νὸν δ5 Ὀ66ῃ ἴ86 Βα )6ςΐ οὗ 
ἴπ6 πιοδὲ βρη ΑΓ ΤᾺ ΒΑ ΡΓΘ ΘΠΒί0η8; δηά γοῖ, 
Τρ. πηάογθῖοοά, δ οἐγονη8 (Π6 ἄδορ ρῥίεῖν οὗ 
Π15 ἴσο οὐὁἨ Οοά. Φερμίηδ Ῥογοοῖνοβ ἴΠ6 [}]} 
β'στϊβοιποα οὗἩ [6 σοιγϑο Οἡ ἡ ἰςἢ ἢθ ἀοοίά68. 
Ης Κπονβ ΠΟῪ ΡῬ͵ΘΆΓΥ ΥἹΟΙΟΤΥ Ὑ011 βγεῖ Ώ ἢ 
ἴατἢ ἱπ οὐ τῆγοιρδουΐῦ 41} τ1π6 ἔγῖθο8. Ηθ 8668 8 
ΠΟῪ Ι8γαὸὶ γἷβα ὡρ. ΤΏΘ φῬΘΟΡΙΘ πᾶΥθ ἘΠ ΡΈΠΕῚΣ 
ςοτηπιτοιὶ ἐΠμοπηβοῖνοβ το ἢ18 ΘΔ ΘΒ, δηὰ ἢθ [δ ς 
αττοτοα 41} ἢΪ8 “ πογάβ Ὀοίοστα Φοπουδἢ." Ιἢ {Π}]}8 
κἴαῖο οὐ πιϊπὰ, ἢ ὕονγβ ΗΒ]  Ὀοίοτο Ηΐ8 ἀοὰ (] 
ϑ381}. ἱ, 28), δὰ πιᾶκοβ ἃ γον.32 Τὸ {π6 πδιϊοηδὶ 

Ὀοΐηᾳ ΟΟΪΥ ἃ ἀὐνἰεΐοη οὗ ΟἸ]οδὰ. Βαϊ Καιπιοὶ τι Ὀὸ ἸΔομδεᾶ 
«ὑἰἢ 66.364}: ἰὼ ἐῃ9 Βοῖκα ; βοηοδ ἔμ6 δῃςίϑος αἀϊεϊσίος ΜΙΣΡΦΕ 
ΤΏΔῪ ὃὈ6 οοτηρατγοὰ 1} Π6 πιοάοσῃ Ῥγουΐηο9 6]- ΒΟΙΚα. --- ΤᾺ.) 

4 Ἐοὸν ἴπθ Ὠἰδίοσυ οὔ ἴπο οχορεεΐδ, δὰ ἰδ οδασδοίοσ δεῖ 
Ῥοϊπία, 1 ΣΟΙδΣ ἢ0 ΠΥ δγιίεϊο “ Φορἴμδ ἢ." ἰὴ Ἡουσορμ 8 ἤεαΐ- 
Ἑπενκίορααϊῖε, ἰμ 6 τοϑίοτἑδὶδ οὗ σ ἢἰο ἢ ὁδηποῖ Ποτο ὍΘ ΤΟρΓῸ- 
ἀυοοά, Ὀυὲ 86 ἀτίῶι οὗ πρἰοΐ ἰ6 Βοτρ, 1 ἵστιδέ, ὑχου θὰ τὶ 18 
το δυρροτέ. Τδ οὔδοῦ γϑεσῃς ΠΠογαϊ το οὐ ὑπ 6 δυ ͵οοὶ ἰΦ 
Ἰιἰολίδα ὮΥ Κι οὶ!, πῷο ἡυλΕγ οχρίδίῃβ ἰμδὲ ἴΠ0 δδοδιυηριίοη 
οὔ α δβρίτὶ ει.) δβδοσί ἤοο [8 δἰπιοδὲ ἐπι ρογδὶ γο}]γ ἀθαιδηάοά. ΤῺΘ 
ορίεΐουα οὗἩ ἴμο ουχοιβ ἡδέμοσα δτὸ οοἰϊδοιρεὶ ἰὴ (Π9 Οομ)- 



1τὸ ΤΗΕΒ ΒΟΟΚ ΟΕ 050 0853. 

δμὶτῖϊ τ ΟΝ ΟΧΡΓΟβ568 [1501 1 τὴ ΒΙὉ]6, γοῦν8 ΔΙῸ 
τὸ κἰρη8 ἈΠ Ἔχριιβοίοη οὗ {π6 ἀδοροβδὲ 80] "ϑι- 
Γοηάογ ἴὸ ἀοά. ὁἶδεοῦ τηλκοϑ νον5 ἴοὸ ὃὈ6 {6 ὰ 
ΟἹ δ ΡΓΟΒΡΟΓΟῸΒ γεΐαγη Πποιὴηθ (ἐπ. Χχν. 20 ΝΠ}. 
Ιὴ τῆ6 58) 1η8, “ἴο ῬΑΥῪ ΟἾΘ᾽8 γον 8, 48 Ὀδοοπιὸ 
ΒΥ ΠΟΠΥΠΙΟΙΒ᾽ Ἡ 1 “τὸ ᾿ἶνα ἴῃ Οοὐ " (58. Ἰχὶἱ. δ; 
οχΥΐ. 16 41). ὙΠ ρσόρμοῖ ἀΘβοθ68. τὸ σοπιΐῃυ; 
ΒΒ ν το η οὗἩἨ ΤΠ ὨΔΏΟΠΒ ὃν βανὶπρ ταὶ ΠΟΥ 5[ὲ 
“ΔΚ νον 8. ἃπι ρογίουπι τΠ6πὶ᾿᾿ (181. χῖχ. 21). 
Απά τ|εϊ8. ἰάθα 18 ἀφομὶγ σγουπάρα ἴῃ τα: ἕογ ἴῃ 
[ὴ6 γον Β ὙΠ] ἢ} ΤΠΔΠ πηρκοβ ἴο (1οά, ποτὰ ἰδ ονὶ- 
ἀθμΥ Ἔχ ργοῦθοα ἃ ᾿ἰνίη Δ ἴῃ 1π6 αἰνίης οΟπι: 
ἰροΐθηοθ δπὰ οπιηίβείθποο. Μϑβῃ οχροοῖβ ἔγοῃ) 
Ηίπι, πὰ νψοιυ]ά ἕδη μἶνα ἰοὸ ἢ. ΤὍΤ]ινθ ποὺ ΟΠ 6 
100 15. ΠἰΠη 561 τὸ παν τοροῖναὶ ἔγονν (0.1. 1Π6 ποτ 
Ψ}}} ἢ6 ἀδβῖγα ἴο σοῃϑθογαηῖο ἴοὸ Ηϊιη. διιο ἢ 5 τὰ 
(Πρ πάθον νυ πο ΦΟρΒΓΠ8Ὲ πη κΚοβ [8 ΝΟΥ ἴῸ 
].ποναῆ. Ηδ ρτοπιῖβϑοβ ταῖς 1 αὐ σταῖς Πὶἰπὶ 
ΥἹΟΙΟΓΥ͂, ἀπα ἢ τοῖα γα ποιὰ ογον ποιὰ Ὑ11}} κῈ Ο 658, 
"68 δαὶ τ οἢ ᾳοοίὰ ἴοσί ἔγοτῃ [6 ἀοοσβ 
ΟΥ̓ ΤΑΥ͂ Ὠουδο [0 χσηϑοὺ ΤΏ6, δ} 81} Ὀ6 ΒΟΥ} 8, 
δῃηὰ  ψΜ}} ὑγϑβοηΐ ἰΐ 88 ἃ 8016 Ὀυση ΟΠ σ- 
πη χ." Ηδ πιρῖθβ ε1ι15 νον τοι το [Ὧ}1]Π 655 οὗ 15 
«οὐνιοιίοι τπλῖ νΥἱ ΤΟΥ ὈΘ]οΩ 5 ἴο ἀοά ἀἰοπο, δηὰ 
τοι τἴῃ6 1} π658 οὗ ἷ8 Ιονο, νυ ἢ πουὰ μῖνα τὸ 
αὐοι ταὶ πος ὈΟΪοηρ 8 ἴὸ Η}η 828 {π6 διυιῖποῦ οὗ 
Βαςίεβ5. Ησ ψνου]Ἱὰ βκὸ 18 πον ἴὸ (οά, τπδῖ 
[6 τοχαγάβ ΗΪτὰ, δηὰ ποῖ Π᾿πλβ6} ἢ, 48 ἴΠ6 σΟΠΙἈΠ6- 
οΥ-ἰη-μϊο. Ὅτ αχὶβῖβ, τπογοίυτο, ἃ ρῥγοίϊοαην 
φοπποοοῃ δοϊνόρη [6 νογάϑ, “  Π6ὴ 1 τυ τΓη ἴῃ 
Ρεδᾶςο ἔγοπι ἴΠ6 8008 οἵ Απιπιοπ," δὰ τ ΟΧΡτγοῦ- 
βίοι, “ Ὑδωΐβοονοῦ σοιηο τ ἑογιἢ ἴὸ πηουύΐ τη; δηὰ 
ἶς ἰδ οὐβϑητα! τὸ τ86 τσῃς ἀπάἀογβιαηα λιν οὗἁὨ τ|16 
ὙΟΥ͂ παι (8 ὕὑ6 Ὀογηθ ἴῃ μη. Μ᾽ ΊΟΙΟΥΥ νν1}} 
ΔΆ ΚΘ ρζτοαῖ Γο)ο οἴη ρ 8. διημοηρς [Π6 ΡΟΟθ]θ. ὍΠΟΥ 
ὙΧ1}} τηθοῖ τα. τοταγηΐηρ νἱοῖοῦ τ ἰουἰ ἀςοο] Δ ΠᾺ- 
ιἰοπ8 οὗ νἰδάποϑ. ὙΠῸ 11] τοοοῖνο ΐπὰ τυ ττἢ μα 8 
δηὰ δἀογημρηῖ3, πὶ μαγδῃ 5 δηα ἐδησοθ. δι ]} 
ΓΟΟΘΡΙΪΟἢΒ ῬΘΙΘ ΟΟΒΙΟΙΏΔΓΥ ΒΙΠΟΠΡ 1} ΠΑΆΙΙΟΠΒ. 
ΤΠῸ πια!ὔταάο βοδιυτογθὰ σγόϑοβ, ταυτόν} αν}.1 ροτ- 
[π|65. δἰπιῖϊαῦ οιιδίοτβ Οὐταϊποά 1ὴ [σνπο] (1 Άτῃ. 
ΧΥΪΙ. 6). Φοωριμδὰ νν1}} Ὀ6 ἙΟΙο γαῖοα αὐ μγαῖβοα. 
Βαι ποῖ ἴο ὁ ἴπι --τἰὁ ἀοἀ, Ὀοϊοπρμ5. τἰια Πποποῦ! 
ῬΤΠδῦ νυ ἰοἢ 15 οοπβοογαῖοα τὸ τη, ΡΟ]οΙ 9, ν ἢν 
δηὰ οπεγοὶγ, τὸ ασοά. Ζ7λὲς ἐδ ἐλ γ)γβὲ σγὸ οἱ ὁ ἢὶ8 
υοῦ. Φορπι μα 5 ονογβονῖηρ ποᾶγῖ ΚΠΟΝ 8 ποῖ 
Ὑὖδῖ ἴο σοηδοογαῖο. Ηδ ἔδοϊβ ταῦ ποις 5 δι}Ὲ- 
Βείοην ἴο Ὀ6 ρῥγοεθητοά ἰοὸ αοὰ. Βιυΐ 8}} τΐη 58 8 γα 
Βιυυ)οος το (ἀοὰ᾿β ἀΐβροβα]. ἸὙΠπογοίυγθ, ὙΥ]ΆΪΟΥΟΥ 
ΘΟμ68 ἴΌγ ΟΥ̓Υ [6 {Πγο5}014 οὗὨ ἢἰ8. ἤσιι56 ἴὸ 
Ἰηροῖῦ δἷπι, ποῖ 6 ΓΟ ΓΏ 5. Υἱοϊογίουϑ, -- 10 8}}4}} 
Ὀ6 ἴον οὐ. Ηὸ ν}}} αν ἢὸ ματὺ ἰῃ ἰτ. Βγ [ἢ ϊ5 
ἢτθι ρτουπαᾷ οἵ τ8ὸ νον’, 118 ΔΗΔΙΟΡΥῪ τὶ τ Ππολῖη θη 
ΠΔΓΓΔΙΪνΟΘ 18 δ0Ὸ ἃν ἰΠπηϊῖοα, πΔὺ [Π6ΓῸ 18 ὮΟΓῸ πὸ 
ΑΚ οἵ ἃ 88. .Π[ς6 ἴο σομ 55 οὗ }υδῖ τπ6 “ἔχϑί ὁ νν ΠΟ Πὶ 
[ὸ πιϑοῖβ, δηὰ τπὸ ἤγβὲ αἰοπθ. ΝῸΓ 16 1ξ ΠΘΟΟΒΒΆΤΥ 

ἴ0 δϑϑιιπιθ {πῶ ΝΣ ΣΝ ΤΊ, ὁ θας τυ ΐς 
δορί ἔοσιη,᾽" τατιϑὲ θ6 ὑηογβίοοα ἴο Ἰηθ8ῃ ΟΠ]Υ͂ ὁπ6 
Ῥογβοπ, [Ὁ 18 88 {{π||6 ὨΘΟΟΒΒΑΓΥ͂ 88 ἴπᾶὺ ἰη Ναμι. 
ΧχΧΧ. ὃ (2), ΒΕΓ γόνγϑ ΓΙῸ γουῖοα οὗ, [Π6 νον 5 

ΤΟΘΏΪΔΙΥ οἵ ϑοσασίυθ. Βεσί θυ 8 ἀδοίδίοῃ [ὉΓ δῺὮ δοῖυδὶ 
δου θεΐδι ἀθαίῃ, ΣΠΏΔΥῪ ΡῥτΟ Δ ὈΪΥ Ὀ0 ὀχρίαἰηϑα ὈΥ 89 δυρροκὶ- 
ἔοη ἐμαὶ Ὠ6 αἰὰ ηοἱ νον ἐῃῆφθ ἰγδαηβδοιίίου ἔγϑυϊν διὰ [ηΔ6- 
Ῥουάοηιγ, Ὀσὲ ΟἿ ΜΝ Δ σείογθμοσο ἴο ἴμ6 ΟρἰπίοὨΒ οἵἁ ΟΥΟΣΒ, 
8 ὑγτοσοοίης οὗ ἴοο ἡγεαιιθαῖ ΟοςσγΤΘῦςΘ. 

1 Οἵ, Θοτλασά, Αμρεγίεϑοηδ ρτίεελ. γαϑειϑεγπαϊάε, 1, 180, 
166. 

2 ΥΒΙςἢ 5 (0 ἀοεϊδῖτο ρμοΐπξ ἴῃ τῆ Ἰοζοθ δ ΘΟὨΟΟΡΩΪΩ 
Ἰδοπιθηθυβ, δ ἰοϊὰ ὉΥ ϑογνυίαβ, δηὰ Αἰοχδηάογ, πε τοὶ αὐδὰ 
Ὀνγ αϊοτίυ 8 ΜΙ δτίπιυδ (ΥἹ}. 8; οὗ. Ππὶν ἀγι οῖο ἰη Ηογεος, Υἱ. 
412). ΤΪδ Δ1|80 13 [9 ἴυγηὴρς Ροϊοϊ ἴῃ αὶ βουῖθβ οὗὨ ἰμὔου, 68- 
Ῥϑοίδ!ν Οοττθδῃ, ροριυδὺ ἴδιθ5, ἰὼ ἩΒΙοἢ {πὸ “γα "15 οὶ 
80 τηῦο ἤγουν ῥγογακϑὰ ἴο, 85 ἀοιηβυιάθα Ὀγ, τη θπιοῦ 
Ῥονον πο, ἰοῦ ἰμδὺ ῥγίοθ, 88 βυαρρογίιἃὰ οὐ ἀοἸἑ νοτεὰ πὸ 

ὍΒῸ ΜΕΙΤ, “ἴμδὲ τὶς Ῥγοοοδάθι οὐ οἵὨ δἷ5 
τα, ταιιδῖ πλθλη οη6 ννογὰ. ὍΤΠὸ ρδτγιϊοῖρ]ς ἰ5 ἴῃ 
16 δ πε δ ὺ οἡ δοοοῦηῖ ΟὗὨ 115 ποῦ ΓΑ] εἰρη οιτίοπ, 
μἷπ ἰη ἀπ 6 Π 655 ἰπ τη 6 ΡΘΟΆΠΑΥ σπαγαοῖογί τὶς οὗ 
1η6 νοῖνε ἰοστηι δ. Εχαδὶν ἱπάοῆπιο 18 τὴ πιοϑη- 

ἰῃν οὔ τμ νεγὺ ΝΥΝ (“6 σορίῖ ἕοστα ᾽)}), ΠΙ͂ΟΝ τυϑὺ θ6 
564 οὗ ροΓβοηϑ δηῃὰ {πϊηρβ, πθη Δπα δῃ}πι4}5 (εἶ. 
ἄτη. ἴχ. 10). Βυτιμο οοολϑβίοη οὔ εἶ νον ΒΏΟΥΒ 830 
δὲ ΦορΒιΠΔῃ πλιδῖ ἤανα του ρ ἢ οἵ ρόγβΟῊΣ ἃ5 οὐτ- 
πςν ἤστἢ ἴὸ τηοοῖ Ηἷπλ, ΑἹ 8}} ουδῃηδβ, ἢδ σδπηοῖ ἤδΥΘ 
τβοῦρἢ {πᾶῦ ᾿γϑοΐβοῖν ἃ Ἰδτ Ὁ ΟΥ Δἢ ΟΧ ὑγου ἃ ΘΟΠῚ6 
[οσιλι ἔγοπι ἢΪ8 ἀ0018 ἴο πιοοὶ πἰπι. Νοισιτῇ ταηἀΐην 
1Π6 Ὀγοβά ἢ ΟὔΤΠ6 νονν, ποῦν πα ηα την Α]Ϊ ἴτε Ἰη1.ῇ- 
6 Π 688, τ Ὠίοἢ 16 Ἰο, 88. ἴτ γγοῦο, τὸ "6 ΠΠ1ο οἱ 
υγ ἀοὰ Ἰηϊπηβο) , ἐπ οἰ οἔταίη τηϑῖ μανα τπουύρῆτῖ 
οὗ μεγβοπᾷ σΟτη σ᾽ ἴο πιοοῖ ἢΪπὶ ; [ῸΓ ΤΠΟΥ͂ οοτης ἰοτιὶ 
οὔ δεοοῦηῖϊ οὗ [5 νἱοίουῦυ, δηὰ ἴον τ ΓοΆϑοη τηᾶν 
Ὀ6 σίνθη ἴὸ Οοὰ 0 μῆῖνοβ ἴπὸ {τα ΡΒ. 1]1)οα)- 
085, ἴη6. δουπάδησε οὗ ἐν ἴονὸ ἰ5 85 ὑοῦ Πα [ἐπ 85 
τηδὲ οἵ ἢ5 8:1. Α58 116 δϑ 6 δηλῖὶνζοβ ἴΠ6 ἰδἴ- 
ἴογ, ὈΥ Μ ΒΙὶοἢ Οοα 8 νἱεϊοτίουϑ τηὶρὴν Θηῖογβ ἢϊς 
Βοατῖ, 80 11{||6 ἀοοϑ ἢΐ5 ὙΟΥ βϑραᾶγαῖα δηὰ ᾿παϊτ]ά- 
18}1Ζ6 τΠ6 ΟὈ͵θοῖθ οὗ ἴῃ ἰογπιοσ. Ης ς᾽ Ὁ] δἴοβ ποῖ 
--- ταῖδοϑ Ὧ0 αἰ βου ]τῖ68 : ἩΠΔΙΘΥΟΓ ΘΟΙ68. [0 πιθοῖ 
δῖπι, τὺ Βὸ ΜΠ ργῖνο τὸ αοὰ. Βαϊ 848 βίγεὶν 88 
τις ἀοο5 ποῖ ἱποϊαάδ [πη σ8 Ὀεγοπαὰ [16 τϑπρὲ οἵ 
Ῥοββί δ]6 ΟΠ Θηοἷο8, 50 ΒΌΓΟΙΥ στχσδῖ 6 αν πὰ 
ΒΟΠΙΘ 1ΠΟῸΡ 8 88 ἴο Ἧ0 τοῖρσηϊ τηϑοῖ Ὠἰπὶ ΟἹ ἃ ΥἹο- 
᾿οοῦβ τοϊαση ἤοπιθ. Απὰ "7 Πα τῶ Ανγαγα τπδῖ 
ποῖ ΟΠΪΥ οχϑῆ δηι( ᾿ἰδ)ῦ5 τσ ϊ οΟπιθ ΟἿΣ ἴο τηϑεὶ 
Ὠἰπὶ -- Ὁ βαςῇ ἃ ᾿ἰπη Δ οη σοι] οΟΠ Γβάϊοῖ τ86 
Ὀτγοδάτῃ οὗ [μὲ νον 1{36][-- 6. τγῶϑ ΘΑΌΒΠΥ ΔΥΤΗΓΟ 
δὲ ποῖ σνογν τ ηρ νν αἰςἢ ταῖσι σοιῃθ ἕογτῃ, οοπίά 
06 οἴξετοὰ ἀρ Κ ὀχϑὴ δηὰ Ἰδπηῦϑ. 

1)ὺ6 5858 οϊηρ δὰ οη τπὸ ἔβος τπαὶ [ἢ πηθοῖ- 
ἴῃ ν᾽ 18. ΟΠ] αἴξ 48 ὁΠ6 ἰδ Κίησ ρμίασο ἰῇ ςΟη56- 
ἄθηςθ οὗ νἱοίοτγ, {Π6Γδ ἰ8 δβιισγγοπίθα, ἕογ το ὕπτ- 

το γ΄ υπάογβίδηάιης οὗ [88 νοῦν, ἃ δοεοπαὶ ροίηί οἵ 
υἷφισ, ποῦ γαῖ ΡΓΟΡΟΥ͂Υ σοηβ ἀογοά. ΦΈΡ Ὲ 1} 1} 8 ταῦ 
58. ἃ ΠΒΏΟΠΆ] Ὑ8 ἀραῖϊπδὶ Αὐθοη. ΤῊῈΘ ἔγρουίοια 
δηα τὴν 5, ΜΙ ΠΙΣἢ Πτάοὶ Βαᾶ τοοοϊνοὰ ἴτοηὶ «680- 
τϑἢ, ἅτ ἘΠΟΤΟΌΥ νἱηαϊοδιοᾶ. 116 πορο τ δίίοπδ 
Δϑουῦ [Π6 οἸ ΑΙ Ππ|5 ἴὸ σογίδίη δηἀ8, 561 ὉΡ ΟΥ̓ ΑἸηπιοῦ, 
δηα τοδιτοῦ Ὁ Φορμ τ δὴ, παν ποῖ Ὀθοη τε]διϑα ἴῃ 
γαΐη. ὍΠΟΥ ΘΧὨΙΌΙ τὴ6 Οοὰ οὗὨ Ιδβγβε] ἴῃ 15 αΌξο- 
16 στϑαῖποϑ8, ΟΥ̓ΟΡ ἀρδῖηϑιῖ ΟΠοιοϑὴ, ἴΠ6 ἴδ ]156 ἀ6- 
ἐγ οὗὨἨ τη6 Απηπιοηῖῖοϑ. ΙβγΆοὶ 845 γορεπῖρα ; δηᾶ 
ἦν 8 ποῖ ὁ6 τηδη, θα ἴπ6 ψο]6 ττῖῦς, ται 15 τορ- 
Γοβοη ἰοα ἃ8 θοϑοθοίπρ ΦΈἤονα}ν [ῸΓ Βοῖρ. Τὸ πη 
οὐ (18 οσηΐταβὲ θεΐνγθοη Φο μον δὴ δηά (ἢ ροάϑ οὗ 
τὴ6 Βαδίμοη, τῇ 6 ΠΕΡ οὗἨ ϑγδοὶ, ν᾿ δ ἢ τοϑῖβ οἢ 
[Ὡ6 ΡονοΓ πὰ {|}} οὐὗἨ δομονυδῆ, 15 τοίδιτθα τὸ ἴῃ ἃ 
ἔτοο δηὰ ᾿ἰνίηρ ψΑΥ. ΦορΒΙΒΔῃ 15 σοηγεσβϑης πὴ 
τὰς ἀἰνίπςε τοοοσὰά. Ηδ 6Ἀ}18 οὐ Ψεδόονδὶ ἰο ἀθεϊάθ 
85. ιάρα Ὀοῖνγθοη ἩΪπι56 1} ἀπὰ Απιπιοη (τογ. 37), 
ἦ8ὲ 88 π᾿ ἷβ ἀσα]ηβ ἢ πὸ Οἰ]οαα 85. Π6 8ρ- 
Ρ641}8 τὸ Ηΐπιὶ ἃ8 “ Ηρδγογ " (τοῦ. 11). Ηδ αἰῶ ΠῚ 
ψογὰ 8 “ Βείογο Φομουδῆ," δὰ (86 “ ϑρίτιτ οἵ 6ε- 
Βουδὴ " σοπιθς Ὡροη ἢ. Τ6 παπιὸ “ ΕἸΟΒΐπὶ "ἢ 

Ῥογϑοῦ ἴγοτι ποσὰ ἐἰε βδοσίδοο ἰ6 τοαυϊτοὰ. ΤὨ ἰδ τ ὅτε ἢ 

8 ὉδυΔ}}Ὺ ἐμ6 ροσγβοῦ τποδὲ Ὀοϊονϑὰ ὈῪ ὲπὶ πιο, ἴο ἷδ κτεαὶ 

τοζτοῖ, [84 πιδιὶα [6 ργουχίϑο (οὗ. ΜῸ ΠΙΘΩΒΟΙ͂, δαζεη, ΡΡ. 888, 

885. 896; ϑβοπιπιοῦ, ϑδαψέη, Ῥρ. 81, 1381). βοιποξίπιοα, ἐδ 
τ βγεῖ Πυϊλδὴ Ὀοίηρ "19 δαοοσοσδύα! ν τεθουσὰ ἔγοπι ἰδθ ἀ6Τ]} 

-ἰὐν ἴε ἴα Βὸ πο δρροατβ ἰῃ Ομτίβείδη Ἰοκεῦάα --- Ὁ ἐδ 

βαδδιϊδια οη οἵ δὴ κηΐπδὶ. [ἢ οἱο οὐ Μυ]ΘΩΒοΙ͂Γδ Ἰοξαρὰδ 

(ρ. 162, Απιπεγκ.) ἃ ἀος Ὀθοοπιθα ἴμο “ ἥτεῖ ; " 'ὰ τίριαιῈ 

Μνιλοϊοφίε, ν». 918 (εἴ. οι, δειδολε δακεπ Ῥ 411, οἵδ.) 

ἰς ἰδ βοαϊ, Νὼὸ ἀουδὲ, ἃ τυϊκύλκοη ὀχροεξοη οἵ Φορ ΔῈ 

γον, δὲ ἴα ἰηθυδηοο ποτ. [1 ἰδ, ἐποτοίοσο, ἴὩ6 πλοζὸ ἐπ- 

Ροσίδας ἴο ἐπεὶϑ τδὲ ἴω [89 τὸν Ὠοϊῃΐης (4 δα. οἷα (γε 
οπὲ “ὮὯΟ ὨΙΑΥ τθϑὲ [0 τοϊυγηΐηκ σοηᾳυθσγοτ. 
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ἰδ ποῖ πξρά, --- ἴὉΓ {π80 Α Πηπιοὴ ΠΟΙ δ᾽ 6 ΓΒ ΔΡἢΪ Δ]. 
ἴο ἀὼ Ρ»ῸΔ8 8180, -- δυιῦ ΔΙ ΤΑΥΒ τπᾶὶ ΠΒΠῚΘ Ψ πον ἴη- 
τοῖίνεϑ ἴῃ6 αἰδιϊποῖδνα (1 τἢ οὗ 15γ86], παπλοῖν, 676- 
Ββονδῆ. ΑἹ] τπγουρῇ, Φο ΡΠ Δ ἢ 18. ΤΟΡγοβοητοι 88 
(Ἀπ Πᾶν ἢ τὰ Μοβαὶς ἱπεύεο5, απὰ ἐπηυοα 
ΔΊ τῇοῖὶν δρὶ τς; δηὰ τἢἷϊ8 80 Ὀσσλυπο [66 ἢ]8- 
ἴΟΥΥ ἀθα]6 νὴ ἢ ἃ παίίοπαί ἍΆΓ Ἀβαηϊπδῖ ΑΠιποη. 
ΤῊ ΥΟΥ͂Ν 4150, Ἡ ίσἢ ΦορῃιΠΔῃ πιά ῖκοβ, 8. πιοδοϊοᾶ 
"ν το}15 σοπιγαβὶ Ὀοΐνγθοη [δ6γ86] δπαὰ Απηπιοη. 6 
{Π|ῦ05 ἀοβοθῃ θα ἔγοπὶ [κοΪὶ ἃγΓῸ οδρθοΐδ  ν ποίογίοιιβ 
ἴυγ τ1ῃ6 πδίυγο οὗἉ τποὶσ Ἰἀο]αΐτοιιθ ΟΓΒ ἢ Ρ. ΓΠ6 
δροτ ὩΔΊ Οἢ 5 Ῥγδοι θα Ὦν Αππθοῃ ἀπ Μορῦ ἴῃ 
ἴοπος οὗ Μίϊοοη (88 τὸν οδ]]16 4 Μοίεςο ἢ) δηὰ 
(ΒΟ ΟΒἢ,, δγὸ δ ΠΟΙ ΠΥ ζἈπ}}}18Ὁ ἔγοπ [ἢ 6 αι ἰϑίοτυ 
οὔ ἴπτᾶ6] πὰ οΓ 16 Κη (1 Κρβ. χὶ. 7, εἴς). ὍΤΠθ 
ϑρογ σα οὗ Πασηδὴ δεΐπιθ, ραγι συ αν ΘΠ] ἄγθη, 
ἴοσπιοὰ 84 ἰοττῖ Ὁ]6 ραγὶ οἵ 180 ]Γ πογεπὶρ. ΤῊΘ 
ναπιρα δηὰ βίδυρ ῃτογοα τποβο ῃοπὶ ἴποΥ Ἰουοί, ἴῃ 
τὌΚοη οὗἁὨ ἀενοιοῃ δηα βι ΓγοοΓ ἴἰὸ 16 ἀγοδλαοα ἀ6- 
το. ὉΠ βδῖηθ ὈΓΒΟΊΟΘΑ ΜΌΓΘ ρἜΠΟΓΔΙΥ αἰ διδοὰ 
διθοηρ τ[μῈ Ρ)ιοπιςίδη5 (εἶ. Μονογβ, 1. 802). Οη 
στεδὶ παιοηαὶ ὁσοδδίοῃβ, βυ ἢ 8.8 ὙΆΓΟΥ ΡΟΒΌ]ΘΠΟΟ, 
ῬδΙθπῖδ τουοα ἴο βδεγῆςο {πον ἙὨΠ]Π ἄγη οα [116 

ὉΠ: 8118. [1!Ἃἢ τΠ6 δοροπαὰ ΒοῸΚ οἵ Εὶπρβ 
εἰ. 1|,. 27) νγὸ δυὸ [Π6 Ὦ ΟΥΤῚὉΪ6 ΒίΟΓΥ οὗ ἴδ6 Κὶπν 

οἵ Μοαῦ, γῆο βἰδιυρηίογοά ἢ18 οἱ αϑῦ βοὴ οὐ [6 
Ὅ}}8 οὗὨ διἷβ εἴν. Ὁ μοὰΣ οηιοτὶπρ ΓἈΓΙΠΟΥ ἰητο 
τη 5 τοῦτ δ] 6 δι ρογβῦτιοπ, [η6 ΟΧρΙδηδίοι οὗ ν ἢ] ἢ 
Ὅν Μονοῖβ ἰν ποῖ ὀχ μι ϑίνο, [ἢ π8 το ἢ Ὁ 15. ΠοΟ- 
ΕΟΒΆΓῪ ἴο ΕΔΥ͂ ἴ6ΤῸ : [Ππδὶ ἴὴ6 βου ΠσοΒ ἰὺ τοαυγοα 
ΜΈΓ γοραγάθα Ὀγν [η6 Παῖΐοηβ 0 Οἴἴδτοα τῆ 6Π|, 88 
πὸ Ηρ θὲ ΘΧΡΙΟΒΒΊΟΩ οὗ ΠΘῚΤ 86] ΓΈ ΓΥΘ ΠΟΥ τὸ [Π6 
ἰάο] Ηρηοο, ἴὰ 'β ΟΩΪν ἀροὴ {πὸ ὈαοΚρτοππὰ 
οΥἉ τι}5 γγδοιῖίος, τθαῦ τη6 οἤοτίπρ οὐ 1βαας Ὁγ Αὔγα- 
δι δ δὲ τ ἀπάοιϑίοοά. ΑὈτγα απ 18 μι 
ἴο τῆς Ῥτζτοοῖ, νι θῖποῦ 6 νν1}} ΒΠΟῪ τἢ6 βΒαπιθ ἴτϑο 
δηὰ οὐϑαϊεηῦ 50 δα στοπάθυ. ΑΒ ΒοΟὴ 89 ἢ ἢ85 
ἄοης {Πδὶ, ἴἰ 18 τηδήά οἶθδὺ τῆδὲ βυςἢ βδοῆςοβ ἀοὐ 
ἀοε8 ποέ ἀδδῖγο. 
Α εἰπαλϊαῦ οοηῖγαβὶ 185. ὉΠΟΑΌΘΒΙΟΠΔΌΪΥ Θχ ἢ το α 

π τὴ6 νοῦν οὗ Ψορμθῆ δι ; οὔ͵ν, ἤδτο 116 Τεαΐδγθποο 
ἰδ Βρεςΐ Δ} Υ ἴο Απιπιοθ. Φορδιίθδα ἀρρθαγθ ὑθίοτο 
δεῦον δὴ ἢ ἀονοῦοη δηα γοδά πο 88 ἴ0 ΤΆ ΚΟ 886- 
τ ς65 ποῖ ᾿πίογίου ἴο τῆδι οὐ ποῖ ἰἀο] ἴθ γβ Ὀσαϑῖ 
1ποτηβοῖνοβ. Ηδ Ῥχοζηΐβοθ ἴο ὑσοδοηῦ ἴὸ οὰ ᾿ἢΑΙ- 
ΟΥΟΥΓ Κ1}8}} οοτὴδ ἴο πιροῖ ἢϊπι. ἴη ἴῃ ἰοτῃ οὗ ἃ 
ΥΟΥ͂, δὰ ὙΠ} ἱπαοβηϊξα δι] 1] πο 88, ἢ ἀθο "τὸ Π8Β 
ΤΕ ἴπ6 55 ἴ0 τοβίστι Ὑπδίβοονυονῦ αοα Ὠἱπη56 1, ὃν ἢΐς 
Ῥτζον ἰἀοη ἴα] ογάθιῖη»8, 5Π|.8}} ΤηαΥκ οὐ. [1 18 ῥτὸ- 
εἴβο]γ π᾿ τμ8 ταῦ τὍΠ6 οοηϑοίοιϑ Ορροδίτοη οὗ τῇς 
τον ἴο ἴΠ6 ΔΌΟΠΪ ΠΑ ΌΪ6 βδουῆοθδ οὗ [6 Απλπιοη- 
τος ΟΧΡΥΈΒΒ6Β ἰ150.. ΤΠῸ Ὠἰρ οδὺ βο Γα θμθσβΠοη 
'6 ἀϊεραγοά ; θαι ἱπ σοπποοιίοη ὙΠ ἢ 1ϊ, [Π6 ᾿ν}}} οὗἁ 
ἀὐοὰ 15 δουρὶ εἴἴοσ. Οοά Πἰπη86 1 νν}}} ἀοιογιηη6 
πἰδὶ 15 Δοοορίαυα ἴο Ηΐπὶ; πὰ ΨΦερμῖμαῖ ΚΠΟΥ͂Β 
ἔδδι τη 15 Οοὐ [8 βαϊά : “ Υ πο τοι δὺί οοιηο 'η10 
ἴ6 ἰαπά ψηΐο Φοπονδὰ (ΠΥ αοἀ ρίνοι ἴΠο6, τθοι 
δῇ! ποῖ Ἰοᾶγῃ ἴὼ ἀο δῇδον [6 δοοπιϊπαίίοῃ δ. οὗ 
ἴποκο παιίοηϑ. ΠΟΘ 58}4}} ποῖ δ6 ἴοιιπαὰ διημοηρ 
γοῦ ΒΥ ΟΠ6 ἴπδι πιϑ κοῖἢ} 18 800) ΟΥ̓ [ι18 ἀδιιρ  ΟΓ 
ἴο Ραβ88 {πγου σῇ (Π6 ἢγο (ὙΠ ἢ γνὰ8 τῃ6 Μο]οςἢ- 
ὙΌΓΆΠΙΡ ΟὔΓΠΟ ΑἸππηοη 68) ;. ἴοΥ ΟΥ̓ΟΤΥ͂ 
οὔθ ἰπδὶ ἀοοίὰ {Π686 τῆΐπρθ, 18 8Δὴ δ-οοπἰπϑιίοη 
Ὡπίο δοδουδῇῃ ; δπὰ Ὀδόδαβα ΟΥ̓ [Π686 ΔΡΟΓΑΪΠΔΙΙΟΠΒ 
ἄστη Φεβοναὶ τὰν Οοά ἀτγῖνο ποθι οὐ ἔγοπι ὈδΐοτΘ 
166" (Ῥεῖ. χνυηΐ. 9 86). Τὸ τΠ6 οΧρῃ]είοη οὗ τ86 
παϊίοηβ ὈΥ ἀοά, ἰη ἔκνογ οἵ [5γ6], Φ ρ ΓΏΔ} 1 Ηϊπὶ- 

1 ΤΏδε ε ἰδ σαὶ ΦορθΓΠΔΉ, δὰ 6 δε ἴθ ἤοῖο οὗ ΔΚ 
διοὰ δαϊ ει, ὙΠῸ ῥγεάθοῖρ [Ὠΐα σοπίγηδὶ σἱ τὰ Αὐτοῦ πὰ ἢ- 
ἸΏδη βοοτγίθοοα, ἴῃ066 ΘΧΡΟΒΙΓΟΤΒ Ὦδτο ονϑγίοοκοι, ἯΠο, ἴῃ 
«“γυἱίο οὐ 26 Οοὐ ὙΠῸ πδϑ τὶτ εἶμ. ἀϑϑουῖθο Πα ΤΟΥ Φ6Ρ}- 
(δῇ δὲ 8 ὈΔΣΌΒΣΟΙΒ ΥΒΏΚΘΤΕΕΘΟΥ ΟἵἁἨ ἰδ. 

4 ΟἿ οχροκίο Ρυϊδ ὯὨῸ 6 δηὰ διταϊηρά ἰηίθγργοῖδ- 
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501} 7 ΤὈΥΠΠΟΥΥ Δρροαὶθά. Ὑὔοο οοποϊαάθ, ἐμογοίογο, 
τ δὲ {ΠῸ νΟΓΥ Ἰοττπι]α οὗἁ {Ππ|5 σονν, τηδθ οἡ {11 δυὸ 
οὐ νὰν ἢ Απιπιοῃ, ΟΧο 668 [6 ἰάθ8, οὗὨ ἃ ᾿λ8Π 
ΒΔ. ἔς. 

Τῆς βου βοῖαὶ βυβίοπι οὐὗἁ 5γδ0] βϑίδπαβ [τοι ῃ- 
οὐ ἴῃ τηλγκοα σοηῖγαβὶ τῇ τΠ0  ΟἈΠΑΔη 1 δ Μο- 
Ἰος ἢ βογνὶςθ. [8 αηἶπια] 58. γ ἤθ68 ΑΓῸ ἴΠ6 δρὶ ΓΙΓ118] 
Βν Π10 08 ΠΊΟΝΙ τ ΟρΡΡΟΒ08 ἴο 16 ΔΌΟΤΆΣΔΙΙΟΠ5 οὗ 
ὥβπδδη. ΤῸ βοὸ {Π|5, τ 18 ΟΠ]Υ ΠΟΟΘΒΘΒΓΥ ἴ0 ΤΟΣ 
οποα τποΓὰ ἴο [Π6 βαοτίῆςα οὐ ΑὈγαμαπι. Οοὰ 56 .8 
ἴο πἶπι: ΟΠῸΓ πῆς Ιβδδς [ὉΓ ἃ 016 ὈΌΓΗ -Οβ ΌΤΙ 

(Ὁ Ὁ); δὰ ὙΠδη ΑὈΥΘΠδῖ 8 δθουῦ ἴὸ γίνο 
Ιβδδς ὙΠΟ Υ͂ ἀρ, 8ῃ δηἰπηΔ] 18 Β δι ταἴοὰ ΓῸΥ 1.1 πὰ 

(ἀςη. χχὶϊ. 2, 10 8). ποθ {παν εἶπηο, τὸν 
(Ὀυγη οὔτ ηρ ΟΥ̓ Ν Βο]6 Ὀυτητ ογ Πρ) 18. 1ὴ6 {Ὑ0- 

Ὑ} ΄ἴθ8] δηᾷά τοομηΐοα] [ΟΥΤῚ [Ὸ0Γ δὴ δῃηΐπμαὶ βδογῆσο, 
ΒΥ τα ὈΟ] 108] οὗ ρογίοςτ ΒΌΤΤΘΠΔΟΓ δ ἢ ἃ ΘΟΠΒΟΟΓΔΠΟΙ ἴ0 

οἂ. Το οἤοτηρ8 γ᾿ ἢ ς]} τόσα τΠπ|8 ΠδΙηοα, ἸΘΓΘ 
ὙΒΟΙΪΥ σοηδιηοὰ ΟΥ̓ ἦτο. Νοιδίηρ ψ͵ὸ8 οί οὗὨ 

ποτὶ. Ηδηπορ, ρτοοΐβοὶν τιν; ἴῃ 18 8656 οἵἩ δ8ηΐ- 
ΤῊ8] βδογῆςο, ργοβοητοα ἃ βίτοηρ σοῃίγαϑῦ τ [ἢ 6 
ἙΟΓΒΠΪρ οὗἩ τπΠ6 Αἰππιοπ 68, [ὉΤ δποηρ το δα- 
ΤᾺ Π ΒΟΉ κ,8 ΜΟΥ ΟΠδΥοά ἀρ ἱπ 16 ΒΆ116 ΤΔΏΠΕΟΓΙ 88 
16 [γα 68 Οἤοτοά ΒΗ: Π18]8. 
ὙΠ οη Οἰάδοη 18 ἀϊγθοῖοα τὸ ἀοεῖσου [Π6 Δ] τὰν οὗ 

Βα], δ 18 δὲ 16 Βδτη6 τ Π)6 σοΙη Ππιδη ἀοα τὸ ΟΠῸΓ 8, 

ὈΌΠΟΟΚ 88 ἃ μοὶΪῈ Ὀυγηι-οὔευϊην (πἿν) οἢ δῃ 
ΔΙΤΑΓ ἴο Ὀ6 ογοοϊθα Ὁγ Πἰ ποῖ ὗ, δηα ἴο σΟΠΒΌΠΙΘ ἴδ 
ψᾺ ἢ τ0)6 ψοοά οὗὨ ἴπ6 ΑΒΒογδὴ (ςἢ. νἱ. 236).2 δι ἢ 

4130 ἰ8. ἴη6 ψ͵ΠΟ]6 ὈθυγηΟβουίηρ; (3), ἴο οὔενῦ 
ὙΠΙΟΝ ῬΟΥΙἰβδίοῃ 18 σίνοῃ ἴο ΜΆΠΟΘΝ, {16 ἐἈΓΠΟΥ 
οὗ δεπίβοη, ψἱποῦπὶ ΔῊΥ πιοητ 0 Ῥοὶηρ πιδάς οὗ 
1Π6 δηΐτη8) (οἰ. χὶϊ. 16). ὙῈδ ἱπβθοπες οὗ νοῦς 
Βῃΐρ ου ἰδησύαρο ἴῃ 5γδθ], Ὀσοπρλν 1 ἀθοῦὶ {Πα 

ΤῊΣ Ψ,, το οβέτ, βἰρτιϊῆθβ τὴ6 σβετίπρ οὐ απ απίπιαὶ 
τ ἰοἢ 18 ἴὸ 6 ΠΟΙ σοηῃϑατησα ἵπ {Π6 Βαογοα το. 
[τ 15. τῃογοίοσο βρη οαπτ ἀπά ἰηδῖγαςτνο, πο π ἰη 
Ψορῃτ}4}}}8 νον ψὸ πᾶ τΠ6 ΘΧΡΓΟΒβίοῃ : “11 5Π4]] 
Ὀ6 Φεμονα]}}᾿ 5, απαᾶ 1 ν}}}} μγόβοι 10 88 ἃ ὙἩ ΠΟ]6 θαΓηῖ- 

οβογίηρσ (θ Ὁ). 1π πὸ οἵδποῦ ᾿πβίαποθ ἴῃ τ] οἢ 
ἴ86 Ὀτγηρίπρ οὗ ἃ ὝΒΟ]Ὲ Ὀστη -οἰθτπρ 18 ΡΟ οὗ, 
5 τπ6 μαἀάϊοηῃαὶ ἘΧργοξδίοη, “1 8}4]} δε1ο- 
ΥᾺΠ᾿5,᾿ πιο ἀξ οὗὨ, ποῖ ὄνθῃ ἰῇ {ΠῸ ᾿πβίλῃοοϑ οὗἁ 
Αἰάσοπ απὰ Μαποδῇ, δἰτπου ἢ τμῖ5. οὐὗὁ Φορθίθλἢ 
5. ΘΠ γΟΠΟΙ ΟΡ ΟΆΠΥ δποϊοβοὶ θείσνεθη τποῖὴ. ΗΟ 
ΒΈΓΔΗΡΟΙν νοῦ Ἱὰ ἴς μανα βουπάθυ, ἢ 1 Βα Ὀεοῃ 
βϑἰὰ τὸ Οἰάθοῃ : “Τάκο τὸ ὈΜΠ]ΟΟΚ ; ἴδ 88}}} δ6- 
Ἰοῆς ἴο Φοδβοναῆ, δπὰ τοι Βῃδ)0 ργθέθηΐ 1Ὁ ΔΒ ἃ 
ψΠ0]Ὲ Ὀυγη-οὔονγίην. Εοῦ [ἢ ὈΌΠΙΟΟΚ 15 ργθβοη θά 
ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΥ [πὶ Οἰάδοπ τᾶὺ Ὀοϊοπρ το οά. [0 ἴδ 
οΠττοα, ποῖ ἴον 1Ὰ601, πὶ ῸΣ θη. [{ 18 μαοοα οη 
(Π6 «ἰῖᾶγ οὔ Οοά, [80 ὈδοΔ 56 10 18. {116 ῬΤΟΡΟΥῚΥ οὗ 
τη8ῃ.- [Ὁ 18 Τογοῖρῃ ἴὸ ἴπὸ δρί τς οὔ Β10]1.4] Ἰδῃ- 
σιαρθ δπὰ ᾿ἰἴδ τὸ βαὺ οὗὨ ἃ βεογ οἶα] ΔΠΙ πη], “ ἴ 
888}} θοΙοηρ τὸ αοα," ἴον τἴλ6 τθάβοη {πὴ τΠ6 δηϊ- 
ΠῚ8] σΟΙηθ8 ἴὸ Βοϊὰ ἃ τεϊίρίουβ σοία!οῃ ἴοὸ Οὐοά, 
ΟἿΪΥ Ὀσοοδαδθ6 ἴΐ ὈΟΪΟΏρΡΒ ἴἢ0 Ὠϊδῃ, δπὰ 18 οἴδτοα ἴῃ 
ΤῊ Δ Π᾽ 5 δοΠ ας. ΑἩ δηΐπηδ) ὈΘΙοπρίπρ τὸ αοά, ἴῃ ἃ 
το] Σ᾽ ο15 Β0η86, ΊτΠου ἐολἢ πλβεϑρ ΠΡ, 15. ἱποοη- 
οοἰναϊο. Αἷ Ἰοαβῖ, ἰῦ ξΆπποῖ 6 ροττηϊττοα ἴο Ἰ᾿ἶνο. 

Ὑ ετν ἱπιροτίδην [ῸΓ 5. 800) οῖ, 18. [π6 Ῥαβδαμθ 
πη Ἔχ. χ δ. 12,18. [0 15 1ῆσγὰ σΟΠΙΤΩΔΠοα τἢδῖ, 
ἡ Ποη [5Υ86 1 5Π4}} ἕδνα οοπιο ἰπῖο Οδμδλδπ, ΘΥΟΤῪ 

τἰσος οὐ “2 δηὰ τοῖν, δυΐ Ἰοανοθ ἴπθπὶ [0 Ὀ6 Ὁπᾶθσ- 

δἰοοά ἴῃ ἐμ εῖτ σϑυθταὶ δηὰ νι }} κονγῃ ΒΙ οὶ δεσορίδιίοῃ --- 

ἜΑΡ Ὀοΐοις Βαγὸ ἔΠ9 δΥπ00] οὗ 8 δρίσί [Δ] ἐσχατῃ, τ 8110 

γοῦ 1 ᾿ζῆοτγοα δ 54] βδουῖβοοθ δ {Π{{|0 88 ἀοοδ ΓἼὩϊ, 860 
Ῥε. ".. 21 (9). 
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ἤτϑινοτη 514}} Ὀ6 βδοὲ ἀραγῖ πηϊὸ σεμονδῆ, Ὀοῖῃ 
ἴὴ6 β θη ημ8 οὗὁὨἨ ΘΥ̓ΟΥΥ Ὀοδϑὶ “  ἢ τπου 881" 

ΟΝ ΓΤ ΠἸἼΡῈ), δὰ πο ἤγβίιθοτη οὗ πδη. ΤΈΘ 
ἢγρι! ηρ οἵ βίο ἢ απ πη4}9 848 σαηποῖ ὑὉὈ6 οἴδεγοα, [ῃ6 
8.55, [ὉΓ ἰπβίδποο, ἰβ ἴὸ Ὀ6 τοἀροπιοά υἱτἢ ΠΔΟΏΘΥ ; 
ΟΥ, ᾿ἢ 10 ΟΥ̓ ΠοΥ ἄο ποῖ Ἡΐδὴ ἴὸ τοάθοπι ἰδ, ἢ6 πηθδῖ 
ΜΚ} ᾿. ΤΏ ἤγεθούη οὗ πδη, ΠΟΎΘΥΘΥ, τηϑὺ ὉΘ 
γοἀοοιηοὰ. ὍΤῆδ ἤγβί ΟΠ ΔΗ Π8] ἰδ ΤΩΟΥΘΟΥΘΥ δβαὶ 
δρατὶ ἴογ Οοἀ ΟὨΪΥ Οἢ δοοουηῖ οὗ 8}, 118 ΟΥΤΙΘΓ. 

15. Βα Ὀ5 τ τα ΠΟ ΠΆΤΥ “ Ὀοϊοπίης ἰο αοά;,᾽" ἰξ οδῃ 
ΟἸΪΥ͂ τοργοβοηῦ ἰῃ ἀθδίῃ. Ηδηοθ [6 ΘΧρΓοβϑίοῃ, 
“0 Βὴ8}} θεϊοηρ ἴο αοα,᾿" ἱδ ποσοῦ πδοὰ οἵ δῃϊπλ8}8, 
Ὀὰΐ {ΠΟΥ τὸ βαϊά τὸ ὑ6 “οεγοάὰ." οἷ τ Ἤοοη- 
γΆΓΥ, 1ῦ ΘΔ ὕθ Ἀρρ[ 1] ἃ ΟὨ]Υ ἴο πιιπιδῃ Ὀοῖημ8 ; “ Β6 
ΒΒΑΙ ὈοΙοηρ ἴο ἀοά;,᾽ 5114}} Ἰῖνα ἴον ἀοά, οδηδείουβ 
οὗὨ διἷ8 ουῃ ἔγοο ν}}} δπὰ οὗ [6 ἀϊνίπθ ϑρίτιε, τ ῖς ἢ 
ἙΟΠϑβοϊοση 635 ἰ8 π δηϊηρ ἰπ δηΐπι8}]8β. δου ρίαγο 
ἰτ5 6} γίνοβ Π|8 οχρίαπαίίοη, Νυπι. 111. 12, τυ ΠΟτῸ 
ἧς ἰϑ β4:1ἀ : “Βομοϊά, [ πανο ταί ἴπ6 Ἰοντῖοβ ΤΠ 
ΒΙΏΟΠ; [6 50}8 οὗὨ ϑτγβοὶ, ἰπβίοδα οὗὨ 411 τ9 ἢγϑι- 

Ὅοτπ; τβεγοίογο, ἴθ 1ενἰῖο8 θοοπς ἴο πιὸ (7 

ὩΛΥΟΠΙ νὉ).» ΤΙς υτὲ8 Ὀοϊοηρς ἴο ἀοὰ ἴον 4]] 
Ιβγ88] πγοῦρ {πεῖν ἐμὲ; τι6 πσβίςθοτῃ οὗ δῃΐπι8]8, 
τπγουρῇ τη θῖν βδογ βοὶα] ἀθαίῃ. Αοοογάϊηρ!γ, Ηδη- 
ΠΔἢ 8180, ΠΟ 5116 ΤΏ Κ68 ΠΟΙ ΥΟΥ ἴο (Δα, ΒΑΥΒ, 
ἴΠδι ἰἔ ἃ δοη ὕὉὈ6 σταηϊδα ἢον, 8Π6 Μ|}} γίνε ἷπὶ πη ῖῸ 
ειονδῇ ; δπά ἢ 806 Ὀτίηνβ εἷπὶ ἴ0 {Π6 [Ἀ ὈΟΓΠδ- 

εἶθ, ἐμαῖς Ὧθ 8“ 1ὲπὲ απίο δεβονα {ΓΤΊ ΓΤ πολ, 
1 ὅδ. ἱ. 28) δ5 Ἰοῃρ 88 ἢ Ἰένϑι ἢ. 

ἯΤα γφογοοῖνο, 1πογοΐογο, {ὑπαὶ ἴῃ τῆς ποτὰ οὗ 
Φορμ μα, “ ἴς 58.8}} 06 Ψεπονα Β, δηὰ 1 ν»|}} ῥσθ- [ς 
βοηϊΐ ἰζ δ ἃ 016 Ὀυγι-οὔοτγίηρ," [ἢθγο σδὴ 6 πὸ 
Τηοτὸ δυο ορΥ. Το ἵνο οἰδι868 ἀ0 πὸΐ οοἰποίάς 

Μ.Π᾽ ΠΙΘΒΡΙΩ, 1Π6Υ Ἄοἀπποὶ βίδῃά ἴμ6 ὁπ ἴ0γ [6 
ΟἾΠΟΓ. 

1τ 18 ΠΟΟΟΒΒΑγΥ, ΒΟΎΟΥΘΟΓ, ἴο διύθηα ἴο δύ σύ ψογὰ 
ΟΥ̓ {Π||9 ΧΟΙΊΔΓΚΑΌΪΕ νοῦθο. ΕῸΓ ἴΠ6 νΟῪ 8 ἃ σοῃ- 
ἰγϑεῖ, ΟΥΘΕῪ ροϊῃϊ οὗὨ νυ] ἢ Ἀ88 105 ἱπιροτίαιιοο, δηὰ 
ἴῃ ἢ] ἢ ποῖ ΟΠΙΥ͂ ὁπ6 Ὀοίπρ ἰ6 (Βουσπῖ οὗ, θὰῖ ἴῃ 
ψ σὴ 4}} ογοδῦιιγοβ, Πα πηδὴ ὈοδΐΠρ 8 85 γ}}} ἃ8 Ὀγαϊῖο 
θοαβίϑ, ἴῃ6 (Ὁ ΟΥ̓ ἴ|6 ἸΏΔΠΥ, δῖ ΤΥ σοπο τ ἢ 
ἴο τηορὲ ΦορῃτΒῆ, δ΄ ἱποϊαἀοά, δηἀὰ ἐδοῦ 18. οοη- 
Βοογαῖοα ἃ8 ἢἷβ8 Κὶπὰ ροϑύτη]δ. ΤῈ νοῦν Βροῦκβ οὗ 
Ὑν ΠΑ ΙΒΟΘΥΘΓ σΟΠΊΘΙἢ Ἰοτιῇ “οὐ οὗὨ (Π ἀοοΥὰ οἵ τὴν 
Που86." ΜδϑπΥ͂ Μ}}}}] οοηϊο ἴο πιϑοῖ μὲπι, θυ Π6 οδη 
ΟΥΟΥ οὐἷγ οὗ ἵπδῦ νν ἢ [5 ἢἷπ; ονοῦ [Π6 τοδὶ Π6 
[48 ΠΟ ρόνοῦ οὗ ἀἰθϑροβίοη. Ηἷδ Ῥγοιαἶβο οχίοηβ 
ἴο νη81 σοπη68 οὐδ οὗ 8 ονὴ ἤουβ6; ἀιὰ ποῖ ῖὸ 
δηγὶηρ τὺ οοπλοβ δοοἀοῃς} } γ, ὑπὲ τὸ νι δεῖ 
ΘΟΠΊ68 “10 πιοοῖ ἢϊπι." [Ὁ τηυδῖῇ σΟΙη6 ἔτ [ῸΓ [6 
ἀθὸοα οἵ γοοοϊ νης ἢ. Βαϊ ονϑη ἤδη, ἴΠ6 νον 

πιο δίηαϊπο ΟἿἿΥ ἤθη π6 τοϊαγηβ οτουηοα 

τ νἱούοτΥ ἀπά βαϊνδιίοη (ἢ -ὔ3), διὰ {παϊ, ποῖ 
ΟΥ̓Δ ΒΗΥ͂ ΔηΠ ΘΥ̓ΘΙῪ ἴο6, Ὀῖ ΟΥΟΓ Απιπιοπ. [ΤΕ ἐλμα 
[6 Ὀ6 ροτγτηοἀ ἴο τοίιτη, πο ἩὙΠΔΙΘΥΘΓ πηδοϑῖβ 
τη ““888}} Ὀ6 Φοθου Β, πὰ μα Ὑν}1}} ργοβοηϊ ἐΐ 68 
ἃ ἢ ο]6 Ὀατγης οὔντίην," 
ΤῊ Ργοπιῖθθ πιιϑὺ ΓΩΟΟΒΒΑΓΥ Ὀ6 ΘΧΡρτοβϑοὰ σ 11} 

(Π6΄ στοιλῖοδὶ ἀχασι πο, ΤῊΪ8 ψγὰ8 ἀδιηδηάοα ὈΥ 
[86 τοαχτϊγοπιοηΐ οὗὁἨ [86 ἰανῦ, τὶ Ὧ6 ὙΠῸ ΤΠΔΚΟΒ 8 
ΥΟῪ “5}8}} Κοορ δηὰ ρογίοττῃ ἴπαὶ ὙΠΟ ἢ 8 ΡΌΠ6 
ουῖ οὗ Ὠἷβ ᾿ΐρ8, Ἔνθ 88 ἢ γοννβά ᾿᾿ (θαι, χχὶϊ!. 34 
[23] ; Ναπι. χχχ. 3). Ηδὰ Φορῃίπδῃ τπουρ Ὁ ΟὨΪΥ 
οὗ δπὶπιαὶβ, ἢ6 νου ά τηογοὶν ἤανὸ δπιρὶ ογοὰ 16 
Τουταα]α ι18118] ἴῃ ΒΟ, (8868 --- “δηὰ 1 ν1}} Ῥγοβϑῃς 
ς ἀπο 1Π06 88 ἃ ὙΠΟ01]9 Ὀυγηνοδογηρ. [τ που]ὰ 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 00 6Ε8. 

ποῦ αῦὸ Ὀδοη βυδιοίοπιὶ ἴὸ ἢανὸ 881}, ““ ἰτ δ8}4]} 
δείοπρ τὸ δεβονδῖ," Ὀθοδιιδα ἢ δηἶπι4] ὈΘΙΟῚ ΡΒ [0 
ἀοὰ ἴῃ. τϊ8 86ηὴ86 ΟὨΪΥ ἤθη βδογ βορὰ [ῸΥ τηοπΠ. 
Ῥχγϑυίξοῖν (ἴθ ἰηβογιίοη οὔ ἴὸ νογάβ, “τ δ8}1]} 
θαϊοῦς ἴο Ψεδμονδδ," ῥσγούθβ, (πογοίοσγο, μας ΒῸ 
του 4150 οἵ Βαπιδὴ Ὀοΐσε. ΤΠ6 ζΘΠΟΓΒΑΙΠΥ 
ἀπ ὈγοΘαΙ οὗ [6 νΟῪ πιακοβ Ὀοὶδ ΟἸαυδο8 Ὠθοδε- 
ΔΆΤΥ, δίποθ οἰἴποῦ ομ6 δ᾽οηθ ψοῦ]ὰἁ ποῖ μᾶνθ οὐγ- 
ογρα θοτὴ θη δηα δηΐη)818β. ΤΠ ἢγβιὶ τὴὴῶϑ 1η8}- 
πὴ: ἴο αηἰπδὶβ, [η6 βοοοηὰ ἴο πυϊηδη ὈοΙΏρβ. 
οἷ θείης υϑοά, 16 ὁη6 δχρίδἰῃβ δηὰ 11 π|}18 1} 

οἴδοσ. Τδα τηδίῃ εδἴσγοϑβ [68 Οἢ [86 ᾿ψοσ 8, “ἴτ 8} 
ὈδΙοηρ ἴο Φεβονδα," ἴοτ ᾿πογοῖπ 8 βυσροβῖοα τὸ 

υηὰ οὗἩ 6 νον. “ΓΙΟΥ͂ 4180 βιδπὰ ὅγε. Ὑ ΈΓο 
πἀπλδὴ Ὀδίηρϑ ἰῃ αποδίοη ὃ ἤδη τς ὅγϑι οἰδυβενγθηῖ 

ἱπῖο ἔπ]|} ορογδιίίοη; δὰ ἴ[ἢ6 βοοοηὰ ἰδυρῆϊ ἴΠδὲ 8 
|| ““ Βοϊοηρίηρ ἴἢο ἀοά " πιυϑὲ Ὀ6 ὁΠ6 88 {ἘΠῚ νπτἢ- 
ἄγανστ ἔγοπι [818 δα σίῃ]γ [ΠΠ8 865 ἰδ [86 Βδουῆς!4)] Υἱὸ- 
ἔπι ποῖ το θοπιθὴ δοςογάϊπρ ἴο ἰᾶνν; ψὑ 116 (πὰ ἢγοι 
{ἰπ|ϊῖϑὰ πὸ βοοοπά, ΟΥ̓ ἱππιηδίϊηρ τπδὲ 8 απιδη 
θεΐηρ ποοὰ ποῦ ὈῸ βεί 4} ν οἴςτεοα ὑρ, 845 ἴῃο Ἰοιῖοῦ 
οὗ [Ππ6 μτοπλΐβϑα βοοπηθὰ ἴο0 γοηθῖγο, θὲ τρδῖὶ 186 1π|- 
Ῥογίδηι ροϊηΐ ἰβ τμδῖ Ὁ ὈΘΙοηρ’ τ ΒΟἾγΥ ἴο αοά. 

Οοὰ ἀοπιδηᾶβ πο γοῦγθ. [1 8 ὯΟ 5ἷη, νεΐθπ ΠΟΠΘ 
δΙῸ δήθ. Βιυῖ ΒΟ οπ6 8.5 Ὀδρη πιϑ6, ἰδ τηυϑι 
06 Καρῖ. Φορμίθδῃ οὐδ τΠ6 νἱοΐοτυ : σοα ἀοδ5 
ἘΠῚ ; δῃά 186 ἰγγίπρ' ΠΟῸΓ ΒΟῸῚ ΘΟΠλ65 ἴῃ τὶς ἢ 
δ οΡὈ ΔῈ πασδὺ ἀο δ18. Βιιῖ, 86 ἰῃ Ὀαις, 80 ἴῃ [86 
ποῦν οὗ ῥγίγαϊο ἀἰβίγοϑβ, ἢὮθΘ ἀρργουθϑ ιἰπιδοὶΐ, δηὰ 
ὈΠΌΠΡΗΒ, ΔΙ θοὲῦ τὴ} 6 ΑΓΒ. 

ΒΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Φορηι 8 ἰ8 ἀθορῚῪ ἱταργεββοά στ [86 ΘΧΊΓΔΑΟΙ- 
ΑἸΠΑΓΥ πδίαγο οὗ ἴπ6 68}} 6 [88 τϑοοϊγοα. ΕΓ 
ἐν ἰδ ΟὨΪΥ͂ ὈδοΔιι86 6 18 Βαπῦϊο, ταὶ 6 18 ς81164. 
Οἰάρφοπ, ᾿π ἷ8 51}. Θβατηδῦθ οὗ ᾿ιϊπηβοὶ , 455 οὗ 
Οοά ἴο δ οΥ ᾿ὖτῃ Γηϊγβου Ο..8 βρη ΟἹ 5πΟὴ Οὐ] εῖδ 
88 6 ροϊηῖβ οἵ. Φορμμδἢ, τοραγάϊηρ ἴδ6 ὑπάοτ- 
(ΑΚ ηρ 88 ργοδῖ δηαὰ ἢ 561} 85 βι}8}}, τουἹὰ ἕαίη 
ξῖνο ἴ αοἀ π]ιδίονον Ηδ Ὠ}".5617 5}84}} οἱοςῖ. Ηἰϑ3 
ΥΟΥ 8 [86 οἴἶκρτγιης οὗ [ιἷ8 Βα 1 γ. [Ὁ ἰδ ῥγοβθοὰ 
ουα οἵ πἴπι ὈΥ ἔπ ΟΧΊΓΔΟΓΑΪΔΓΣΥ ΘΔ] πρ τ πϊοῖ ἰ8 
ἰπηροβοά προὸη δίῃ. ΗΪ8 ἴον νδ] δα Ὠοί μη 50 
Ὠίρσαϊγ, τπδὲ ἢ6 Βῃοι]ά πος ᾿ϑαᾶνα ἰϊ ἴοὸ (Φοὰ τὸ ἀροίάς 
δῦ 58.4}} 06 ρίνοη ὑρ; Ὀαΐ [6 ν}]} οὗἨ ἀοὰ οἴϊοη 
δο68 ΒΟΓΟΙΥῪ ἀραϊηϑὲ [16 ΠΘΑΓῖ, 

80. Αδαρ Υ, αἰ8ο, ἀθῈ8 ΘΥΟΤΥ γα] Βαπ)Ὁ]6 πιδῃ 
ἴ66] ἢΪ9 σ4]}Πηρ 88 ΟΠ τβιΐδη δηὰ 85 οἰτίσοη. “πὸ ς 
ἀϊδῆσυ!ο το 6 6 Ο τ βιίδη,᾽᾿ βαγβ [6 Ὠθαγί, ὑοστ Πα 
Αἴ ἰτ86 1, Απά γοῖ, (Ὃν ἢϊπὶ ν᾿ ἢο μδ8 θδδη τοὐθοιηθά 
τἰγουρῇ Ῥοηϊΐοποο δηά ἔδιτῃ, ἰτ 18 80 δαϑγ. δ 
ΟὨΪγ. νου] ρσὶνο 41}, πο Κηον τἰἢδὲ πὸ πικυβί το- 
οοῖνο 811. Βυῖ [Π6 Ἰονὰ οὗ 186 δου] διαὶ ρῖνοθ 1 ροἱ ἢ 
ὍΡ, ἰβ δΒΙΓΟΠΡΕΟΡ (Π8ῃ ἰ8 οὐ βίσοιιστη. Νὸ ἵἴπι|8 
ΥΟΥ͂ 8 Πιδθ ἴ0 ἴδ Γοτὰ πὲ Βοῦῖὶ βοἰ ξοτγαοϊῆχίοη, 
Οοά᾿ δ ΨΑΥΒ ΤῸ ἱῃοοπηργοβοηδῖῦ]6. ΒΟ Η 
ἴονεβ, Ηδ οἰιδϑίβηβ. 8 δτὰ τοδὰγν ἴὸ γίνε Ηΐπι 
δνογυτῃίην ; δὰ ψπΠοη΄ Ηθ ἐ8ξθβ, το σοορ. ἃ 
ὈγτΌΚοη Ὠροαγί 18 ΠιοῦΘ ῥ᾽ θαβίηρ ἴὸ Ηἰΐπι ἐδλη 5δεγ- 
ἔσθ Νο Ῥαββίοπ, πὸ ]. ᾿ 
ΘΟΕΒΙΑΟΗ : ΤΠὸ ἀοαῖρη οΥὨ εἰι18 ΠΒΙΟΤΥ (οΟηοοΠι- 

ἱπρ' [86 ΝΟΥ) 8. ποῖ 80 πῆ ΓΟ ἢ 10 86εῖ (τὰ τθο πιΐθ- 
688 οὗ ἴΠ6 Βρθ,-: ΟΥΎ 6 ἀΔΙΠΡΌΓΒ ΟΥὗὁὨἁ ΓΆΞΙΙΥ τηδάθ 
ΡνΟὟΤΒ, 88 ΓΑΙΠΟΥ ἴο Βῆονν Ποῦ [ΕΓᾺ6] τΔ8Β βανοὶ ΠῸΠιὶ 
118 Θῃθιηΐθθ Ὀγ [}6 ἔδι "ἢ οὗ ΖορμμΔῃ, δηὰ ΠΟΥ͂ ἴδ0 
ΒΟΥ Ϊοα οὗ {Π6 ἔστ Οοἂ νὰ γεβίογοα ππάεγ [Π9 
μιοαυΐοϑὶ βδοσίῆοοθ οὗ ἴδο ἔα (Η[]. ' 



. ΟΒΑΡΤΕΒ 

Περλελαῖ, τοίιιγΐης υἱοξογτοιιδῖῃ, ἐδ πιοέ ὃν ἀΐδ ἀαμσλίοτ. 
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7ΤὴῪ ζυϊἰηπιοηέ ὁ ἀΐδ υοισ. 

ΟἜΑΡΤΕΕ ΧΙ. 84-40. 

84 
[ΔΓ σϑιθ [ΘΟτ168] ουὖ ἴο τηθϑύ πἷπ τ ἢ 

ϑὅ ΟΠΙΥ͂ Ο}]4 ; αβίάθ μδὺ  ἢ6 μια πϑῖτΠ 6 Ὁ 

᾿Ἀπάὰ ορμιθδη απο Ὁ Μίζροι [ΜΊΖΡΔἢ 7 ὑπο ᾿ἷ8 βουδθ, δῃὰ ὈΘΠΟ]ά, ᾿ΐ8 ἀν ἢ 
πλῦτο]8 δηα τι ἀδησ68 : δπα 56 Ἰτσαξ ἠῆῇΆ8 
ΒΟῺ ΠΟΙ ἀδυρηίοσ. Ἀπά ἰὕ οδπὶθ 0 ΡΆ88, 

ὙΒΘῺ Πα βᾶνν ΠΟΙ, ἰμαΐ ἢ6 γϑῃὺ εἶθ οί μ68, δηά 8414, 4.143, γᾺΥ ἀδυρμίον (ποὺ ἢδδί 
Ὀχουρῆς [(λοὰ Ὀτγίηρ 6807 ᾿η6 ὙΘΓῪ ἰονν, δὰ πο 8. οπ6 οὗἩ ἰμϑῖὰ [16 ΟὨ]Υ 016] 3 
1πα ἰγοῦ} ]6 [81οὐ 6 1}}} τη6 : ἴον 1 βᾶνθ ὀρϑῃηθαᾶ ταῦ τποατ αηΐο {μ6 1,οτὰ [96 Πονδ}], 

86 δπᾶ 1 οδῃποῦ ρὸ 80 κ. Απᾶ 886 βαϊά υπΐο μῖπι, ΜΥ {πο σ, ὑῦ 
[μΑ80 μοι} ορϑηθα (ΒΥ πιουίμ απο (μ6 Ιογὰ [Φομονδ], [θη 

οπχϊ : 1] ἴῃουὺ ᾿ιαβὲ 
ἀο ἴ΄ο τη6 δοοοσαϊηρ 

ἴο ἐμαὶ ]οἢ} Βα ργοοθοάθα ουῦ οὗ [Πγ πιουῃ ; ΤΟταβλ ἢ 88 {π6 Τωοτὰ [Φ9680- 
γΔ}} Πδίἢ ἰβίζθη ὅ νϑηρϑᾶηοθ [0Γ [866 οὗἨ ΠΪΠ6 ΘΠΘπηῖ68, δυθη οὗἨἁ {π6 ΟΠ] ΓΘ α [8018] 

97 οὗ Αἴημηοῃ. Απά 886 βαϊα πηΐο δ ὺ ἔδίλον, [μοῦ 1118 (Ὠἰηρ 06 ἀἄοπθ ἴον [[0] πιθ: 
1,6 τὴϑ ΔΙΟηΘ ὑχὸ τροῃί8, ὑπᾶῦ 1 ΙΩΔῪ 5Ὸ ὉΡ δῃὰ ἀοόνῃ [ΤὩΔΥῪ ΡῸ δηῃὰ Ἂἀθβοθῃα7 
ὉΡΟῺ [86 πηουηίδίηβ, ἀπ Ὀονγαὶ! [660 ΟΥ̓ΘΡ] ΤΑΥ͂ νἱΓρΊἰΐγ, 1 δμα τὰγ 16 ]]οὐγ8 [οπλ- 

ὃ8 ρϑδηῃϊοῃβ]. Απὰ δε βαϊά, ἄο. ἀπά ἢδ βθηῦ Β6Γ ΑΌΔΥ [ἀἰβιηϊββοα 65} 7.07 ὕνο 
ΤΠ ΟΠ 5 : 83ηἃ 886 σσϑηΐῦ ΨΠῈ ΠΟΙ σοϊηρδηίομβ, Ἀπα Ὀονγαὶϊθα [πγορὺ οὐϑῦ] ΠΡ νἱγ- 

89 ρἰπιν ὑροη {Ππ6 τηουῃίδί 8. Αμάὰ [ὑ σϑηθ [0 Ρ888 δ' (6 ϑῃὰα οὗ ἔσο τηοῃί8, ὑΠπαὺ 
Β86 τοίυγηθα πηΐοὸ Π6Ρ ἔλίμον, σγῃο ἀἰὰ τυ} ἢΘΡ ἀσοογαϊπρ ἴο ᾿ἷβ νοῦ πὩ]Οἢ ἢ Παή 

40 νονγρὰ : δηᾶ 5886 Κῆϑθῦ πο ἵδη. Απά τ 88 [ὈΘΟΔΙῺ6]} ἃ συβίοιῃη ἴῃ [8Γ86], 7 λαΐ 
{π6 ἀδιρ ἴθ β οὗ ΙΒγᾺ 6] τυθηῦ ὙΘΔΓΥ (0 Ἰαπηθηῦ [ ρΓ8186} [86 ἀδυρηοσ οὗ Φαρη δῇ 
186 ΟἸ]Θδα 6 ἔθ ἀλγ8 ἴῃ ἃ [[1|6] γϑϑγ. 

ΤΈΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 Ὑον. 34. --Ἶ Ὁ, ὧν ΓΊΞ.ΩΘ, Ὀοοαῦθο [86 Ὡδαϊταὶ σοποσρίίοῃ “ ο8114 " Βοαδίβ θαίοσθ ἔδο ψτϊροσ᾽ 8 ταϊπιὰ, οἵ. Βοῦ- 

ἴδεδιι. Ὑπὸ οχρίδηδίίοῃ οὐὁἨ ἤΣ ΩΦ ὉΥ ἐ 86.) ἱπιρὶ γἱης (Βδὺ “ορμίδδα, ἐπουσὰ 86 πιδὰ πὸ οἶος ἃ οὐ ΒΪ8 ον, μδὰ 

δῖερ-“ὨΠάσϑῃ, που]ά, 88 Βουίμβοδα ΒΔΥ͂Β, ὍΘ “ὁ ὉΠ ΥΟΣΓΏΥ Οὗ τὩθο 0Ώ.,᾽" ΝΕΙῸ ἰδ Ὡοξ διρκοδβίοα ἴπ ἐΠ6 τοδνκίῃ οὗὁ ἐμο ΒΟΥ, 

[ἃ Υεσ. 88. --- 3.3 ΓΗ ταϊσας ὃὈ6 τοπιάοτοά : "Γἰοὰ δεὲ διποῦς ἔλοδο πῖῸ δος τη. Βὺὲ ἐμο ἢ ἰδ ῥχοῦ- 

ΔῸΪΥγ (880 5Βο-τα]|1οἱ Ἢ εἰϑοπέϊα ([Κ 611), αινὰ δἰ ΡΥ δδογῖθοδ [89 ομδγδοίοσιδείο οὔ ἃ οἰδδα ἰο δ  ἀδρῃίοσ (οζ. ὅ65. Ογαρι. 

154. 8, 8. Ἀγ. Οδ656} 8 "ἴ ΟὨ]Υ ᾽) [6 ποῦ ὀχργοβϑοὰ ἴῃ ἐμὸ οὐχίηδ), πὲ ἰδ τόδ ν δυςχοδίδα Ὁ. ἔἸ9 οοπίζαδί οἵ ἐδ δδὰ βϑοδῦθ 

ψ Ὦ 81} (6 οἴδοξ τγοϊδίΐουιβ οὔ ἴῃ 6 τπηοιηθῃΐ. --- Τ8.] 

(8 γος. 86. -- τ, Ἐς. τ ἀοῇο,, πὲ ον ἀθηὶ γοΐθγοσιοθ ἰὸ (ἢ9 δδιη9 ποσὰ υδοὰ 08 Ὀοΐοτο : "“᾿ἀο, δἴποο Φοθονδα δι 

ἀοῃο,᾽" εὖ. [Ὧο ΟΟΙΩΓΩΘὨΙΔΙΥ. --- ΤᾺ.} 
1.64 εν. 87 --- Ὅν. 8866] τηδίκοδ ἐἢ18 οἰδιϑο τοΐοσ ἴο ἐδθ [1] Δ᾽ ππϑοϊ οὗ (86 τον, δηὰ τοηάογ: “1κοὲ (14 {πρ Ὀ6 ἀοῃ9 

Ὁπίο τῇ. ΟΥ̓ Θ᾽ τὴ δΔΙοτθ ἔπ τῃορ 5, οἷο. Βυΐὶ [{ οἰαΑΥῪ ἰπἰτοάυοοδ [9 τοηποδὶ [Ὁ ἃ Ὀγίϑί ροτοα οὗὨ ἀοίδυ, δῃὰ 15 
εἰχῦτ!γ τοηδοσγοά Ὁγ ἰδ Ε. Υ.., Ὑἱ προ Βογίμοδυ, Κοὶ!, θο Ἡοιῦθ δατϑο, οὔ. ἔπ (ΟΣΙΤΩΘΏΪΑΣΥ. -- ΤῈ.] 

[δ γετ. 87. - ΜὩΤΝῚ, τὸ ἀρροθῃά,}} ἑ. 6. τοῖα 86 οἰοναιθα βἰἐαδιίίοα οὐ ΜΊσρδα (οἵ. οἡ υοσβ. 29, 38), ὑο (89 ποίφῃῦον- 

ἴὰξ Ιοτεσ 8115 δὰ τδιογη ( 611}. ὙΠ ἄοσδθ Ὡοΐ τηϑδῃ ἰο “' τδηδοσ ὩρΡ δηᾷ ἀσνῃ,᾽" ἃ το οτ ρα δυρχοαίϑα ΟὩῪ ὉΥ ἰδ ΔΡ- 

Ῥαχουΐ ᾿ὩΘΟΣΡΤΌΪΕΥ οὗ " ἀοδοοπάϊηκ ") Ἔρου ἴδ9 “πιουηίδίηδ.᾽" --- ΤΆ.) 

ἘΧΈΕῈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ὈΟΟΤΆΙΝΑΙ, 

Ψοῦβ. 34-56. Απὰ Ὀ6Βο]ά, μἷπα ἀδυ δῖος ΘΟσ 68 
οὔὐδ ἰο τηϑοὺ Βἰσ, Α γργοδὶ νἱοίουῦ μιδά ῃ 

ἱποὰά. Τὕ6 παίϊοπ} ΘΠΟΠΙΥ τα 8 ἸΠΟΤΟῸΡὮΪΥ 88Ὁ- 
πο. ΑΙ Οἰϊοδαὰ νγὰβ ἰῃ ἃ ἸΟΥΓῚ] ἀρτοᾶτ. ΤΠῸ 

Τοῖατγη οΟΥ̓͂ ([Π6 Υἱοίογίουβ ΠΘΓῸ 18 8. ἘΓΓ ΠΡ ΠΑ] Ῥτορ- 
Τοδϑ.; ὉὈπὲὶ ὙΠΘῚ ἢθ6 ΒΡΡΙΌΔΟΠΟΒ Ἶ8 ΠΟΠΊΘ, ἢΪ8 ΥΟΥ 
τοσεῖνοβ 8 πηοϑὲ ραϊπῆαϊ ἀπὰ πἀποχροοιοα ἀοβηϊίοη. 
“Ἰς 5}.4}} ὕὑ6 ἀοα᾽5, αηα πος Ὀδ]οπρ ἴο {Π6 νἱςίοτ ̓̓  
-- 80 ΓᾺΠ5 Π0 ΥοΟΥ͂ --- “ὙΠΔΙΒΟΘΥΘΥ ΟΟΤΊ68 Οὔ οὗ 
ΤΩΥ͂ ὨΟΌ 86 ἴο τηθοῖ πη6. Απᾶ ΠοΙΒ ἰ8 ἢΐ8 ἀδλιρη ΕΓ 
οοτηΐηρ; ἑοταγὰβ πὶ, τ ἢ ἰδ θου τ η68 δη ἃ ΟΠΟΤΑὶ 

1 [ἢῦτ. Οδδδβοὶ σῃδη ΡΘΕ} τίν Ψ ρΡἢΓΠΔῊ 8 ΥΟὟῪ 88 «μὲ 
ξεπετὶε --- ὭοΣ ὈΘΙοΌκ Ως ἰο ἐμ οἰδδα οὕ τόνε ἰγοαϊϑα οἵ ἴω 

ἴον. χχυῖ! 1 Μ΄. δηὰ ὑπογοίοσο οὶ Δ} πᾷ πράον ἴδ ῬΣΟΥΪ8- 

Ι ἀδηοοβ, ἰὸ σοἸο γαῖα ΠΟΥ ζλ ΠΟ Γ᾿ Β ΥἹοίοτΥ ! Ης 5668 
Ποῦ, δηαὰ 8 βίγσυςκ σιτῃ Ποῖγοῦ. [0 18. 8. ΟἾΪΥ͂ 
οἰ ἃ . ἀπά [8 γον ἴσδυβ ΠΟ ΠΌΠι 8 ΔΥΤΏ8, ἀπά 
ΤΊ κο8. πἰπλ ΟΠ Πἀ1688β.0ὡ. Βιοδα 88 118 νὸν 88, ἢθ 
ΠΟΥΘΥ Του ρ ς {πᾶ Πα σοι], ονθη ἴἢ ἢ6 που]ά, 'π- 
οἰτιάο λὲν ἰη 6. ΤῊ Ϊ8 ἀραΐῃ ΔρΡΡΘδΓβ ἔγοπλ 186 οἷτ- 
ΟυΠΙΒίΆΠΟΘ, ΔΙΤΟΔΑΥ δανογιοα το, {πᾶΐ [6 Υἱοίοῦῦ 
πὰ [Π6 νοῪ δῖὸ δραϊπϑῦ Απιηιοπ. Τηδ ΒολΙΏΘη 
ῬΓΟΠ Ϊβοα ΟΥ δΒεουβεοά τῃοἷγ ἤγϑί ΒΟΥ 8008. Αὐς- 
οοτάΐπρ ἴο ἴπ6 Μοϑαίς Ἰἰανν, αἷ8ϑο, ἴ6 ἢγβίςθοσῃ 

τι8 68 (ὩΣ 31) νεϊοηρ τὸ αοά. ΤῊ βᾶτηε ἰδτν 
Ῥοττοϊ δα ΟἸ]ΥῪ τ 816}1 νἱοιῖὶπ8 ἴ0 6 ρῥγοβθηϊθα 85 

ἸοΏ8 ἔοι ἵϑδᾶθ. Φορδ δ ῬΤΌΡΟΘΟδ ἃ ἩΠοἷο Ὀυση Οοσίηςς 
--- ερ᾽ για] ἰηἀοοὰ 850 [ΔΓ δ8 1.8 βοδβαὶ Ὁ] 0 Ὠυϊμηδη β ῃθοῖδ ΔΥῸ 
οοὐςσοζηθά, Ὀσπὺ 86ι}}} θουὰ ὈΥ [8.6 ἰδνν οὗἩὨΝΠὨΟΪθ. ὈΌΓγπ": οε - 

' 



11 ΤΗῈ ΒΟΟΙΚ ΟΕ σῦ  ὋσΕ3. 

ΜΊΟΪς δαιγπ -οἤθτίηρβ (1κν. ἱ. 3). Φορμιμαῖ 5 ἀο-' 
εἶ ΑΒ ἴ0 1651} ̓νΥὦ ἴπᾶὶ 6 μάνο ΠἰπηκοΙ ἀρ το ἢ18 
(οά δ8 Θῃ τον κ8 [6 Απιοηἶτοβ ἱπιαρίποα (ἢ οπι-. 
δον 65 ἴο ἀο ἴο {ΠπῸῚΓ Ἰάο]9ὅ. Ηὰ πουϊά ἴανα οοπβο- 
οὐδ ἢἷ8 ἤγπι-Όοση β0η ἴο Οοὰα --- ΑὔτΔμ δ᾿ 
σὨ Πα, 4180, νν85 ἃ ὈΟΥ͂, --- αὶ ἀς λδααΪ ποηε. Ἦσποο, 
ἢ6 ΘΧΡΓΟΒΕΟ5. ἢἰβ. 86 }-γρηπποίατίοη ἴῃ ἴδ ἔοτιῃ οὗ δ 
γον, πη Ὑυ ἱςῖι Πα Ιοᾶνοβ ᾽ τὸ οά ἴο δοϊοσῖ νι ἢδίονυοῦ 
ΒΏοι ἰὶ θ6 τηοϑῖ Ῥγοοίοιδ ἴῃ 8 ογεβ. Βῖ οΥ̓ δίς 
ἀδυρῃῖογ ο ἐϊά ποῖ τη κ. [Ὁ πόνο ονοπ οσσυττοὰ 
ἴο πῖπὶ {Πα ὅΠπὸ τα ϊ σοῖο ἐγ [0 πϑοῖ Πἰπὶ ; ΤῸΓ 

᾿ἐδαῖ τγ88. πΒΌΔΙΥ ἄοπ ΟἹ] ΒΥ ποθ} (ὩΣ, 
Εχ. χν. 20; 1 ὅδῃ). χυἹ]. 6), ποῖ Ὀγ πιαίάθηβ, γῆο 
γεηδί θα τυ] Ὠΐη τΠ6 ἤου86 ; δηὰ ΦορΒΙΠΑΠ 8 ἀδιρἢ- 

ἴΟΓ νγα8 γοῖ ἃ ΤΑΣ, νἱγρίη. Βαῖ τη ΐβ ἀδαρ τοῦ 
83 ΨΟΓΓΌΥ οὗὨ ᾿ογ (ἈΓΠ6Γ. ὙΠ Υἱοίουυ ψῶϑ 80 
στοδῖ, τπὰϊ »ὴθ ὈΓΟΑΚΒ τῆγουρἢ ἴΠ6 τοϑίγα! 18. οὗ 
συβίοπι, δηἀ, Κὸ Μιτίαπι ({Π|6 881ΠπῸ [6 ΥΠῚ8 ἃΓῸ πἰ8ρ 
Π6ΓῸ 88 οὔ ἴδ οξοββίοῃ οὗ Μοβοϑ᾽ βοὴ οὗ Υἱοῖοτσυ, 
Εχ. χνυ. 20), ζοθδ ἑογίἢ ἴὸ τπηϑοῖ ἴη0 σοπαύσγοῦ. Α8 

δὰ ϊ, ποῖ βοοογάϊηρ ἴο {πὸ Ἰοἴῖον, δας τ᾿ δρὶ Πι. 
ν. χχυΐ!. 4, 5 ργοβοῖθοβ τ6 ὙΔΥ ἰἱπ πθῖο ἢ 8 

ῬΟΓΠΊΔΠ, ΓΟΠΟΟΙΤΪΠΖ ὙΠΟ ἃ ΥΟῪ ἢ88 ὈδΟ ταδί, 
᾽5 ἴο ὃὈ6 τοὐἀξδοπιοά, Βυῖ 1118 ΟἸΪΥ 1ππ|6 ἀδαρπῖος, 
ΠΟ ΘΟΠΊ68 ἴο ποεῖ Ὠΐπι, ἢ6 σδῃηποῖ ργοίοος. ϑἴπηςα 
ἀοά Ἰοι45 Ποῦ ὥστ τονατάβ Ὠΐπῃ, Ηδ οδπηοί 1η- 
τοπὰ δὴ οἰοτγίηρ οὗἉ ἴθη ἢ 6 κ6}9 (1δν. χχυῖϊ. 5). Ηἰ 
ΡῬίουιβ Βο0} ἀοθ8 ποῖ ἰβκο τοΐιρο Ὀθηϊπά ὀχιοσπδί 
[οστηπ δ ; Δ8 ὙΠ Γεβὰ ἰῃ σοπποςσοι στῆ ΠΟΔΊ ΠΘη 
ΥΟΥ͂Ξ δηα Ὀλαά ρῥΓΟμ)565.8 Ης ἶχεβ τς ἔδεϊ 
{παϊ, δίπςθ ἷβ ΟἾΪΥ, ἀραυὶν ἰονυδὰ ςοἸ]ὰ οοπηθα ἴο 
ποεῖ ἢ, ἀοα ἀρηηδηάδβ οἵ ἶπὶ 411} τ1πῸ ἴον ἰοῦ 
ἢ σΒογίβνοθ ΤῸΥ ΠΟΥ, δπὰ 411 [ῃ6 ρϑίῃ νι ῖς ἢ ἰξ Χ1}} 
οὐϑῖ Ἠἷπι ἴὸ ραᾶγῖ ΓῺ Ποῦ, Απά 1π {8 οομν)ςὔοη, 
6 Ποβίιδῖθ8 ποῖ [0ὉΓ δὴ ᾿ἱπβίῖδῃηϊ. Ηδ δοϊΐονος ᾿ἴκε 
ΑΒγαπαπι; δηὰ, κα ηἷπι, δἰ δεῖς πὶ ἃ ὈΪοοαΐησ 
ἤραγί, τη 8 Κ68 (}} ΒΌΣΤΟΠαοΓ οἵ Ὑπδὲὶ Οοὰ τοησῖγοβ. 

ΤῊρ δοθῆθ οὗ ΨορηΓ Δ} 8 πιροιΐϊηρ τῇ 5 
ἀδορ} ον ᾿838 πὸ ἐσδεὶ ἴπ μαιποῦς ροσγετ. Ηογ νὰ 
866 δἀναποίπρ ἢ ἃ τϑά!απὶ ἔδρα, ρ νην νοΐδς τὸ 
ΠῸΓ ἦα Ὀλ δὴν οατῖ, δαττουπάοα ὈΥ ἀδποῖηρ οΟπι- 

ΒΟῸΠ Α8 Φορθίμ8 ἢ δθὲ8 Ποῦ, ἢ6 τεοοορηίζοι [μ6 ψῖ}} ᾿ ραῃίοηϑ, δῃᾶ Ἰοηρίπρ ἴὸ ΠοαΓ ΠΟΥ ἔλμογ᾽ 8. ΠΑΡΡΥ͂ 
οὔ (οά. Ηϊ8 νοῖν ἰδ δοοοριδᾶ ; ὕπῖ σοι ργθβοη- 
δἶνο 848 6 σΟΠϑΟΙΟΟΒΙΥ͂ πη ἱΐ, ᾽ς ἰ8 αοα 0 πον 
ἢτθὺ ἱπίογργοῖβ ᾽ς [ῸΤ Ὠἷπὶ ἴῃ 41} 18 ΔἸ] η6886. Τῆς 
ἤὮοΙῸ ᾿8ά πηϑο ἴδ νον ἰῃ τ}}8 ἱπάοδηϊτο ἔόγτῃ, ὃο- 
σϑι86 ἢ6 δὰ ΠΟ ΟΠΪΥ δηὰ ἀθδυῖγ Ἰονοὰ βοὴ |ἴΚ6 
Ιβαδς. ὍΤτυθ, ἢ δὲ α ἀδυρῆῖοῦ; θὰ ἢ6 ἀοδηλοὶ 
δ πιβο 1 ἀοθατγγοὰ ΠῸπι σοπϑοσγδῖίηρ ΠΟΥ, δπὰ ἐλεγε- 
ὍΓΕ ΤᾺΆΚΟΘ Πἰ8 ΥΟΥ. Αοά ΠΟΥ ἴθβδοββοβ ἢΐπη (δαὶ 
6 Ἰοοκβ ποῖ δὲ τἰ6 βὸχ οὗ {πὸ σομπβοογαῖοά, δὶ δι 

1π6 δαὶ οὗ ἴπ6 σομβοογαῖοσ. ἨἩόνθνοῦ σΟΙΏΡτο- 
Ποπεῖνο Φορ τα ᾽5 νον, στους ἰδ ἀδιιρ τοΓ ἴΐ 
ψου]Ἱὰ δἵ τηοϑὲ ἤανο συδῖ ΠἰΠῚ ΠΠΟΠΟΥ͂ ΟΥ ΡΓΟΡΟΓΙΥ, 
δας [ἷἰ8 Ποατὶ ουἹὰ πανὸ οἴἴτοια πὸ βαοτίῆςοο (δὰ 
ἴολο 68. πἷπὶ (δαὶ Ης ἀρ ποῖ ἴθ Ὠσ-ροαῖκ δηὰ 
οχοη 3 τπδὶ {πΔὲ ὙγΒῖς ἢ ῥ᾽ Θα868 Ηΐπ ᾿β ἃ Ὀγοΐκοι 
Ἰιρασὶ. Ηΐϊΐβ ἤοαγῖ Ὀγθακα πιτΐη ἢΐπι, νν ον 6 8665 
ἷ8. ἀλυχπῖοσ. 886 ἰ8. Πἷ8. ἀαΥὶηρ, [ὴ8 δό]6 οὐὔπδ- 
πηοηΐ, τῆ Ἰκἢΐ οὗὨ 15 ποῦβ6, ἴΠ6 )οννοὶ οἵ ἢἷ8 Ὠθϑγί ; 
δηἀ ἴοπὶ Ποῦ [6 τηϊϑῖ βοραγαῖθυ Ηφ σοπθ8 ΠΟΙῚΘ 
(Π6 γστοδίοδυ ἰη βγϑοὶ; ἢ6 ποῦν ἔδοϊβ ἢἰπ 8 ] [ἢ 
Ῥοοτγεβῖ. Βυῦ 6 ρογοεῖνοβ [ἢ δὲ {Π|8 8 [ἢ6 τϑϑ] []- 
ΠἸΙπιθπι οὗἁ 8 νοῦ; τῃδὲ (οα ἐδγδ8 ποῖ ἴ0Γ ΤΏΟΠΟΥ 
ΟΥ̓ ῬΓΟΡΟΓΥ. Τὰς Πίρδοθῦ οἤοτίηρ, νι ῖς ἢ} αοὰ 
γΘ]υοΒ, ἰ8. ἃ σηβδίθηρα πραγ. Οδοάϊΐθποθ 18 Ὀθοίῖοσ 
ἴδῃ βδεπῆοθ. Το Ἰἰ 6 8 ποὺ ἴῃ 116 ἸΕΓΌΟΥ : ΘΎΘΓΥ 
ςοηΐγαοῖ ἢ Οοά πιαβὲ Ὀ6 Κορὺ ἰῃ τὰς βρίτὶϊ. 
ΦορΠΠ ἢ 8 1 τονοδ θα ̓ 1801 Ὀοίογο τπ6 ὑδῖι]6. 
Γμδὲ ἀοα νγα8 ἢ Πἰπι, νγα8 ργονθὰ ὈΥ͂ ἢΐ8 νυἱςίογυ. 
Βατ ἷ8 Θπτῖγο 56 ϑι στη δῦ τὸ ΘΟ ΔΡΡτονοβ ἰυβοὶ 
81}}} πιοῦσα Ὀσαι }}γΥ αοῦ τὴ6 Ὀδι]6, ΕῸΣ ἢθ6 
ἙΟΠΑΌΟΥΒ ἰπηβο! . Ης Ὀοννοα Ὠἰπ)Β0} γουθύθπι!Υ Ὀ6- 
ἴοτο οἠ, Ὀθοΐογο τῆς ἀοοϊ βίο νγὰ8 αίνθη; δας ἷδ 
ἀφεροϑῦ μἱ ἐν ταβη 819 1186} δἴοτνγατὰβ. Ηθ ρἶνοβ 
18 οὐ Ρθορίθ, 6 ψῖνοθ ΑἸηπιοη δπὰ Μοαδῦ, δὴ 
ἰπβίβῃοα οὐ [Π6 βόνψοῦ οὗ δὴ 1βγϑ 6] 16. ἴο ρογίογιῃ 
16 νον δὸ 88 πιλιάθ. Ηδ βυϑδοτβ ἢΐ8 γοὺ ἴὸ Ὀϊπὰ 
Βὲπι, ὑὰῖ ἀοθ5 ποῖ δἰϊοπιρὶ ἴο Ὀἱπὰ ἱξ. Ηδο ἰηΐοι- 

ἴηχα. Νον, δὲ ἰδῪ γοαυΐγοδ (δὲ οὔεσγίηχο εἰ} Ὀ6 οὗὨἨ ἐδο 
πιαίς κοπάονῦ ; ἩΏΟΣΘΒΕ ΟΓΩΔΙΏΔΡΥ ΤΟ ταϊρΐ ΘΙΏΌΓΘΟΘ ζ6- 
ΓΔΔ]68, ἴδυ. χχυύϊ. 4. ΤῊ τίου Μὶ}} ἰθιρασὲ εἰοατΏθαα ἰὸ 
δοιιο οὔ ουζ διίϊποσ᾽ δ δδη θΘη068 ΑΓ ΠΟΥ οἢ, ὙΠοτο ἢθ [ἰηἰἰ- 
τηϑίθα (πδὲ Φερῃ τ δῃ σου ποὺ τϑάθοπι ἷα ἀδυμεῦοσ πὲ» 
οτΐ ἰακίηρς “ τείυκο Ὀδ πὰ οχύθγδὶ ζοϊτη υδ,᾽" ἐ. 6. πἰέδουῦις 
ἐπιογρεθης ἴῃ6 γον δ {{1Ὲ θοϊοη θὰ ἴο ἃ οἶκδδ οὔ ΤΟδ ἴὸ 
Μη ΐϊοἢ ἰῦ ψ)͵αϑ ποῦ οτἱρίηδιν πιϑδὴϊ ἴο ὈοΙοΌς. --- Τπ.] 

1 (Ῥγαμεπ, ὉΥ ὙΒοἃ ὑπ δυῖμοῦ οὐ θη! τοθδηδ 767- 

γἱεὰ ποθ. Βαϊ ὩΣ» ὈΘΙΒ Ὧ0 δυοῖν τοαίτίοἰδὰ δθῆϑ6, 
οἵ. 6εα. ζεχ. 8. γ. Μοτοϑουοῦ, ἰδὲ πιδξάθηϑ πόῦὸ οουδηθὰ ἰο 
ἴλ6 Πουδο 8 6 Ριοροαδί(ίοπ ἀοοίάϑα!γ ᾿πεχαιϊ γοα ὉΥ δὶ! τῷ 
Κοον οὗὨ {Π6 νοείτἰου οὗἉ [9 ἔδπιδ!]ο δοὸχ διιοῦς ἐπ6 ΗΘΌΓΟΘΥΒ. 
8.0 Βιδίε δί(ιεί., τὶ '' γοιιοη." -- Τκ.] 

2 ΑΡΡΑΓΘΠΕΙΥ αἰτίαν (που χσθῖα, ἴς ἰ5 ἸσΌθ, δῖο διιξποδιθα 

μτοοῖην ; ΜὙΠ16 ἢ, ἴῃ το τηϊάβὲ οὗ βουπάϊῃςς {πὶ 
Ὀγθ}8 δῃά {παρ ῃδηΐϊ Βἤοιϑ --- 1468 ἢἷδ ἴδοθ ἰοῦ 
ἀσοην ἢ ΥΥ Παῖ τῖσῃςξ ἤδνο Ὀθοη ἃ πιοτηοθηξ οὗ Ἰουά- 
αβὶ 0} Δ οῃ, 18 Ὀδοοτηθ ΟΠ οὗ 1[Π6 ἀδοροβὲ βοτυν. 
δὲ οἡ ὙΔῖοΝ ἢΪ8. ἱπιαρσίπϑιίίοπ δα ἰοπαϊν πεῖς 
ἃ8 ἴΠ6 σγοτηΐηρ; ΡοΟΙηϊ οὗ Ϊ8 70Υ --- μα ΟΠ Π ἢ 
νν ΠΟ ἢ6 οου]ὰ οηείγο]ο τπ6 Βοδὰ οὗὨ ἢ8 ΟὨ]ν «δ ]ἀ. 
[5 νἱ χη -ἀδορῃῖοῦ, πον ἴῃ ἢγβὺ ἴῃ 41} 186 πδίου 
-- γἂϑ ᾿πβίδη)}ν γα βίοττηοα ἰητο ἢΠ6 Ὠοαυΐοβι ποῦ. 
“Ὁ Ωγ ἀδυρῆιογ, ἀοορὶ παδὺ ἴῆοι οδυθοα πιὸ τὸ 
Ὀὑον,, δά τποὰ αἰοπο αἀἰπίγοββοσὶ πιο. Ηδ Ὀοττον3 
{πὸ ὑγογὰβ βμογῆϑρδ ΠῸΠΙ [86 Ρδπορντίοαὶ δβοπς ἴῃ 
ΜΉΘ 86 ΘΟ ΘὈγαῖοβ ἢΪπὶ ἃ8 “παν σδυδοα [86 
ΘΠΕΟΙΩΥ͂ ἴο Κηροὶ,} ἀπά ἴο Ὀ6 ἀἰΞίγοβδβοα ; ̓̓ δηά ἰη {Π6 
ΟΧΙΓΟΠΙΪΠΥ ΟΥ̓ 18 γτιοῖ ἈΡΡ] 169 {πο πὶ τὼ ἷ5. “ἢ ὰ, 
{Π8 δι ἀρ ῃγ δϑιοη βῃοα δηὰ βίσγοςοῖκ ἀυπιῦ ἱπ τδε 
ταϊάβὲ οὐὔὁἨὨἁ ΠῈΡ ογ. “Βυϊ,᾿" οοππυοβ ἴῃς ὮΕΤΟ, 
του ἢ εἶδ ποδὶ ΘΟ Ρ58, “1 μαγο οροηθά τὴν πιοῦῖῃ 
πηἴο Φοπόονδη, δὰ [ ολπποῖ ρῸ ὕδοκ." 1 ῥτοπιϊβοὰ 
ἀοά ἴῃ ἰδὲ δρὶτὶϊ οὗὅὨ βοῦν, ἀπά πλιϑὺ ρογίοττη ἰξ 
ἷπ ἴΠη6 δδγχ6 δρίτί:. Απὰ ἴπόγὸ 8 ποῖ 1π 8}} δη- 
ἰααΐν, πο, ποῦ νοῦ ἰη ΗοΪΥ δεπρίατο, δὴ ἰπβίδησε 
οὗ ἃ πιδίάοη υἱἱογίπρ ἃ ᾿ηογῈ Ὀοδο 1], πιοτὸ ὑΓῸ- 
[ΟσΠΑΥ ραϊποῦς πογὰ, ἴδῃ τῆι Ἡ ον Φερ τ μ8} 5 
ἀδοροΥ, ἃ ΒοΓΟ᾿ 5 ἀδορ ΐοΥ, ἃ ἴγιο σὰ οὗἁὨ [ογϑοὶ, 
ΠΣ εν 5 ἴο ποῦ ἔδίποῦ, ἀνθ ἡ 8116 ἃ8 γοὶ 586 ἱζΠΟῪ 
ποῦ τὴ ρατροτῖ οὗ [πὸ τοὺ : “Ηκπϑῖ τῆουι ορεποὰ 
[ἢν τοῦτ ἢ ΦεΒβονυϑὰ, ἴθ ἀ0 δοοογάϊηρ τὸ τμδὲ 
νΟἢ Ρῥτοοοοάρα ουἱ οὗ τν τοῦτ ; ἰοῦ Φόπονδα 
Αἰἶθοὸ δῖ} ἀοῃὸ δοοογάϊΐηρ ἢ τὴν νόσγιὶ, δηὰ πδιἢ 
[Δ Κοὴ νοηροβησο ΟἹ [ΠΥ ὁποπιΐοβ." 56 ΠΟΙΙΒΟΓ 
ἀοργοολῖθα ΠΟΥ Ἰδιηοηΐβ, σΊγοΒ ΠΟ δίαγί, σα δὶ δὲ185 ὯῸ 
ἀσδρϑὶγ --- ἀο68 ποιῃίησ ἴ0 ἸΏ Κο ΠΟΥ ΓΑΙΒΟΥ σατο ; 
παῖ, οἡ {86 σΟὨΙΓΔΓΥ, ὁΠοοιὶ Ὠἷπι, Γοίου ἢὲπὶ 
ἴο δὶ αἀθα [48 ἄοπο, δηὰ δὲ. 5 ἶπι ἀο 88 πὸ 15 
ΡΓοπιἱϑοά, ποῖ ἴο εἰνϊηκ, 88 ἢ της ΡΟΥΠΔΡ8. ὃ6 
ἰοτηρῖρα ἴο ἄο, οὗ σμδῃρο οὐ τιοαϊῆςαίίοπ ἰῃ ΠΟΓ 

ἴγοιι ἃ οδίμϑη ροίος οἵ Υἱόν, ποῖ ΟὨΪΥ ὉΥ δυςσ ΟΧΒΠΙΡΙΕΘ 88 
(δα: οὗ ΙρΡὨϊκουΐδ (οὖ. Οἴοοτο, ὅ(ε Οῖει(ε, '1. 96), δινὰ οἵ (τ- 
εἶδ ἰπ Βουνα, Ὀθὺὲ δ᾽ρὸ ὉῪ δὶ οὗὁὨ Αποδσιδ, 6 δοὴ οἵ ἴὼ9 
Ῥεγγκίδη Κίς Μίάνδ, πο ἀοοεηϑὰ ᾿ξ οὐσῶ ᾿ἐΐο ἢ πιοδὶ 
Ῥγδοίου βδοσίῆοο (μδὲ οου]ὰ θ9 οἴἶοτοα ἴζοσῃ ἃ8 ϑνί ΠΟ. Ἑ μοδ- 
δοβδίουβ ἰ0ὸ ἴῃ κοάβμ, Βα ἰἢ ΤΟΔΙΣΥ, ἐμ686 Ἔχ Οἷς ΟὨΪΥ [6 
Ῥείοςοϊρὶοα δὲ Ὀ ἀθγ}16 [6 Ὀγβοιίςο οὗ ἢυπιδὴ δβοσζὶῦοο --- 
Ῥγϊωςίρ!οα, τίοὶ τ Π]σὮ ἴ.6 δρὶ τς οὗἩἨ ἴ6 δβετίρίυτεα, δοὰ ἐδεὶς 
δρ ΓΔ] πιοᾶθα οὗ σοησορὅοη. δἰδιηὰ ΒίΓΟΏΜΙΥ ἰῃ σοηϊγδδῖ. 

8 Οἱ. Νάκοϊεθαος, Ναελλοηιεγίδελε Ἰπεοίοσίε, Ὁ. 344, οἵα. 

«ΠΡ ΦΓῚ ῬΣΙΤ, ποὺ Ψ ΓΞ, ἴο Κυσοὶ; ΗΠΡΕ, 
ἴο οδυδο (ὁ κηϑαὶ, ἰο ϑδυῦάυθ. δλ6 δδορς ροεῶδρι δϑουϊ ἰδ 9 
δησιἶθα οι Ὧθ δὲ δυϑάυσα (εὖ. οεἢ. τ. 27); ἀφ Φεἦἱ]γ δρ.- 
νἱΐοβ ποῦ σόγὶδ ίο υδὲ μἢϑ [6 ἀοίηρ, Ὑῖϊ τουβγοθοο ἴο κι. 
86} 7. 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΧΙ. 854-40. 

ἔατοσ. ὅϑυοὶ ἰβ [80 ἀ6] Ἰ ΔΟΥ δπὰ ἰοπάἀοΓ688 οὐ [86 
μϑετδῦνο, [δὲ [Π6 Ἰηοάο8 οὗἩἉ τπουσηςῖ δηὰ ἔδο!ην 
μα γδοτογίβες οὗ [Π18 ποσοῖς ἀδπι ἢ ΟΓ, 88 βπςὴ, δἰαπὰ 
οὔϊ ἰπ {}}} το] ϊοῦ; ῸΓ 1 18 ἴπ {τ ΟΠΊΔΗΪΥ 81γ]}6 
παῖ 5116 ΒΔ Υ8 ἴ0 ΠΕΟΙΓ ἔΆΓΠΟΥ: “ δίηοο Φομονυδὴ δα1ἢ 
Δ ΚΟ Ὑρηρθάποο οὗ {π|η6 Θῃθπ 8.) ὙΠῸ υἱἴογ- 
806 ͵8 ΔΙ ΓΟρΘΙΠΕΓ ῬΟΓΒΟΉ 1], 88 ΠΟΥ ἩΥΟΙΏΒΠΙΪΥ ἰπῖογ- 
οὁ5ὲ ὙᾺ38 ῬΕΙΒΟΠΆΙ. ὅδ᾽)6 φοποθηίγαῖοθ ἴμ6 παίίοηαὶ 
ΨἹΟΪΟΤΥ πὶ ἴΠδὲ οὗὁἨἁ ΒΟΥ [ΔΊΠ6Υ; [Π6 Ὠδιΐοπ αὶ ΘΠΘΙΗΥ͂ 
ἴῃ ἐν ὁ ποτη 68 οὗ ᾿ῸΓ λιμοῦ. Οοἀ Πα8 ρίνοπ ἢΐπὴ 

νεηρέδηςο (ΓΛ Ω[22); ΘΟμβο ΟΠ] Β6 ͵6 θουπά, 
ῬΕΓΒΟΏΔΙΪΥ, ἴο σῖνα τὸ ἀοα τ Πᾶὶ ἢ 88 Ργοιηἶβοί,. 

γέεγε. 37-:0. Ατπὰ 8}6 πβαίὰ ἴο ΒοΣ ζβῖβοσ, Τοῦ 
᾿δΐα τὴς ὍΘ ἀοῃο ἴο τῶϑ. Τὴ ΠΟΌΪῈ πηλίά θη 
ἸΏΔΥ ὈΟΪΟΪΥ ἴᾶκΚὸ ἰοῦ ροἷδοθ ὈΥ (πὸ δία οὔ [β88δς, 
ὙΠ0, δοσογάϊηρ ἴο {πὸ παγταῖνο η (ΘΠ οβῖ8, νγα5 ποῖ 
ΔΊΓΑΙΟ οὗ [ἢ Ββογίῆσο τὸ ὙΠ σοἢ ΠΟ΄ γὰ8 ἀσοϊϊηοά. 
86 μῖνοβ Βϑύβοὶῦ ὮΡ ἴο Ποὺ ἐλι ΠΟΥ, το ΪΥ δηᾶ 70 γ- 
ΛΠ γ, τὸ 06 ἀθ]ῖ τὴ 848 [ἷ8 γον ἀοιηδπαρα. 
Ἠεδίμοη δητυΐΥ, 4180, 88 δ᾽ ΤῊ ΑΓ 1πβίδ ποοΒ οὗ 
γἱγρ Π5 τ ΟἸΠΙΑΤΙΥ͂ οΒθγίηρ [ΠΟΤΆβοΪν 68 ἀρ ἴου {μον 
πϑῖνο ἰαπά. Βαϊ οοταρατίβοη Μ}} ροϊπὶ ουὖἱἵ [ἴῃ 6 
αἰ ογοπου Βούνοοῃ το ἀπά [Π6 ολ86 οὗὨ Φορη Δ ΒΒ 
ἀδορῆτογ, δηᾶ Μ01}} ΠΡ τὸ βιουνγ ἴπᾶὲ ΠΟγΘ [ΠΘΤΘ 
ἐβηὴ δ πὸ {ποπρηὶ οὗ ἃ 16 Γ8] βαςγϊῆσθ οὐ 118. 
Ῥϑαυβδηΐαβ (ἰ. 82) τοὶ δίθβ π6 ἰαρϑῃα, ἀγα δῖςα!}γ 
τρολίοα Ὁγ Επτγριἄεβ, τῆαὶ θη τὴ6 ΑἸΒΟΠΙΆΠΒ, 
ὙΠῸ Βαγυοτοα τῆς ἀδδοθπείδη!δ οἵ Ηογοῦ]ο8, ΘΓ δἵ 
ΑΙ ὙΠῚῊ [Π6 ῬΘΙΟΡΟΠΠοβΙ 8, απ ογδοὶα ἀροϊαγοά 
ἴ6 γΟΪ ΠΙΑΤΥ ἀοϑιῖ οὐ οὐς οὗ ἴποδὲ ἀοβοοπάδῃ 8 
ἴο ὈΘ6 ὨΘΟΒΒΒΑΙῪ ἴῃ ΟΥΔΘΓ ἴ0 ΒΟΟΙΓΘ ὙἹΟΤΟΤΥ ἴο ἐῃο 
ΑἸΘηἶδη8; ψπογουροη Μδοδγία ΚΙ]οὰ ΒοΥΒο]  -- 
ὝΒοη τ ΤΠοθὰπΒ τοῦθ ψψαρὶηρ ΔΥΓ ὙΠ (86 
Οτοποπιοηΐβδηβ, ἴπ6 οὔβοὶο κά μοᾶ Ποῦ, (δι, ἱΓ 
ΠΟΥ νοτῈ ἴ0 ροπάπογ, {πεῖ πηοβὶ ἰδ ρπϊδοα [ο]- 
Ἰον- εἰ ὔζοη τασδὶ βδογ σα ἢἰπη80} (Ῥαϑυ8. ἰχ. 17). 
Αποροππβ, ὙΠῸ 18 τ 18 τοδὶ ἀἰπ σι 5ηοα οἰ] Ζοη, 
ἀδερὶβο8 ἴῃ 6 ΟΥΔΟ]6 ; Ηἷ8 ἀδυρὨο 8, ὁπ [Π6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, 
ΒΟΠΟΥ τ, δηὰ ἀσνοῖθ ἐΠοηβοῖνο 8 ἴὸῸ ἀσδῖῃ. --- [ἡ τΠ6 
νΑΥ οἵ Ετοοπίῃου8 πιτἢ ΕΠΠΙΟΪρι8, [Π6 ΟΥ̓ΔΟΪΟ Γ- 
ἡ σα οὗ 1.6 ἴΌτΤΩοΣ ἴΠ6 ΒΟ ΠΗ͂Σο οὗ 218 ἀδβιρ 16 Γ8. 

ΑΥ̓͂ νΟΪ πη ΑΥ]Υ ΚΙΠΙοα Ποπηβοῖνο8. (Ὰ.Ρ00]]. Σἰϊ. 15, 
11; εὖ. Ηδγπθ οὐ ἴπθ ὑϑβϑαρο). ΤὉΤΠὸ βδπιθ τπΐηρ' 
9 τοϊὰ οὗἩἨἁ Μαγίτιβ ὉῪ ΕΗ Ποίδαϊοα ὉΥ 116 
ΟἸΥΐδη8, ἃ αἀἰνὶπο ογδοὶο ἰηοττηθα ἢἷπὶ {παὶ Πα 
ἙΟΠ]ὰ σΟΠηΠΟΓ, ἱἔ 6 οἴετοα ἊΡ ἰδ ἀδρῃϊζογ, 
γῇ ἢ 6 ἀἰά. Ἰη 4] τῇθβο Ἰορεπάβ, τ βίο χηΐϊρῆῖ 

ἘΠ ταῦ εἰ ρ] οἃ, Δπ οταςο]Ὲ οοτημηδηᾶβ {6 
ΥἹΓρΡΊΠ-δδοτῆοο; ἱπ δἱὶ οὗ τπ6 πὶ, ἃ υἱζογοιβ, βι}ρ6 Υ- 
δ Ὠοτι8 Ὀε] 6 ἰπ [Π6 δἰοπίηρ αβαινν οἴἉ ριιγὲ Ὀ]οοά, 
ΒΓ ἢ 5 ΔΡΡΘΆΓΒ ἴῃ {Ππ6 (Σοτηλῃ ἰορεηὰ οὗ ῬΟΟΥ 
ΗεϊητςΝ, 18 τηὴ6 ἀπ ΟΡ] Υἱπρ' τηοῖῖνα ; ἴῃ 81} οὗ τποπὶ, 
Δ1]6ο, [6 Υἱγρίη 9  σο [Ουτη8 {116 ᾿το  ἱτα ΠΆΤΥῪ ΘΟη- 
ἀϊποπ οὗ νἱοίοσγ. Βαϊ ἴῃ τΠ|6 ΒἰΒΊΟΤΥ οἵ Φορ τ ΠΔ} 
8}1 18 }8 15 σμῃδηροά, Φορῃίμδἢ τηλκο8 ἃ ΥὙΟῪ, ὑυϊ 
ἄοος ποῖ (πἰπκ οἵ ἶβ ἀαυρηῖοτ. 1η 8 οδβ6, [86 
ΥΟῪ 18 8. τοοογηίοῃ οὗ [86 [δοῦ {Ππδὶ νἱοοΥΥ ῬΘΙΟΠ ΡΒ, 
ποῖ ἴο τηθῃ, Ὀαΐ ἰο α6οα. ΗΘ πιδῖκοβ ἃ γυοῦ, δ "μου ἢ 
Οοά ἢα8 ποῖ τεαυϊτεὰ ὁπ6. Ηδ Κϑδρβ ἰζ, ὄυθῇ δϊοσ 
ΥἹΟΙΌΣΥ, δἰ που ρ τλ6 οχήθηϊ οὐὗἁὨ [Π6 βαογίῆσο πιδὰ 
ποῖ ὑθθῆ δηπιεὶραὶθα. ΝΟΙΈΠΟΥ ἮΘ ΠΟΥ ἢ5 ἀδρ τοῦ 
ἐπὶ κ οὗ ουμβίοῃβ, δυο ῆ, 6. 5., 88 Ῥδιιβδηΐδδ (1γΥ. 9) 

Κβ οὗ ἴῃ οοῃποοῖΐοη ὙΠῚ δἰ τηἑ αν Ὠἰβίογίθθ ἴῃ 
εδβοπΐα. ἀπὰ γεῖ, [ἢ6 οδοτίπρ Ὑυῃΐο ἢ Θδο ἢ οὗ 

ἴοπὶ ὈτΐηρΒ 18 859 ΤΥΥΪΠρ 88 ἀοδιῇ του]Ἱὰ δα, ἃ]- 
του ἢ 11 σδηποῖ δοῖΌ8}}} ἰηγόϊνο ἄθαῖῃ. ΕῸΥ {πᾶ 
νοΐην 18 ἀροϊἀοα, ποῖ οπ] ᾽ ἴ[Π6 ἀϊβοτοης βίδϊο- 
Ἰηθηῖδ οὗ ἴΠ6 ἢ δύο ΥΥ ἰδεῖς, αἴ ΘΟϑΡΘΟΐΔΠῪ ὈΥ̓ [Π6 
ἴδος ἴμδιὲ {π6 ΟΠ ΓΙ ρ, 8 πᾶσ ἴο δο ονδῃ, γἢο, ον θη 
ΠΗ, 848 ἴῃ [Π6 6886 οἵ Αὔτγϑδδιῃ, ἢ6 ἰπι86}  τϑ- 

1. Ιλ ΑΣ οὐδὶοτδ ΤΏΔΥ Ὀ6 ἰουηᾷὰ ογοσὶ ἴἢ τηοάδτη {ἰπ|68. 

ὴ ἃ Ῥοού ϑίανο ἰοζοπὰ ἃ τηδίἀθα 18 Ὀϊαπιϑ Γ0. Βαυΐης 
τολιτιοὰ πἰιμοιὲ δυο; κε ἰοανὸ οὗ τεϊἀθηποοά, ἩΒΙΟὮ 
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4υἶγο8 ἃ βϑοτίῆοο, γΥ}}} ποῖ βυ δος οὐθάϊθηοδ ἴο σοη- 
ΒΤ ἴα 156} ἴῃ ἀδοα8 οὗὨ Ὀ]οοά. 

Τιοῦ τὴ 810 116 0 σου, ὑμ8Ὁ 1 τῶν ῶοὸ διὰ 
ἀοδοθοιἃ ὕροὰ ᾽δ8ο τηουκίδίτδ, δα ΘΟ ΟΥ̓ΟΣ 
ΤΔΥ νΥἱχαϊυὶίν, Τ δᾶ τὴν οοχωρδηίουδβ. Νὼ οηιϊὶν- 
οσδὶ ἰητιιηατίοη 18 ποῦ ρίνοῃ οὗ (16 χαῖρ Ὑ πἰοἢ 
θο[6]1 τὴ ἀλη τον οὐ Φορμιί μα. 8.6 νγβ 811} ἴῃ 
ΒΟΓ [Δ ΠΟΥ 8 Ὠοιι56, 8π οἠἷν ἀλιῖον, θοῦ γοῖ πη 7- 
το. δίηςα πὸ νοῦν οι  πο8 ΠΟΓ, ἀπ ἀσνοίθβ Π6Γ 
ΘΏΓΓΟΙΥ 88 8Δη οὔἴουίης τὸ ΟΝ, ΒΕ ταιιδὲ θα οηρ᾽ ἴὸ 
ΠΟ ΟΠΘ 656, ΠΟ, ΒΟ ΙΘΠΤΥ ποῖ 10 ΠΟΥ δι ΠΡ, ΠΟΥ ἴ0 
ἃ πβυαπ. 8.6 σαπηυΐϊ 6 πιασγοα, δῃα νν}}} ΠΟΥ οΣ 
τολοῖοθ οὐοΓ σμ]άσεη. ὙΤΠαῦ ἰβ Φορμῦμδ 8 ΒΟΓΙΟΥ͂ 

- Ν8. βοῦϑ6 18. ποτοὰ ἀναγ (ΟΣ  Ἴ2), μΐβ ΤΆ πμ]ν 
αἰϑαρροασβ. ὙμῈ Πίρμοβῦ ΠΆΡΡΙΠ058 ἴῃ ἴβγαρὶ, ἴὸ 
ἢδνο σπ] ἀτοη, δηα [18 ἴο 566 ΟΠ Ο᾽Β Ὡ8Π16 ΟΥ ΒΟι156 
ςοπιϊηποα, Ὑ1]1 ποῦ Ὅς ἴ9. ΤΠ6 ἀραγοβὶ οὔ 8)} 
Ὀεΐηρβ, ὨΪ8 ΟἾἹῪ ἢ}, 8 ἀθδά ἴὸ πἴπι. ΤῊΘ βϑπηο 
ΒΟΓΓΟΥ͂,, δηὰ ἱπ δοοογάληςο ψἱ{Π δποίθηϊ [ο ἢ μ8 
ΜῊ ἜΥΘῚ ΓΤΟΔΙΟΓ ΒονοτΥ, ἢ τῆαῦ ὙΘΓΟ ΡΟΒ51016, 
[4118 οἡ ἴ6 νἱγρίη ἀδυριτοῦ πουβοῖ . ΑἹ ππιηδῖ- 
τὶοα 16 τναϑ δαυν θη ἴο ἀολίἢ ἴῸΥ [Π6 ταδί ἀοΠ5 οὗ 
δησίρηϊ [9τ86]ὕ. ΕῸτ τἢ6 Ὀπὰ ἩΠΉΘΥΒ ἀναγ. (Ὁη- 
πραὶ ἴον απὰ ἀπῖγ, τπ6 Ὀ]οββοιη8 οὗ 118, ἄο ποῖ 
ΔρΡροαῦ. ὕππιαγγεά πα θη8 ἤᾶνο ΠῸ μίας ἴῃ 1ἢ6 
6 οὗ τῃ6 εἴδίθ. Μαγγίαρο ἰογὴβ ἐπ ἐγοινη οἵ 
ΠΟΥΤΩΑ] ἔδλι]ν Ὁ. ΤΊ] ρ84|πὶ (ἸΧ αν]. 63) ποῖοβ 
ἶν 88 ρμᾶτὶ οὗ ἴπὸ αἰπλοϑῦ ρορυϊαγ πιίβοτγ, {παΐ “ἢ 6 
ἤγο (ὈΓ γγὰγ) σοηϑαπι|68. ἴἢ6 γοῦηρ, τηςῃ, ἀπά {Π6 
Τλ Δ᾽ 6 η8 γα ποῖ ΠοἰοὈγαϊρα ᾿ (1Π πιλττίαρθ ΒΟΠ 058). 
Απῃδϊοσοιβ βοη τ πηθπῖδ αγὸ τοαυοηῖ ἴη {π6 1ἰ οὗὨ 
αποίοηῖ παῖοπ8. ΤῈ Βυδῃπ η15πὶ οὗἨ παΐα Ἰοο 8 
ὍΡΟΙ ἃ. ἙὨ 1416 85 σοῃ αἰ το δ8 ἴῃ τη6 Πἰσθοβῖ ἄοστοθ 
ἀἰβργασοῦα!. Αἰ σοπιδη 18 ΑΙ ΤΑΥ 5 ἴῃ πορα Οὗ ΠΙΆΠΙΥ͂ 
συϊάδηςο δηᾶ ρῥτοϊθοτοη ; ὃ 11 848 ἀδυρ ἴον ἔγοπὶ 
ΒοΥ ἵδη ΠοΥ, 85 νϊΐθ πὶ ποὺ Π 5 Ὀδηκ(, ΟΥ 48 τηοῖ Ποῦ 
ἔγοτηι ἴδ 808 (οὗ. ΒΟΒ]Θη, Α{{686 7παϊΐση, ἰὶ. 141 8... 
ΤΏ αν οὗ ΓυΥσῦγριιϑ τοΠ Ετη δ ΤΩΑΓΓΙ ΡΟ, δηὰ 
1Πεῖγ ῬΟΠ Δ] 165 ἀραὶ πβῖ τη θη ν 80 ἀϊὰ ποῖ ΤΏΆΥΓΓΥ, ΔΓ 
τ] ἶατ. Νοιθνόσίῆν, ἢ γοίδγοποθ [0 [Π6 συ8- 
ἴοΙη8 οὗ Αϑἰα Μίπογ, 18 δὴ ορίβοαθ ἰῃ ἴδ Πἰβίουυ 
οΥ̓ΡοΪ γοεγαῖοβ, [Π|6 ἴγγϑδηϊ οὗ ϑϑηοβ. Βοῖπρ ΓρΈΌΠΙΙΥ 
ΜαΓηΘα ὈΥ͂ ἷ8 ἀλορ ΟΥ Δραηβὺ σαν ἢ15 Ἰ5]8ηἋ 
ἴο σὸ ἴο Οτοοῖαβ, τνῆο νγα8 οὐ ἴπ6 σοπιίπαπι, μα θῸ- 
ΟΔΠ16 ΔΏΡΤΥ, Δηα [ἢγοαίθηθα Πογ, τΠδΔὺ ἰῃ σδδ6 οὗἁ 
ἢἷ8. δαί σοίασῃ ποπιο, δὴ6 δμοι]ὰ Ἰυηςς αἴοψαγὰβ 
οοπίΐηϊιο ἴοὸ Ὀ6 8 νἱγρίῃ ; ἴο Ὑ ΒΙοἢ 1ΠῸ ἀπ} ἀδιιρἢ- 
(οΓ τορι! ἰοὰ, ἴπαῖ 56 ψοῦ]ὰ ΙΔ ταπηαὶπ υἱγρίπ 
ΠΊΊΘἢ ἸΟΠΡΘΓ 51}}1, 1 ΟἸΙΥ δ ἀϊὰ ποῖ Ἰοβα ἢθι 
ἰλῖμον (Ηοτοά, 1, 124). 
Αμὰ ψθορ ΟΥΟΡ ΙΩῺΥ νἱγαϊηἰϊΐγ. Νοῖ, τποη, ἰΐ 

ἈΡΡΟΆΓΒ, ἴο ΠΠΟΌΤΗ ΠΟΥ ΟΥ̓ ὉΠ|ῚΤΊΟΪΥ ἀδαίλ. 1 8ὴσ 
γγ85 ἴο αἶἷθ, ἴ του] ανὸ Ὀθ6η ἀπηδίιγαὶ ἴο 85 Κ ῸΓ 
8 8Ρ806 οὗ ἴνο ΠΟ ἴ0 ὃς ΒρΘηΐ οὐ [Π6 πηοῦη- 
[418 π᾿ οορίηρ. ἴῃ ἴπδὲ σδδο, ΨΥ ἀορατὶ ὙΠᾺ 
ΠΕΡ πιαϊάθη οοτηρδηΐίοῃβ1 ΨΥ ποῖ τοπηαίη δὲ Ποπιδ 
ἢ ΠΟΓ (ΔΊ Α Ῥογδοῃ δχροοίίηρ ἀσδίῃ απὰ 
ΤΟΔΑῪ ἴογ ἰζ, νου] δϑὰ ἢοὸ {ἰπ|6 ἔοσ ἰαπιοπίατίοῃ, 
θοῇ ἃ 0Π6 ἀἶδ8, πα ͵β ἰαιηρητϊοά ὈΥ̓ Οἴοτθ. Βαϊ 
Φαρα Β ἀδυρηϊοῦ 18. ἴ0 ᾿ἶνο --τὰ νἱγρίη [1ἴ6, τὸ 
ὙΠΟ ὯΟῸ ΠΟΙΟΥ͂ 18 Ρδἰά, τότ ᾿ ΐσἢ ΠΟ Ὀ]ΟΒΒΟΠ.Β 
βρηίηρ --- ἃ ᾿ δ οὗἉ 8:}}}π658 πὰ βοοϊ υϑῖοη. Νὸ ππρ- 
[14] δοῃρ' 814}} Ῥτϑίββ, πὸ μπβθδπα ΠΟΙΟΥ͂, πὸ οἰ} |ἃ 
τάς βού. ΤΗΐδ τυθορίηρ οὗἉ Υἱγρίη8,1 θεσλθδο (ΠΟΥ 
τοιηαὶη πίῖπουῦς [86 Ὀτγαΐβο οὗἩ θά] οΚ, 18 οι βοῖοι- 
ἰϑ:ὶς οὗἩἨΪὴ6 Ὡδῖνο ΤἸΔΏΠΟΙΒ δηα σαπαϊά, ππαβροιϊοα 
ΡΟΓΥ͂ οὗ δηοίοης 18 Ττοῦρ ἢ νἱ]άο-Ἔχίοηἀοα οἰτ- 
α68. ϑορβοοῖοβ, ἰῃ “ Κὶηρ (Εάϊριι5" (νοῦ. 1504), 
ΤΊΔΚΟΒ 186 ἔλυΠοῦ ΟΧΡΓΟΒ8 ἢ8 ἴδδιϑ {πὶ “ ἀρὸ ψ]}} 
φΟμϑυμηθ ἢἰβ οἰ] σοι, ἔτι 1] 658 ἀπὰ ππτπαγτιοᾶ.᾽ 

ξ τῶϑ οἸδβίοιη ΒΥ ἰὼ ὅἄο ἴἰὰ γμαϊμοιϊϊς “πὰ οἱορίαο ἰθστοδ. 
γοιυΣίς, ΤΡ ει. Βίαν. Ζῳ ῬΡ. 18, 811. 
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ἘΠοοῖτα, πῃ [Π6 ἐγαον ἩΙΟὮ ὈΘΆΓΒ ΠΟΥ ὨἸΔΙ.0, ΒΔΥ8 
οΥ̓ ΟΠ γυβοι οι ἷβ (Υ 6 Γ. 962 ἴ.) : “ΥΥ 61] τηδγοβὶ ἴδοι 
Ἰδοῦ τ[Πδ8ὶ του τηιι8ῖ ΚΤΟῪ Ο]ἀ 80 Ἰοπρ' ἰῇ πΠπΙΔΓ- 
γἱοὰ ᾿ΟΥΟΒΒΠ688; " 7υ8ὺ 848 8Π6 δ ΠΟΓΒΟΙΓ ΘΟΙΏΠ.8- 
ογδίθα ὈΥ Οτγοβίθβ (νοῦ. 1185): “ΟἿ, 1π0 γϑϑγβ οὗ 
ὈΠΙΛΑΓτΙοὰ, δηχίουβ |ΐ ψ] οἢ τὰ ἢδπῖ ᾿ϊνοα.᾽ 
Ιη τιϑπν ΟἴδοΓ ἰπϑίβησοϑ ΟΥ̓ Υἱγχῖπϑ ἯΠΟ τησϑὶ αἷθ 
ΟΥ ἰἰᾶνὸ ἀϊοά, τπ6 ἕδος οὗὨἩ τηοἷγ ἀγίπα ππτιηδγτίθα ἰδ 
Ἰδιηοηϊοά. 8.0, ἴογ ὄὀχαιρῖο, ἰη ἴπ6 θαυ} ἰῃ- 
βου ρύου οὔτ8ο Απιβοίοον (εἴ. Ηογάεν, ἤεγζε, χχ. 
73): “)ὲαγ ἀδυρμίον, ποὺ Ἰυοηΐαϑὶ 80 δαῦὶν, δὰ 
ΟΙῸ 1 δἀοτηοά τὰ γ ὑτῖ14] σουοῆ, ἀονη ἴο ἴμ6 γόον 
δίτοαπι ποῦ τὴ86 5.405; δηὰ ἴῃ ἴΠπ6 γῥ]δίηϊ οὗ 
Ῥοϊγχοὴα (Επτρί 465, “Ζεσιδα, νοῦ. 414): “Ὁ0}η- 
ταλττὶοα, ποῦν παρτῖα] βοηςς, ὙΠΟ πον Γ 6 1688 
ἰδ ΤΩῪ ἀτ6.᾿" ῬὍΠὸ ἀδιρῆτον οὗ ΦορΒίμδῃ ἰαπιθπῖβ 
ποῖ παῖ 816 τηιβί αἷε ἃ8 ἃ νἱγρίπ, θα τὶ ΠΟΥ 
ταδί  ἀθ ΠΟΙ ΡΑΠίΟἢΒ Ὀσνν 118 ΠΟΙ ΥἹΓΡΊΠΙΓΥ 1156], 

ἘΎΟΣΔ ΥΘΩΣ ἴ0 ΥΘΟΩ͂Σ ἴ)9 ἀδυρθίοσβ οὗ 167186] 

ἄο ἴἰο οδἰθοσωϊθ ἰῃ δοδ8 (Ἶ δ, ςἤ. εἢ. ν. 11) 
[80 ἀδυσμῖος οὔ ϑορβίθδῃ. Οὗ {μ|8 [ἐβιϊνα]: 
ποίμὶηρ δασμοῦ 16 Κποσπ. Α τοβθϑοιίοη οἵ [Π 
ϑοϊϊηρβ 1 ΘΧρΓΟβδοα τηϊρϊ, ποννονον, Ὀ6 ἰουπά ἴῃ 
ΥΟΓΥ͂ δηοίοπς δηδιορίο8. Αἴἴοῦ τῆο τηδίἄοπ, ψ]ἢ 

᾿ς Β6Γ ΘΟΙΩΡΒΠΪΟΠΒ, 88 ἩδΡῚ Οἢ ἴἢ6 ΤοΠ 818 [ῸΓ 
ΤΟ ΤΟ 8, ΟΥ̓ΟΡ [Π6 νη ργοῖΐδα οὗ ποὺ γοιἢ), 
8Π6 ΤΟΙΌΓΩΒ ἴ0 ΠΟΥ (ΔΊ Π6Γ. 6 πηοιιηϊδῖη8 ἃγὸ (Π6 
Δρροάο οὗ 8 ργο δηὰ οἰοναῖοα βο τάς, πὶ νος ἢ 
Ἰοῦ οὐη οἰιαϑῖθ ἢθαγὶ βηα τπο86 οὗἩἨ ΠΟΙ ΘΟΙΠΡΔΠΪΟἢ8 
οδῃ Ορϑῇ {ποπηβοῖνεβ τους Ὀοΐπρ Ονογμβοαγά. ἡ 
ΤΔΟΌΠ 1818, 4150, δηἀ ἴῃ πηίτοαποη το ραϑῖγο- τ 8 
δηὰ [ογοβίβ, δῦοάθ (6 ὀὐὑσοὸκ Ατσίθιμ8, [6 νἹγρίη 
ὙΠῸ ροοβ. δῦοιξ δἷοπο, νἱτῆουῦ σοπιραηΐοηδ, ῃΚα 
τῆ πιυοη ἴῃ τ6 5Κγ. 11 88 οὐ δοσοιηΐ οὗ τἢϊ5 
ΒοΓ νΥἱγμίηϊν, ταῦ σοοὶς ται 68 σοἰογαῖοὰ ΠΟΥ 
ἰῃ ΤΥ ρἰδοῦβ νυ δοπρ δα ἄδηςο ; ΠῸΠ Ὑ ἢ 
ῬΓδοιοα. δὴο ἀογίνοά 16 παπὶὸ Ασιοηβ ἤἤγηιπία, 
ἘΞΡΘΟΙΔΙΙΥ σΌΣτοπς ἴῃ (Π6 τποιπίδὶπ οὗ Ατολαϊὰ. 
Τ Πα ΠΥ ΠῚ Β Ὑ67Ὸ Βα Πρ ὈΥ Υἱγρίη-ἙΒοῖτϑ (οἴ. ἮΥ εἰς Κου, 
αἰἰοοῖ. Μκιλοί. . 585). Α 5 1Π|8ΓΥ [5 Εν 8] γγ88 ἀ6- 
νοῖοα τὸ Ατὐιοπιὶβ οα. Μουπιὶ Τανσοῖιβ. Αὖὐ (γυ, 
8150 ἴῃ [ζποοῃϊδ, [οβιῖνο σΒΟΓΑΙ ἀβποοβ ΟΓΘ ὙΟΔΥΪΥ 
Θὁχοουῖοα ἰῃ ἢ ἤοπογ (αι. 1}. 10). Τῆς νἱγρίη 
Βοάάοβ88 γγα8 4180 δ θὰ Ἠῤφελοῦρο (Ἑκαέργη), πὰ 
Ορὶβ οὐ Ουρὶβ Ὥπις οΥ Οὖπις). Οὔπιγγος 18 τῇ 
ΒΟΠρ οὗ ῥγαβθ, ὙΠ Ὑν ἶς ἢ, ΘΒΡΟΟΙ ΠΥ 1π 1) 6108, 
δὰ ἴπ δοοογάδῃς ὙΓΠῊ ρθουν τα τἢ8, Ὑἱγρὶπ8 
οοἸοὈταϊοά Ὁπ6 ἐπαβί ΟἾΡ18, πὰ Ὀγουσῃς Πδγ, 85 
Βοοῦ 88 πον τηαγγοα, ἃ Ἰοοκ οὗἁἨ τποῖγ μαὶν ((Δ}1π|. 
ἔη {λεί. νου. 292. Ῥαιϑ. ἱ. 43). ΤῊ βαπι6 συ βίοι νγ88 
Οὐβογνοὰ αἱ Μοραγα Ψ}{Π Τοίογοπος ἴ0 ρῃΐηο6, 80 
ἀἰοὰ δ νἱγρῖπ. (δι. 1. 48). Ηθτθ 8180 {γα ἤοῃ 
Ἰολὰβ 18 ὕπο κΚ ἴο Αὐιθπι β, ὙΠῸ 18 δῖ Υ]0 ᾿γοϊος 688 
οὗ ποῦ ἕπογ, ὙΤῆδῦ ἰς 15. [ηὴ6 αἰὐγθιιῦ65 ΟὗὁὨἁ ΘΠ ΑΒΕ Υ 
δ ἀ νηγ ΠΥ ΕΥ̓ τυ ἢ ςἢ ἀγΘ [Ππ8 σΟΙΟὈγεῖοα, 15 Ἰπαἀϊοαῦοα 

1 Οἱ δο βἰδιίοῃιοηὶ οὗ ΕρΡΙΡΔοΙ8, ἰδὲ ἃ ζοδιῖ ταὶ οὗὨἨ (ἢ 9 
ἀδιυρῆ ον οὐ Φορη ἢ Μγ88 861}} οοοὈγαϊδὰ [ἢ ἢἷ8 ἐἰπλ6, ο0Πι- 
ῬΔΙΘ ΓΩἿ διίίο16 ἴῃ οτσος, ὑ. 476. 

2 ΗθοκδιοηΌοΥΚ, ἴῃ ἰδ τα] υ8 0] ἐσ κλῪ οὉ 960} ΔῊ 8 ΤῸΝ 
(Ρεπιαίεμεὴ, ἰἱϊ. 108 Ε.}), δοοῖα ἴο οχριδίη ἐῃ6 ἀδ ἢ ογ 8 ἀ6ε- 
ΤΥ ὉΥ τηοϑδὴδ οἵ δὴ ἰηϑιϊίιο οἵ ΠΟῪ ποίηθη, ἰπῖοὸ τ ϊο ἢ 
ΔΘ ροτδΡ5 δηϊογοὶ. 18 8 ποῖ (86 μίδοο (0 γϑαὶ ἐμπδὶ 
Βυῦ͵οοῖ, ὙΠΟ τηυδὲ Ὅ0 τοίοστοα ἴὸ 1 ὅδι). 1. 22. ΤΆ] 

τα ἢ ΟὨΪΥ͂ 866 118 ἴ0 τη6 0 Ὀ6 οσογίαίη, (δὲ ὉΥ ἴδο ΓΊΝΩΣ, 

Ἐκ. χχχυ!!. 8 δηά 1 ϑαιπ ἰ]. 22, πὸ ἂοὸ Ὡοῦ ἐο υπάοτείβηὰ 
γηὶπιβιετῖτια ποθῶ, [δ πηυδὲ Ὀ6 χοτηλτκοά, ἰῺ κϑηοταὶ, (μδὶ 

ἔ Γαπἀδλιηθηδὶ δἰση δοδίου οὗ ΡῈ] ἐπ, Ὧοὲ νείματγε, Ὀαὶ 

(ἰο 06 ἴῃ 8 ιὐἱυὰο." ἔτοιι (δ|5 ἰδ ἰὰθ8 οὔ (δ6 

ΓΥ͂ΝΣ, ἴδλο Βοοίδ, ἰπ θύει δηὰ οὐ δαγίδ, [6 ἀθγνοά. 

Ὁ] ἀοτῖνοο [8 τωϑδηϊης ᾿ Ποδὲ,} οὶ ἤγοσι τ ΔΡΥ ἀϊδεῖ- 

Ῥίϊηο. Ὀὰὺ ἔτοτα ἔδθ δδδοι υϊϊηβ οὔ 6 το] 6 δὲ οὯΘ ΡΙδοο. 
4 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ σ 0 0Ε58. 

ὈΥῪ 186 ἰΥδη βίου οὗ [πὲ σιϑβίοτη ἐπ ΠΟΙΟΥ͂ οὗ ἃ πιδῃ, 
ἴῃ ἴ[Π6 Ἰεχοπὰ οὗ Ηἱρροϊγιυβ. “Ηἴπ," Επτρίἀ65 
ΓΊΔΚΟΘ ΑΥΓΘΠἾἶ8 ΒΑΥ, ““ 8Βῃ8}} Υἱγρὶπ5 ΘΥΟΥ ῥὈγβδίϑθ ἰῃ 
Ἰγτὶς Βοῃρ8 ;᾽ δηὰ [οςκϑ οὗἉ ᾿δὶγ ψεγὸ ἀδάιςβῖοὰ ἴὸ 
ἷτὰ ὉΥ ἢ ουυυίδη Ὀγίάσβ (εἴ. Ἑυσρίάοθ, ΤΠ ρροὶ. 
νοῦ, 1425; Ῥδθβ. ἰἱ. 82). 
ΤΠ οϑ6 ΟὈΒΟΥγ ΠΟΘΒ 86 ἃ τοδοοοη οὗἁ [Π8 Πδῖτὰ- 

ἄνο οοῃοογηΐηρ ΦορΒ Δ᾽ 8 ἀδιι το, [ῸΓ τἴἢ6 τοδϑοὺῦ 
(δὶ ἸΠΟῪ Ῥγθδεηὶ 18 Ὑγἱ ἢ νἱγρίη ἰδεῖν β, δὰ πῖτὰ 
80. 5 ἴο ἴῃ6 ροάάθϑδβ ψ0 ἀϊὰ ποί αἷδ, Ὀὰὲ τοιαδί ποᾶ 
ἃ νἱγγίη. [ἢ ροϊηϊ οὗ ἔιςῖ, [26 οχὶδίθηοβ οὗ βαο ἢ 
[ἐϑἔνβ 5 μοϊπ!:8 ἴ0 Θοποορ 0Ώ8 οὗ 116 ππᾶον ΒΟθ6 
ἰηἤιιθηοθ ΟΠΔη, ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ἴΠ6 ΘΟ ΟΠ ΓΌΪ]6, 
Ἰϊνρὰ ἴῃ ἃ βῖδϊο οὗ υἱγρίπγ. ΤῊ οἰγουπιβίδησο, 
4180, 1Πδ1 Σζ ὈοΟΆΠΙΘ ἃ οἰδίοτῃ ἰῃ 1βτϑαὶ (0 “Ῥγδίῖβθ " 
{86 ἀδιρ μοῦ οὗὨἩ Φορθτμδῃ ἴθ ἀδγβ 'π ου σῦν υοδγ, 
16 ᾿[56} ἃ ὑγοοῦ τῃδῖ ἴπ6 ῥγδοῖῖος ἀϊὰ ποῖ γείοσ ἴὸ ἃ 
τηλίάθη ψῦο μαὰ Ὀδθοὴ ρμᾳϊ ἴ0 ἀοδίθβ. ΕῸΣΓ νδῖ 
νοῦ ἰΒοτὸ πᾶν ὈθΘΩ ἴ0 ῥγαωΐθα ἴῃ Ὑ8δῖ ν ὰ3 ποῖ 
ΠΟΟΟΒΒΑΓΙΥ ἀοροπάθηϊ ὁπ Β6Γ Οὐ ἔτγεο Ὑ71}} ὁ Α.8 
ἴὴ Ασίθιη!β, 80 ἰῃ ποῦ, 10 18 γΟΪΠΠΊΘΓΥ, βοϊ ρυδγάοά 
ΟΒΑΒΓΠΥ τῃαῇ 18 ῥγαϊβοά, ᾿αϑὲ 88 ἩΪΡροϊ γῦιβ 8180 18 
ποῖ σοἸο γαῖα Ὀοσαῦδβο ὃ6 αἀϊοαὰ πηϊμδιτιο, δα: Ὀ6- 
ἐϑι1ι80 ἢἷδ 8 [6}} ἃ βδοῆσθ ἴο πἷ8 υἱγίθοι8 ο0Π- 
ἴπαποθ. 
Απα 6 ἀἱὰ τ ΒΟΥ δοοοχάϊης ἰο δΐδ νοῦν, 

δορὰ δ8ὴ)ὸο κηδνν 20 δ, δὰ β8ῃ6 ὕδδῃ ρμιιϊ ἴὸ 
ἀθδιῃ, παι δοῖ τηυϑὲ ΠΟτῸ αν Ὀδόοη ᾿ηαἰςδιει ἴῃ 
ΒΟ) ὙΔΥ. ΤΠῈ ΠΆΓΓΑΙΟΥ σοῦ] ἤδνο βαϊά, “ ὡπά 
᾿6 ργοβοηϊοα ἤδὺ 845. ἃ βδοῦῆρσο δὲ τῇς δἰταγ πῃ Μ12- 
ΡΒ," οὐ, “ δηὰ βμ6 ἠϊοά, μανίηρ Κπονστι ΠΟ σδλῃ,᾽ἢ 
ΟΥ βοῖη6 ΟΙΠΟΥ δἰ τη αν ἴὍτηυ]α. Αἱ 4}} ὀνεηῖς, ᾿ξ 
ἄοοθϑ ποῖ ““βιδηὰ {π0τ6 ἴῃ {δ6 ἰοχῖ," δ8 [θ1ῈῸΓ 
στοίο, ἐπαῦ 5Π6 ττϑ ΟΠνγοά ἱπ βϑοῦῆςο. Ἀπ ς ἢ 
ΤΑΪΠΟΥ 4068 [Π|8 ΒΟΠΊΙΘΏΟΘ ΒΠΟῪ (ἢ σοπίγασν. Εοζγ 
118 δοσοηά οἰδιι86 18 ΘΧΡΙΔΠΔΊΟΓΥ οὗἩ [86 πδῖιγο δηὰ 
Ῥυγρογὶ οὗ [06 ΥΟῪ ἃ8 ἰΐ νγὰϑ {1186}... ὙἘΤ8Π6 δπὰ 
ἴο ΨΠΙΘΒ ἐξ ἸοοΚοα νγὰ8 [6 ΥΟΥΥῪ τπΐπρ πο ἢ ἰδ 19 
βδίδῖθα νγὰ8 δΔΟί ΠΥ δοουτοά, [π8ι δῆς 5ῃοπ] ἃ ΚΠΟῪ 
ΠῸ ῃ8π.2 Οπ ϑὴγ οἵδον ἱπιογργοιδίίυ, ἔπ δα ἀϊ- 
τίοη οὗ (μΐ8 οἰδυβο υνου]Ἱὰ ὃ6 ἱπα ΧΡ] Ά0]6 δηὰ ατ65- 
τοπδ 6. ΕὸῸτ τς δεῖ τῆι 5λὸ τγᾶϑ5 8 νἱγρίῃ ἢη ΒὸΓ 
[ΔΊ ΠΟΥ Β Ποιι86, 88 δἰγοδάν Ὀ6θὴ νος ὈΓγοῦὮς ἴῸτ- 
ΑΓ. Μοτοουοῦ, ἰδ 18 ΒΌΓΟΙΥ Ὠοΐ δὴ ονοπῖ οὗἉἨ ΥΟΤΥ͂ 
ΤΆΓΟ ΟΟΟΘΌΓΓΟΠΟΘ, ἴ0Υ γουπρ ΟΙΏΘΏ ἴο ἀϊῈ Ὀείοτο 
ΠΟΥ͂ ΔΥῸ τηλττιθὰ. Ἀπὰ ὮΥ βῃοι]ὰ 16 Ππδγγϑίοῦ 
παν ποδί ταὐλοὰ τὸ δρεδῖ οὗ ἴπ6 ἰΓαπβδοιίοῃ ἴῃ βῦς ἢ 
ἰΟΥΤΏΒ 88 ῬΓΟΡΟΓΙΥ δηαὰ ραν ἀοβογι θεὰ Στ 1 Ιπ 
ΟἾΠΘΓ οΑ868 6 068 ποὶ ΓἈ1]} ἴ0 δρεδκ οὔ ἴῃ πιοϑς 
[ΑΓ] ΔΌΟΓΓΑΓΟΠΒ τ|81 88 ΠΟΥ Δγθ. Τδὸ τγυ ἢ ἰ8, 
1Πη6 ὙΠ0]9 παυταῦνο ἀογῖν 68. 115 ΠΡ ΤΥ ΟΏΔΓΤΩ ΟΠ]Υ͂ 
ἴγοια τῃ6 τηγϑϊογίοιβ, δηὰ δὲ τμαῦ ηα ἴπ 1ϑ5γδοὶ 
ΥΟΥΥ ΘΧΙΓΒΟΓΑΪΏΔΓΥΥ (δοῖ, τδι ἴἘ86 ἀδρηοῦ οὗ [Π6 
στοαὶ ΠΟΙῸ, ἴοσ τ βοαὶ ἃ ἰἰἶ οὐ ὈΓΠΠΔὴς ὨΔρΡρίπο58 
οραποά ἱτεοὶῖ, Βροηῖ ΠΟΓ ἀΑΥ8 ἴῃ 8ο] τὰἀ6 δπὰ νἱτ- 
δἰηῖιν.δ Ῥθδῖι, ονθὴ ἀηπαδῖαγαι, γγὰ8 ποίμηρ' πυη- 

Τῃο ποπῃθ οὗἩ ἰπδ μαδδδροθ δι᾽ υὐϑοὰ ἴο δῖὸ ἐδμογοίοσο τοΐ 
τοϊηδιϑτς ποίσῃ, Ὀυ ῬοΓβοῦ9 Ὑῶῆ εοέέδείοη ἑοψε Δ᾽ αἱ ἰῺ9 
ἐδΌΘΓΩΔΟΙΘ ΤῸΣ ῬΌΓΡΟΒΟΘ Οὗ ῬΥΆΤΟΥ, τεαποσίδ, δη ἐπδηϊκ- 
εἰνίηκ, ἰκὸ τ6 νῖνοϑ οὔ ἘΙκδηδὴ (1 Άὅδηι. 1.}, οσ ἰο οουκαὶἊ 
αὐτὰ δυὰ ἰθαύίτο οὗ ἴ0 ῥγοδία. ὅόπιο, οὗ ἐοΌΓΣϑο, ΤἩΈΣΟ ΠιΟΓῸ 
Ἰπδέίδηϊ δῃὰ οουϊ ποῦ ἰη ὑμεὶξ δἰἰοάδηςο ἴδῃ οἴδατα (εἶ 
ΚΙπιομιὶ οὔ 1 ϑωτι. ἰΪ. 22). Αἱ δὶ} ογευῖς, (6 }7 ποτ ποῦιρα 
σὯο0 ΜΓ Θἰ ἔπος τιρττίοὰ οἵ νἰάοποά. Βυὲ ἰδο ᾿ἰδίοευ οἵ 

Φορθθθδὴ δ ἀδυρ ἴον [6 τοϊδ θὰ δ δοιποί δ ΟΣ ΊΣΤΑΟΓΟΪΏΔΥΥ. 
Ηοτ νΥἱγχίἰγ ταυϑὲ τοϊηδίη ἰπλος. Οὐ ἷλ δοσουηὲ δῆς ἰδ 4» 
τηδοΐοα, δηὰ ἃ δειναὶ ἰ5 οοϊουγαιϊοα ἴοῦ 6 Γ βακθ. 7.630 86 
ὉΠΟΟΙΠΠΊΟΏ τηδίοσδ, ἢοΐ ἔο Ὀ6 ματτηοι2οὰ τὶ (ἢ ἰδο [άδ6 οἵ δ 
ΘΠ δεῖν κπόνῃ ἰηδϊυίθ. Εγϑη διημοῃᾷ ἴθ 6 Ταϊθΐδ, ἃ 
ἴδιιλ}]δ δδοοίίο 18 ἃ ῬΡῃδηοειθηοι υπηοδγὰ οἵ δὰ Ὀδρρσοτοα 
(ϑοία͵ 22 Δ). 

8 ΝΟΥ ἰδ [ὁ ὨΘΟΘΘΒΕΣΎ ἴο 86θΌΠι6 δηγἑμίης τοε9 ἴο ἀχρ]αῖῃ 
(Ὧ0 ἰδιωϑηὶ οὗ ἔμο ἀδηρηθοῦ οὐ ἰδ κτίοῖ οὗ ἴ6 Ὀοτοαγοὰ 
διῖηοτ. Ενϑῃ Βουλὴ δίδοτε ἰοοῖκ ἰξ δοστου !Ὁ., πη ἐἢ οὐδ 
ἀδυχ᾽ἴογδ ὈΘΌΔΩΙ6 γοϑίδὶ υἱγαίηδ, ποι  πειδης 16 κτοδὶ 



ΟΗΑΡΤΕΗ ΧΙ. 1-7}. 

οαοη. Βαὲ ἃ 1} 6 βιιοὶ 88 Φορμιδ 5 ἀλυρ ΠΟΥ 
βεποοίουι ᾿τϑὰ, νγα8 δί τῆδξ τἰπὶθ ππρᾷ ΓΒ]  ἰη 
τϑὲ], απὰ αόογὰβ τῃογοΐίογο ῥγοίου μα ἱπϑίγυςιίοι, 
ποῖ ἴὼ δ6 ογοη]οοκοὰ δεσδαδο ἰβϑαΐηρ ἰτοῖλ ἴΠ6 
Νίεπςο οὗ ΓΟ ΓΕ πιο η. 
Φορθιῃδῃ ρογίογτηδ ᾿ἰἷ8 το. ὙΠδῦ γε ῃ οἷν ΘΟΠΊ65 

1ὸ πυρεῖ ἐἶπι, ουο θη ἴξ ῬΓΟΥ68 ἴ0 ὕο ἰβ ἀδρἢ- 
1, 86 ΘΟΏΒΘΟΓΒΙ6Β. ΘΓ ΓΟΙΥ ἴοὸ (Οοά, ἃ5 ἃ ἴσιο οΥετ- 

ἱωρ οὗ τ μυδοῦβη658 (οἴ, Ῥβ. Ἰδ. 21: ΠΡ ὙΠΩῚ 

ὑὉ 9) την). Ης {|Ε}Π}}8 ἷ8 γοῦν 80 ΠΥ 88 ἴ0 
Ῥπ 16 δεγοπά ᾿ἷμβ ονγῃ τολς ἢ ἴ0 ΔΏΠΠ] ΟΥ οοἸαπηαα 
με Αὐδρ ἘῸΡ δο 1Π}18, 88 ὸ νονο, νυ]ῃῃ- 

Υ ; ΠῸ Οη6 σ8|]6ἀ οἡ ἰνΐπη ἴ0 πιᾶῖκο ἢΐδ Ῥγοπηἶδο 
πρεὶ Τί Ὀδεκρστουηὰ οὗ ἴῃ Ὠἰβύοσν, ψπουϊ 
πΒΙΟΝ 1ξ δηποῦ Ὀ6 ἀπἀεγβίοοά, 15 116 ἰη δη σἢ 
νά, Τα ῥγονίθηοθ ἴὸ ἡ ΠΟ τΠ6 ΠΟΙῸ σοχμπη 8 
ἴα ἀοβη! τοῦ οὗ ἷ8 γοῦν, 15. τπ81 οὗ Φέονδῃ. Απά 
ἱΐ σοὰ ᾿ἰοεδάβ 819 ἀδυρμῖοτ Ἰουτὰ τὸ τποθῖ ἢΐπι, ἀπά 
ἴδ ἐπ ΒοΥ τοοοῖνοϑ ἰῃ6 πίρηθβὶ οὔ)οοῖ ἰη τμ6 σὶδ οὗ 
Φερθίπδ, [η6 οοπβοοσαίοπ οὗ πιο 886 ὈΘΟΟΙΟΒ 
ἴδε δη θεῖ οδηποῖ ὃ6 οὗ ἃ πδίυγο ορροβϑὰ ἴο (ἀοά. 
ΤΠ ὄνος [ὨΓΟΝ 8 8 ὈΓΣΙΡ ΒΓ 85 ονογ ἴΠ6 [ἰ οὗὅ 

(04] νην τ ἰς ἢ γοβοιι68 δ ἔγοπι ἰσ ΠΟΙ Υ 
δηὦ (“5 υηογ. ΨθρΙ ΔΒ 5 ἀδυρῃτοῦ ὑν ΡΙ ΔΠΠΥ ΟΧθτὰ- 

᾿ μΠῆθς τὰς ἐγ ἢ ται ἃ υἱτρίη 16, ΗΠ τς Ὀ6 ΘΟΠΒΘΟΥΆ- 
ιεά τὸ αοά, 5 ποῖ Βιιοἢ Δ πῖον ΔΌΠΟΤΙΣΥ, δ ἈΠ] 
ἴποπ ἴς πδὰ ἐπα 1η ΦερΒΙθα ἢ 8 ἢ Π]]τηθηϊ 
οὗ δἰ8 νον δηαὰ 6 σοηϑοαθοηΐ ππιπαγγὶοα [{{ οὗ 
δὶδ ἀδρίοῦ, τπογὸ 9 ἃ ἰογσγοβῃλδάονίην οὗ [086 
ἐνδρο  σ4] ἸπΟῸ ΡΒ ΟΥ̓ ΠΙ6Δἢ8 οὗ νι]. ἢ ἴπ6 ΑΡοΒβ- 
16 ΠΠ ογαῖο 5. ΤΌΠιΔη ἰτοση ἴπ6 ἀγοδα οὗἉὨ σοι ηὶπρ 
πηπολάε. Νοῖ, πονγόνου, {πω νὰ 81 ἴο Ἰοοῖς ΠΟΙῸ 
ἴον [6 σόττῃ ΟΥ̓ ΤΡ οὗἩἨ ΤῸ ΠΌΠΠΟΥΥ δγϑίοιῃ : ἢ Ὀμῖ 
ἴογ δὴ Ἵχϑιρίο οὗ ὑο]οπρίηρ ΠΟΙ τὸ ἀοά, ἀπά 
οὗ ᾿ἰνίπρ ἀπτρδττὶοα, νου θοΐης; Ὀυτγάθηρὰ οΥ 
νἱδορὰ 1π ἃ 3196 ἔπ το, 
Τιδι Φορθτθαῦ του 18 τον Ὀθοδπὶθ {16 

σοιδίοῃ Οὗ Β ἢ 8 ΟΧΘΙΏΡ]Θ, 5 ΔΙΓΌΔΑῪ 50Π}6 1λ}1]- 
ξατίοῃ οὗ εἷξ 16. Ηδ [88 Ὀδθοοῖῃθ ἴῃ ἕβτοῦ, ποῖ 
οὔ εἰ! άτοη ψἢο ἱπποτο εἶ. ἤοτιβα, Ὀυϊ οὐὗὁἨ σοπηῖς- 
6588 υἱγρὶπβ ψῆο ᾿δαγηθὰ ἔγοπιὶ ἢἰ8 ἀδιι ἢ ο. ἴοὸ 
Τειηδίη ἴτε δηὰ ΠΟ ἀςνοῖεα ἴοὸ αἀοὰ. «ορμι δῇ 
δ ἃ {ΠῸ]Ὁ τγαρῖο ἤετο. ΗΠ8 γοῦτῃ Θμ άπ γοβ ΡΘΓΒΟ- 
ἐπίοη. ΗΪ5 βίσεπρτη στον Ἰη οχὶΐθ. ΗἷΪβ υἱεῖου 
Δηὰ ἴβπιὸ γε] ΓΠοΙηδοῖνοβ ἴῃ ἀσδβοϊδιΐοη ῬΠΘη ἢ]8 
οηἶτ ἀδιρ Γ᾽ Ἰοανο ἢἷ8. ἤοπιθ. ας ΘΥΟΓΥ ν ΒΘΓΘ 
Βο 15 ρύοδῖ, ἘΝ Βαΐδυον Ὀοΐα}}8, 6 Ομ 68 οὐ φο0ῃη- 
στ αἱ Ἰαβῖ. ἀοά 18 αἰνγᾶνβ ἴπ6 οὐ͵οοῖ οὗ 8 
ἢ. Ηδε βαθδτθ τπογὰ τπλη Οἰάδοη . θὰϊ ν᾿ παῖ Π6 

ἀοο9 δἱ ἰαϑδὲ ἀοθ8 ποῖ ὈθΟΟΙΤΊ6 ἃ Βη81Ὸ ἴο ἴϑγβοὶ. Ηςὲ 
αἶβοὸ δὰ ΠῸ δι} σ ϑβοῦβ ἴῃ 8 οἶος οὐἨ νυ ϊβίοτη δηά 
᾿ιοτοίϑηι -- δὲ 485. ΠἸάροη, δπὰ ϑδαπιϑον, ἀπὰ ὅϑὅ8πι- 

ΒΟΟΣ οὗ δος ἃ γοοδίϊΐοῃ. ΤΟΥ ποῖὸ καἰδὰ (ο ἰϑατο δυο ἢ 
ΒΟΏΟΥΕ ἰο ἴπ6 «πάγου οἵ γοοάδσιθῃ (ϑυοίου. 4. 81; Ὁϊο 
ὕκεε. δδ. ἢ. δ62). 

᾿Βοτβορ, Ρ. 410). 

1τὶ 

1.01] μβδὰ ποηθ; Ὀαϊ ἰξ νγὰβ ποῖ ἢϊ5 ἔδυ]! [δὶ ἢς δά 
ἴδοι ποῖ. Η 8 Ἔμε Τν ὙΠΟ ΤΟΝ] ἃ ἃ ΜΙΊτίΔηι, 
ξᾶγο ΒΟΓΒΕΪἦ ἂρ τὸ ἀοὐ.3 

ἨΟΜΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΎΤΊΤΟΑΙ,, 

ΦορΒ Δ ἢ 5. 68]} τγὰ8 ΘΧΙΓΟΑΟΓΑΪΏΑΓΥ : ΕΧΊΎΔΟΓαΙ- 
ὨΔΓΥ͂ 8150 5 [86 ΤΩΔΏΠΟΥ οὗ Πὶβ ΟΥ̓ ΘΠ ἀΌγαΠοΘ δπὰ 
ἢἶ8 ἀδυριίογ᾽ 8 οὐκάΐοποο. Ηδ ρδγίβ Ὑ}Ὶ ΠΟΥ, 
τποῦ ἢ ἀΘΟΡΙΥ α]οῖοὰ, Ηθδ γίοϊ ἀ5, {ΠποῸρἢ "μῷ 
Βο58οα οὗ βΒοο δῦ ρόονεσ. Ηἰΐδ ἀλυρ ΠΥ Ομ οτῖϑ 
πὶ, τπουρ ΠΟΥΒΟΙ ΚΓ [πὸ σταδίου ἰΟ86Υ. 5880 ἀἰὰ 
ἢοῖ Κποὺν [δαὶ 6 ὙᾺ8 ἴο ὑὕο 1Π|ὲ βαογϊῆσθα; δῖ 
δ ΡΒ ΠΔ} 5 ἀδορἤῦοῦ ΚηονΒ ἴξ, ἀπα ἰδ οοπίθηϊ. 

1. ΤΠ ἰδ ἈρΡροαΥβ [δὲ ἃ οὔ ἃ νν 9 Ἰονοβ 118 
δι οΥ, Δ 4180 ἴον αοά. ἴπ ιχιὸ ἀονοῦοῃ οὗ 
ΟἸ] άγθη ἴο Ῥαγεπίδ, τἰοτο 1168. ἃ σουτῃ ΟΥ̓ [6 ΠΠΚ6 
τοϊδιίοη τὸ σοὰά. Το ἀλιῃτοῦ οὐ Φορ) 8} ἰονοὸ8 
ΠΟΥ ΤἈΚΠΟΥ 80 ἀθαυυ, {πᾶ [Ὸγ ἰιὲϑ Β8 ΚῈ Βἢ8 ΠΑ] Τα] 
5 τ) το τπὰς Ἡ Βἰσἢ π6 848 νον θὰ τὸ οἷ. [15 
ὙΥΥ τρη : ἩΟΠΟΥ [ΠΥ [ἈΙΒΟΥ ἀπὰ τηοῖποῦ, (παῖ (ΠΥ 
ἀλγβ ΤᾺΔΥῪ ὑὕο ἰοὴρ ἴῃ [6 δὰ νος 6 Ποτὰ 
(Ὦγ Οοά μένοι τθθ6. Τὸ ὙΡΡΠΠΠΑΙΚΒ ἀδιρτον τ 8 
γγᾺ8 {116 ἴῃ {Π6 δρί. ΘΓ ΠΙΘΙΠΠΟΤΥ [ΔΒ ΠΘΥΘΓ 
ἰλάοὰ ΦΌτα τ ὈοΟΚΒ οὗ [8Γ80]}, ὩΟΥ ἔγοιῃ τς ῃοδνοὴ 
οὗ ἀοά, ᾿Ξ ΟΙΟ 81] ΒΟΥΓΟῪ  δ΄ὰ γοαθοιῃηρα. 

2. δερβέπαν παΐρης πᾶν οοπαπογοὰ ἩΠΠοῦϊ 8 
ΤΟΥ͂ ; ὕπι ανυΐηρ νοννοα ᾿οίογο }}15 Υυἱοίογυ, π6 ἢ1]- 
Β8}15 ἰὸς δου 1π6 ὅδπιοθ. ΕΔ] Ππο88 ἴῸ 1115 νοσὰ 18 
Πι8η᾿Β στεδίοϑδι τε βάοτῃ, οὐθ} που ἢ μῃ6. πιοίδίοῃ ἰΐ 
ΙΓ ἴοτθ. ἘΔΙ ΤΠ] Π 685 Τοιν ΑΓΒ 8 δὶ 18 ἱποοηοοὶν- 
8016; Ὀοσδῦ8ο ΠΙΆ ΠΓ]Π 688 1168 ἰη ἴπ0 παίιτο οὗἁ 
εἷη. ΕἌΠΉ Ι]Π688 48 16 Ὀγομαΐβο : Ὀ6 ἴδου 1 1ἢ- 
[Ὁ] πηῖο ἀδαῖῃ, δῃὰ 1 νν}}} ρῖνο τθ60 16 σγον οὗ 
᾿18. 

8. ΦορΒῖμα μ᾽ 8 ἀαυρποῦ ἄοοβ ποῖ ἀἷθ ||Κ6 9056 
βεαογ βορὰ ἰο Μοϊθοῖ: 5ῃὸ ἀΐθβ ἴὸ 16 νου]. 818 
Ιοβ68 8 1ῃουβδῃᾶ 10γ8 {π8ἴ Δγ6 βυγοοὶ 88 Ιονυθ. Βιιϊ 
ΠΟ ΟΠ6 ΘΥΟΥ αἴ68 ἴο ἴῃ νοτὶἃ δηὰ ᾿ἷνοβ ἴὸ οά, 
ψἰ πους ὀχροσίοηοίηρ βούγονγσ. Α νἱγρὶη ᾿6 15 ἃ 
ΠΑΙΏΟἶο88 118, 88. ΖΡ ΠΑ ἢ 8 ἀΔαρΙΟΥ 18. ΠΤ Ο] θὲ 8 
ἰπ Βογίρταγο. Βυΐ [6 ὨΔΡΡΊΠ 688 οὗ τπ|8 νου] 18 
ποὶ ἱπα  ΒροηΒ8 0 16; δηά 1 ΚΘ 116 80} 1 7Ὺ ἤονογ, τῆ6 
ὉΠΠλαγτο νοηδη σδη ὈοΙοὴρ ἴο μοῦ αοάᾶ, Ἰῃ Ἡ ΒΟδ6 
Ἠράνοη ΠΟΥ ΘΙ ΠΟΥ μῖνθ ΠΟΥ ΔΙῸ ρίνθῃ ἰῇ ΤῊΔΓ- 
ταρο. 
οὐ ἀράδης Τμᾶὶ τῆο Φυάροβ τοι αοἂ ταϊβοὰ 

Ρ, ὙΠΟ {ΠΟΥ τππ18 Οὔογοα τὸ ἴῃ [ογὰ Ἄνθη ἰδδῖ 
ΔΉΙΟΝ ΠΟΥ Βα πιοϑὶ ἀοαγ, ἀἸὰ ποῖ ἀθ νον [Π 6 ἐ8- 
τρβηροὰ δηὰ ἀθορὶῪ ΓἈ]Π]Ο ἢ ΡΘΟΡΙΘ 1π ἃ ΣΠΘΙΌΪΥ ουῖ- 
ΑΓ βοηδο, 18 ΒΟ ὉΥ τι δ δεῖ ΟΥἨ ὈΕ] ον Β0- 
ΤοΠάοτ. 

ζοϊοπτοὰ ἰὴ Οδίμοῖο οὁχοζοδὶδ οὗἩ ὨΪ6 ἀδὺ (εὖ. Τ.Ὺ Διίίο}6 ἰη 
Το Ὀο υτο, Ηογάὰονς αἰὰ πὸ δβπιθ. [ἴοχὰ 

Βγτοῦ 8120. ἰὼ μί8 Ἡδόγειο ἹΜείοαϊ ες (θ66 ἃ ἴτληαὶδ 00 ΟἵἉ 19 
1 θη ιδὲ5 ρμοϊπέ, δοΙΡΔΤΟ ΤΟΥ διίς]ο ἰὼ Ηοτγεος, Ρ. 474, μροθπιδ ἴῃ ΚΙοἰ ὁ δοίλελαίεμαετν, ἴον 1884, 47). ΤῈ6 Ὠδισιοθ 

Βοίο. 

2 Ροοὰ;, πηΐϊογίαπδιοίγ, ἤδτο αδἸπιοκὲ πίτῆοιξ οχοορέουῃ 
ξομείιογοὰ ἃ κδου δοϊδὶ ἀθδῖἢ πιοτὸ ροδίϊοδὶ, κὰ ἤδγτο {Π1|8 
ἄσος βεγίοιβ ᾿π͵υδεῖϊοο ἴο [ἢ 6 ἸποῖοΣν οὗ Ψορ ΒΔ}. 
ἔσθο, διοοπς οἴδποσα, Ὁ Ἀδοῖο (Ραζαά!δε, γ. 66), γο Ποτοίῃ 

ἰη Ηδηάθ)}» Ογαίογίο βθϑ ἰἴοὸ βᾶγο ὈθΘΘἢ Ὀοττουθὰ ἤγουι ἐῆθ 
Ρόδου οἵ Βυοῦδηδη, ρυδ)δοὰ ἰῃ Βίγαδουγα, 1668. Οἵ. 
αϑάοκο, Ῥαρηρλλίμς Οεπκεπδαεὴ, Ῥ. 672. Ἰῃ ΒΔΡΟΣ 8 Η 125 

Τὸ δ ἐογίβελεν Σιμκίσατία (ΑὈΠΕΌυΤα δηὰ Ἐσγδηκίοσι, 1702), [88 
ἀδυρηίοσ [6 ἐδ! οὰ “ΡΒ 11η2.᾽} 

Τρλναΐηις ργοιά απά οπυΐοιϑβ οοπαάπμοΐ ἐοισαγάς υερλίλαΐ. 

ΟῊΑΡΤΕΚ ΧΙ]. 1--7. 

1 Απᾶιίδο θὰ οὗ ἘΡἢτγαΐπι ρα πογοᾶ {πϑιηβοῖνθβ ἰορϑίμογ, δηᾶ πσοπὺ που υσαγᾷ [Ῥτγο- 
οροάρθα ἰο Ζαρῃοῃῇ, ἀμ βαϊὰ υπίο Φϑρῃῦμδα, Υ μοσϑίοσο ραββϑᾶβϑυ ἔποὰ ονὸῦ [ΤΕΥ 
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γί} ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 900 6Ε8. 

ἀἰάβε (Βοὰ ρ888 ὁἢ ---- Ῥγοοδοά -- Ἴ [0 σῃϊ ἀρϑίηβὲ {π6 οὨ]άγθη [8008] ΟΥ̓ ΑἸηπιοπ, ἃπά 
ἀἰάϑὺ ποῦ 64}} ὰβ ἴο σὸ 10} {Π66 3 νὴϑ Μ}1}} ὈΌση (πα πουβ6 ὑροη ἴΠ66 ψῈ 1} ἔσο. Απὰ 
ΦορΒύθδῃ βαϊά απο ὑμθῖα, 1 δηὰ ΤΥ ΡΘΟρΪΘ6 γογθ δἱ ρτϑϑδῦ βίγ8 [1 8 βθύθσθ ΘΟΠΗΪου] 
ἢ (Π6 ΟΠ] άγθι [80η8] οὗ Αμηπιοι ; δηὰ ἤθη [οἱ : ἢ θη] [1 οα]]θα νου, [884] γ8 
ἀ6])νϑγϑᾶ πὸ ποῖ ουΐ οὗ {ποὶν Βαπά8 [πη]. Απὰ ψΠΘη 1 ΒΑ {πὶ γ6 ἀδ] νογθά πὶ 
ποῖ, ἴ ραυὺ ΤΩΥ͂ 1186 ἴῃ ΤΑΥ͂ Πειηἀ8 [Π8Δη4}, ἀμ ραββθὰ ονϑῦ [01] δραϊηϑὺ (Π6 οὨ]άτγθη 
[8087 οὗ Ατηλοῃ, δπὰ {πὸ [ογὰ [ΦοΒονδῃ]ὔ ἀδ]νογθά {ποτὰ ἰπίο ΠΥ μαπὰ : τ ΒΘΓο- 
ἴογϑ (θη δΓΘ γ6 ΘΌ 6 ὮΡ αηὔο τὴ6 ἰἷ8 ἀλγ, ἴ0 Ηρμὺ δραϊηδ πιὸ ὙΠποη [Ἀπά] 
δορμίμδ σαϊπογθὰ ἱοροίποῦ 811 1[Π6 τηθὴ οὗ (Ἰ]δθδά, δὰ ἔουριῖ τι} ΡΠ Γαὶπὶ: δηά 
6 θη οὗ ΟἸ]ομα βπιοίθ ΕρΡγαῖπι, Ὀθοαῦβο ὕμον [14] 5βα]α, γο (Ἰ]θδά 68 αγὸ ἔωυρὶ- 
εἶνα8 οἵ ΕρΡῃγαΐπὶ διθοὴσ (μ6 ΕΠ ΓΑΙ 68, ἀπά διλοησ [Π6 Μαπαβδιίθθ [ρναϑ οὗ 
ΕρΒτγαῖ ἅτ γε ΟἸ]θδα, ἴῃ Ερηγαῖμὶ δπὰ ΔΜ μβββθ ἢ]. ΑἈπα (μὸ ΟΠ] θαά 65 ἰοοὶκ (86 
Ράβθισ65 [[0ΓᾺ8] οὗ [(867 Φογάξῃ Ὀοΐογο τ 6 Ερβγαϊταϊίεβ [ὑοναγὰ Ερἢγδὶπὶ]:: δηά ἴξ 
νγ88 80, ἰμαῦ ψΒθη {πο86 ΕΡΕσαϊτηϊίθϑ τ ῃῖο ἢ ΤΟ ΓΘ θβοαρϑά [186 ἔυρτεῖνοβ οἵ ΕΡρἈγαὶπι], 
βαϊα, [οἱ τὴ ρὸ ονϑῦ ; [μδὺ {16 τβϑῃ οὗ Οἰ]δθαὰ βαϊα υηῦο εἶπ, «(τί τὰ δὴ ΕἸ Γαἰ πο ἢ 
ΠῚ μ βαϊα, Νὰγ ; Τί θη βαϊὰ 1Π6Υ απϊο Εἶπα, ὅν ποῦν ΘΙ ΟΙ]θ ἢ : δῃα ἢ βδὰ δΙΌΒΟ]βιἢ : 
ἴοτ 6 σομ!ὰ ποῦ ' ἔγατηθ ἴ0 ργομοόοῦμοθ ἐΐ τσρῦ. ΤΉ (Π 6 γ ἰοΟἹΚ [ιἶἰπὶ ἀπὰ 816 νν [5] δυρῆ- 
ἰ6Γ647 Πἷπι δὖ {6 ράββασθβ [ογά5] οὗ [16] Φογάδῃ. Απὰ (ἢθγὸ ζ68]] δὖ 1πδὺ εἰπι6 οὗ (86 
ἘΡΒΓαϊμἰΐ68 ἔΟΓΥ δηα ὑννα (Βουδαηά. ὁ»πα Φορδίμδῃ Ἰυάσοα ξεγδ6] δὶχ Ὑϑᾶγβ : ἰδθὴ 
ἀϊοα Φορβίμδῃ τμ6 (ἀἸ]οδάϊίθ, ἀπμὰ νγαὰ8 Ὀυγὶεα ἰὴ οπα ὁ 116 οἰῶε8 οὗ (Ἰ]68α. 

ΤΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 ον. 6. -α “ σου]ά ποῖ," ΄ἴκ οο βίτουζ. Καπ,: ὴ ἸΛΩΓΊ, εἰασὰδ οἰ Πρεοδ ἴον μὴν ἿΝΞ1, [0 ΔΡΡΙ͂Υ ἔδο τοϊῃά, ἰὸ 

εἶτο οϑὰ. Οἵ 1 βδπι. χχιὶ, 22: 1 ΟἿγ. χχνῆ, ἃ, τι 2 ΟΣ. χΧὶ!. 14; χχχ. 19." -- τ[π.} 

ἘΧΈΘΟΚΤΊΟΑΣ, ΑΝῸ ῬὈΟΟΤΒΙ͂ΧΑΙ, 

ΤΏ υἱοίονῦῦ οὗ Φορθεπδῇ 15 [Ὁ] οννοὰ ΒΥ ἃ τοροίϊ- 
το οὗ τμδὺ ἴοοκ ρῥῖαοο αἴογ Ααἰάρθοη᾽ ΒΒ Πεγοὶς 
δοϊονεπιοπί, ΤΊ ΟΥ̓ΟΥΡΟΆ ΓΙ; Ῥτά6 οὗ [πὸ οἰϊοῦ 
«τίυο, ΡΒ γΑΙπι, γθη 18 ἰ5 6 1 Γ πὶ οαοἢ ἰηβίδποο ἀραϊπϑῖ 
[Π6 νἱοῖοῦ ψὴο [88 τίβϑεπ ἢρ ἰτηι [6 ΒΙΩΔΙΪΟΓ 
{Π06, δηἀ πα8 Ὀδοοῦπιθ ἴΠ6 βανίουν οὐὗἁὨ ἴῃ 6 ΡΘΟρ]δ. 
Νον 88 ἴΐθπ ἴΠῸ Ῥτοβαυπιρίιοιβ ΘΟ ΒΥ οὗὨ [Π6 
τῦῖθθ οοπαρ] αἴηϑ Πα 1ξ Π458 ποῖ 66 πη ἰηνὶυθὰ τὸ ἴ8Κ6 
μώ Βαυῖ [Π}5 ΔρΡραύδθηϊ δαρθγπ 88 ΤῸΓ ὙΔῚ ΓΔ 8 
γΡοσπεςα). Τῆς τὨΐπρ' το] ν ἀθοῖγθὰ νγὰ8 8. ΒΏΔΓΟ 

ἵπ [η6 ὈΟΟΙ͂Ρ πὰ [6 γεδὰ} οὗ βυισοσδθ. ΕΡἨγαΐπὶ 
νοῦ ἃ Π6ΙΡ ἴο ΓΟΆΡ, ὑὑογο ἰδ πὰ ποῖ βόση. ΤῈ6 
1} 8010 6. ΟὗἨ 1110 ὕτῖ 6 νγγχ88 δνϑῆ ρυθϑίου οἡ {18 οὐοδ- 
δίοη τπᾶπ ἴῃ [ῃ6 {ἰπ|6 οὗ Οἰάροη. Ἐοτ ποὺ ἴἴ 
ΤΟΔΙΥ αἰά τοπάοῦ βόπιο 116 αβεϊβίαποο, δ᾽ δοῖς ὁ] 
αἴτοσ αἰάοροη δὰ βγϑὶ ἰεὰ τη ψαγὺ. Βαῖ Ποῖα ἱἢ 
Πλ4 Ὀδοη οδ]]οἃ οἡ ἴου [6 ]0Ρ, δηὰ παὰ δβίαγο δἱ 
Ποπιθ. 4.8 βοοῦ, ἸΟΟΥΘΓ, 88 ΥὙἹοΟΥΥ δὰ ὕδαη οἢ»- 
ταϊποά, τ οαῖπὸ ἢ Ἐπτοαῖθ πὰ π8γ. Βυΐῖ ἰτ νγᾶβ 
ΠΟΙϊ 50 ΒΓ 6861} ΠΟ 88 τυ Οἰάοοη. ΤΠ Ποῖο, 
ὙΠ6η ΤΠΟΥ οἰαπιογοὰ δαὶ πβὶ Ὠΐπι, τγῶ8 81}} ἔπ Ῥυτ- 
Βεΐς οὗἨ [Π6 ΘΠΘΏΥ, δπα νγὰ8 ΟὔὈϊσοα, [ῸΓ τπ0 β8 Κὸ 
ΟΥ̓ Ηἰβ ΟΥ̓ Βίςορϑβ, ἴο ΑἸΪΔΥ {πεῖγ ῥγἀθ δπα ρτο- 
διιτιρτοη ΟΥ̓ ΣΟΙ ΠἸΟ ΠΟ 8 Φορμτῆδη δα ΠΟ γϑάβοῦ 
ΙῸΓ βυδην πὸ 1ἢ0 βιιοὶ δύτόσδηοο. Νοῦ αἷὰ {Π6 
ἘΡΓΑΙ παῖ [08 συτ6 ΜΠ γογὰ 8 ΟἾ]Υ ; ΤΊΘΥ ὙΓΕΓΕ ΡΓΟ- 
Ῥϑγοά ἴὸ 186 ίοστεθ. ὍἤοΥ ἀογἀθα τπ6 ρϑορὶς, δηὰ 
τοι [πα 1 δΥπιβ ἱπ τποῖγ ἤδη τΠ6Ὺ σου]ὰ 
οἰαπτϊθ6 Οἰ]οδ ἀπὰ πηι Ὁ]6 Φορη μ8ῃ. ἘΠῸν Ν}}] 
βοῖ πΐβ ἤοῦβο οἡ ἦγθ ονδῦ μἷβ μοδά. “ΓΒδη Φϑρδτηδὴ 
βίον [πδὲ ἢ 8 ποῖ ΟἾ]Υ ἃ ΠΕΙῸ δραϊπδὲ Θῃθτηΐοβ, 
δΐ 4160 1π6 πάρα ἰῃ θγ86]. 11 ἰδ. ἴδ δειῃοτῖν 
ἢ ἢ ἢ6 {Γ168 Δηἃ ῥγονδβ ὈΥ̓͂ Ππδβίϊ δ πρὶ ΕΡΉγαΐπι. 
Βιιξ ἤθγο αἰϑο, 88 ἴῃ ͵ἷ8 ἀθδι ηρδ ἱ τ [Π6 808 οὗ 
ΑἸΤΊΟΙ, π6 ἤγβιὶ ΘβΙ Ὁ] 568. [06 τἱρηι τοοῦβποδ8 οὗ 
᾿ἷ8 οσοηάποῦ ὈΥ οἸοασ τόογάβ. 
ἘρἈγαΐπι δὰ οσλγοὰ [ῸΓ τ θουδβηθβθ, ἐς που ὰ ἴῃ 
ὯῸ 0386 ἢδγθ Θῃϊογοά οὐ {8 σοῦγθθ. [τ στο] θὰ ὁ 
υἱοϊεποθ, κ6 Απηαοη ; δηὰ κ Ατηπιο τ Ἔχροτί- 
Θπορὰ ἴμ6 ςβαββοιηοῃς οὗ νἱοίϊθδῃςο. Νὸ Διάρε οὗ 

Ἡονονοσ, ἱ δἰ} 

ὙΠ οπὶ [Π6 Πἰϑίογν [0118 τι8 πο ἴ8 κας ἢ ΟΠ ΑΔ ϑοιηοης 
Δη(ἃ ΘΧΟΓΟἶΞ65 ΒΌΓ ἢ ΡΟΥΘΓ ΜΠῊΪΗ 186 ΠΔΌΟΙ 85 νὲ}] 
ἃ5 ἈΡΆΪΗΒ᾽ ΔἰΪ6Π ΘΠοΙἶ68, 48 οὐδ ΦορμτθΔ}. Βυῖ 
ἱ νὰ8 ποοάβὰ ἢ δης τῇς Ἰνυτηἰ Ἰδτίοη οὐἁ Ἐρἢγδίπι 
ἴον 118 δὶῃ νγ8 [668 Β6νοσο {Π8Π ἴξ πιΐρὴς οΟΥογτεῖδ8 
ἤάνο ῥγονθᾶ, θθοδῦβ [86 Ῥιπ5 πη ΟΆΠ|6 ἰῃ [86 
εἰπιο οὗἨ βγβϑθ 8 ἔγοθάομι, δῃἃ ποῖ δ {6 Ἵχροπϑα 
οὗ {π8ῖ ἔγϑθάοπι. 

Ψοῦ 1. Αμὰ ῃυσχοοθοᾶϑά ἴο ζδρβοῃ. Τῇ ΟἸΔΟΥ 
} ον 8} ἜΧΡροσίτουβ,  Βοὰ ΕΑ] δά Καὶ δατὸ 

[Ο]]οποᾶ, αἰγεδὰν ἐοαπὰ ἴῃ ΓΘ ΒΕ, ποῖ ἀϊτγοοιίοη 
ἰονασγά τθ6 ποῖ, θας [Π6 πϑιηο οὗ 8 οἷν, νι ἰοὴ 
ἰὰν Ὀογοπὰ τῆ6 Φοτάδῃ ἴῃ ἴδ6 τῦῖρα οὗἩ (δὰ (Ψο5}. 
ΧΙ, 27). Ὑ 5 ἱπιεγρτοίδίοη γοϑῖδ ἡ ἴῃ 6 ΓΕΘαΪΓΟ- 
Ἰηθηΐ8 ΟΥ̓ΤΠ6 οοηῖοχί. ΕῸΓ ἰπ ογάδγ ἴὸ οχρίδίη 
γΘΥΒ68 4 δηἀ 5, ΚΕ ρἢγαῖπι τηδῖ πανο δἀνδηςσοά διγοϑ 
116 Φογτάδῃη. Τῆς γτοπηατίς πὶ ἴπ Φογιιβαίοπὶ Ταὶ- 
ταυὰ (Θλιοί δ, 9, 2), νυν ἴοι Ἰἀοπιῖβοβ Ζαρβοη νὶι 

ΩΨ, Απιδίμιβ, Αδπιδί, οὖ Αὐπδίθι (εἶ Εϊέθεῖ, 
χν, 1081), 8 1Ππογοίοτο αἰ τορθ ΒΟΥ δαΐ4 016. ἘῸΓ 
{Π|5 ΟἿ γγἃ5 5311}} Κηονη ἰπ Ἰδῖογ Εἰ πη68 85 ἃ ΒΡ 
ὑρρὸ οπ ἴδ Φογάδῃη, 48 Φοβορῆιδβ σορϑϑῖθαϊγ οἴδίδδ. 

Π6 Οπογιαδίϊοοη, αἰβοὸ (οὰ. Ῥασῖμου, Ρ. 36), 5878 
φοποογπίηρ ἷΐ, τπαὶῦ 10 Ἰὰγ Ὀαγοπὰ ἴδπὸ «“οτγάδῃ, 
1Π6 βοι οὗ Ῥε]ϊα; ἴον ἰἰτῖογ᾿ 8 ονογβῖρ πεῖ, 80 
ΒΌΡΡΟΒΕΒ ἴπδὺ {π6 ()ποπμιδδίίοοη ἰἀοηῆε5 Απιδιβα 
τ δποῖμοῦ Αϑιμδί ἴῃ 1π6 ἐγῖθα οὐ Εδαδθα, ἰ 
ποῖ ἴο ὃὈ6 οοποιιταὰ ἰῃ. Απιδίδαβ, δοοογάϊηρ ἴο 
ἰι8. βίαῖρα ἀϊβίαπος ἔγοπὶ ῬῸ]1]6 (ἐπ υἱρεδίπιο μπῖρὸ 
ταὶ αγιο), οουἹὰ ποῖ 16 ἱπ τ6 ἐὔρθο οἵ Εδυδθοη -- 
γΥΠἰοἢ ἀρτθοδ 80 ἔὰτ ΠῚ (86 ἔδεῦ δὲ ΖΑρἤΟΣ γ49 
ἰῃ δά. 

γον. 3. Απᾶ σορδίμδη δα υὐΐο ἐμοπι. ἴἰ 
ὙγᾺ8 ποῖ Γοϊδίοά δῦουα [μδὶ Φορῃτμδῃ ςΑ]]οα ο [δε 
ἰτῖρο οἵ ἘΡρὨγαΐη ἴο αϑβίδί, 88 ἢ6 ἤοσθ γοσηϊπὴ 
ἴΒοτὰ ; Ὀπὲ τῆδὺ πο νου] ἀο 50, νγδβ8 ἢ νῈ δχρεςίοὰ. 
Βυϊ ονοη ἰἔ ἢ μπᾶ ποῖ ἀοπο 80, ῃδὶ νγ88 ἴῃογὲ ἴ0 
}υβεγ ἘΡρὨγαΐπι ἴῃ 118 οοητοπήοη δηὰ παῦ Φορἢ- 
184} 8 ΒΏδνΟΥ 8 ποῖ ἀοῆδπι: ἰδ ΔΙ ]ονβ τπδς Οἰϊοεδὰ 
νου] ]ά σἸλ]Υ ἤλνο δοοοριθα μοῖρ, ἱ ΟἾΪΥ Δ ΒΕΙρῈῦ 
μβαὰ ὑθθὴ δ μβαπᾶ. Φερμίμδμ νου]ὰ ρίδα!ν μᾶνὸ 
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γί οἸἀοα [6 ἐΣ τ αθλ δα ἰη νἱοίουυ ἴο ἘΡὨγαίπι, ἰἴ 
Ἐρβναίπη μδὰ οὐ]ν τὶθ ἀθὰ ἈΣτηΒ Ἀζαϊηδὺ [6 ΘΠΟΙΏΥ͂ 
85 ὈΓΆΨΘΙΥ͂ 85 1 ΠΟῪ ι.568 ῬνΟΥάδβ ἀρ αῖπβι [8 ὑγοιῆτοη. 
Βυϊ ὙΒΘη Π6 βδυν ἴπλὺ [ΠΟΤ τγἃ8 ΠῸ ἀο]ΐνογοσ, ἢ6 
ἊΣ δια Π{ ἴπ ᾿ἷ8 βαῃὰ, δπὰ Οοὰ ρὰνθ (6 υἱοίογυ. 

ἰἸὰ ποῖ Φερῃίμδη ἀονοῖο 18 ἀδαγοδῖ ροββοββί ἢ 1ῃ 
ογάον ἴο οὈιδίη ἔἴγτοπι (οά {16 νἱοίοτγυ ἴοσ τ ῖς Β6 
οηϊτοιιρα Ηΐπ ἢ 
Τρ Μίάγαδἢ 458 ἃ ᾿πουρῆι ἰῃ (ἷ8 σοπποοίίοῃ, 

ὙΠΟ Β, θη ἀἰδοησαροα ἔγοῖῃ [[8 απ ϊβλ τς] γα ρ- 
Ρΐπρυ, ἰ5. }υάϊοου δ αηὰ Ρχτοίουπμα. [ζ βαγ8 [δὶ [ὉΓ 
[86 {πο συ οὶ ὈεΈ6}} 156] ἀπά ΨΦορθί 8 ἢ ΟΝ] 
186 ῥὑγ᾽ουῖίϑ ψογο ἴο Ὀίδηθ. ΠΥ αἰ ΠΟΥ ποῖ 
δηπὶ ἴῃ νον οὗἁ Φερδιῃδῇ ! γὴν ἀἰὰ {ΠΥ ποὶ 
τοβίσαϊη ΕΡὮΓαῖπλ ἔγουῃ εἶν! ὰΓ 1 [1 18. τῃδη εδὶ 
ἰμδῖ ἃ {τ ἰδ ΠΟΘ διιρροδβίοα τὰ ἰ ἢ ΔΡΡ] 68 ἴο 8]} 
ἤπηο5. [10 18 ὑπάἀουδιθαϊν τ[π6 αἰ ΟΥ̓ Ρϑγθοπβ 
οααϊρροα τι τἢ βρί για] νονγογ, ἴο ἢ ἀρ τΠοἷγ νοΐςεβ 
ἴον. Ρθβ66, δηὰ ὀβρθοία!  ἰὸ ΙΑΌΟΥ ῸΓ οοποογὰ ὑ6- 
ἵπόδη [16 δ' Πρ]6 {{|ῦ δῃηὰ 411 [εγϑϑ]. {πὸ ποω- 
Ἰοες τοῦθ ἀπῆν, τῃοῖγ σϑη] 9 Έ 0 --τ Π186 4180 [Π6 
ΜΙ Ιάγαβἢ ἱπεϊπηαῖοϑ ---- 111} ΒΟΟΠΟΙ ΟΥ̓  ΔῖοΓ Ὀ6 ΟΥ̓́ΘΓ- 
{πγόνσει. 

γον. 8. Ὑοσοίοσο ἴλϑιι σ γὸ οὔθ ὩῸ υτἱΐο 
ἸῺ 6 1Βΐ5 ἀΔΥ ἴο Βχῃῦ δραίϊμδὺ τῶθ Ὁ Ἐρῆγα ηλ᾿ Β 
δίτειιρῖ 18 δοῖαδ]! ̓ν ΤΏΟΤα σα ΡΑΌΪο τη ΑἸ θ᾽ 8. 
1π ἰτβ6]  οοπϑιάογεά, οἷν] ψὰνγ ὑεῦνδοη οὐρηδβίθ 
1065 5. 8 8.06, Ὑ Ποῖ ΟΆἢ ΟἿΪῪ βργίηρ ἴγοτη 
πηροά]πο85. ΒΒ τη6 δ'η οἵ Ερμα, σιΠ6ι ἰξ 
ΡΙΌΡοΘΕΒ ἴο Ὀασπ ὑπὸ ποῖιδα οὗ “00 } 84}, ἰδ 811}} 
ΓατίΠοσ δρυτανδιθα Ὀγ τΠ6 ἔβοῖ τλὺ ἰἴ ἰς ἀϊγοςῖοα 
δραΐϊπβὲ [ἢ ΤΟΒΊΟΙΟΓ οὗ ἴΠ6 αἰνίηθ ἂν δηὰ τῆο ἀδ- 
ἸνΟΓΟΓ οἵ 18γβ6]. [Ὁ 18 ΠλοτᾺ] δη ἃ πδίοπα] ἰγθαβοῃ. 
Τῆς 5 8 8150, πὰ 6. 41] ϑογίβ οὔ ὑγοίοχίβ, δὰ 
Ιοεῖς Αὐμοπ8 ἴὸ ἔλεος δοπο [Π6 βάνδηςιηρ Ῥογβίδῃβ. 
Βαυς το τῆ6 ὑδι|6 δὲ Μαγαῖῃοη μδα Ὀδοη οῃ, 
τ δ ΧΙ Π αΓΥ ἴΓΟΟΡ8 ὙῈΟ αὐτῖνοα ἴοο ἰδία ἴο Ὀδ6 οὗ 
βοτυῖσθ, ργαϊϑοὰ δηὰ δρρίαπθαὰ [16 ΠοΙοΐθπλ οὗ 
Ατδοηβ (Ηοτγοά, νἱ. 120). ΦορΒΌΠ 8 ἀν 618 οἡ 16 
ἰη)] δέος οὗὁἨ ΕΡῃγαΐπι, πὸ νου] ῃοὶ ἱπάροα ἢἤμῃι 
αὐσεϊπδὶ ΑἸμτηοῃ, Ὀθϊ πον (“ (Πἰᾳ ἀκγ ἢ") ὑπάογίιϊκοβ 
ἴο ΠΙ8 Κα 8 οἢ ἀξΐπι (ἢ δἰ 8 βίϑηἀ8 ῬΟΥΒΟΠΑΙΥ 
ἴον δὶ8 Εν ἴῃ ογάον [0 ὀχοιιδο Ὠἷμβ αγπιοὶ γϑαὶϑῦ- 
δῃς6. ΡΠ γαῖπι πον γοροῖνοθ {Π|6 ρα ηἰβ πιθπὶ τ Βίοἢ 
ΓΟΡΟΤΙ͂Υ 11 δὰ αἰγοϑαν ἀοβογνοὰ δὲ Οἰἀθοπ᾽᾿ 5 παπάς, 
ἴ 8 τοῦδ} }ν ἀοίοαιοα Ὁν [86 ἤθτο ; δῃὰ 18 το ἢπὰ 
του βοῖνοβ οΘηογοα οἡ 8 οβ]δηίίοιθ βίρμῦ. 

Ψετγα. 4, δ. Απὰ 86 τῶϑθῃ οὗ Οἐ]οδὰ βγηοίθ 
ἘΣΡΏσαϊτα. [ἰνγ͵ὰλ8 ποὶ Φορῃ Δ, 88 ἴΠ6 [6 ΤΟΡΓΟ- 
δυπίκτίοη ρνοϑ 05 10 ΓΟΙΏΒΓΚ, ὙΠῸ ῥγοβοου τοῦ τῃ6 
Ὠϊοοάν ρῥπγειῖς, Ηδ οοηϊοηϊοα Ὠἰπιβο] τ ἢ οἾνα8- 
τίσ Ερἢγαΐπη δοοογάϊῃρ᾽ ἴὸ 105 Ῥγδοϑυταριίοη ; Ὀαϊ 
186 ΡΟΟΡ]Θ οὗ αἸοδὰ μαὰ θδθη ὀχαβρογαῖο ὈΥ τῃ0 
ςοπιοιημῖ οὗ ἴπ6 ἘΡΗγαϊπιϊόθ. [ἐ 8 ἴγτθ {παῖ 106 
βΒοῃοηςα ἴῃ ὙΠ ἢ [Π6 ρστουηά οὗ τ86 τ υλ οὗ τπὸ 
Οὐ]οδ 68 ΟΥΟΙ 8ῃ υἱΐογαηοθ οὗἩ [6 ΕἸΡὨΓΑΙ Πα [68 8 

Ἔχργοδβοᾶ, ἰ9. ποῖ ΘλβΥ ὀχρουπάοὰ: ἥ ΘΝ Ἷ9 

ὈΘ ΠΕ ΤΊΒ ὙΡ 8 ΤΩΠΙΡᾺ ἘΞ ΠΘΝα ἸΘΝΕ 
ΤΊΣ ΠΏ. Ἐργν ἴε ἰδ ποῖ δὲ ἍἽποὺ δρρᾶγοπὶ 
Βοτ τῆς ΟἸ]οΔά 68 οου]ὰ Ὀ6 σ4]}16ὰ ““ζυρίἶνε8. οὗ 
ἘΡΉγαΐπι," δοείηρ ἵΠοῪ πόσο ἀδεσοπάδηϊ οὗ Μαῃη8- 
εοὰ. Α οἰοβοῦ ἱμπβροοοῃ, Πούσονυθυ, τη κοβ τΠἰδ ἰῃ- 
16 ΠΠἸ|οῖδι6. ἘΡηγαὶπὶ ταΐδθαὰ ἃ οἱαἰπὴ ἴ0 ραγεοὶραῖο 
ἴῃ ὑΑΥ, ΟἿ]Ὺ ἰπ [Π6 ο8808 οὗ Οἰάθοη δὰ Φερμτμδ, 
ποῖ ἴη τῆοβα οὗἩ τ1η6 ΟΥΠοΣ 98 Ις 18. πιδηϊίοϑι, 
τῃογοίοτο, τπαῖ ἴ᾽ αΒοα 118 οἰδίπι προ τἰο ἕδος {Πδῖ 
αἰάοοπ δπὰ Φόρμιμδῃ Ροϊοηροὰ ἴο Μίδπδββθε, 118 
ΟΥΤῇ 5ἰΞίοτ- Τῦ6. ΑἹ ΔΩΥ͂ γαῖθ, [Π6 ἤσοιυ8ο οΥ̓ ΦΟΒ6ΡᾺ, 

ρΒγαΐπι ἀπὰ Μαπηββεδ, μδὰ ἔγοτῃ οἵ οἱὰ ἃ οου- 
ΒΟΙΟΙΒΠΟ655 οὗ ἃ σογίδ! ἢ ὉΠΠῪ ΟΥ̓́ 8 οσση. [1 ἐγοδιοα 
85 οὔα 8  οβῆι (.]οϑὲι. χυῇ. 14 Ε΄.). [( οηϊογεὰ 
τορεῖβοῦ ἰηῖο ἰὺ8 ΤΟΥ ΟΥΥ (Δ πᾶσ. 1. 22). Τὐηάος 

Κίηρ ϑοϊοπιοη ἰδ τγαϑ πη ον ἃ οοπιποῃ δαἀπλίη ϑγὰ- 
ἔνο οῆοον (1 ρϑβ. χὶ. 28). Νονν;, ἴῃ [86 “οιιδθ 
οὗ Φοβθρὰ " Ἐρδβγαίπι πδὰ {Π6 οἰιϊοῦ νοΐςθ ; ἴογ Μδ- 
ὨΔ95Θἢ νγὲὰ8 αἰ ν) 64, ἀπά [9 ροπεοαβίυπβ ἃν βοδιογρὰ 
ΔΙΩΟΠρ; ΟἴΠοΥ ττῦ69. Ηρηοσ, ἐξ οὐυἹἱὰ τ ἢ} ΒΟΠπὶθ 
ῬΙ δα. ὉΠ ΠΠ τ Ὴ οἰ αἶπι ἰτ 88 118 τίσῃς δὲ πὸ αἷνἰδίοη οὗἨ 
π6 Ηοαβο οἵ ΨΦοθορἢ ἐμοῦ ἃ ὑπάογία κα 8. νγαυ κὸ 
οχρϑάϊίου πίτπου 118 ραττραποη. Νον ἀο ΟἹα- 
0 δηά Ψερλ δῖ ἀοπγ 118 χης. “Ὁ ε ἀἰὰ ολ]} 
[Π66,᾽ ΒΆΥ8 [πὸ Ἰδίίογ ; “δὲ τποῖι ἀἰάβὲ ποῖ ὁοπγρ.᾽ 
ΟΠΙΥ [Π6 τῆϑῆποῦ ἰῃ σης ΕρὨγαΐπλ Γηρα 118 
οἰαῖτη νγὰβ βιὰ], τη} 80, ἀπὰ αὐτοραηῖ. ΕῸΓ ἴδ 
Ταϊδοα ἐδ, ἢοῦ ἴῃ ἐπ τη οἵὗἉ ἀϊδβῖγοββ, 1 ἴὉΓ 186 
βῆ Κα οὗ (Π6 ὈΟΟΙΥ ; πὰ ἰπβιίθβα οὔ δρρ]διυάΐηρ ἃ 
δτολὶ δοῃϊονοπηθιῖ, ᾿ἃ ἱπάυ!ρσοά ἴῃ ἀοτγβίοη, ψἢο ἢ 
δχαβρογαῖρα ἔἢ 6 τναυτίου οἵ ΟἸ]οπά. ἘῸΓ ἴῃ βίογτη- 
ἵἱῃρ δῖ Φορ! Δ} ἴὉΓ ποῖ σΑἸ Πρ ἰτ, 6 ἀοηΐοβ τὸ ΟἹ]- 
ἐΔα ΘΥΟΡΥ͂ τίκιῦ οὐὁ βοθραγαῖθ δοϊίοθ. “ΠΟῪ Ἂδῃ 
αἰϊοδὰ ρῥγοδύμπησ ἴο ὄχϑγοῖβα τΥῖδ4] [πποίΐοηϑ, δπὰ 
Βοῖ 8 ῥγΐηος πὰ ἡπάψο ΟΥ̓ΟΥ [5γ86] 1 ““Αἰϊοδὰ ἰϑ 
ὯΟ ΟΟΙΠΠΊΠΏΪΥ͂ δἱ 4}},᾿ θα ΟἿΪΥ ἃ “8εὲ οἵ Πιρὶ τἶνοβ, 
ὙΠΟ δοὺ 848 1 ΤΟΥ ἡΌΓΟ ἃ {τδο, Ἡ Ποτοδ8. ἴῃ ἰμοῖ 
{ΠΟΥ Βοϊοηρ οἰϑονν μοῦο. ὍΠΟΥ 566 τπ6 ποτὰ μείεζίηι 
(Ππιρίεἶνθ8) ὈΥ σὰν ΟΥ̓ σοπίπ ον, ἡδὺ 88 ΔΙΏΟΏ 
ἴπΠ6 Οτοοκβ φυγάς πιοαηΐ ὑούῃ διριἶνο δηὰ Ὀδῃ- 
ἰδηῃθὰ. Υο τὸ “ διρίνοβ οὗὨἉ ἘΡρἈγαΐπλ,᾽" τδαπῖρά (ἢ 6 
ἘΡΒ ΓΑΙ πη ῖο8, δπὰ ννυουἹὰ βοὲ γουγβοῖνοϑ ΠΡ 88 Δῃ 
ἱπιοροπάθηι ῬΠΉΓΗΝ ἶγ: Ιὴ βο βαγίηρ, ἘΡἢΓγαὶπὰ 
ἈΥΤΟΡΔΉΤΙΥ με 156} πη τΠ6 ρίδοο οὗ τὴ6 Ησσυϑο οὗ 
Φοβθρῆ, τὸ της ἢ ΟἸομα αἰκο Ὀο]οηραά, βίπος ἐδ τ 8 
ἴπ6 ϑοη οὗ Μηςἢΐν οὗἩ Μηπαβδθ. “ΟἸ]οδα ὈοοηρΒ 
ἴῃ [Π6 τηϊάβὲ οὗ Ερηγαῖα ἀπά Μδηβββοὴ." Τδϊπ 
δααΣιίοη νᾶ ἱπίθπαφα ἰὸ δα ροΐϊπὶ ἴο ψμδὶ ὈΓΘ- 
οράθά, Οἰεδὰ ἰθ ποιῃΐπρ ὈῪ ἐΐ86 17, ἢΔ8. πὸ ἘΠῸᾺῈ] 
τ χἢϊϑ; 1 ὈΘΙοηΡΒ ἴο ἴπ6 Ηοαδα οἵ Ζοβερῃ. 8 
88 ἴγιο, παρ ; δηά (ἰοδά 5 ἀοϑοοπάδῃ 8 ̓ ἱνρα 
οἵ ὈΟΤἢ 5468 οὗὁἉ ἴπ6 σχῖνον (Ναπι. χχυὶ. 80 ΕἾ); δῖ 
“ἀρ νοβ "ἢ ἸΘῪ τοῦ ποῖ. ΤΒδ ΒΑ ΓΈ οὗ Μᾶ- 
ὨΔΒΒΟΙ Ὀογοπὰ ἴα Φογάδη γγὰ8 ἃ8 ἰπάθροπάοῃϊ ἃ8 
ΔΏΥ ΟΥΠΟΥ {Υδθ6; δῃὰ ἴῃ [Π6 ΔΓ δζαϊηδὺ ΔΤ Οη 
ΟἸἰϊεδα ρτοροῦ νναβ ἀου ΒΕ1ομ5 )οϊποὰ ΒΥ πιθη οὗ οἵ μοῦ 
ἐγ θ65, ΘΘΡΟΟΪΆ}}ν αδά. [1 ννὰβ {ΠΟΓΘΙΌΤΘ ὯῸ νοΠο Ὁ 
τπ81 τπ6 πηϑη οὗἩ ΟἸ]οδα Ὀθολτηο ΚΎΘΘΙΥ Ὄχαβρογαῖθα, 
πὰ αἰὰ ποῖ αρᾶγὸ ἴμο ΕΡ; γα  πυῖν68 ὀνθὴ Ἰῃ {ΠΕΡ 
βιμῆῦ. Φορητπδῃ ΟἾΪΥ ἀοίδαϊοα ἔποῖὰ ; Ραϊ [Π6 πλ8]- 
τἰτ 46 86 νν ΤΠ 6 πὶ 1κ6 ποι 68, δ ἃ ρσανο ΠΟ αὐδγῖογ. 
ἽἼ πιι5, βίη δπὰ σοῃία πιεῖν Ὀοροὶ ραϑϑίοη δὰ οτα- 
ογ. Τα ἀϊθοοτὰ οὗἩ ὑὈτοιγθῃ ἱηῆϊοῖ8 [Π8 ἀν οὐρὴ 
ψοῦυπάθ. ΝοΟΥΒΟγΟ ἄοοϑ Βαϊγοα τῖϑο ἰρθοι, {πη 
ὙὮΘΓΟ ΘΟΠΟΟΙᾺ 18 παίοΓΑΙ. 

ΨΜοσ. 6. ΤΏΘΩ βεοιᾶ͵ ἴον ἰο Ηίτη, βδνῪ ΒμϊὉ- 
ΒοΙοίΏ. ἘΕΡὨΓαὶμὰ τηοοῖβ ὙΠ} ΤΟΙ Γ ΚΑΌΪ ΘΧΡο- 
ΤΊ ΠΟΘ68 δ΄ ἐξ ογὰβ οἵ ἴτ186 Φογάδῃ. [Ιπ (ἀἰάθομ 8 
τἴπιο, ἐξ χαϊηθά ΘαβΥ Υυἱοσίοτν ΤΠΟΓὺ ον τῃ6 Μ|ίάΐδη- 
ἴτ68 ποῖα [παῖ ΠΟΙῸ οἰιαϑοὰ ἰηἴο τποῖν ΘΒ : ΠΟῪ 
ἰς ἰ8 1086} σμαϑοὰ τ ΠΟΥ αηὰ ὑπότὸ Ρὰῦ ἴο ἀ681]}. 
1η τὸ ουϊδοὶ, 15 τηθη δὰ ται πιο (Ἰοδὰ Ὑ{} [16 
τοῦτα “ ζυρίτἶνο8. οὗ ΕΠ ΓαΪπι,᾿᾿ Δηὰ ὩΟῪ [ΠΟΥ ΑΓῸ 

ἐποαιβοῖν 8 ἴῃ γον τα ὩΣ 55. Βοίοτο, 
ΠΟΥ ῥηἀοα Ὀποιλβοῖνοϑ ἀροη {Πποῖτ ΕΡ6 πδπλ6 ἘΡἢ- 
ταῖτῃη, ὙΠἰοἢ ΠΟΥ ΠΌΡΟΥ πϑοὰ ἔοσγ ἴπὸ τ ΠΟΪ6 
Ηουϑθο οἵ Φοβορὴ ; δηὰ πσιν, θη δὴ ΕἸΡΉ ΓΑΙ Π}ῦ0 
σΑΠ16 ἴο [16 ΒίΓΘΔΙΏ, 6 ἰδ λΐη ἴο ἀογ ἢ18 ἐσθ ἰη 
ΟΥΟΓ ἴο βᾶνο ᾿ἷ8 6. Τα οηγαρσοα τθθη οὗἉ ΕἸἰ]οδα 
ὙΨ} ποῖ βυβθου πα ΕἸΡΗΓΑΙπιϊ [6 ἴὸ ΟΥΟΒ8 ἴΠπΠ6 τίνογ; 
ἤθῆ66 ἴΠ8 τοαυ βἐοη ΟΥ̓ ΟΥΘΥΥ οὔθ Ψ|0 ᾿Βη6ἃ ἴο 
Ῥθ58 ΟΥ̓ΟΥ, ἴ0 ΒΑ  Θδἠϊὑδοίειἁ, νυ οι πὸ ΕΡὮγαϊπὶῖθ 
οου]ά ἀο, ἴογ ἢθ σου]ὰ ΟἾΪΥ βὰν διῤδοίοιβ. δι 
““ ΒΕΪΒΟΙοΥΝ ᾿"ἢ τπηοδηῖ, ἰ5 Οὗ Ἰπῖποῦ ἱπιροτίδποθ; Ὀαϊ 
88 ἴἴ8 Θμαποίατίοη ννὰ8 τοαυϊγοά δὲ τΠ6 τίνογ, ἀπά ἰη 
ογᾶογ ἴο ρ888 ἵξ, ἰῦ τὴλν Ὀθ αδϑατηθά {πὲ (πὸ Οἰςδή- 
ἰτο5 τους γαῖθοῦ οὐἩ τῆ εἰμπὶ Πολυοη “ δίγοατα ᾿ἢ 
τηδη “ δαγ,᾿" Ὀοτῃ οὐ νῆϊο τἴπ6 νογὰ μα8. ΕΥΘΙΥ͂ 



180 ΤΙῈ ΒΟΟΚ ΟΕ “Ὁ 06ΕΞ8. 

Τρ γαϊπιῖῖο ἰη ἘΠὶβ ΘΧΈΓΟΤΙ Υ Ὠ δή [ἢ 6 ἐρο] ηρ᾽ δου. ' 
ννδγάβ ἀορίεϊαιὶ ἱπ τπ6 ὕβαὶπι (Ἰχῖχ. 8 [2]}: “1 δπι' 

ΡΒ ΔῊ ἢδὰ ποῖ τοῦπ!] [Π6 δ᾽ ταν οὐ Φομονδῖι ἱπ 
ἴστϑ6], ἢ6 δὰ θόθῃ Παρ ον ἰπ τῆο ἀθθογι δηὰ τῃὸ 

ςοπιθ ἰηῖο ἀδρί8 οὗ ὑγϑίουβ, δηά τΠ6 δίγεϑι Οὐοῦ-  βἰἰοπος σὲ ξρο]αδίοη. “Πα σἤλττη οὗ ἢ τῆσδ ὑὲ 

βονν πιο," ΕΣ Φὸ ΓΞ ΌΣ.. --- Ὑγ μοι, ἀατίηρ 
το ΕἸομ 8 ἡναῦ, ἴῃ6 ἰηβυττοοῖίοῦ ἀριϊπδῖ [ἢ 6 
Ἐτοησἢ ὈτΌκο οὔ, ΜΑΥ 25, 1802, [ἢ6 .καἴο8. ΜΤΕΓΕ 
συδγιοά, ἀπά πΠΟῸ 0Π6 Ὑ͵ὴ3 δυβογοα τὸ μ858 οὔϊξ, 6Χ- 
ςορῖ διςσῇ 88 ΓΟ δῦ Ϊα ἴ0 ΒΥ, “" δὶ ἐπάν Κγιεπα," 
ὙΠΟ γογ 8 πὸ ΕὙΥ ΠΟΠπιδη σοι] ῬΓΟΠΟΌΠΟΘ. 
(Μεπβοὶ, ὐδεοῖ. του γαμπῖτ. ἰι. 184; Βομηας, σἐδολ. 
υοη δταπῖτ. ἰ. 682). 
Απὰ ἴδ ζὸ ζ76}} δὲ ἰδδὲ εἰτωθ οὗ 186 ἘΡὮσἰσ- 

ἐϊοβ Τοστν δυὰ ἵἴττο ἱμδουδδυᾶ. ὍΤῃο ὨΠΠΙΌΕΥ 42 
(1 υἱπιὸβ 6) δρρυθδγβ ἴο Ὀ6 ποῖ (ὯΓ τεπιουθα ἔγοτῃ 
ἃ τουηπά Πυμ οΥ: Ὀχι 118 ΟσσιγΓοΠσα ἰδ αϑδος θα 
ψἰτἢ δόνοῖα δηὰ ψ0}}- πιο τοὰ ἢ μιποηῖ8 οἡ βίῃ 
ΑΒ8 πετὸ 42,000 εκἰηΐι! ΡΒ γα ποθ ἴι}}, 80 42 οἵ 
16 της κοῖβ οὗ ἴπ6 Ῥγορῶει ΕἸ) Άἢ ὅτ ἈΠ]|οὰ Ὁγ 
θοῦτα (2 Κμϑ. ἰΐ. 24); πὰ νῆθη [ΠῸ λαστηοπῖ οὗὨ 
(ἀοὰ ὑὕτοαΐκβ ἔογι ονοῦ τ[Π6 ἢοιθο οὗ Απαῦὺ, 42 Ὀτοίῃ- 
τεῦ οὔ Αδαχίδῃ ἃσὸ ριι ἴο ἀςδῖ Ὁ Φοδα (2 μϑ. 
Χ. 14). 
γεσ. 7. Απὰ ἢὨ6 νῦδ Ὀυχίοα ἐπ ομ6 οὗ [86 

οἰῶθδα' οὗὁἨ α.]Ἰοδαὰ. Ηετγείη (πὸ πιουγηῆι] ἰοῖ οἵ 
Φορμειαη, τοβυ πα ἴοσλ ἴῃ δΌΓΓΘΠΑΟΓ οὗ ἢϊ5 
ἀλυψ τοῦ, δον 8 ̓τ50}, Ηθ δὰ πο Πεῖγ, 88 ἢ6 δὰ 
δὰ πὸ ἰῃπογίδποαο. Ηθ ν͵ὰ8 ἴϊπ6 ἢγεὶ δηι ἴῃς 
Ἰδδῖ ἰῃ ᾿ἶβ οιβδο. Τῇο μτοπίποϑϑ οὗ ἢΐδ ἀθοάβ ἰδ 
ντονοὰ Ὀγ τἰὸ ἔβεῖ τπαῖ τον νά γὸ ὨΘνΟΓ ἢ 6688. ΤῸ» 
τποιηδοτο ; ἰοῦ ἴῃ παῖ εἰν Π6 νγαβ Ὀατοὰ τμἱἁἂβ ηοΐ 
ΚΠΟΥΗ, [τ|51 α5 ἴὸ πβ ΜΙζρδῃ, τ6 ρμδοθ ἤογο ἢ6 
᾿ιδά 58. ποηλο. 8 41.0 πη κόπον, απὰ 88 ἴἢ6 Ὁ͵δος 
οὗ Ηἰα υἱτ ἰ5. ποῖ τηϑπτίοποά. [τ ἰδ ποῖ Κποννῃ 
αἶδι ᾿ἰκ τ ΠΟΥ 8 Ὡδίηο ἈΠ85: ἰΐ 5 ποῖ Κπονῃ ἩΠῸΤῸ 
18 οὐνῃ μγᾶνο 15. “ΟἹ οδα "ἢ θομαὲ ΐτη, δηὰ 6Ο1}- 
δὰ τγοσεϊνοα ἢἶ8 σογρϑο. Πα δῆδιοβ η0 ἔδι ποῦ 5 
τοτηῦ, ἃὰ ΠῸ βοὴ βῆδγοθ ἢῖ8. Ηδ ἯΔ8 ἃ γὑτνεῖ 
Πο]ΙῸ ψπὺ ᾿ἱνοὰ δηὰ αἰτα 80 1ΑΥῪ ; ΟὨΪΥ ΧΆΠῚ ἴῃ 
αοά ψ8 ἢ ἢΐπι. δὶχ Ὑϑῶγβ Π6 τυϊοὰ ; ὙΒεη 
ΒΟΥ ποτὲ ἢ νοα, ἢἷπ τοδὶ ἔγοπι ΠΟΤ δηα ΒΟΥΤΟΥν 
Ὀοραη. Ηἷἶδβ πδιης ἀϊά ποῖ γεΐυγη ; Οἰο8 8 ῬοῦνΟΥ 
τοϑα ποῖ δρβίῃ : Ὀὰξ ᾿) γα ποῦ ἰογμοῖῖθ ἴῃ ἴβγβοὶ. 
Ηἱΐδ δοῖτοῦν δπὰ υἱοΐοτν ἃγὸ {ΥὦᾧῥῬ].δΙ --τ 80 0 ΟΙΔΟΓ 
ἐπι ΟΠ δβιικίοϑὶ - οὗὐὁἨ Ηἰπὶ ὙΠῸ ϑεϊὰ : “ Νοῖ η. 
ΜΠ, ὕακ ἐπε, 06 ἀοπα ! ἢ 

ΒΟΜΙΘΝΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Φορἢ Δ 8 τοσδῖῖϊοπ ΜὙΔ8 ΟΧΙΓΔΟΓΟΪΏΔΤΥ, δηὰ 
: ΕΠΟΕΥ ΟΧΙΓΒΟΓΟΙΪΠΆΓΥ γγ88 ἢΐ8 (αἴ. Ηδς ρᾷγα πὸ 

ονογγι ες ἴο αοά ἴὺγ Πἰθ Ρθορίο; δηὰ τεῦ δ Ἰδοῖ 
1Π6 οηνν οἵ ἰδ σοιπῆγν πιθῃ Ῥυγϑιι6 8. ἢ πι. ὙΠΟΥῪ 
τὨτοδύθη ἴο θαγη ἢἷ8 οῦδβα, τὸ οι ἴον τποῖνγ βαῖο πὸ 
.ι49 τὶς ἀδεοϊὰῖο. Ηθ πηβκο8 πὸ Ὀοδϑὲ οὗὨ [ἢ 18, 
πονγονοῦ ; γαῖ ὀχογοΐβδοϑθ αἰκοὶρ! πὸ Ἡ 8. ΒΙΤΌΠΙ, 
μᾶπὰ. δὶχ γοδῦβ [6 ὑυαροά, ἀπὰ ἐπ τ βευθῃιῇ 
τοῦθ το δὴ οδῖοθ ἔπαὶ δὰ Ὀγουχμς ᾿ἶπὶ 80 
τι ἢ στίοξ. | 

1. ῬΙ͂ΟΣ ἴο βυσοοθα ἔγίθπβ ἅγὸ ἴὸν ; Ὀπὶ δῇοι- 
ὙΓΑΔΓΒ 4}} υυΐβἢ ἴὸ βῆβτγο ἰη ἰΞ. ΥΉ) 6 τἤ6γῸ ἰ8 ἀδη- 
δοτ, 6 ὙΠῸ ἴδ Κο8 ἴῃς Ἰοπὰ 8 “816 υδ]ούοτβ; δου 
[86 νἱςῖοτν, Ὀδιγρογ. δίῃ τοραγὰβ ποῖ 86 οἤπτγίηρβ 
νι ἢἰο ἢ [6 ἩΔΥΤΙΟΥ ὑτίησϑ, Ὀὰῦ ΟἸ]Ὺ {Π6 τ δ} 18 τ μίς ἢ 
[6 ἢ88 οὐδ πο, ΤῈ 601] νν}}} ποῖ δϑ58ἰ5ῖ ἴῃ βονίηρ; 
ναι γοῖ σοῦ] [αἷπ ματι οὶ ραῖα ἴῃ τΠ6 Βατυοβῖ. 

2. ΤἸΔΐ οὔδγβ ποιῃίηρ ἴο βυοἢ 88 δεῖνα ποῖ (οά, 
ουθῃ ἱπουρὴ οπθ Γτἷδθ 89 ἰσἢ 85 Φορθτπδῃ. 1 

1. (ὉἍ. Ἰνοεάσπογι Ἰοο8 ο 96 ΡὮ ΒΔῺ δ “οη6 ὍΏΟ ἀο68 
το ἀοοὰδ ἰῃ δὴ ἐγγοζμέαν ΠΏ ΠΟΥ, δὶ αὶ πιὸ ἩΠΘΏ ἔζοθθ 
ῬΈΓΔΟΏΒ ΜΠ Ὸ δΙῸ μἰδοδὰ ἰπ δυοῖν Ὁ Οοά, δὰ σὙο οὐρὰς 
ἴο οτἴηρίου Θοά 5 δρροϊηϊρὰ πισδπα [ἢ αὶ ΓΟχ ΔΙ ΤᾺῪ, δῖὸ ὯΔ ΠΠ- 
ἰσὼὰ ἴο τπαΐν ἴγυδὲ διὰ ὠοχζίϑος πεῖν ἀασὶγ ἴοὸ Θοὰ δηὰ Ὧὲδ 
δυσοῦ. ΗΠ6 σοῦῖς πιδν Ὀ6 σοπιρυγεὰ τὸ ἰδδὶ οἵὗἨ ἴ6 Ἶ ο6- 

βοισῃῖ ἴῃ τῃ6 ἌΡΗΝ 11 16 5ποσῖ; δηὰ τβοῦρὴ 
Ρτοϊοηχοά, [8}} οὗ τροῦῦ]6. Ενεσυ τε]ρίοι θυ ας 
1[9 ΔΙ[ΔΓ Ὁ οἰογηϊγ. ΕῸΥ Ηἰἷπι γῆ ο πα5 γοῦυγὩς 
δὶχ ἀδγϑ ἴον ἷβ δανίουτ, δηὰ οοηΐοββοά Ηΐπι, ἔμοσς 
ΟΡΘΠΒ οἡ 16 βονοῃτῃ {π6 ΘαθθαιΝ οὗἁὨ οἰογητΥ. 

5ὅΤΑΕΚΕ: 716 ΡΌΟΙΥ δΔ΄ΓῸ ΠΟΥΟῚ Ἰοπρ᾽ ὙΪΒΟῦΪ 8 
ΟΙΌΒΒ : [ΠῸΥ̓ ἀγὸ (το δὲ ἤοθ δπὰ δὈσοβά ; ὑεῖ» 
ουἱ ἰ8 Βρῃτηρ, τι 18. ἔραν (2 (ὐγ. νυἱῖ. 5). --- 
ΒΑΙΓΕΒ: ὍΠ6 ρΌΘρΡοΙ νίτπουΐϊ Βυβογηρ Ὀο]οΏ 5 Ὸ 
μοδνϑῃ ; βιιδετης νἱτποῦιὶ [Π6 ΡΌΒΡΕΙ], ἴο ἢ6]]; τ86 
Βοβροὶ ἢ κυβογηρ, το οαγίῇ. 
ἸΠεπαν : 1εἰ|ἰ5 δὰ ἢ} τοΐην ὉὉ ἐβϑίθη ἩΔΠ.68 ΟΣ 

σΠΔΓΑΟΙΟΥΒ Οὗ ΓΟΡΓΟΒΟΝ ΟἹ ῬΟΓΞΟΏΒ ΟΥ ΘΟ ΘΒ, 88 
18 ΘΟΠΏΠΟΝ,, ΘΒΡΟΟ ΠΥ οα ἰθοθα ψὙΠ0 1ἰ6 ἀπο ῦ οὐ 
ὙγΓΆΓᾺ ἀἰδοάναηίδροθ; ἰδ οἴη οσςαϑ οὴδ αὕλΓτῈ 5 οὗ 
1} δοπβθαυθπσοβ, Δ5 ἤοτο. ὅθ Κονν186 πῆδιὶ 8 
τπιϊϑο ίανουβ εἰσ Δῃ δου να ΤοηχΌΕ ἰ8. --- ΟΝ Ό8- 
ὙΓΌΗΤΗ : Ησγο 6 δὲς 8 βροεϊιηθῃ οὗ [δαὶ οτῇ 
ερί τι οὗ ΘΠΥΥ ἀπ ρῥτγίάο τυνῃὶς ἢδ5 βῃονγη [1901 1 
τῆς Ομαπτ οὔ Ὁ ΤῆοΥ ὙΠῸ δτὸ ἴῃ Ὠἰρἢ μἴδοθ 
ἴῃ 16 ΟΒυτοῖ, ᾿ἰκα Ερἢγδαίπι, βοιμοῦ)θβ διδηά 
αἰοοῦ ἴῃ 186 τἰπιο οὔ ἀδηρογ, Απὰ ἤθη οἵμοῖβ οὗ 
Ἰοννεῦ βίαι αν βῖορροα ἰπῖο τ86 ν8ρ, διὰ ἢδλνθ 
βῖοοά ἱπ τῆς Ὀγθδοῆ, δηὰ Ὀγανοὰ τῆς ἀδημοῦ, δπὰ 
ἴδνὸ ἤοπρις τη6 ὕδῖι}6 δηὰ ραϊποὰ [Π6 υἱοῦοτγυ, 98 
Φορθμα ἐλε σι εαάδς ἀϊὰ (186 πιδὴ οὐ (μεαά, 
ὙΥΠὶοἢ ὙγᾺ8 ποῖ ἃ ἐγίδε οὐὗἨ ἰβγβοὶ), τὰ ἢ ΠΟΥ ἃΓῸ 
ΔΉΡΤΥ δηὰ ᾿εδαϊουβ, δηὰ ἰη80}: [π6πὶ νεῖ τ ῥσχουά 
ψΟγά8, δηὰ ὄνὸπ Ῥτόξογῖθα δὰ ἴδαπὸ {Ππὸπὶ στ 
Ὀοΐπρ ΤΓυΠΑνΓΑΥΘ Δη ἃ ἀσϑογίογβ, απὰ τοῖ ἀδππρ ἴὸ 
ς᾽ δ΄ πὶ ἃ Ρ]806 ἀπηοηρ ἴΠ0 {Γθ68 οὗἩ 1-τδὲ]. Εΐὰϑ ποῖ 
{815 ΠΣ ΠΥ ἀηὰ ὈἱτοΥ Ἰδηρηασα οὗ δοογῃ πὰ ἀϊ6- 
ἀδὶπ "οίη τΠ6 Ἰαπρτιδρο οὗ Βοτὴς ἴῃ τῇ ψτοιίαϑι τοϑῖ. 
ἐγ ἙΒυχοῇ οὗ ΟἸ τ βιοπάοιῃη δραΐησὲ [Π6 ἙΠΌΤΟΝΟΣ 
οὗ τῃς τοϊογσιηδεοη Σ Ηδϑ ἴδ ποῖ δοιηδάπιο ὕθοῦ 
τ6 ἰδησύδρα οὗ βοπιὸ ἱπ ἴπ0 ΟἸυτοῦ οὗ Επσίαπὰ 
[ΟΣ 8 ΒΟ ρΑΓΑτΙ5 5. ΤΓΟΠλ ἤΟΓΒΟΙ 1 Β΄ ἢ 5πὶ ἀουδῖ- 
ἰ65» 18 8 βίῃ ; δῖ τ 18 δοϊιμο η68 σδυδοα ὈΥ̓ {Π6 ἐπ- 
[ογοσπιθηϊ οὗ Δη [{-δοτ ρία ΓΑ] ἴογτ8 οὐ σΟΠΙπι ΠΙΟΝ, 
8. ἰξ ἰδ ΕΥ̓͂ τῆς ΟΒη τοὶ οὗἩ ἤοπια ; δηὰ {πὸ βίη οὔ τῃ0 
80 ͵8πὶ 8 ΒΟΓβ. [Ὁ ἷ5 οἴἴΐοη οοολοϊοποα {τποῦρῃ ποῖ 
)υδε 1664) ὈΥ Βρίγίτι}4] ἸΔΉΡ ΤΟΥ ἀπά ἸΘΙΠΑΥΡΥ τὰ [80 
Οδυγοῇ οὗ αοα. Ζεδὶ] ἴοσ (οά δπὰ ἴοσ τῆς τσοὶ ἰ8 
μουά ψΒοτονοῦ ἰὸ θα ἰουπὰ. [δῖ τ1ὴ0 ἌἙἸ τοῦ οδ οὗ 
ΟἸτῖϑι βιαπὰ ἰοτὰ ἰπ τἴῃ6 ΠΟοῦΓ οὗ ἀδῆρογ δπά ἤρῃι 
ὈοϊαΙγ τῃ0 σοοὰ ἢἤριιι ἀραϊπϑὶ [86 ΑἸΩπιομ 69 οἵ 
ΟΓΓΟΓ δηὰ πηθο]ϊεῖ. ΤΒΘη [6 ἱγτορι δῦ ρίεττ! 
γνλΓίαγο οὗ βοραγδῦβι} ΦορηΠ)ῃθ δαά ἐπεὶνγ Οἰεδὰ- 
68. ΨΨ01]1 Ὀ6 ὉΠΉΘΟΟΒΒΑΤΥΥ͂, δπὰ ΤΥ Ὑ}}} ἄγχι εἰάθ 
ΕΥ̓͂ εἰάα πἀπάοῦ [πΠ6 ὕδῃποῦ οἵ Ερῃγδίιη. -- ΤῊΣ 
ΒΑΜΚ: Τῆς ΟἸοδα 65 ἀϊὰ ποῖ δ᾽αν τῆς ἘΡἢγαὶπι- 
ἰτοδ Ὀδοδιι56. ΠΟῪ αἀἰά ποῖ ἄρτοθ ὙΠ 186 πὶ ἴῃ μτὸ- 
παηοϊίοη, θαῖ Ὀθοδα86 ΠΟΥ σογο Εὐμ ΓΑ πιο, 
ΜΠ ἢ ννγδὰ ἀἰποονογοὰ Ὀγ τποὶγ ἀἰ βοτεπε ῥτοηπης8- 
ἴοπ. Τῇο βιπὲ8 ἰπ ἴπ6 ΟΠατοῦ οὗ Οοά [᾿ὰ θοροῦ 
ἴθ αἰ γεποθβ οἵ ἐαργαββίοη ἴῃ τ τιιδὶ ΟὈϑογν πο δ5 
ΟΥ̓ ἑοσππι ατίοβ οὐ ὅτ. ὍΠΟΥ 116 ἴπ {πὸ ποδί, 
ΨΥ Β]ΟἾ 8 ἀοργανθὰ Ὀγ 1ἴῃ6 ΟΥἹ μϑϑείοῃϑ οἱ δηνΥ, 
Παιγοᾶ, δηἀ ππδ]ῖςο; δηὰ δἰσιι αἰ ΓΟ  Ο5 ἴῃ οχ- ἡ 
ΤΟΓΠ415 410 οἴδη ἴῃ ΟσΟΒΟΊΟΠ89 ἴοσ οἰϊεϊ Παρ τὰς 
ἄθερ τοοϊθὰ ρῥτειιϊςε8 οὐὁἨ ἀορτανθὰ ν}}, δὰ τ8ὲ 
τ ἐπικηὶ (οο] πρ 8 οΥὗὨἁ ππϑϑπου ρα Ποαγί8. [μοὶ τὰς 
ποατῖ θὲ ΡυτγίΠοὰ ὉγΥ τὴ Ηοὶγ ϑρί τὶς οἵ ροδςθ, δυὰ 
186 Ἰρ8 ννἱ}} τον ἰη Παγπίοην δηά ἸΟύς. --- ΤῊΣ 
ΒΑΜΕ: Ὑμδῖ τίνου νοὶ ἴπ τῆο ἀπγβ οὗ δοβδυδ 
1618 δὰ ΤΥ ἰοδοὶ ἀδ,᾽" οἴο. δοὸ οὐ οἷ. χὶ. 1. Το ἀοδηϊτίο8 
οὗ “Ἰττοχυ δυο " Ποτο αἰτεῦ, Δρρ θα ἴο 4}}1 80 ΨΔΦυάκεν: 
1 ἃ εογίδίη δοηθο, ἐΠ6Υ ποτο ἃ1} ἰσγυζυϊαῦ; θαι ἐμαὶ δορδ- 
ΚΠ ΔῊ νᾶδ δὸ ἰῇ δ δροοὶδὶ νοι δοὸ ἰὰ οσο τη} τοζαϊοὰ ὃ] 
Ὅν. Ο6499}᾽» οχροδίκίοω. --- ΤῊ.} 



ΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΗ. 8-1ὅ. 

ἰδὰ ὕθεπ ἀἰνϊἀοὰ Ὀγν οὐ ῬΟΎΟΣ δῃὶϊ ΠΩΟΤΟΥ͂, ᾿ῃ 
ογάοσ τμᾶϊ 81} 116 ε΄ 68. τηΐσίς ρ888 οὐδ τορθιδοῦ 
ἴπῖο ὕδπδδη, τη 6 ἵν} οὐὗὁἁἩἉ δεάνεη, ἰδ πον τηδὰθ {πὸ 
806Π8 οὗ Ὀεῖνοο Οἰοδὰ δὰ Ἐριηγαΐηι. 
Ϊπ τθὸ Οπυτοὶ οἵ ἀοά, τἰὸ βορηςβ οὐ αοα Β ἀθδαγοβῖ 
ἰοτα μανθ οἴδῃ Ὀθοη τηλὰθ ἴΠ6 βοθποβ οὗ τηθῃ Β 
Ὀπύοτεϑὶ ἰδῖ6. ΤῊ νδῖοτβ οὗ Ὀδριΐδηι, 186 ᾿ἰνίηρ; 
ἸγΔΟΙΒ Οὗὐἠ [16 ΗΟΙΪΥ δογὶρίιγοβ, δπὰ οὗ [16 ΒΟΙΥῪ 
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ΒΆΣΤΑΙΩΘΩΣ οὗ [η6 1,ΟΥ᾿ 8 ΒΈ ΡΡοΥ --- [Π086 “ ραββαμοβ 
οὔ ουῦ Φοτάδη " --- τ|6 τοοοτὶβ δηΐ ρἱοάροδβ οἵ Ον( 8 
ἴον ἴο {πὸ 1δγ86] οὐ Οοά, ᾶν ὑ"οϑὴ τηδάθ [ἢ 9 
ΒΟΡη65 οἔὗἔ ἴῃς Οἱ {γοδὺ σΟὨ ἸΥΟΥΘΥΒΙ65, δη οὗ ὑ]οοά- 
8ῃοὰ οὗ Ὀτοίῆσγοη, ὈΥ ἴπο080 ννῆο ὈΘΑΓ [Ππ6 ΠδπΠ)6 οὗ 
ΟὨἸγῖδι. ὙΠΟ ΒΟΙΥ δθρυ ομγο 166] Βα8 Ῥθ6π τπδὰθ 
Δ ΔΟΘΙ ἀΔΙΊΔ. --- "Β.} 

ΕἸΙΘΉΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΤΗΒῈΝ 00 Ὲ8Β ΟΥ̓Ἡ ὈΝΕΥΕΧΤΕΙΪ, ΡΕΒ ΙΝ ῬΕΛΟΕΕΌΪ, ΤΙΜΕΒ: ΙΒΖΑΝ ΟΕ ΒΕΤΗΙΞΗΕΜ, ΕΙΟῸΝ ΤῊΝ 

ΖΕΒΟΓΟΝΙΤΕ, ΑΝῸ ΑΏΡΟΝ ΤῊ ΡΙΒΑΤΉΟΝΙΤΕ. 

]σαπ οΥ Βειλίελεπι, Εἴοη ἐλε Ζοδιιζοπῖέο, ἀπά 4 δάοπ ἐδε Ῥ᾽γαίλοητέθ. 

Ομάρῖεβ ΧΙ, 8-1ὅ. 

8 9 Απά αἴαον μἷἰπὶ ΤΠ Ζὰῃ οὗ ΒΘ Β-Ἰ θὰ 7υᾶ 1εγὰ6]. Απᾶ ᾿θ πμαᾶ {μἰγΟΥ βομβ [,} 
δᾶ {Π|ΓΓΥ ἀδυρσπίθγβ τσλοπι [οτηϊῇ : τ ποτ] ἢ βϑηΐ δγοδὰ [86ηΐ ουῇ, ζ. 6. ξανθὸ ἴῃ πιδὺ- 
τἶαλξα), Ἀπ ἸΟΟΚ ἴῃ [Ὀτουρὰῦ Ποιμ6] (μἰτγ ἀδυρ ῦθγα ἔγοπι δυτγοδᾷ [ῸΓ 1ι18 Βοῃ8: δηᾶ 

10 δα Ἰυᾶασοα βγϑθὶ βϑύθῃ γὙϑᾶγβ. ΤΠοη ἀἰοδὰ ΙΌζαη [Απᾶ ΙΌΖαη ἀϊ647, ἀπὰ νγδὰ 
11 Βυτθα αὐ Βοίθῆθα. ΑἈπαὰ δῇογ πἴγη ΕἼἸοη, ἃ [86] Ζοθυ]ομίίο, Ἰμᾶροα [βγ86], δῃὰ 
12 δ Ἰυάρεα [8186] ἴθῃ Ὑϑᾶγβ. Απὰᾶ ΕἸοα {86 Ζοθυ!οηὶΐο ἀϊοα, δηα 8 θυγὶοά ἴῃ 
18 Αἰγαίοπ ἴῃ 186 σουπίσυ οὗ Ζθῦυ]αη. Απᾶ δῇωοσ πἰπη Αράοῃ ἰδ βοὴ οὗ Η]]16], ἃ ΠῚ 
14 Ῥιγαι βοῃ)ῦθ, Ἰυάρσοα [Βγδο], Αμὰ δθ Πιδὰ [ΟΣ δοηβ δπα {πὶ γΥ πορηθννβ [,ΥΑΒἀΒ0Π8, 
1ὅ ἰμαῖ τοὰθ οῃ ὑπγθόβοοῦθ δηα ἔθη 888 6018: δῃὰ 6 Ἰυάροα 1β8γϑ6] αἷἱσ]ὲ γθασθ. πὰ 

Αδθάοῃ [86 βοὴ οὗ Η]]]6] {16 Ῥ᾽γδιποπῖΐθ ἀἰθα, δηὰ τα Ὀυγὶοα πῃ Ῥισαίοι ἴῃ (ἢ 6 
Ἰλπὰ οὗ Ἐρμγαῖπι, ἰπ (Π6 τηουῃΐ οὗ [86 ΑἸηδ  οκἰϊο8 [Απλ8]6 Κι (61. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, 

ΤῊ βρϑοὶδὶ να]πὸ οὗ [πΠ6 ποιΐοθ8 σοποογηΐηρ [Π6896 
ἴῆτοο Φυάρμοβ οοηδὶβίβ ἰῃ ἴῃ6 ΤοοηῖΓαβὶ ἡ ἰοἢ 1ῃ6 
οὔδυ ἰο 186 ἰογίι ηο8 οὗἩἨ Φερ ἈΠ. ὍὭοες [τοο α]] 
ἴδνο δὲ Φορθ Δ δὰ ποῖ. ΤΟΥ 411 παν οἢ |- 
ἄγθη ἱπ αὐππάδποθ, Ἀπ ΔΙῸ ΠΑΡΡΥ ἴπ (Ποῖ (Β. 
ΟΧΧΥΙ͂Ϊ. 8 ΕἾ). [ΙΌὈΖϑη 88 {ΠῚ ΓῪ ἀδυρηογ, ΠΟΤῚ 
ἢ ρἶνοβ 'π τηδιτίαζο, απα {ΠΥ ἀδας ἢ ΤΟ γ8- 1 -ἰδν. 
Αὐάοη, ἐἰςοτγῖδο, μά8 ΤΌΤΙΕΥ ΚΟΏΒ, πὰ ἰοοῖκϑ οι ταΐγὶ 
βουσί: στη άβοηβ. ΓΘ ρθΟρὶο ͵8 δι Γ νὶ 
6 γἰδοθβ οὗἉ πον παιν!γ, δα ποθ ὙΠΟΓΟ τῆοὶγ 
ἐκῆν ΔΥΌ. [πάρυά, βοῖμα οἵ ἴπε86 μίαςθβ, ούϑῃ 

νη} 1Π6]Γ Οἷα παιηοδ, 8.6 ποῖ ]οϑὲ τὸ τὴἷ8 ἄδγ. 
Ἐὸγ ὄνθὴ 186 παίϊνο ρίδόο οἵ [ὑζϑῃ, δι μπόουρῇ ἴΐ 
ΝΔ8 ποῖ ἴΠ6 οοἰαῦγα ΒΘΙΝΊΘ ἤρα, δαὶ Δηοῖ ον ἴῃ 
Ζεδαϊυη (Ψοβῆ. χῖχ. 15), 888 ἐπ οὐν ἀδΔΥ ὕθαη Ἰάοη- 
βορὰ 85. Βεῖς [πὶ ὉΥ Βοθίπεου (111. 118}. 6} 
ΤΕΠΠΑΓΚ τῆδῖ Ἧγ6ὸ ΔΥῸ ΠΟΙ 10 ΤΠ 1η}κ Πογο οὗ {Π6 Βοιἢ- 
ἰθῆεπὶ ἱπ υ ποῖ, ταιῖ ἱπάορα 6 δἰ ονγοά, δἰ που ρα 
186 Δεν ἢ Ἰοροπὰ ἄοοβ {πίηκΚ οὗ ἰδ πᾶ ἰάοπ 68 
Ἰῦζδηῃ χὰ Βοαζιὶ Βας τὶ {πἰ9 ΒΟΙΒ] Πότ 8]- 
ἯΔΥΒ ἈΡ ἢ 16 δὐαϊτίοη “ἴῃ πἀ δῇ ̓  (80 
δἴεο ἰη πᾶν. χυὶ 7), 45 115 στουπὰ ἴῃ [Π6 ὙΟΓΥ͂ 
ἴοι ἰδὲ τ οἵμοῦ Βοι ] μοι 88 ποῖ Ἐπ ΚΠΟΤΏ. 

1 Το δἰ δέοντος) Ἕμδυδοίονῦ οὐ ἴδο ἰοζοηὰ [8 ἴπ πηοῖῸ 

Το ἀοβηϊίοη “ἴῃ ΨΦυάδῃ ᾿" σου] ἃ ΠΟΤῈ 6 186 68 
οὔτοι Ὀδοδαβο ἴπὸ ποχῖ διάρμο α͵δὸ Ὀδοηροά ἴοὸ 
Ζεριπίαπ. 

Αἰ)αϊοπ αἶβο, [ἢ ρ]δθο ποτα ΕἸοπ, ἴΠ6 βοοοπὰ 
τηθητὶοποᾶ διιάρο, 15. και τὸ πανο ἀἷοά, ἀηἀ ΠΟΓΘ 
ἢθ ῬΡΣΟΌΔΌΙΪΥ 4180 του θα, βθοπὶ8 ἴὸ θ6 τοςορῃϊζοα ἴῃ 
Ζαϊᾶπ, ἃ βυ οὔ γι (ο΄.  δη ἀθ Ψ οἸάθ, τοίοσσοα 
ἴο ΌὈΥῪ Κοίῇ. ΡῬίγδίπον," [6 ὈΙΓΓΏΡ]αςΘ οὗ [Π6 τηϊγὰ 
ψδυάρο, ψ]Πο86 πᾶπιὸ Ἠ 116] ἰ8 ἃ ΙΣΉΪΥ Ἐο]ογαιοά 
ΟἿΘ ΒΙΠΟΠ ἴΠ «6νν5 οὗ ἸΑῖοῦ {ΠΠ|68, γγἃ8 δἰ οδαν 
τοοορηϊζοα ὈΥ̓ Εβῖθοῦ 118- ῬΆΓΟΙΣ ἴῃ {16 ΤΠΟΔΟΓΏ 

Ἐετ᾽ διὰ (ΤΠ) 5), ἀπὰ μαβ Ὀθθη τοάϊβοονογοά ὈΥ͂ 
Ἐοδίπδβοη δηὰ οἵδε (οἴ, ΖιιηΖ, ἱπ ΑΑ8]οτ᾿β Βεπ). οὗ 
Τμάεία, ἰὶ. 426 ; ̓λοδίπϑοῃ, 111. 134). ΤΊΘΥ 4]} εἢ- 
ΤΟΥ ἴῃ ἴβεϊ ὄνοῦν Ὁ] ϑεῖῃν οὗὨἨ 8 οὗἁἩἨ ν]ς ἢ Φορἢ ἢ 
ὙᾺ8 (ἀἰοβπι; ψγὸ ὮΘΑΓ οὗ τηοἷσγ ΟἸΠ]άτθη, {πεῖν 
[ἈΤΠΟΥΒ, πὰ (ποῦ στανοθ; δυ οὔ 1πΠῸ} Ὁ ἀθοάβ τὸ 
Βοαγ ποιίης. ΒΟΥ πᾶνο ἡπάροὰ, ναϊ ποῖ ἀε]νογεά. 
ΤΠΘΥ οη)ογοὰ ἀἰδιποιίοη, Ὀδοδυδα ΤΠΘῪ ΓΟΙῸ ΤΊΟ]} ; 
Ὀπτ [ΠΟῪ ΠΟΥΟΓ ΤΌΒ6 ἴγτοη ἴῃ6 οοπαϊίοῃ οὗ οχ θα 
ἁὰ Παϊρὰ τωθῆ [0 ἴπ6 αἰμηλ οὐ ρῥυίποθδ, τροὰ 
τποτοῦο ὈΥ [π0 ἈπΙΌ]6 Θπιγοδείθβ οὗ {πε} γ σουπίτΥ- 
τῆ. ΟΥ̓ τἴοπὶ, τὸ Κηον ποίη ὃ: [Π60}Ὁ 
ΘΔ}; οὐὗἨ Ψορθμαἢ, ποιμίηρ θὰ: ἢ8. ΣΘΟΠΟΊΥΩ. 

4 ἴἰ Ἰἴ65 ΟἿ ἃ Το]], πο ἢ γον. 16 ς8}1}6 ἐπο τηουηίδίπ οὗ 
φτίδεοϊς, ἐδ τηοτο οἶοασ ἰὲ [6 ἰδὲ Θμαρίονῦ χἰϊ. ἰγαδίβ ΟὨΥ οὗ  Απιδιοῖκ, ρετῦδρα ἴσοπι ϑοδίδβ, ἐπ σοπαύοτοῦ οὗ Απιδιοκ, 
Βουϊδαζη πατοῦσα, ψῃοτοαϑ ἴδ6 Ὡδστδαιίνοα οἵ βουϊῃοιδίογη , οὖ. οἢ. γν. 14. 
σγοθθ δηὰ δίσυρχίεθ θείη δὺ ομδρῦοσ χἱ!., διὰ οοπίηυθ 
ἄοπῃ ἴο ϑαιη οὶ δηὰ θαν!ά. 



182 

ΤΗον παὰ πογάβ, πὲ πιδᾶς Ὧο βδεγίἤςβ. ὙΠεῖγ 
ἀδιι ἢ Π ΓΒ γ ΓΘ πιαγγϑα ; τ τΠ6 πππιατγοα ἀδυρῃ- 
ἴοΓ οὗ Ζορ᾽ 8} βαγνίνοκ {πὸ πὶ 41} 85. Δη ἜΧδιηρ)ς 
οὗ τὸ οὐράΐϊεποα δηὰ δι εἢ οὐὁἨ ὄνθεν ποῦ]α πηδί άθῃ 
Βοατῖ. ὙΠΟΥ Βδὰ ἢ}}} Ποιι-68, δητ πὶ ον Κπονγῃ 
ΠΟ ΘΠ (8; δηὰ Φοριπ}} τνοας ἴτοπὶ δὴ ΘΕΙΡΙΥ 
ἢοιδ6 ἴο 8ῃ πηΐπονι χρᾶν: δῖ ἢἰδ Πδῖηθ, ΘΟἢ86- 
ογδίθὰ ὈΥ τὸ ΑΡροβιε᾽8 ὑκιποάϊοιΐομ, δηϊπθ8 ἴοτ- 
ΘΥΘΡΙΙΠΟΙΓῸ 88 ἴπᾶϊ οΟὗἩἨὨ ἃ ΠοΙὸ οὗἉ δι ἢ. ϑαςἢ οοη- 
ἰταϑ5 (ἢ6 ΠΔΙΓΗΙΟΥ ΒΞ ἴὸ γοϑόυς ἔγομμ ΟΠ ΟΘ68]- 
τθηῖ. ηὸ ποδίμποη Δ ο }] 68, ἀοοοταΐης ἴο ἔδο [6- 
επά οὗ τἴιὸ ἀσοκε, ἐἤονθ ἱπηιποτίδ] [μΠ|6 ἱπ ῥτοῖ- 
Θγθηοο [0 ἰοηρτῆ οὗ [{{8 ἀπά ρίδαπυτο. δὲ πνου]ά 
τὸ ΟὔοοΒο, ἰἔ οποΐοο ΜΟΤῸ ρίνοη 8 Ὀδίννοοῃ [ΡΖ 8Π 
οὐ Η ΠΟ] δηὰ ψορῃι δῇ 1 ΓΓΑΙΠοΥ, Ἰοῖ 8 ΟἾ τ8- 
εἶδη8 σῇοοβο 6 Οτοϑϑ οὗ Ηἰπὶ ᾿ 0 ᾿ΐἶνϑϑ ἔοσονοσ 1 

ΒΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ῬΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Αὐτοῦ Οἰάθοη δαπὰ Αδϊπιοίοςἢ, ἵἴτοό Ῥδδοοίῃ] 
δυάροι δύ παπιοά, οοποογπίης ἡποθ6 οδὶοΐαὶ 118 
Ὡοτιϊης; 8 τορογῖθ. Α δὲν  εσ τοίου δι 081813 
νειν θη Φορθτ 8} δπὰ 8 διοοοββοσβ. ὉΤῈ ΘΟμὰ- 
ἐράννα ΓΊΔΥ κεῖνο [0 ἰηβίγιυσιίοη. ΤὨ6 τοβ}}} οἵ 
λἰάθοπ᾿ 8 ἀθοι 5 85 βΊΟΥΥ δ ψγοδίποββ ; οὐ Αδίπι- 
ΟΙΘΟ ἢ 8 ΤΥΓΔΏΏΥ, ΓΕΓΓΟΓΒ δπαὰ μι πἰϑητηθηῖ. Βοίὴ 
Κὶπαβ οἵ τϑϑυ 185 σγογὸ Ὀτοιμς ἴὸ νίονν, οσ τῆς 
ἱηβιίσιοιοη ΟΥ̓ ἴπ6 ΠπδΙΟΠΒ, ἰπ 1ῃ6 ΘΆΓΘΟΥ ΟΥ̓ Φορἢ- 
1μδ. Ηἰδ νἱοῖίοῦυ "748 στηἱρ ΒΕῪ δρδίηδὲ τῃ086 Ὑ10}- 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 500 683. 

ουΐ; ᾿ἶ58 ΟΠ δ βοηθης ἰουγαγὰβ [056 Ἡ ΠΗ. ΤῊ 
πο πο ἢ Π6 δουϑὰ ἴῃ ἴθϑγδ, ΒΡΎΘΩρ ὍΡ ἰῃ ἸΟΥ͂ ἴοῦ 
ΟἸΠΟΓΒ. 
Το ἴἶγοο Φυάροβ δανὸ δνοσυ τ ΐηρ [Π81 δορ ἢ Δἢ 

ἢδ5 ποῖ, --- ΠΟ  ἀγοη, Ρδίογ 8] ἢοπηδ, δ ΟΟΙΙΠΙΟΠΙ- 
ογδοη οὗ τῇεν ἐπα Βυῖ 186. παν πὸ Βοτοΐο 
ὙἱΟΙΟΤΥ ἷΚα ἢΐ8, δηα [ν'8 οὔ͵ν ἀδιρὮοΥ 18 8ῃ ΟΧϑση- 
ὈΪΘ τ 4}} τἰῶθ. Φερθπδὴ ἠπάτα ΟἽ]Υ 8 βιιοτί 
ἴθ, δηα ἀϊοὰ Ὀονοὰ ἀονπ Ὑ1τ|1 στίοἴ δηὰ Ἰοπ6]}- 
π688. Βιυιῖ Ποῖτ 6 ΟΔΠ ῬΓΟΒΡΟΥΙΥ Δ ν4]] το Ἰοηρίμεοη 
ΥΟΆ8. 'ΓΉο86 μοδοοῦι! Φπᾶρὸ8 γάρ οα ΟὨΪΥ δονθῃ, 
ἴθῃ, δηὰ οἷρ!ῖ γολσβ, γοιροονοεϊγ. Ηον ἀἰβόΓοΩΙ 
5. Φορμι δ 5 16 ἔτοτὰ τποῖγ  Βας [6 Κίηράοπι 
οἵ Οοἀ ἀοε8 ποῖ τῆονο οηνναγὰ ἴῃ ἰγαροδοδ δΊοπα, 
Ὀπῖ ΑἾδὺ ἰῃ Το Κ 688 δηὰ αἰϊοτιάθ. 

ΤΏς τοβοπίημψε οὐὁἨ ἀἋοὰ δἴὰὸ οδὶ οσ]δίοα τὸ βοῦν 
(Γι ἢ, ποῖ ἴο ῥγοιιοῖθ ἢυτηδη ρίοτν. ΤΟΥ] ΪΥ νδῃ- 
1 διγίνοϑ ΓῸΓ 106 ἐπι] ΓΔ} ΠΥ οὗὁἨ ὥπι6. [{ 8. ἃ 
ΒῖΓΔηρο ΟΧ δἰ οη οὐἠἨ ἁ 5ἢυπιδη (ΟἿ γ, ὙΠΟῺ τοδὶ 
ἀοοάβ ὅσγὸ ροσίοσιηθα σύ ἴΠ6 βδδῖκὸ οὗ [ἢ6 πιοῃυπιοηῶ 
δπὰ βίδίποδ τγἢ νν ἰς ἢ ΠΟΥ͂ ἀγα τετγδγά οὶ. [ἢ τΠ 
κἰηχάοτῃ οἵ Θοἀ, ΟΥΕΥ ἰαννβ οὐίδίη. Ψερλ δι ἴδ 
16 ζτϑδῖ ΑΥΤΙΟΥ Ποτὸ ; Ὀαὶ ποτοῦ 186 υἷδοε οὗ 5 
Οἰγι ἢ ΠΟΥ 16 οὗ 8 ἀοδίῃ 18 Κῆονσ. Μοπυπιεηῖ 
ἀδτοττηΐηα ποιμίηρ ἴῃ τΠ6 Πἰϑίοτυ νυ ἰοῦ σά ντίϊδδ, 
πὲ ΟἿΪΥ ΘΟ Κα ἀρεάβ. Ὑπὸ ἐμ} ΠΟ Βδτὸ 
αἀἰοὰ ἱπ αοά, ἀγὸ [οἱ] οννοά ὈΥ τθοἷγ ογΕΒ. 

5ΤΑΚΚΕ: [Ὁ ἰδ ὈεΙ[6Γ το ὑθβῖου σα ΌΤΙ ΟΠ ΟΠ6᾽ 5 
πϑῖνο ἰαπά, ὈΥ͂ υἱγῖιουβ δοιίοηθ, 1Π|8ὴ ἢ0 ἀοείγθ 
ἙΘΙΘΌΓΣΙ Υ ἔτοῸπι ΟΠ 6᾽8 πδῖνο ἰδηὰ, 

ΝΙΝΤΗ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ἘΠΕ ΟΡΡΕΈΞΒΒΒΙΟΝ ΟἹ" ΤῊΞ ῬΗΙΚΙΒΤΙΝΕΒ. ΒΑΜΒΟΝ, ΤῊΞ ΝΑΖΑΒΞΙΤΕ σύ 9. 

ἸΚοποισροά αροϑβίαξψ. 

ΟΒάρτιεε ΧΙΠ. 1. 

1 Απᾶ (6 οἰ] άτθη [8018] οὗὨ Ι6τ86] ἀϊ4 ον! αραΐῃ [οοπεπυϑᾷ ὑο ἄο 6υ]1}] ἱπ {1:6 
βίριιῦ οὗ (89 1,οτὰ [ΔΈ μοναὶ]; δῃᾶ (86 [οσὰ [Ψβθμονδὶ] ἀο]νογθάᾶ ̓  {θαι ἰπῦο [89 
δαπὰ οὗἉ [86 ῬἢΠΠδμ68 ΤΟΥ γΘ ΑΓΒ. 

ἘΧΒΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝΌ ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, 

ὙΠΟ βδιὴθ ἰαἰ4] Πἰβίογυ γοροδῖδ 1186] ΘΥΟΓΥΤ ὮΘΓΟ. 
Νοῖ οπο βίη] ὑπῦ6, ἔπΠ6 Βοοκ οὗ Ψυᾶροθ ἰθδοῆοβ 
Ώ8, δ Οχοιηρίθα ἔγοπὶ ἰδ. ΑΡΟΒδΙίδϑΥ 18 σοῃβίδηο 
(ΟἸ]οννοα ὈΥ ϑιιδ) οοίοπ, νυν βοῖρογ τ Ὀ6 ἰηβιοειοὰ ὈΥ 
ὀδϑίοσῃ ΟΥ̓ ΦΤνΟδίο ποὶρῃδοτ.ιγίθο8. [0 8 τὶ» 
ἴοη, «οἷ. 11. 14, ἰΠδὶ θη ϑγδοὶ {8116 ἱπίο δἷη, ἰΐ 
ὙΓ]1 Ὁ6 Ῥογϑϑοπ θα ὈΥ͂ 1} [1Π6 πδιίοπβ γουπᾶ δδουϊ. 

ποῖ; δηᾷ (Π6 τγῖδα οὗἩ Φπάἀ δῖ, τ εἶ πο ἢ ἰἢ6 ὯΔ. 
Ταῖΐνο θερδη, 8 δραίπ Ὀγουμῆν οτυγαγὰ δἱ 118 αἰ066. 
Αϑ ἔαγν ὕδοῖκ δ οἷ". χ. 7, ἰῆ οοπηροΐοη υἱτι σνθηῖβ 
δῇονυ 106 ἀοβῖ οὐὗἔὁἩἨ ΑὈϊπγοίθος, τὸ τοδὰ τπδὶ σοά 
“δυο ἴ5γ80] ἢ}0 ἱπῦο τη6 απὰβ οὗ 16 ΡῈ} 5 1π69 
δηά {πὸ δοῃβ8 οὔ Απιτηοη.᾽" 6 δοτοὶς δοῦΐοῦθ 
τηοηῖ οἵ ΦοριΠ8 ἀραΐπδὲ ΑἸητηοη 15, ΠΟΤΕΥαΥ, 
βτϑὶ τοροτίϑὰ. (ΤῸ Φυάσος παπιοά ἱπιπιθ 1 Ε} 7 
ΔλοΥ ΑΓ 8. θοϊοπς ἴὸ πον ἤοτῃ ττῖθβ, τὸ ἴο Ζεθα- 

πὰ ΟΠ. 111. 8 ἐπο] 65 τπ6 “ να ῥγίποοϑθ οἵ ἴπ6 ΡῺῈ]]- 
ἰφι πη 68᾿᾿ διγοὴρ ἴΐοϑθ τὨτουρ ἢ νοπὶ ΙΒγδοὶ 8 Ὁ 
ὈδοοτηΘ δοαυλίηϊοὰ ΜΠ} αἰπέγοθθ δηὰ ψὰσ. ΤΏ 
Βοοκ Ὀεραη ψἢ τΠῸ ορργοββίοη οὗ τῆ ἡ οβορο- 
Ἰδιηΐδη Κὶπρ ἴῃ τἰ6 οδϑβί, ἔγοῦλ νν ίοες ΟἸἢ πῖοὶ, τῆ6 
Ποτο οὗ πάδἢ), ᾿ἰδοταῖοά τς ροορ]θ. Αἴἶεσ ἐγβοΐηρ 
ἃ Εἰγοῦ ΑΓ σοῦγθα ΤὨγοισῆ [ἢ οαϑὲ δηὰά πογιμοδϑῖ, 
ἰς οηάδ8, ᾿ἶκθ το ἀδὲγ οοῦγθα οὐ Εἰ6 ϑιη, ἱπ τὰ 

πη, οη6 ἴο ΕΡηγαΐπι.) ΝΟΥ [ἢ6 ττΙρΟΥ οοιιοδ ἢ 
ΒΡΟΔΚ οὗἩἨ τ στοδὲ οομβίοϊβ τὶς [σγδοὶ δὰ ὦ 
ΑρῸ ΠῚ τπ6 Ὀγατο δηὰ πὸ] - απ ρροὰ Ῥθορὶο οἵ 
16 ἔνε ΡΠ ϑη6 οὐτθδ οἡ [86 οοβδι, δηὰ ππίκα, 
αὶτἢ νδυγίηρ Ἰοτίπηθθ, οοπείπαρθαά τὸ τθ6 ὕτοο οἵ 
1)αν 4, ὙηΘ ττίθοβ οβροςίδ!ν οοποοσηοὰ ἱπ ἱμεπὶ 
616 ΠΔη, τΠ6 νγοιῖοσῃ ματι οἱ πάδῃ, διὰ ϑδίπιοῦ, 
δῃοίγοιοά Ὁγ Φυαάδι. Ηον οἰδηρσοὰ τοῖο τὰς {πιο} 
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Οποο, 186 τῆϑη οὗ 904}, ἴῃ τποΐτ βίοττο ἴκὸ ΘΑΥΘΟΓ 
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ἘΠΘΓΘΌΥ τηδη βίο ἰΟΥΔΓα 8Γ86]; γγαϑ ἀουιθι]ο89. 
οἵ νἱείογν, ῃδά νσοπ δνοὴ ἴῃ ψτοδῖ οἰτἰοβ ου {Π6 8δ68-  6Ἀ}16α ἴογε Ὀν [6 ἴον, βοδιίίογι ἃ ΠογῸ πὰ Ώ6ΤΘ, 
(ΟΘϑΘΙ. 

ἸΠΔΙΠῖΔ1Π ΡΟΝΒΒΟΒΒΊΟῚ Ὁ 

ΑἸὐογγαγάϑ, ΠΟΥ τοῦ ποῖ ΟΠ]Ρ Ὁπ40]6 ἴο 1 0 δουρ]ξ ΑΠΘΡ δηὰ δοκπον]οάροά Ηΐ. ΤῊΘ 
ἴΠ6πὶ, ας ΤὨγου ἢ τποῖγ ΡΟΥΘ ΠΟ ἢ δον ἰ15610 1π τῆὴ6. ιἰβίοτΥη οΥὨ 88}}- 

ΟὟ προβῖδϑυ ἤΠομη αοα δηὰ ἴΠ6 ρμοπαυΐπα [8γη6]- [808 δον τιν 19 οὗἁ ἃ βἰ πη] τὶν Ἰβο]αῖοά, ᾿ηἀϊνίἀ 4] 
ἐξῇ δρί γε, Ὀϑοαπιθ τὨθιηβοῖνοβ ἀθροηάθαςξ ὁπ ἐπ 6πὶ. ΞΕΒαγβοῖογ. ἰτ ἴθ ΟΠ ἀϊδοοπποοῖοὰ (6 ] νΟγΉς 68 
1) δὴ δαδαὰ αδἰγοδαν ὕδεπ Ἰοπρ ἈΠΔΌΪ]6 ἴο δοϊ]ὰ 118 
δτουπα ΠΥ ΘΓ οχοορὶ οὐ ἴΠ6 ΤηοΌ ἢ 141}8 ((ἢ. ἷ. 
84). Νον, το ῬὮΝ ΠΝ Ω68. Ὑγογὸ ρου υ}} ἀπ ἔγθο 
ἷῃ 411 ἐμὸ 1λδηΐϊε οἰ68. ΟἸΑρῖοΓ χ. 15 ἢ. τ6}}15. οὗἁ 
86 δαγθϑι Γοροπίδποο οὗ [6 Β0Πη8 οὗἁὨ Ιδγαϑὶ Ῥθίοτα 
Οοά. Βαὶ βοὴ ἃ βἰδιίοπιδηϊ 15 ποῖ ηϑ 6 ΠοΙῸ, 4]- 
ἱποῸρΡἪ τὴ6 ὨΪΞΙΟΤΥ οὗ α πὸν πάρα 15 Ἰπηιγοάσμπορά. 
Ἐνότνν ΠΟΓῸ 6186 Π6 Παγγδῖῖνο, ὈοΙΌτο ἰτ Το αἴθβ ΤΏ 6 
τ ΖΓ ἀ6668 οἵ ἃ δλορὴἠεί, ργοιηίβοι τ1πδὺ [6Υ86] ἢδὰ 
στοὰ ἀπο αοά, δΔηὰ ἴδᾶὲ σοπόοαθθηιν Οοά 88 
ὭΚΟΠ ΡἱΓΥ προ τἶοπι. Νόονν, υπίθ88 [ἃ Ὀ6 ἀβϑιυτηθά 
τηδὶ οἢ. χ. 15 σϑίυυβ αἰ50 ἴὸο ἤδη διὰ υάδῃη, 88 ἴῃ 
τεῦ. 6 τπ6 Ε]}ϑ61π68 ἀτὸ ᾿ἰκοννῖδο δἸγοδὰν βροκοῃ 
οἵ, ἰξ 18 ΓΟΠΙΆΓΚΔΌΪ]Ο τπδὲ τὴ 6 παγγαϊτΐνο οὗἨ αϊηβΟ0ῃ 5 
ΧΡ οἱἵβ ἰβ ηοὶ ργοοοαρα ὃν 8 κἰΠ}] 87 ΓομΑγκ. [1 
δ ἃ ρΡοΐϊηῖ ᾿νουτῃῦ οὗἁ βροεΐαὶ ποῖῖΐθοα. ἘΕῸΓ βίποθ ἴΠ6 
δΙΟΤΥ οὗ Ι5γαθὶ᾿β Ἀροϑίαβυ 18 γοροαιδά, πὶ οἵ 18 
τυροπίδποο ψόου]Ἱά [κονῖδοὸ ἤν Ὀθθη τορθοδίοί. 
Τῆδι π ἰὐϊσῃ δα ἀοοβ ποῖ γοϊδίο, τ[ὴ6 ΠΑΣΤΆΙΟΥ πιιιδῖ 
μάν ὑοϊονοα τὸ ἰἰανὸ δὰ πὸ οὀχίβίθποθ. Απάὰ ἴῃ 
ἔλοῖ πο βδσ ἢ ΓΟΡΟΠΊΔΠΟΘ οδῃ ΠδΥθ βίο θ]806 αἱ 
τὶ ἰὰο μη Ὦδη δηὰ Ψψυάδλῇ, 88 νὰ σεδὰ οἵ ἴῃ 61}- 
εδὰ. "1Ἴὸ ἈἰβίουΥ οὗ 1.6 ἤδγο, ννοϑο ἀθθάβ δῖὸ 
δὐῦουῦϊ ἴοὸ 6 τοϊδῖθά, ργονοβθ [Π|5. 1, (θη, Βα ἢ ἃ 
ΤΆΔΠ ὨΟΥΟΓ 616 58 ΔΓΟ96, [6 οοτηραβδίοῃ Ἡ ΐο ἢ αοά 

γἢἶ ἢ 1818 6] τοοοῖνοϑ τ χοῦ πη. [Ὁ 18 ΠῸ ΘΠ ΓΟ 
ΠΘΙΟΠᾺ] τοπονδιίομ, δι ἢ ἃ58. ψγοτὸ Ὀτουρῆς δρουϊ 
ΌΥ ἴὈΥΠΊΟΥ ψΔυῆνοβ ψ Πἶη {ποῖ ἤν] 48. οΥ̓͂ δετίοῃ. 
ἰογείη 186 ΠΙΒΊΟΥΤΥ οὗ ϑδεπηβοη αἰ ΠῸΤΒ ΘΠ ΤΟΙῪ ἔγοτα 
1Π6 ονοηῖν οἵ τ η16}᾽ 86, ΕἸ υἀ᾽ 5, Βατακ 8, Οἰἀθοπ᾿ Β, 
ἀηα Φορθῃδ 5 εἰπηθ8, δῖ 848 πα ϊπιβο) αἰ γα 
ἤἴτοπὶ ἴῇοδο ἤθγοθβ, Φορῃίηδῃ ΑἾ80 δΡΘα ΚΒ δἃ8 δῷ 
ἱπάϊν! 8} 1, θη ἢ6 ἰΓοδίβ ὙΠῊ τἢ6 ΘΠΟΙΏΥ; ἢ6 
γγὰς ἰπ ἴλοῖ [Π6 ΠΑΠΟἢ Δ] 1, ἴῸΓ ἢἷβ τὰ 1 τὴλϑ (6 ν07]1}}} 
οἵ 186 ἰχτ Πἷ8 γοροηταποο {ΠΟΙ τοροπίδηςο. Ηθ 
ΟΠ ΒΥ, “1 δηὰ πὶν ροορ]θ,᾽ (ει. χὶϊ. 2) : 18 ρῬ6ο0]6 
Βανο τηϑά πὶ {ΠΟΥ ῬΓΠσΘ. ΦΑΠΊΒΟΠ 8 8ῃ ἱπαΐ- 
νἱάσα] στθοιδ ἃ ΡΟΟΡΙΟ; 8 ΠΥ 1, Ὀυς πὸ 
ὈΓΪΠΟΘ ; 8 βίῃρ]α ρμεύβοπ, οοπεοογαῖοα ἴὸ αοά. πὰ 
πϑδάς τπ6 ἰπ5ιγιτηθηΐ οἵ Ὠἷπ δρίτις δ᾽ πηοβὲ νῖτπουῖ 
ἢἷ8 οὐ ΜΠ}; ΠΟΤΕ ΔΒ Ζερβίμαῃ Δα Π18 ῬΌΟΡ]Θ 8. 
οη6 ἴῃ ρμαδπίϊοπτδὶ ἀϊθροβίοπ δηᾶ ἰτυβῖ ἰῃ Οοά, 
Ηδηςο, τῆς οἰγουπηδίδποθ παῖ, ΔΙ Ππου ἢ ϑαθοη 
88 8 προ, πα δῃηποιηςοα ὈΥ̓͂ Δὴ δηροὶ οἵ ἀοά, 
ἦς 18 πουογῃο 688 ἢοΐ τοοογάρα τΠιᾶῖ Ὀεΐοτο ἢΐ8 δὰ - 
νηΐ ἴΠ6 “8008 οὗ [8γ86] δά ογοα το ἀοὐ,᾽ δυταξ 
Δ ἰῃιγοΔυς ΟΥ̓ ΤΠοΌΡην ἱπιρογίδης [Ὁ τ1π6 τρις 
ΔΡΡΓΟΠοηϑίοη οὗὨ [Π6 μθοι ΔΓ δηὰ ΥΟΠ ΔΓ ΚΘΌΪΘ ὨΔΓ- 
ΓΆΟΙνΘΒ ἴῃ Μ}}10} ΓΘ ΘΟ ΠΒΟΙῸ ΒΡΡΘδῦδ. 

«4 απροῖ ζοτοίοἶϊδ ἐλ6 δίγίλ 977 ϑαηιδοΉ. 

Ομάρτεε ΧΙΠ. 2-7. 

9 
8 

4 
τπογοίογο [πὰ ἼΟΝῚ 

δ 

Απᾶ {ποτ νγὰβ 8 δοσίδίἢη τδλη οὗ Ζογδῇ, οὗ (Π6 ΦΆΤΑΙΥ οὗἨ 16 Ὠδηϊίθθ, 056 
ΠΆΙΩΘ ισὰδ ΜΙΆΠΟΔΗ ; δηα ἢ8 τ 1}6 ισὰ ὈΆΓΓΘΗ, πα ὈᾶγΘ ποῦ. ἀπά 1ῃ8 
οὗ τ6 Τογὰ [9θβονδ] δρροαγθα ἀπηΐο [86 τοιηδη, δηα βαϊα ὑπίο μοσ, Βϑὶ 9], ποῦν, 
ὑῆου αγί ὈΆΓΓΘΙ, 8η4 Ὀδαγοϑὺ ποῖ : θαΐ ποὺ 88|810 οοῃησοῖνο, ΔμΠἃ ὈΘΑΣ ἃ 80η. 

[μη] ΔΏΡΕΙ] 

ΝΟΥ͂ 
ὈΘύνΆΓΟ, 1 ΡΓΑΥ͂ ἴΠ66, Δηα τη κ ποῦ ΜΊΠΘ, ΠΟΙ βίσοῃρ αὐ, 

δηἀ οδαὺ ποῦ ΔΗΥ͂ ὑποΐθδῃ ἐλίμῳ: ΕῸΥ ἴο, ἱμοὺ 8}|8]Ὁ σοποοῖνδ, Δα ὈΘΑΓ 8 Β0ῃ ; δῃ 
ΠΟ ΓΆΖΟΡ 8118]] ΘΟΙη6 ΟἿ ᾿ιἶ8 Ποϑᾶ: Ζ0Γ Π|ὸ οὨἃ [ὈΟΥ] 8841} Ὀ6 ἃ ΝαζΖαγιθ ὑπίο 
[οἷ] Οοά ἔτοτα ἴθ νγοπῦ : δῃηὰ [6 81|8}} θεσίῃ ἰο ἀθ νον 1βγαϑὶ οαἱ οὗ [Π6 παῃά οὗ 
[16 ΡΠ διπ65. Ὑπθη [4.54] [86 γοῆδῃ οαηθ 8η4 ἰο]ὰ ΠῈΡ Ὠυβθδπα, βαγίησ, 
Α πρδὴ οὗ ἀοἂ οδη)6 ὑπίο π)6, δα [ιἷ8δ ΘΟ ΘΔ Π06 [ἈΡΡΘΔΤΔΠ66] τσαβ |κ6 {86 
σουῃΐθμδποθ [ἈρΡρΘΑγΔΏ06] οὗὨ 8Δῃ 8ῃη6ρ6)] οὗ Οοά, νΘΓΥ ἰθγγὉ]6 [δυρι8.}: Ὀαΐ [884} 
1 δϑκϑά μὶπ) ἤοῦ ἡ ἤθποθ μ6 τσαᾶδ, ΠΟΙ ΓΠ6Γ (014 6 τη6 [ἷβ ἤδιῃμθ: Βυΐ [Απ4] Πα βαϊὰ 
πο τη6, ΒΘ 0]4, (μοὰ 888]Ὁ οοποοῖνθ, 8ΔΠ4 ὈΘΔΓ 8 ΒΟ} ; 8) ΠΟΥ͂ ΑΥΠΚ ΠῸ Ὑ]Π6 ΠΟΓΡ 
βίγοηρ; ἀγὶπκ, ΠΟΙ ΠΟ ϑαῦ ΔΩΥ ποϊθλη ἐλίπο: ἴον [86 οὨ1ἃ [ὈοΥ] 858884}} 6 ἃ Ναζα- 
τῖτθ ἰο [οἷ] αοἀ ἔτοπι {π6 τγοταῦ ἰο (μ6 ἀΔΥ οὗὨ [ῖ8 ἀθδίῃ. 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ, ὙΠῸ Μ)͵ὲ88 8 ΡῬΤΟρΡΠοῖοβ5. Δη “δηροὶ οὗ Οοα ᾽ οδπιὸ 
480 ἴο ᾿δδγαῖθ 106 Ῥδορὶβ ἔγοπῃ Μιάΐδη; θὰὲ ἢθ 

Μοῖβ.9,8. Απὰ {ῃ879 τγὰδ ἃ οοσίδ ἢ ΤΏΔΥ Οὗ 
ΦΟΥΔΗ. [Ι͂ἢ [6 τἰπ|ὸϑὺ ΟΥ̓  [6Γ86} 5 ῬΡοηϊΐζοποθ, Τ6 
τοῦς ὉΡ ἤ]οά ἢ 16 ϑρίτιτ οἵ ἀοὰ ; ψοη τῇ 8 
88 ποῖ ἴΠ6 (846, ἀοἀ ᾿δὰ ἴὸ Ὀτίηρς οσι τπ6 ΠδτῸ 
{οτ Εἰθ56} . ϑαϊηϑοη 8 δἰ ϑοϊΐοῃ νὰν ὉΠ|ΪΚῸ τῆαὶ οἵ 
ΔΗΥ͂ ΟἿΠΟΓ ὅπάρο. Οὐποογινέπρ ΟΠ ηἷ6] δὰ Εμαά, 
ὧς ἴ8. δἰ ΠΙΡΙΥ δαϊά, “ δηὰ (σά βοῖ {πὸπὶ ἊΡ 8858 ἀε]ΐνοῦ- 

οτς (Ώ2..}). Βαγακ νγὰϑ δ] τὰτοῦρὰ ΠοΡοΥΘΒ, 

ολα ἴοὸ ΟἸάοοη, ἃ πῆϑῃ οὗὁὨ Υνδ]ῸΓ δ᾽γεδαῦ ρῥχονθά. 
Φορἢ ΑΒ 8 σα56 ἢ88 ᾿π8ῖ Ὀδοη οοηῃδίἀογοά. Τα 
οἰθοῖίοι οὗὨ β'ϑῖῃβοῃ Ῥγθδϑοπῖβ 8} δ᾽ ἴοροῖμον οἰ δγοης 
Ρἤδ86. Ηἢο 8 Ἅσπόβθη Ὀοίοσο ἢ 15 ὕοσ. Απ δηχοὶ 
οὗ (ἀοά δοπια8, ποῖ ἴο Ὠΐπι, δεῖ ἴο ᾿ἰβ το ογ. Φορὴ- 
ἴΠ8} 15 γϑοορπζοα Ὀγ Οἰϊεδαὰ 88 ἴπ6 σὶρ δ τηδη, 

οὐ 80 δα Ἦδ8 δεσΌη ὧπν ἴο ΤΠ ΌταρΡ ἢ οΥοτῦ ἐπ 6ῃ- 
ΘΙΩΥ. [ὰ ϑ'ϑιηδοπΒ 0886, ἰξ ἰ8 ῥγαϊοιθα [ο }ι}Φ 
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πιοῖ μοῦ {πὲ μοΡ δοα “ 884}} δορίπ (ὍΓΤΟ) τὸ ἀο- 
᾿νοῦ ᾿ϑγηο]. 
“6 ατποῦ οἵ Θ'αϑοη γγὰ8 οὗ Ζογδῇ (8606 Ὀ6]ο 

οὔ νοσ. 25), οὔ τἰιὰ τὰς οὗ [)λη; ᾿νδοησο ϑδπηδοῃ 
πᾳ. 4150 σ᾽] οά Βοάδη (1 ὅδ, χὶϊ. 11). Ηδ Ὀφαγ8 
το Ὀοδυι αὶ πδιηα Δίδπολῃ, “ οι," ἐιιναίοηϊ ἴὸ 
τ6 ατοοῖκ Ἥσυχος, ΗἨςεγΟΝΐι8, --ο ἃ πδπιο δι ΠΟ  ἐἢἴ- 
Ἰγ γμϑου λίαν (ῸΓ τὸ (διΠεΓ ΟΥ̓͂ 80 ΓΟΒΊ]035 8 δρί γί δὲ 
δ 90Π. ΤῊΘ ΠΑΠῚ6 οὗ [118 Ὑνἱΐδ 18 ποῖ χίνοη. “06 »ν-» 
15} τγρ ποι (ϑα α Βαίλγα, 91) ἀογίνοϑ ΠΟΥ ἔγοπι 
1Π6 τρῖνο πάλῃ, δηὰ 18 γοΐγοης ἴο 1 ΟἤτΟΗ. ἷν. 
8, πϑιοϑ ποῦ Ζο]οΙ ροπὶ οὐ ΗδΖεὶο]ροπὶ. 6 ραγθηῖθ 
ννΟΓῈ αἵ ἤγεϊ οἰ] ἀἸοκβ. ΤΠ ΠΟΙ ΠΟΥ νδ8 Ὀαττοῆ, ΔΒ 
ϑδαγδὴ γ89 Ὀοίοτγο μογ. Βιιιε ἰτ ἰκ ποῖ γοϊαϊοὰ οὐ ΠΟΥ, 
ΔΏΥ ποτ ἴπλη οὗἩἨ ὅτ, (πΠαὶ δῖος ργαγο [Ὁ 8 ϑ0ῃ. 
Πϊ5 νη Οπν ὑθ Ἰηἴογγοὰ ἔγοην τἢς δἰ πη 8 Ὶ ἰπδίδλπος 
οὔ Ηδπηδμῇῃ (1 ὅδ8πι. ἱ. 10); ὃαῖ ἐς ἄνοδβ ποὶ ἈρΡθᾶγ, 
καῖ, Κὸ ΗβηΠ8Β, δο πηάο ἃ νυν. ΝὸὼοΥ ἰδ 11 βαιά 
οἵ πο 3πη1 Μεδηοδὴ παῖ ἴπον πιτοὸ οἷ, 85 ἱπ τῇς 
ο8868 οἵ δαγαὴ απὰ ΕἸϊχαϊκ ἢ (Πκὸ 1. 7). ὙΠὸν 
ὙΌΓΟ μοι, πησοιηρ  αἰπῖπς ρόομ]θ, πὸ ᾿ἱνοὰ ἴῃ 
τοῖο πῆ, πὰ δὰ Ὠἰτιμοτίο ὕότγιθ τηοῖγ ἘΠ] 1688 
οοπά πίοι τ ἢ ἐγιιβι!} τοδὶ σπαῖίοπ. ΝΟν γι 6688, 
τ ννδδ τῇϊ8 ἢ] 6588 οοπαϊφηῃ {ππὶ Ῥϑου ΠΑΥ]Ὺ 
δαἀαρίοα της νυ] ἴοῦ τπ6 τίρῃς τοσομιίοη οὗ [6 δῃ- 
Βουποριηοπῖὶ ν ΠΙ ἢ ἰ5 τηδάο τὸ Βεγ. Τα ον ψ Ὡς ἢ 
ἐς ᾿Πϑρῖ το μγοραγοβ ΠῸΡ ΝΠ} ἴον [Π6 ϑισῆςο τς ἢ 
ἐς τοχσὖτοα. [Ὁ 0] 5 οὔ ἃ βογοον ῃοροά ἴθτ δ 
νἷπουβ, πῃ ϊσ δὴ Μ1] ἸΔΟΥ͂ μηγο θθ ψ 8 {|ὶς 
γτοβιγαϊπ τσ προνοὶ ὑρὸπ ποτ. Ὁ {Π18 18 ποῖ [Π6 
ΟἿΪΥ στουπὰ νἱγ οἷα 18 ἐμβοϑοη. Απ βηπουπῃοο- 
πιοηΐϊ ᾿κοὸ τῃαὶ πηλάο 10 ἢ“ τοηυἶγ68 ἑκἑ τ ἐπ [ἢ τὸ- 
Ἄοοἶνοτ. Το μίοιιβ ἀϊδρουβίτίοη οὗἁὨ {Π|Ὸ βαγοη 8 580ν "5 
ἔϊκο πὶ εἰν απ ἢ, ὈΥ ψ Πϊς ἢ, 1688 ἐγου θὰ ν᾿" (ἢ 
ἀουνῦ τη γαῖ δηά ΖδἊπατία8, ΤΠΘΥ ΓΘΟΟΙ͂νΘ 88 
Ἄοογίδί τ δὶ νυ ἰο 15 δΔηποιποςά το δοιη. 

γεῦ. 4. Απὰ ὨὩΟῪ ῬΘΊΤΑΙΟ, ΕΣ ὉΓΔΥ ἴδδο6, δΔῃηὰ 
ἁγίωι ὑοῦ στίϑ ὯΟΣ ἰπίοχίοδίίς ἀσίηκ, ΕῸΤ 
ϑδιηβοῃ, [δὰ οἰ} τπαῖ 15 Ὅο Ὀ6 ὈΟΓΠ ἴο ΠΟΥ, 5Π.4}} ὕς 
ἃ“ Ναχὶν οἵ ἀοι. ΓΙ ᾿ἀο5 νὴ ἢ ἤΘΓΟ ΘΟπ9 0 
᾿ἰμῖνῖ, τὸ οὕ πποοπηποη 1η5τγποτίνοποβα. ΤΟΥ ΓΟνΘδὶ 
ἃ ΒΌΓΡΓΙΒΙΠΗΙΥ ἴτθα δηὰ αἰβογ πη διΐηρ σοηοορτίοῃ οὗ 
τπ6 6 ἀπά νη οἵ {Ππ6 ἴδγιεὶ οὗὁἩ (δ τἰπ6. ΕΔ Γ- 
τοβοδίνς τῃου ἢ, νυ] ἢ 811}}} ἰηθιοποθ ἴῃ ΟἾγῖδ- 
κεἰδπ (Ἰγοῖ οὗ οὐγ οὐη ἀκν, ἀτὸ το οςῖοα ἴῃ Τἤθη. 

Ι. ΤΊιο ἂν οἵ τπ6 Ναζαῦῖο δὰ ἰδ νον, ᾿η ΝΠ. 
Υἱ., Γύμῖπ πρὸῃ ἴδ6 στοδῖ ργοσαρροδίτοη5 Ἀν ΠΙΟὮ ἀγς 
ἐπὶ μων ἴῃ ἴ5γβοὶ 5 ἢ Πρ. Ιῃ ἔχ. χῖχ. 6, σά 588 
ἴο 15τμ6], “ Υο 5}}4}} Ὀ6 τη 0 τη ἃ Κησάοπι οὔ ῥγιοβῖδ, 
πὰ ἂπ ΒΟΪΥ παιίοη ;᾿ δῖ 6 ῥγεοθάοθ ἰΐ ἔπεε 5) 
Ὀγ 1Π6 ψογάβ, "" Υὸ Ἐ}}4}} "06 ἃ ροβδβοβείυῃ. ὉΠῸῸ 1π6 
οὔϊ οὗ 4}} πεαιΐοῃϑ, ἴὉΤ 411 τῃ6 ΘΆΓΙἢ ἰδ τηἷπ6." ΑἹ] 
ΠΑΙΪΟΠ8 ἃΓῸ ΟΟα᾽ 8; ὑπῖ διηοηρ τ πη, Ιϑγῶθὶ τὰ 8 ἴ0 
δ6 Πἰ8 λοίψ Ροορὶα ; δηῃὰ 116 ἰᾶνν ΘΧργοϑϑθ8 ἴῃ ΒΥΠ|- 
ὈΟ]1ς βεοη 9 ἴπῸ τηόγαὶ ἰοας ΤὨτοι ἢ ̓ ν Π ἢ 1δγδε] 
ὀχ δὲτθ {56} 8 ον ἀπ σοπβοογηῖοα, ὙΠ ΐη {16 
ΠΟΙῪ πδιίοῃ, {πὸ ῥυιοβῖδ ΟΟΘΌΡΥ [ἢ βαπιὸ τϑ  δῖίοη 
ν ἢ τῆς πδιίοη ἢο 48 ἴο τπὸ πο]. ΓΒΟΙΓ βογνίςο, 
πῃ βδογῆσθ, ὑσγάγοῦ, δηα διἱοποιηοηῖ, Οχργθϑβος 65- 
ῬΟΟΙΔΠΥ σοηβοσγ 0 δη ποαγποβε ἴὼ αοα. Μοτο- 
ΟνΟΓ, Μ10}} γοβρϑοῖ τὸ (8 βουγνίοο (ΠΟΥ ἢανα 1 Κοτγὶδθ 
ἃ ἴανν, νυν ο86 ΘΧΊΟΓΠΑΙ σΟἸΔη( χυργοβοηῖθ [6 ἰη- 
ἴογτπα] ἰάοΑ οὗἉ [Π οἷγ ςοπεοογαοη. 16 φομῃηπιδπὰ ἴὸ 
Αδιοῃ ἴ5, ἴπδὲ τῆς ρτγίοβιθ, ἤθη ΤΠ ΘΚ ρῸ ἱπίο ἴῃ τ1ἈΔὉ- 
ΘΓΏΉδΟΪο, ἀγα ποὶ ἴο ἀγηκ νἱπθ ποῦ βίτοηρ ἀτγίηϊς. ἰη 
ογάοσ {πὲ ΠΟΥ τᾶν Ὀ6 Δ0]6 ἴο ἀϊπιηχυδῃ ὑοίνγθθη 
ΠΟΙΥ ἀπά ἘπΠΟΪΎ, δηά ἴο ἴθβοῖ [Π6 οἰ άτοπ ΟΥ̓ [τ] 
([μὐν. χ. 9); ἴῸὉΣ νὶπο 8. 8 πιόςοκοῦ (τον. χχ. 1). 
6, δα ν8 [βδἰδἢ, ψ ἢ τοίξσθηςο ἴ0 [πὸ ῥτ οι ῃοοά 

1 [180 Ἐκ δ τοτείο του στα, “ ἰοο].) ΤὨΘ ποτά 16 

πον [ἰὴ (86 δοΏδο ΟΥ̓́" ΟὨΪδ6].᾽) ΤῊΘ Ἰηἰοτργοιδοη “' ᾿γοῦ 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ Ὁ 0 Ε8. 

οἵ πἰβ ἀδΥ (εἰν, Χχν, 7), [458 ἀγοντιθά 8}} ῥγίθβε! 
οοηβοογβῦοα. Ἴπθ σοηβοημπθηςος οὗ ἱπιοχίςδήοῃ 
ΒΟῪ ποι βοῖνοθ Ποῖ ΟἿΪΥ ἰπ ἃ τοῦδ {κ Ναῦαὶ (ἰ 
ὅδ. χχτ. 86), θυῖ 6160 ἰῃ [ἢ “886 οὗ ἃ ρίουϑ τηδῃ, 
κὸ [ἐς 

Τῆδε ἀοδιδ 8 16 παρτα οἵ δβἷη, πε ΟἹ Τοεῖδ- 
τσηϊ ἴοδο 68 ΟἹ ΘΥΘΟΙΥ 6 ῥγίοβιὶβ ἃγὸ ἴὸ 
ΔὺΟδίδὶπ ἔτΌτΩ γΐὶη6, [6δὲ ΤῈ αἷς. Ηδῃςο, 8]56ο, {ΠῈῪ 
ΒΓῸ Ὠοῖ ἴο τυπεοΐ δ συγρϑθδ, ἴοΥ ἰ ἢδπ τῃ6 πδῖυτε οἵ 
81) 8Δηἃ ὉποΙ]ο 688 (1ωον. χχὶ. 1), δηὰ (6 ῥὑτίθ ἢ 
ἃτὰ ἴο Ὀ6 δοὶγ. βυῖ δι βουσὶ τ6 δρθοῖαὶ οϊείαὶ 
τἱοβιμβοοά νὰϑ ρίνοη ὉΥ ἰΔῪΓ ἴὸ [Π|ὸ τ} οἵ [«ν], 
Οἰϊποκβ διὰ σοι βεσγαι θη οὐ [16 γεσο ποὶ ᾿ἰπιτοὰ 

ἴο ἴπιδὲ ἰγίυα : ΘΥΟΥν οπ6, ΠῸ πηδῆίού νν δὶ 8 της, 
σΔῃ συῃδοσγηῖα ἢ 56] Γ τὸ ἀοά, ἀπὰ πἱτοαὶ τἢ6 δἱὰ 
οὗ οἰἕοο, νἱδῖθ!ν στο} 126 [Π6 ΚΌΠΟΓΑΙ μΓ δι Ποοά ἴῃ δὶ Φ 
οὐ Ρόγβοῃ. [τ ἰβ [86 ροϑου ιατῖν οὐἩ ἴῃ αν, (μᾶς 
ἴθ ΟΧΡΓΟΒΒΟΒ ΟΥΟΤΥῪ ἱΠΙΘΓΠ Δ] ΤΟ ἰοῦ. οιηοτίοη ὉΥ͂ 
πιο }5 οὗ δ νἱξίυϊε δοῖ. [{ Οὔ! τοδ π6 ἰηνατὶ 1116 
ἴ0 Δ΄]οὐν ἰιθο 1 ἢ τὸ ὃ6 νὙἱδῖυ} Υ τοουμπῖσοά. ΑἹ] ἰβϑγδεὶ 
ὙΑΞ ἴο ὕὉ6 ἢν; ὑπὲ Πα δὴ 1 γϑοὶ ἴα, ἰῃ 8. ΟοΏ- 
ἀϊοη οἵ δρϑςία! βρί γί [8] Ἔχ δ᾽ ἰδιῖοπ, τἰεῖπρ δῦονθ 
6 σοτηπιθη ςομποοῦοη Ὀθίνγοεῃ αὐὰ δηά {ἰἸὸ Ρ60- 
ὈΪΘ, 848 πιραϊαιια ὈΥ 106 Ῥγίεβίβ, νονγοὰ ἰπιβοὶ ἢ τὸ 
ἀὐοά, ἐ}8 μεὶ α͵80 ττῶϑ τηλὰς ἴῃ 8 )εςὶ οἵἁ οπἰ- 
ὩποσΒ, ΌῪ νπΐςἢ τΠ6 ΝΑΣΖΙΓ, 88 6 ψ1ὸ τ|ιὰ5 νονοά 
Ὑ8Ὰ 0811], νν88 ἀἰ 5 χα δἰιϑα ἔγοτη Οἵ τμοη, δπὰ 
ποιὰ ἴὸ βρϑοΐδὶ οὐϊραῖίοηβ. Ἡδπσο, δὴ ᾿σγδοί τα 

Ρ΄[ οδὴ τον ΠΙπιϑοὶ  ἴοὸ νὰ ([ὉΓ δ τἰπι6, δηὰ ἰ5 ἀσοοῦ- 
ἰὴ ἀϊπην τπδὺ [6 ΠΟΙγ τὸ (οά ἐπ δὴ οὐ ρϑεὶαὶ 
βθι566 (Ναμ. νἱ. 8). ἘΝ ουΣ πο]άϊησ δὴν ῥτγοσΠ 
οἷἶήλοο, πα ὀπίοσγα ἰπῖο ἔτεα δπὰ βδογεὰ βογυῖου ὈΟΙΌΓΟ 
ἀοά. Ηδιιςο, ἀυτγίπς [ἢ πΠο]α τἰπια οἵ ἢϊ5 τοῦ, ἢ 
8 ἰυτυϊἀςπ ἴο τοῦς} νεὶπο οὐ βίγτοιιν ἀστὶπ, 88 ἵῇ 
ΜΌΓΟ ΤΘΟπβίδηι οὐδ εϊατὶπρ θὰ ἴῃς τΑοΓηδΕ]6, 8}- 
“που σ ἢ τμ6 ῥυίοσῖβ, Πδη ποῖ δοῖι Α }} } οπρηροά ἴῃ 
δοῦν 6, ῬΘΤῸ ὉΠᾺΘΓ ΠΟ Γοβίγαίηῖ. ὙΠῸ ργίοσῖν, σεη- 
δΡΆ ἢν Του άθη το τοῦοῖ ἃ σΟΥΡΒ6, τὸ γεῖ δι οντοὰ 
ἴο 40 80 ἰῃ ἴΠ6 οΆ86 οὗ ἃ Ὀϊοοὰ τοϊαῖνο {1 ν. χχί. 
ι 4); δαῖ τῇ Ναζίγ, γῃο ἰ5 ἴο Ιοὺκ ἀροη ἰπιβεϊ ἢ 
Ἀ8 1 6 ΨΟΓΘ ΟΥΟΓ ἴῃ ἴΠ6 βαποίαδτν, το) ὙΠΒΚΝ 
ΘΥΟΓΥ͂ ἱπιριιτῖῖν 8 Ἐχο! μἀθά. ἰΒ ποῖ ἴ0 Κπονν ΔΗΥ͂ ἐχ- 
ζορῦον. Ηθ πιὰῦ ποῖ τοῦς ἢ τἢς ἀφαα δοὰὶν οἵ ἐτεῃ 
(ἈΤΠΟΥ ΟΥ ποῖ τ. Υρα, πο ἰ8 Ὠϊπηβοϊ, 6 11 ΈΓΟ, 8 
τοπιρ]Ὲ ΟΥ̓ ΔΙΌΙΓ οὗἩ οι, δἃ5. Ἀρμϑδὺβ ἔγοπι τῇδ 
ΒΟΠᾺ] τᾶ ΟΥ̓ ψΠΐο] πὸ 8 ἰδεῖ προ βῃοά. 8 
ργίοθτ σοι θ8 ΟἿΪΥ ἴο 116 δἰἴδῦ ἢ δηά 15 (υγθϊἀάθῃ ἴῸ 
ΘΓ [Π6 βῖζπ οὗ τῆς Ἰἀο]αῖοτβ οὐ ᾿ἶδ μδὶγ δηὰ ὑκαγὰ 
([κν. χχί, 5), δῃᾷ ἰβ τρόγϑονοῦ αἰδιϊη στ δῃοα ὈΥ πὰ 
οἰοιίηρ. ΤΠ6 Ναξζὶνγ 18 ἴῃ ἴἢ6 σοῃ τίου, δ 
οἰοτΐη 8 ποῖ ἀϊἴοτοης ἔσο ἴπμδῖ οἵ οἴθοῦβ; θαϊ 
6 ἰᾳ Ὠμη ΒΟΥ δὴ ΑἰἴαΓ; πηα {ΠοΓοΟΪΌΓΟ, 88 οὐοῦ δῇ 
Αἰτλγ, 80 ΟνοΡ [ἶἰ8 δοάν, ἀπά ονοῦ ἴπΠ6 πεδὰ οἵ [δδὲ 
υοάγ, πο ἰγοῃ ΠΔΥ͂ "6 ᾿Ιδεά τρ. “ἩΠοη τθοα 
Ἰπακοβῖ 8Π δἰ ἴα οὔἉ βίοπα,  βΆ 8 Μοίω “δου δἰ] 
ποῖ ὑθ 114 ἴτ οὐὗὁἨ ποτὶ βίοπο ; ἴον ἢ ἴσα ΠΠἶ ἂρ (ὮῪ 
ἴγοη ἔα ροη ἱτ, τμοα μαβῖ ἀσβθογαῖεά ἰτ" (ἔχ, ΧΧ. 95). 
Ασοογάϊημῆν, Φοβῆτα Ὀ8}} δὴ αἰ ταῦ οὗὨ δἴοποβ “ ΟΥΕΥ 
νι ἢ ΠΟ πλάι δὰ οὰ π}ρ ΔῊΥ ἴτοη " (5... ΤῊ. 
81). Το γϑάβοῃ ἴου [18 δα τε ὁ τὸς 5. πτουπάδα, 
ποῖ ἴῃ τῃ6. πδίιγο οὔ βίοῃθ, δας ἴῃ ἴπ6 δυτηθο σαὶ 
δἰρσπίβοληοο οὗ ἰγοη. Ιτοη, 86 τ 6 ΜΊΒΗπδἢ οὔτ οϑ 
(Δα οιλι, ἐιϊ. 4), τηαδὲ ποῖ ονθπ τοῦς ἴδ Αἰταῦ; (Ὁ 
ἴσου ἰδ ι1864 ἴο δῃοτίδη ᾿ϊ8, θὰ: τῆς Δ] τὰγ τὸ Ἰεησίπεη 
ἰδ (φοπιρ. ΤῊΥ ἰγοδτῖθο ϑολαπιίν, Ρῃ. 57, 58). [11 8 
ν6}} Κπονῃ ἴπδὶ οἵποσ δηοίεηι πδοῃβ Δ ἰϑε νον 
ἰγοὴ ἱπ [86 βᾶμπιθ νυ. ΤῈ Ἐρνριίδηβ οἰ ϊοὰ κ᾿ 
“ΤνρΒοπΒ Βοπαβ᾽ (ΒΡ) αἴατοι, ἐδ Ὁ εὐττά. οΒρ. ἰχἹ΄). 
Ιτοῦ, δοοογάϊηρ ἴὸ ἴπ6 ογαςοῖ {(Ῥϑυβδη. ἢ. 8,4} 
ἰ8 186 ἱπιᾶρθ οὗ ον], θοοδῦβο ἰδ ἰ8 πϑοὰ ἰπ ὑδ 

9 Ἰυφδοὰ ὉΥ Ψοδλ. τῇ!!. 81, πθοσθ, πὶτὰ ονίδεοὶ τεβτοοθ Ὁ 

Ἐχ. χχ. 26, 7} 'ο σαυοατυιοὰ τος ΣΙ ΤΊ. -- Τα] 
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ιἰς.Σ ὙΨΏΘΗ, τπογείογο, ἰδ 88 οη͵οϊποαὰ ἀροῦ [16 
Ναζὶνγ ἴο ᾿ἰεῖ πὸ Κηϊίδ οοπηθ προ 8 ΡῈ δ᾽ ΜΈ 
τς εἶπια οὗἁὨ δ18 νον, ἴπ6 στουμά οὗ τ1π6 ἰη)υποιοη 
Ὑ55 ΠΟΠΟ ΟἷδοΓ (πη 1Π}5: (Π81 Βηοο [ηὴ6 ΝΑΖΙΓ, ἰκα 
τῆς Αἰἴδὺ, ἰδ ΠΟΙΥ δπὰ ἐθῃβοογαία ἴο Οά, ἴγουη, [6 
ἐποῖταοηῦ οὗ ἀοδίἢ δηα ἴθετοῦ, λυ δὲ ποῖ ἰουσἢ 
μὲιη.3 
ΤΒο Νασὶν 8. ἃ ναὶ κίὶηρ Δ] δῦ οἵ ἀοά; δηὰ ἢϊ8 

βονίηρ δὲν 16 ἴπ6 νὶ πὶ 6 τοκοη οὗὨ ἢΪ8 σοῃβοογβὕοπ, 
τοιπΐη δοῖὴ Εἰπη νοὶ ἢ ἀηὰ {Πὸ ῬΘΟρ]Θ οἵ [6 βδογοά 
τΟΥ5 6 Π48 δυδυϊηθὶ. [11 18 {Π6 ὈΓΌΡΘΥ τηδτκ οὗ ἴΠ6 
ΝΑΖΙΓ, 88 τπ6 Ἰἰῆθη ρψαγηθπὶ 8 ἴπδϊ οἵὗἉ ἔἶπ [ντα. 
Βν ἰς Πα 18 Κπονῃ, ἀπα ἤτοι ἐξ ρΡγοΟΌΔΟΪΥ σΟμ 65 ἢΐ8 
ΠΔΙΏΘ. [ΐ ΤΩΔῪ ὃ δβαδυϊησὰ {πὲ 1η6 βρη πολίοη 
“1ἷἴὸ ἀανοῖο οπθ 8 80] ἢ, ἴὸο ὐδίδίη ἤοπι,᾽ οὗἨ 16 νοσῦ 

Σ, Ὀαϊοηρβ ἴο ϊ ΟΠῚΥ ἴῃ φοπϑοαπδηςο οὗὨ [26 ἀἴ8- 

εἰπεου διιδοβοά ἴὸ 186 ὙΠ Ἶ3. [πε Θθθτη8 ἴο τὴ {πὶ 
Λ' ἀξὶτ ἰΒ δαπί να θηΐ ἴο καρηκομόων, Ἰοηρ-παϊγοά, ΟἸη- 
εἰπηδῖτδ, συ τὶ γ- παῖγο, οσ αχίασν (Πα τΆ ἃ λΐμη 
Ἡκατγίαρστι). ΕῸΥ 1Ὁ 85 ὈθΘη ᾿8.51}Υ το πιλσκοα {παι ἴῃ 
Ναπ. νἱ, [Π6 ἴοτὶ ΝΑΣΖΙΓ ἰδ ΔΙΤΟΔΑΥ δοζορίοα 885 8 
ΒΑΠΙΣ Υ Ἔχ ρτοβδίοῃ. [Ὁ ΤΏΔΥ Ὀ6 οσοπιραγεὰ συ ἱτἶ ΓΠ6 
αἰῖη οἴγγιβ, οὔτ], ἸΙοοΚ, οὐ τὰ οὐὗὨ Παὶγ (εἶ, σὐρβαγίο8 
-- ΠΥαΤΊ 65) ; ἴοΥ σοτηραγδῖίνο ρηϑοϊονν 5ἤονο παῖ 

ἰὼ τηοβὶ νοσὺθ Ὀορππίπρ ΜΠ 2, (ἢἷ8 Ἰοίῖοῦ 18 ἃ Βρ6- 

εἰᾶς Ηεῦτον ῥγεῆχ ἴὸ {86 τοοῖ, 80 ἴμδὲ 23, [τὸ 

επατά, ἴο ΚΘΟΡ, τπῆδὺ ὃ6 σοτηρατοα ὙΠ τηρέω ; Ὁ Ὸ), 

ἴο ὕοαν, τ τῇ τλάω; ὩΓΊΣ, Ὀγαββ, ἢ ὧΣ; ὔὗτ, 
δεροῶῖ, Ὑ τ 16 οποιπδίοροοιςο φίϑολοπ, ἴοὸ 8188; 

ὩΓῚΊΣ νῖτα φεμτε; 21) πῆι φαίίγε, εἴο. ΤῊΘ ποτὰ 
ἜΣ που]ὰ τποη ροῖ [8 βἰρπίβεδιίοη ἀϊδάοπι, οὐπδ- 

τηθηῖ (οἴ. ὍΝ, ἴπ [Π6 δ Π|6 56 η66), }ι8ῖ 88 ἴῃ6 Οτοοκ 
κομμός, ἀετίνοά ἴτοπι κόμη, κομέω, ΠοΟΠπιο8 ἰο δἰ χη ν 
διἰογπιηοηῖ. ΤῸ ἴγδοθ [Π6 οὔρ᾽ πΠ4] οἰνπιο]οιίοΑ) 
ἰάσοπεῖῖν οὔ εἰγγωξ, εἰσίηπηδ, ἀπὰ τὴ6 Θαηδκυεῖι ζίζηγσα, 
αὑτῇ πὸ Ηδῦτγον παξίγ, ΟΥ ἴ0 ἱπαυΐγο ννποῖποῦ [ἢ 
τογπ5 ξύρομαι, ἴο Βιανε ΟΠο᾽Β 86] ἢ, ̓πὰ κείρειν, ἴὸ εαϊ 
[ἢ Παῖγ, δτὸ σοπηροῖοα πὶ ἢ [06 δδηϊ6 τυοῖ, που]ὰ 
νῈ ουΐϊ οΥ̓͂ ρίδεε Βετθ. Ῥγθξίβο! Υ {Π᾽086 ἴἜγπιβ ΜΒ οἢ 
ἀοκίσπαῖε οὔ͵οοῖβ οὐ ρτἰ πη ἶνα Ἰηϊογαδὶ ἴο0 81, ΔΓΘ 
γηοβῖ ἀδορὶν ἱπιυοἀοά ἴῃ τΠ6 σΈΠΟΓΑΙ ΡὨΠο]ουίςαὶ 
1ΟΒΒΌΓΟΝ οὗ 41} παιΐοπβ. Βαΐ ποῖ [0 Ῥεγϑιιο 1Π|086 
ΒΡΕΘΏΪΑΙ ΟΠ 8 ΒΠΥ͂ ζΑΤΓΠΕΥ, ἰτ πιιιϑῖ δἰγοδαν ἈΡΡΘΆΥ 
γΟΌΘΌΪο, τπ88 {Ππ6 τι8ὸ οὗ παξὶγ ἴῃ ἴον. χχν. 5, νν ΠΟΓῸ 

τὸ '8 ΒρΡ δὰ τὸ 1π6 ἀπιγίπιπηοα νἷπο οὗ [16 βι Ὀυδες 
ΘΟΔΓ, 18 ἴ0 ὃδ6 οχρίαϊποα ὈΥ τοίογοηςα ποῖ ἴο 6 

ΧΑΖΑσῖτς σπβίοπι οὗὁὨ διπιδὴ Ὀοΐπρδ, νονὶπρ δπὰ 
ΟΠ ϑθογβ πη τποπιδοῖνο τὸ αοά, Ὀπ0 τὸ Ππ6 οΥἹρΊηαὶ 
τοοαπηίης οὗ τπ6 τοοῖ. ΤΏ ΘΑΘΌΔΙἢ -Ὑ ΑΓ θείη Πτη6 
Ὀοοπρίηρ ἴο ἀοἂ (ἴμεν. χχν. 4), πὸ Κηϊίο νγϑ ἂρ 
ν᾽ εά ἀππηρ [8 σουγβα Ὁ {Π6 νΥἱηθ, νυ ῃΐος οτὰ τπαϊῖ 
Οἰγουπηϑίδηςο νγ᾽848 πδιηθά παςίγῦ. ΤὨ8 νοῦ] πᾶνε 
θδοῖι δὴ πηβϊ 016 ἀοείρπαίοπ, 1Γ ἰτς μαᾷ ὕθθῃ 
ἀογίνοα ἴγοπι [ἢ σον δϑϑιτηθὰ ὈΥ τπ6 διιπΊδῃ 
Ναζίγ; ἴογ βῦσὴ βυδ)θοῖΐνα δοίν γ οου]ὰ ποῖ Ὀ6 
δεστί υδά τὸ ἴπΠ6 νἱῆθ. [Ὁ νδδ ἴΠ6 οἰγοοῖάνθ δρρθαῦ- 
ἈΠΟ οὗ τὸ Ναζίγ, το, ὙΠΟ Ποῦ τηδῃ ΟΥ ΥἾΠ6, νγ8 8 
μοῖν, δπὰ {πογοίοσο πδὰ ποῖ ὕβοη τουοποὰ Ὁ τῃ6 
Κπίίρ, το γανὸ σῖϑα 10 (Π6 Πᾶη6. Τ]6 Πᾶπιο 
“δασροβίβ [ΠῸ πηϑῆανοι σοῃαἰτίοη, (ἢ ἰοπρ Παῖτ, οὗ 
1τη6 Ναζαγίϊθ, ποῖ ὈΓΙΠΊΆΓΙΥ ἢἷ8 σΟΠβοογβτίοη, 8]- 
τουρ τπ6 βδογοὰ σπάσγδοῖου οὗ [16 ροσβοη, [του ρἢ 

1 ΤΏο (]]Ἱοπίηρ, ἰ6 καἰὰ ἴο δῦο Ὀύθη υἰἱϊοτοῦ ΌΥ ΑΡρο]]ο- 

Ὠΐηδ οὗἩΤΥΔΩδ: [1δὲ ἴη9 ἴσο βρατο [6 (.δ}Ὁ οὔ 8 ψ 1660 τιδῃ. 
Ροτ ὶϊ ἰδ οί τἰχαὶ ἰηδὲ ἴξ δῃουά ἰουοῖ ἃ ρίδοθ πῇϑῖο ᾿ἴΘ ἐπ6 
φοῦτοοσα οὗ δὶ] 0 δϑηδ6δ, ὙΏῆ 9 6}} βεογσϑα βοιιδδ κηὰᾶ γοΐουδ 

ἰρατο, δηιὰ Ῥγάγοῦθ ρευοεοά, δὰ 00 ποτὰ οὗἨ τἱϑίίοπι ἰηἴϑγ- 
Ῥεειε.." --- Ῥῃμοοῖσαι., Υἱὲ. ΔΡοίίοπ., ΥΕίῖ. 6. 

[06 αν, ζΆγ 6 ΒΔΏΓΓΥ ἴο 16 πδηλ6 δηά βεὶ ἰΐ δραγί 
ἴγοτῃ σΟΠΙΙΠΟἢ 0.868, 88 86 ἴπ60 το οὗ εἰγο τη οἰ δίοη 

νγ88 ἱπἀουυοὰ ἴου [18 ἢΔΠῚΘ (ΤΠ 55), ποῖ ἴο {6 586- 
ΤἈΤΩΘΏΪΑΙ ΟἸΔΓΔΟΌΟΙ οὗ [δ τὴΐα, Ὀπξ ἴο [86 τηοτ δεῖ 

οἵ οπείης (ΞΘ, σμίλη), ἀαπὰ τῃδα τεβθοϊοά {8 οντη 
ΒΔΠΟΓΓΥ προῆ [Π6 ἢδη6. Τοηρς Βδὶν, Δ που ἢ τ τἢ- 
οὔ ΔΗΥ͂ τοίογθηοα ἴὸ [ῃη6 ΝΑΖΑΤΙς ἰπβυϊταῦθ 1ῦ ΤΔΥῪ 

06 οαΠοἀ Ὑ2 (οἴ 56. νἱῖ. 29), νσᾶβ [86 ῬΤΌΡΟΥ τπατῖς 
οὔ τὴ Ναζίτ, Ὀροδυβο τορυ ΓΙ Υ 86ὲ ἀραγὶ ἴον {18 
βυτρθες Ὀγ τὴ0 ἴα. ΤῸ δβδῃοιν τῃ6 παίαταὶ 16, 
18 ἴῃ νΟΥῪ ἐμ ΐηρ ἂδἵ πίοι τΠ6 1ΔῸΥ ΘΟΠΒΙΆΠΙΙΥ αἰπιδ. 
ΒΥ ἰϊ8 ᾿πϑεϊ πι Π0}8 8 Βρὶ γα] τϑαι βὲ τἴ0 5 ΔΓΘ ΓΘ ῃ- 
ἀογοα νἱ810}]6 απ ρϑύβοῃδὶ. ΤῊὴ6 εἰτουπιοίπίοη οὗ [06 
ἴογθβκίη 18 δίδγ 81} θαῖ τὴ6 Ὡδίοηδὶ ἱπηᾶρα οἵ οεἷτ- 
συπηοϊδίοη οὗ (6 ποδτί, δηἀ ἴη6 Ναζαγίτὶο ᾿η δι τ 19 
δ 1π6 Βγαῦο] οὗὁἨ [6 ζΘΠΟΓΑΙ ῥυγοϑιποοά, ἰῃ νι ἰςἢ 
ΠΟ δἴη οὐ ἱπιραγΥ ἰ8 ἴ0 Β}}}Υ {π6 ἴγθ6 βουνίςς οὗ αοά. 
Βυῖ [Π9 νἱβι0]86 ΟΠΑΥΔΟΙΟΣ τὼ ΜὨἰςἢ ὁδοῖ οὗ τἢ086 
ΓΟΠΕΕΡΠΟΙΣ ἈΡΡΟδΙΟ, 88 ἸΠΟΤ6 [8 8. δ] οτῖνο, 
ΤῊ 4 Ὁ]6 ἱπηὰρθ : δ τνὰ8 8 ἀοἤηϊτα δηὰ ἀῃομδηρο- 
ΔΌΪς αν. [1 να8, ἴο ἃ σογίδϊη οχίοηΐ, ἃ βδογδιηοηΐ. 
τ ἰ6 ᾿Ἰπβίγαςτνο [0 866 Βονν [ἢ Τοϊδίίοῃ οὗ βρίτῖϊ δηὰ 
ἴανγ αἴεειβ ΒΙὉ]1 4] ἰαπσαδαρο πα οοποορουβ. ΤῺΘ 
νοϑγηρ οὗὨ Ἰοης Παῖγ, ἃ ῬΌΓΟΙΥ Ὠδίι ΓΑ] δοῖ, 8 ἢγεῖ, 
ὈΥ͂ βρίτιῖθ4] 1ἄθ88, ταϊβοά ἱπῖο δῃ δχργοβδβίοῃ οὗ 16 
ζοπογαὶ ρυθϑιῃοοα, ἰῃ ἡ ΒΙ ἢ τηδη 18 ἃ ᾿ἰνὶπρ αἰταῦ; 
Ὀπΐ ἤθη Ἰοπρ ΔΙ ᾿68 ὈΘΟΟΠΊΘ σμδγαςίο 85εἰ. οὗ [6 
βϑοτῖοα Ναχζίσ, ὙΠο8ὸ ἀπῖν ἱτ 18 ἴο Κοορ ἔδγ ἔγοπῖ ᾿πη- 
Ῥυπιν, 8 ΠΟῪ ν Υ 18 ἀογνοά (ΓΌΤΩ 1118 παπιθ, ἈΠ ἢ 
[16 5016 Βρ᾽ γί] βίρπ ἤοδιίοι οὗ “ ἢ Π ΠΟ αἴης ΟΠ Θ᾽ Β 
86} Γ ἤοπι ὑγμαῦ ἰδ τππ θη. ὙΠ βᾶπὶς Ῥ ΟΘΟΒ8 ΠΠΑΥ͂ 
ὃ0ὸ ποῖοά 'π οοπηροῖίοι ὙΠῈ οἰγοιπιοϊβιοη. Οτμι- 
ὨΔ]}]Υ οἰοναῖοα ἰηϊο ἃ θδογδαιηθηῖ ΟΥ̓ [86 ᾿πΊοΓυ ΘΠ ΤΟ Π. 
οΥ̓ βρί ταδὶ ἰάθαϑ, ἱποογρογδιοα ἱπο τῆ6 ἰδῖν, ἰδ 
δῇοτ 8 οσοββίοη [ὉΓ ἴΠ6 {ΓΠΒΓ[ῸΓ οὗὨ 115. ἤλπ)6 ἴ0 1Π0 
Βρ]Γ 4] οοπῃοορίίοηϑβ οὗὨ [Π6 οἰγοι πηοϊβίοη οὗὨ Ἰοηριθ 
δηΐ Πποιγί. Βαῖῦ Θβρθοΐα! }ν τοι 4 0 ]6 8 86 ΔΡΡΓΕ- 
πη βίοι οὗἩ τΠ|6 γοϊδιΐοι Ὀούνγνοθη βριτὶς ἀπά ἰαν ἴῃ 
[6 ἢἰβίοτυΥ οὗ δαιῆβοη., 

11. ὙΥΏΥ ννδ8 1ἴ ΠΟΟΟΒΒΑΥΥ [ῸΓ (6 ΠΟΤῸ ψνἢο 5μου]ά 
Ὀορίπη το αοἰΐνοῦ ἴβγϑεοὶ, ἴ0 ὑθ ἃ Ναζὶγ ἡ ὙΨῊΥ νν 88 
1Π6 886 οἰθοϊίοπ πᾶ θαἀποϑίοη ποί ποοοββαγν ἴῃ 
18:6 68868 οὗἨ τ 6 ΟἸΠΟΓ στοαὶ Ἰπάρ68, 88, ἴον ἱπβίμηςα, 
Οἰάθοῃ δηὰ Ψορῃ πα} ὄοτγο (ἤθη τΠο86 ΠΟΥΟΟΒ 
ποῦ βρ᾿Πἴ8] ΝΑΖΑΓΙΙο5, 0 σᾶγνο {16} ᾿ῖν 68 ἴὸ 186 
βοῦν οὕ αοὰ 1 Μαγ νὸ ποῖ ὑπαθγβιαπαὰ τΠπ6 ορθη- 
ἱπς ννογάβ οὔ οθογα 8 ΘΟΏ δ8 ἱπεήϊοατίηρ ΓΠΟΙΓ 
ΒΡ ΓΙ π8] οοηβοογαιίίοη ἴο Ζεϊιοναῇῃ : “ ΤῊλδξ ἴῃ [στο] 
νανοᾶ {Π6 ᾿αὶΓ, ἴῃ [26 ΡΘΟΡΙΘ᾽ 5 βο)  ἀονοιίοη ᾿᾿ (060 
οἱ εἰ". νυ. 3)1 Νὸ ἀουδῦ; πὰ ἴογ παὶ νυν γοϑβοη 
ϑΑΠΊβοη 8 ἀϊδιϊ ρου ηοά ἔτοιη πο. ΕῸτ ἴΠ086 
ΠΊΘΠ ΔΙΌΒΘ ἱπ (ἰπ|68 νυν ἤθη [πὸ ΓΙ υο8 ΟΥ̓ ἴ5γᾺ 6] τη θπη- 
β6Ί ν 68 τοροηϊοα δῃὰ ταγηρά τποῖν ἤθαγῖβ τὸ αοά. [πη 
ΘΔΙΊΒΟΠ ΝΒ ΟΔΥ, [Π|6 δ᾽ {πδίϊοη 88. ἀἸ βότεητ. 1)8Δη δηά 
δ πάδῃ γα ΟΡργοβϑοὶ, Ὀὰ ποῦ Γοροπίαπι. Απ Ὁρ- 
τί βίης ἴγοιῃα νὴ πἰπ τπτοιρῃ ΔΑ, 18. ποὺ το Ὀ6 6Χ- 

το. [0 [8 Ὀγουρθς αὔοιῖ, τῃογοίοτο, ἃ8 10 ΟΓῸ 
τοῦ ἡ Πποῦΐ, ΟΥ̓͂ ΙΠΘᾺΠ8 οὗ ἴπ6 ιν. ΤῊθ ῬΟΊΟΣ 

οΥ̓͂ 1π6 οὐ͵οκείῖνα, βρί γταδὶ ᾿ᾶνν πη 0818 ἰτ86. [ἰ 
ὈδοΟμηο8 δηὴ οὔρϑῃ οὗ ἀδ]νογαποο, ἤθη ἴἢ6 διιὉ- 
)εεῆνο βοῦγοο οὗ ἔγοοάοπι πὸ Ἰἰοπχεῦ ἥοννβ. ΓΠθ 
ΔΏρΡῸ] ψοῦ 1 μάν ἑθπὰ πὸ Οαἰάθοη. Α μγορ!ιοῖθβϑ 
ἯΚὸ )οδοτδῆ, 1Π6γ6 ννὰϑ ηοῖϊ. [δας 16 ανν δὈϊάθ8 : 
ἰ 15 ἱπάθρεπάρφηϊ οὗ [86 σαστοπὶ ροραΪαγ δρὶ τ, 
ἰ8 16 ἴπ6 ἰαδὴ βιυγα τηράΐα πη ἰπτουρἢ νης τἢ9 
μοῖρ οἵ αοἀ οδῃ οοης ἴο [ϑγϑθὶ. 7118 βίη βοδηοθ 

42 Ἡδηοο, πὸ οδηηοῖ δρτοθ τὶς (ἢ οχρίδηλ 8 οἰδά δηᾶ 
Ῥγοροθδὰ ἴῃ Οϑἢ 16 Ὁ δεείοϊο οὐ ἔμ Ναςείγααί, ἰῃ Ἠογέοκ 8 ἘῊ.- 
εηκίορασὶς (χ. 208). Α Ῥοθϑῆϊ ὉΥ Μασ 1 ιϊογίε, οὐ ἐπ “1 οἶκ 8 
οὔ (6 Ναχασίθο,"" ἰη ͵ο!οισίες Βιίμλεπάναης, ἡ. 289. Βδδ δῃ- 
εἰγοὶν πὐἰδοοὰ ἐΠ6 ἰάοα οὗὨ ἐδ 6 Νακδυ 6 ἰηφε πίοι. 
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οἴ τῆ6 Ἰανν, δπὰ [18 οδ)οοῖῖνο ρουγοῦ, ἰδ ΥΟΤΥ͂ ἰη- 
διγιιοτίνοὶν 86ῖ Ὅτι ἢ Ὀοίογα 186 6 ἴῃ τῇδ μΈῦβοη 
οἵ δαιηβοη. [{ ἰ8 τ]ιἰ8 4180 ἡ Ἰεδ, ἔγοπη ΔΆ ΠΊΒΟΙ 
οἰ Γι, θοσοιηοθ τῆ τα πρ ἔογοο ἰη τΠ6 νοςϑίοη 
δηὰ δρροϊπίπιεηιϊ οὗἨ ἀ6] νογογβ, ὑπι} [86 ΚΊΉΡΒἢΡ 
ἴβ ΘΒ Ὁ} 1566, νυ Ιοἢ ὃν τΠ6 οὐ)οςνο γἱῖα οὗὨ ρμγὴο5 ᾿γν 
ΔΠΟΪη τη. σὔδηριβ αν! ἃ 116 δ ΡΠΘΡ -ὍΟΥ ἱπίο 
λλανιἃ τπ6 νἱοτογίουβ γιϊὸγ. Απά τ}ι|5 ᾿πδιίτυςτοπ 
σοοΟποογηΐ; 1116 αν 85 ἃ ν᾽ ΠΟΪ6, ἰδ ἱτπαρμαγίοα {πτου ἢ 
10 πηράϊιπι οὗὁἩ 1Π6 δροςίλ] ἰδῖν οοποογπίην πὸ Ναζὶτγ, 
Ὀθοδιι86 ἐξ ἰΒ ΠΟΙ (Πδς [ἢ6 ΓεΪΔ[!ο1) τὸ ὃὉ6 ρμοϊπιιὰ οὐἱ 
ΠΟΠ68 Ἰη05ἴ ΟἸ ΑΓΙΥ ἴὸ Υἱὸν. ΕῸΓ ρῥγοοίβε! Υ (ἢ Να- 
ΔΑΥ ΤΟ ΒΡ 18, Δοσογἰπρ τὸ ἴῃ Β΄] ἰανν, τη6 οὐ- 
ἴον οἵ υητοαυϊγοά, νοΪ αΠΙΑΓΥ οοπδοςγατίοη τὸ οἱ 
οὐ (ἢ ρᾶτι οὐ δὴ ἰπαϊν! σα]. Νὸ ἀοιυθῖ, ἴο 8 ἐοτ- 
ταὶῃ σχίοηϊ, τ[π6 οδυ θοῦ Ππογοραβ, τπουμσὶι πος ΝαΖϑυ- 
ἰϊοβ ἴῃ ἴογηι,. ΟΓΟ δυςῖ δο -ἀφνοῖςα θη. Βυι 
ΙΙΟΓΟ ΘΒ δ Οἢ 46. ΠΟΥ ἀ0 ποῖ δγ186 ἐπ {ἰπ|68 ὙΠ6η τῇ 6 
δῦδοποο οὗἁ ρμεηϊμοηοθ ἀπαὰ (10. ἀ1.}}5 τπ6 ῥῬγορῇρῖ5 
δηᾶὰ ΝαξΖατγίιος (οἵ. Απηοβ, ᾿᾿. 12). Ηδπορ, [Π6 [ιΐ8- 
ἸΟΓΥῪ οὗ δειηβοη ἴθ ἢΠο8 τῃ δὶ 15ΓΔ6] ᾿νου]ὰ πᾶνο Πϑὲὶ 
ποιπίπρ ἴο Πορα ἴον Ὅπι ἴΠπ6 ΝΆΖΑΓ ἴῃ 10, ΕΓ τ δα 
πα πο οἴοῦ τἤδη δὰ Ὀ)οςννο να !Πν. ἮΝ ποπ 1} ἰδ 
ΔΗ {πὸ πιο  ἴπΠ6 ῬοΟρίθ, ἢῸ Πι8} ὈοΓΟΠπιοβ 8 Νὰ- 
ζίῦ ; ὑυῖ [Π6 οἹ )οςῖνο ἰδ οϑη πα Κα Οὔ ΤΠ6 ΝαΖΙΓ, ἃ 
Ἰη8η. [ἢ δι ηϑοη 8 οδ86, [Π6 ΝΑΖΑΓΙ ΓΒ ΤΆ Κ65 
1Π6 ποτο, ἴῃ6 ἴον παὶγ ΟΠ ΘΓΑΟΟΓΙΖΟ8 ἢ}8 ΒΊΤΕ ΠΡΊΝ, 
ἴπ6 τοηπησίδίίοηβ οὗ τὴ6 πιοῖμοῦ σομϑοσγαῖο [Π6 
εἰ. ϑ'διηδοι, ἃ Ναζαγίις τῸπὶ [118 ὈἰΓΙΝ δηα ψτἢ- 
οὐ εἶδ οὐ νν}}}, θεσοῦιοδ ψ]αῖ ἢ6 15 ΟΠΪΥ͂ 88 δῃςἢ, 
απὰ ουπτίηο68 ἴο ἢ 8 ΠΕΙῸ ΟὨΪΥ 80 ἰυῃρ 85 ἢ6 (0ῃ- 
εἰπυοβ ἴὸ ὕ6 8 Ναζαγίίβ. ΤΠ ΝΑΖΑΓ ΟΡΠΙΡ 15 γαῖ, 
οὐοσυ την οἶδα βοοοηά, πῃ Ππι. [05 μοννοῦ ονοσ Πἰπὶ 
18. 80 Οὐή]εςτῖνο, τῆι ἰϊ δἰγοδάν ορογαῖθβ οἡ ἷπὶ ὃ6- 
ἴοτϑ [6 ἐν βοῦύπ, Ὀθγο δυγίπὶηρ πὸ ἔγθο οοπδοϊουδ- 
Π6598 ολῃ ὃῸ τῃουρῆῖ οὗ. Ὑπὸ ςοιηπηϑηὰ δαάγοββοβ 
ποῖ πἷπι νυ ποιὰ ἰδ ΠΟ ΘΟΓΠ 8, θπῖ Πἷδ Το Ποῦ, 8δηἀ 586, 
ἀυτίην ΟΡ ῬΓΟΡΏΘΔΏΟΥ, ὈΓΟΟΠΙΟ8 ἃ δπιαὶ ΝΑΣΖΙΓ, ἴῃ 
οὐδοῦ τπᾶῦ ΠΟΥ ΒΟῚ ΤΠΔΥ "6 δῦ] ἴο ὈδΘΟΟΠΊῈ ἃ ἢΘΓΟ. 
1 ἰ» τιιϊπ ἰδὲ ργορουΥ αἰδβε συ ΐϊδῆθθ ϑαπιβοη [ΤῸΠι 
16 ΟΥ̓ΒΘΓ ΠΟΓΟὺΒ; δηα ἰἴ8 Οσσμδίοη ΔΡΡΟΔΙΒ ἰῃ ἴΠ6 
ἕαςτ τπδτ τῆς πατγαῖοῦ οουἹὰ ποῖ, 88 δἱ οΟἵἴποΥ {ἸΠ)68, 
ἱπττοάποο Π8. ΒΙΟΓΥ ὈΥ͂ δα ἤηρ, δὲ ἴδ τΠ 068 Πδὰ 
ῬΟΓΒΙΒΙΟΠΠΥ “οὐρά πηῖο ἀοά." 

11. 1 ΜΙβδηδὴ (Λίασίγ, ἱ. 2) αἰγτοδὰν ἀϊδι1η- 
5868 Ὀοΐνγθοη ἃ ρεγροῖμδ)] ΝΑ Ζαγο 8πα ἃ βαπιϑοη- 
ἀζατὶῖο. Απὰ ἴῃ ἔλρῖ, τῃ6 ΝΑ ΖΑΓ 68} 10 οὗἩ ϑϑπιβοη 

9 ππΐαιο, Πὰ8 ΠΘΥΟΙ τοροδίοα 1186], ἀπ ΠΟΥΟΣ σῇ 
Τοροδῖ 1180]; [ὉΓ ἰξ 8 σοῃαϊἰοποά ὈΥ͂ {π᾿ ΠἰΒΙΟΤΥ οὗ 
᾿εἶ8 αρο. ϑδαπιαὶ αἰϑοὸ 8 οοηϑοογηῖτοα ὉΥ ̓ ἶβ πη οτΠ Σ᾽ Β 
νΟΥ ἴῃ δῖ Πα 8}}8}} Ὀοϊοης τὸ Οοά, πὰ τῃδὲ ΠΟ τϑζου 
8[14}} οὐπηο ροη ἷδ ποδα ; δῖ [ποτ 8 ποιῃίηρ ἴο 
βῆον τῆδι [Π6 πιοῖθοῦ οὐϑογυοὰ ἴΠπῸ Ναζδγίτἰὶς γα} 68 
ἴῃ ΠΟΙ ΟΥ̓ ῬΟΙΒΟΙ, ΠΟΥ ἰδ Δηγ Ἐπ βαϊὰ δδοιῖΐ λην 
νἱγῖαθ ἰῃ Ἰἰοηρ ἢδὶγ ἴῃ σοπποοῖίίοη 1 πιο. 
Ἡδηηδὴ ν᾽83 ὙὙΠΟΙΥ δο τηουοὰ ἰῇ ἰπ6 πιακίπρ οὗ 
ποῦ τον. ΤΊ οαβο οὗἩἨ ΦοΠη τἰ6 Βαριίβὲ 1 Κοννῖϑα 
εἰλπᾶβ Θητγοὶν ὉΥ ἰοῦ. Ηδτγο, τὴ6 Ὀἰγι οὗὨ τὴῆὸ 
απ] ἰ6 ἱπάεοί δηπουηςοὰ ὈΥ δὴ δηροὶ, δαϊ Ηΐδ 
ΒΑΓ ΟῖΟΓ 86 ἃ ΝΌΖΑΤΙΘ 8 ΘΧΡΓΕΒΒΟα ἴῃ ὑπὸ δαὶ 
αἰ ορ οι Ὁ Ῥοου δῦ : “ Ηδ 884}} Ὀ6 στοαὶ ἴῃ ἴΠ6 βίρῃϊ 
οὔ 6 [ωοὐτά, ἀπά 884]} ἀτὶπκ ΠΟΙ ΠΟΥ υνΐ 6 ΠΟΥ ΒΙΤῸΠΡ 
ἀτίηκ.᾽" ΨΦοπη ν}}} δ6 στοαὶ θείοτο αοά, δηἀ Ὀδοδιδο 
οὔ τηδῖ συθαῖπθ88 Μ}}} ἀτίηἰς πο ν͵ἱπθ. Νοιπίην ἰδ 
δβαϊὰ δθυϊς Ἰοπρ παῖγ, δηὰ τ86 οτγἱρίη οὗἉ Φο}1π᾿8 τον 
8 ρμἰδοθά, ποῖ ἴῃ ἴΠ6 δεῖ οὗ δῃοίμοῦ, Ὀπν ἷπ [86 
δἴγοηρτῃ ΠῚ ποῖ αοα πδὰ οπάονοα δἰπ86) 
ΤΠ ΜΙβιηδἢ ΡῸ15 11 ΔΒ Δ ΡΟ β510]6 866 παῖ ἃ βθύβοῃ 
8ιοι]ὰ νον ἴο "6 ἃ Ναζδαγίίο Κα ϑαιηβοη; ἢδὶ 18, 
1π6 τον 8 Προ ΒΘ ]}Ὺ δὸ ᾿ϊπλϊιϑὰ τμδὲ, 116 ἰΐ 
ΤΟ ἑΓοΒ ἢΐ πὶ ὙΠῸ τπδ κοδ ἰξ ἴ0 πΘΔΥ ἰδ πα ῖΓ Ἰοηρ, 
ἢθ 16 ποῖ Γοαιγεα ἴ0 ὈΤΙπρ δου ἶς 68 [ῸΓ ἀοῇ]οπιοηϊ. 
Βυοὴ ἃ ΝΟ ῬλΒ Ὠδιηδα ἈἴΟΥ Βαπιδοη, Ὀσοδυ 86 ἃ 
Ρασὶ οὗ ἰνϊϑ 10 νγὰβ ἐπ δῖθὰ Ὁ ἐς. Βαῦ ΡὈΓΟΡΘΙῪ 

Ἢ “τα 

ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 9  60Ε8. 

ΒΡΟΔΚΙ πη, ἃ τον ἴ90 Ὀ6 ἰκο βδιηβοῃ, 158. ᾿πηρονεῖ ἢ] 6. 
ΕῸΓ ϑδμηβοη 5 ΤΟῪ Ὀορδη ποῖ σῖἢ ΠΙπι50]ζ, νὶ 
ντἢ Πἷβ τποῖθοσ. Αςοοτγαΐϊπρ ἴο [Π6 ἰδνν ἴῃ [16 618 
ΟἸΔΡΙ͂ΕΓ οὐὗὅὁἨ ΝΌΠΙΌΘΓΒ, 8 [5γϑο τα σου] ἴδ Κο αὶ τον 
Ὡροὺπ Πἰπινο] ἴον ἃ Ἰοημοσγοτν, ἐκ τΠ6 ἸΟῸΓ ἔποπα 3 
οὗ Ψαπιεβ (Αςῖβ χχὶ. 28), [ὉΓ ἃ δῃογίογ Ἰοά. 
ὙΠ οη 16 τἶπ|ὸ 88 ὀχρίγοὰ, ᾽6 βῃανρα Ἀ1π|536]{, 
δηὰ δγοῦμῆῖ δὴ οὔδτησ. Βυΐῖ πὸ ομο οου]ὰ νοῦν ἴο 
6 ἴκΚὸ ϑαιβῆδοῦῃ. [τ νγὰβ ἱπάθοά νι ΐη 16 ρΟνΤΕΓ 
οὗ ἃ ΤΟΙ ΠΟΥ ἴο ῬΓΟΠΊΪθ6 ἴο Ὀτγῖην ΠΡ Ποῦ σὨΠἃ ΠἰΚὸ 
δεμηνοη, Ὀπῖὶ ὄνεη τηδη δῆς Δα πο τίσηςξ ἴὸ ὄχρϑος 
[Π6. 881ὴ6 ΓΟΒΠ 83 88 ἰῃ {Π6 ς496 οὔ ϑϑαϊηδοη. ει ἷ5 
τοσίβο! νυ τῆ ἱπηροΐθησθ οὗ Ἀσπηδη 80) ΠΥ ΤΥ τῆδὶ 

16 ἀοιηομϑγδιθὰ ὈΥ 80 π᾿ 5 ἢδίουυ. 11 σδῆπος 
"ο τὴ τῖϑα οὗ 41} ποῖ ποῦ τὸ ἤανὸ δα βοη- ΟΠ] ἀγοη, 
ΨΠοη πον δ  Γ τΠ6 Πα ῖτ οἵ τη οῖγ οἴπρηπρ ἴο στον. 
ΤΊ δημο] 5 δηπουησοῖπειῖ, τπγουῦρ ὙΠ ἴδ 
δρίτῖς ἰῃ τὴ αν Ὀοχίηϑ ἴο ορμέγαῖθ ονὸπ ἴῃ τῇ8 
πὴ ΓΔ] π Οτηῦ, ἰ5 τῆ οΥρῖπΆ] δοιγοα οὗ 5ἰγοηρίῃ. 
Τα κὸν οἵ ἀοά ορεογαῖοβ ΟἹ τηοῦ ΠΟΥ δηὰ βζόῃ, 
τῆτγοιρἢ τῃ6 ΝΑΧΑΓ Γ65}}}0 88 118 οσρδη. ΤῊ ῬΟΝΕΓ 
οὔ τὸ Ναχίτ, τπ6 ΒοΙγ ἱπήποπος οὗ τῃ6 ἰανγ, Ορὲθπ8 
16 Ἰηδη ἰπηβο]; (πΠ6 ουῆονν οὗἉ αἰνίπθ σοῃθθοσω- 
τἰοη ἱπῖο τῃς ᾿ϊ οὗ [πΠ6 σοηθοογαῖθα Ἵδηποῖ ἴδ 
Ρίδο ψἱτποῦς τῳ ϑρί τις οὐ σοά. Τὸ {Ππϑοϊορίοαὶ 
ἀοοιτίπο οὗ ἴπ6 ΡΛ ΡΑΓΙΙΟΤΥ ἢἰδίοτυ οἵ ϑαπιβοη, ἰϑ 
ἦαθιὲ τηἷ8: τ πὲ τ εἰ 6 τΠς ἰᾶνν ἴπ ἰθ5 ᾿πηπηπ δ ]6 οὔ- 
) ον τ 5. ῥ᾽ ασοὰ ονοῦ διρδίηβε [86 διιδ)οστῖνε ἰΌΓΟΘ5 
ΟΥ̓ ΡΓΌΡΠΟΟΥ δηὰ Ποτοὶς ἱπϑρίγϑιοπ, γοῖ ἰδ 8 ἢ ΠονῸΓ 
οὔ πιδοῖ , θὰ ΟἾ]ΥῪ ὈΥ νἱγῖπο οὗ τῇς δριτί: οἵ Οοά 
Ρογνδαϊΐηρ διὰ αυϊοϊκοηίης 1, Ὀθοσομ6 ἴῃς οζδῃ οὗ 
ἀο]νογβῆςα. 

ΤῊδ Ναζαγηὶς ἱπδείταιθ ἰ5 τὴ6 ἱπιαρὸ οὗ 1π6 ρεη- 
ογδὶ ργιδαιπουά, οὔ τπ6 ἕλος τηδὲ οὐ δά 6 οἵ [Π6 ττῖθ6 
οὗ [ενϊ, ἴε 19 ροβϑῖ]6 ἴ0Γ τῇϑδη ἴὸ θοϊοηρ ἩΠΟΙΥ τὸ 
αοά. ΤΠὸ νἱδὶ 016 δοῖβ Ὑὶοἢ ἴξ ὈΓΟΒΟΤθΟδ, ΓῸ 
δοηϊ, 88 ἴῃ ἃ ἤχηγο, [Π6 ΡΏΒΟ ΕΝ 8.1} 658η 685 οἵ 186 
μοδγί σοηδβοογϑῖοα τὸ αοά. 1Π6 ςἈ56 οὗ ϑαπιϑοη, 
τἷβ ΝΑΖαγοβμΐρ Ὀορὶπ8 ἔγοτα [8 πη οῖ Πο Γ᾽ 8 Ἰσοιηῦ. 
Ἅγεῖο ἰτς ἰπ τἢ6 ρον οὗ ἃ βοὴ δοτῃ οὗ μυτηδη μαῦ- 
Θηΐ8, ἴο 6 δ᾽ ]6055 ΤὨγουρἢ (6 ᾿ατν, ϑαπιβοη τἰ6 
Ναζαῦῖῖο οὔρὴς ἴο ἤανο Ὀθθῃ δἰ ηθ88. Βυϊ ΟΠ]Υ͂ 
Ομτϑε ἴθ τ1Π6 στὰ Ναζαγίῦθ ἰῇ βρί γὶῖ, τ Βοσα Ἰἰδ τὸ- 
Ἀ]1268 ἴ[πΠ6 Ῥυσίῖγ οὔἩ [Π6 ἰάεδ, δπὰ ψγίοϑο ἔγθα Ἰονε, 
τοοϊοὰ ἰπ ἀοὰ. οοππιθβ ἃπιοηρ πιο ἔτοπὶ ἴπ 6 
νὴ η1}} ἀοδϑῖι. Ψψεδοοῦ, τ[μΠ6 ἀτῖηρ μδῖσγίσο νυ, 8η- 
πομηορά 8 Ὀ]εθδίπρ; “ οἢ ἴΠ6 μοβή οἵ Φοϑορῇ δηὰ οὐαὶ 
τη στον ῃ οὗ [πΠ6 μοδιὶ οὔ [π6 Ναζὶγ οὔ μἷβ Ὀγοῖβγθη ᾿᾿ 
(θη. χἰΐχ. 96); δηὰ {ποῦ ἰδ ΠῸ σθβϑδοῃ ἴο ἀοιδε 
εἶδε τὴοθ ῥτπιῖνο ΟἾ ΓΒΔ σΟπβοϊουϑη 655 ἰητοΓ- 
Ῥγοϊοα [ῃ6 Ἔχ ργοβϑίοῃ “ Ναζὶγ οὗ 4 δγθῖγθη " ποῖ 
οὔ Ψοβορἢ, δι (Ὀὰυπὰ ἰπ [Π6 “ δηα᾽ ἃ "πὶ οοπηποοῖηρ 
16 Ὀιεϑεΐην οὗ Φοβορὰ πῖτῖ τῆ ροσβοη οἵ Ηΐπ γὼ 
νὰ 8 Ναζὶνγ οὔ τὴο Ὀγοιἤγοη οὔ δοβορη. [{ καὺν ἴῃ τὴς 
ῬΑΒΘΑΡῸ ἃ ῬΓΟΡΠΟΘΟΥ͂ οὗ 186 Μοβϑίδῃ, σῆο που ἢ πος 
ἀοβοοηάεὰ πο ἰονὶ, τδ8 γοῖ ἴῃ6 ἴγὰ6 ΠΟΙΥ δηὰ 
Ἑσοηϑβοογαῖοα χη ργῖεδὶ, Ἠδηςο, ἴΠ6 ορὶπίοη τπδὲ 
ἰῃ τῆ Ἰδηρτιᾶχο οὗ τι6 ὀνυδηρμο ϑὲ Μδίπον (ἰϊ. 93), 
Ἔτη δῦ ἐστ χης ὃ6 [01Π]16ἀ τ ἢ ἢ 856 Βροίκθη ὈῪ τἢὁ 
ΡΙΌΡΒοῖβ, ΗΘ 8}}4}} Ὁ ςδ]ϑά ἃ Ναζωραῖος,᾽" τοίεγεπ σα 

ἰδ ταϑὰο ἴο 186 ἽΝ ὙΤ2, 16 “ Νασίτ οὐ Ἠΐβ Ὀγείῃ- 
Γοη,᾽" ἱδ ποῖ ἴὁ Ὁδ ΠΑΘ ΠΥ βεὲ δείάθ. Ἀμμ αγκδῦ]ο, 
δἱ 8}1 νηί, 18 ἐξ (δι [6 δηοίθης 96 νγ]ϑἢ ἰπίουΌΓΟ- 
τδύοη, ἤθη δδοοῦ αἴοσυ [πὸ ὈΪ βοῖπρ οἡ ])δη ((δη. 
ΧΙ͂Χ. 17) δά {πὸ ὑγογάβ: “1 δὶ (ὉΥ (ΠΥ 8δ]να-" 
οπ, Φομουδὴ 1᾽ οοποοῖνοϑ ἢΐτ ἴὸ χίδποο ἔροι ἴῃς 
ΠΘΆΓΟΡ 1 ΓΓΠδίοπὶ ἀοἰἑτόγαηοθ ὮὉγ Θδιηδοη, τὸ τη 6 
ΤΏΟΤΟ ἀἰϊδίαπε ὈὰΣ οἴσγηδὶ τοἀθιρίοη οὗ Μεβδδἢ 

Καῦδα, Ρ. 86ς; εὖ τὴς Ταγχτπιβ οα [ἢ 6 
ΡΆ88850); δηὰ [παὶ, 88 δἰγοδν πιοποηθά, τθ6 
ἸΠΟΙ͂ΒΟΣ οὗ ϑδειῆδοπ, ἴῃ 1 Οἤγοιῃ. ἵν. 8, 6 πδιηοὰ 
Ηζεϊε]ροηὶ ΟΥ̓ ΖεἸεἰροπὶ, ἐ. 6., κτὴθ βδαάον [Ἀ116 
ου πηο,᾿ Μ᾽ ϊοἢ ἸΏΔῪ ὃὉ0 οοπιραοα νὴ} [μ6 ποτά οἵ 

“-ὠΨ 

" 
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ἴπ6 ΔΡῸ] τὸ 86 τηοῖδποτ οὗ {6888 : “[Π6 ΡΟΊΤΟΣ οὗ 116 
ἩϊχΠμοβὲ 8}}.4}} ον γρἤδαον [Π66.᾽ 

Μεγ. 5. Απ)δὲ δῦ ὯΟ ΣΈΖΟΣΡ ὁοτὴθ ὉρΟΣ Ὠἰ5 οδά. 
Ἡετε, δηὰ ἰπ 186 ιἰδίουυ οὐ ϑ'διμποὶ, [6 ΤΆΖΟΥ ἰδ 

οδ]εὰ ΣΤΥ, τεθεγεδβ ἐπ Ν απ. νἱ. 4 ὝΨΙΙΣ 15 ἀδοᾶ, 
ΒΟΙΝ ΦΟΥΤῚ8 οοτηθ ἔγοπ) ἴΠπ6 δα πλ6 δ᾽θΠ} ΤΡ, πι- 
ἄατε, ἴο Ἀποονυοῦ, 88 ᾿ξ ΕΓ πούάγε, ἴο ΓΟΠΟΥ,, ΠΟΠΟΘ 

πουασμία, ΒΔΥΡ Κηΐΐδ, τάζοσ. ὙΠΟΓΟ ΔΡΡΘΔΓΒ ἴῸ 
06 1658 σγουπά [ῸὉΓ σοι ρασίβουῃ ΜΓ 1π6 Οτροὶς μάῤ- 
ῥον, 1αἰἷη παττα, 16 δἰ ησδιοη “ δρδάς᾽" δοίην 
ἴῖ00 ΔΓ τοπιονθ. Οὐπ {ἰπ οἴδοῦ παηὰ, ἃ οογίδίῃ τὸ- 

ἰδ οπβϑῖρ οὐ ΣΤ υἱὰν [πὸ Οτεεῖς ξυρόν, ϑαποκτὶς 
κλεοΐλαγα, ΒΏΘΑΤΑ, ΤΏΔΥ̓ ποῖ 6 ΑἰτΟρο ΠΟΥ ἀοηϊρα, 
ΗΘ 8141} Ῥοχίῃ. Εον τμ6 ῬὨἢἰβοηθ5 ὀρργοββοά 

᾿Π 6786] ΤΟΤΙΥ͂ γοΆγ5, δηὰ βδιηβοι ἡιάροα ἢἷ8 ρθορ]θ 
ΟΠΙΥ ὑπο πιΥ. ϑϑαπηβου ὈορᾺΠ ἴῸ Γοδίογο ΥἹΟΙΟΤΥ ἴ0 
ἶἴξγδοὶ, δὸ ἀϊὰ ποῖ πα ἱξ ὅ1}} απὰ ὅπΔ]. ᾿ἶγμο 
δΔηροὶ οὔ αοά σὙῆο ΟΆ}15. ἴὴ6 ΒοΙῸ οαϊ οὗὨ [6 ψΟΙὰΡ 
οὗ ἢῖ58 τηοῖποῦ, ΚΠΟΒ (παι πὰ Μ1}} ἢος βηΐθῃ ἐδαὶ 
ἴον σης (σά πονογίθ 1688 σαν Ἠΐπὶ βιγοη στῆ. 
Ἠς Κηονσβ ἴτ, δηα τΠογοίογα ἀο68 ποῖ ϑρϑακ 88 ἢ 
αἰά το αἰάθοῃ : “Τοῦ βἤα)ὲ ἀοἰΐνοσ [βγϑρὶ ᾽ (ςἢ. 
τἱ. 14). 

Ὕετβ. 6, 7. Δῃᾶ [86 ΟΣΏΔΩ ΟΣΩ6 διὰ ἰοἱϊὰ 
ΒΟΥ Βυδροηάᾶ. Βοίοτο τ6]Π1πρν Πἰπὶ δῦ [6 δηροὶ 
᾿ἰδα 5αϊα, δὴ8 ὄδχοῦβοβ Βουβοὶ ἡ (Ὁ πανίηρ οὐταϊποά 
0 ῬΑΓΕΘΌΪΔΓ ᾿πίοττηδοη ἀὔοῖς [6 ὈΘΆΓΟΥ ΟΥ̓ 186 
Δ ΠΟΠΠΟΘΙΏΘηζ. ὅδ} Βῃου]ὰ αν δδκοὰ ἢΐπη ν ἤθη θα 
6 ναϑ, Ὀυϊ ἀκαγοά ποῖ; ΖὉΓ Πα νγῶβ8 8. “"ΠΊΔῃ οὔ 
Οοά;,᾽ νὰ τπ6 Ἰοοκ οὗ δὴ “ δῆρεὶ οἵ Οοἀ.᾽" Τὸ 
ΔΏρΡΟΙ Θρροαγοά ἴῃ παπηδη (ΌΥΤα ; ὃὈπ: ΠΟΤ 188 δῃ 
ἱπιροβίηρ βρίοπάργ δϑοις ἢΐπι, τ ἰς ἢ τοστὶ θὰ τ}}0 
ΠΟΙΏΔη. διοῖ, ΡΓΟΌΘΟΌΪΥ, δὰ 4180 Ὀδθὴ {πὸ οΆ86 
ἴῃ Οἰάθοπ᾽ β ὀχ ρουίϊθῃοο. ἴῃ ΠῸΥ Ὠδυταῖνα 86 Βα Ρ- 
Ῥ 68 δὶ γα Ἢ ηοὶ ἢπᾶ ἰπ νοῦ. 5, (ῃδῇ 16 ἙοἾ 148 
ΟἸΔΡαΟΙΟΥ, 86 8 Ναζὶνγ οἵ ἀοά, ἰδ ἴο 1δδὲ ἤομι ἐδο 
ΠΟΙ τι 11] “16 ἀδγ οὗὨ διὶ6 ἀοδ1}." 

ΒΟΜΠΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΡῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΊΘ ρσταοα οἵἩ ἀοάᾷ δῇοννδβ (861 σοῃβίδ ΠΕΥ ΤΏΟΤΟ 
ἩΟΠΟΓΟΙΒΙΥ. [Ὁ γ͵θρΠ8Ὀ ἴ0 ὈὉ6 Ιῃ8Δ46 ΟΥΟΣ ΟἸΘΆΓΟΓ ἴῃ 
ἴδτϑο] πὶ 8411 8 να! ἢ ΘΟ 68 ἔσο (σοὰ, δηα παῖ 
Μποας αοα {Πογθ 18 Π0 ροᾶοο. ὙΠ πῆ Οοὰ 4]} 
Τηΐηρ5. 8.6 ἰδϊ6, Ηδ σδῃ γαῖδθ ὕρ οἰ] ἀγθη [ῸΓ 
ΒΙπι56  ους οὗ βίοποβ. Ηἰ8 νγυσῖκβ δῖὸ ἱπάδροηάοπὶ 
οὗ υπιδη ργοθιρροβί 08 ἀπά οοπάϊτοη8. Ηδ ἢ88 
ὯΟ προά οὗ δηϊοοράθηϊ Ὠἰδύοσ δὶ ὁπ 0 ΠΒ ἴῃ ΟΥ̓ΔῸΣ 
ἴο ταῖβθ ΠΡ θη. ῬΏΘΩ ἴῃ Επη68 οΟὗὨ ἱπιρο 6 06 
ΟΥ̓́Θ Υ635618 ΔΙῸ ΨΆΠΏΠΩ, Ηδ ογεδῖοβ [Π6 ν6886]8 Ηβ 
ποράϑ. ι 

ον αἰ δοσγοπ ν αοα ῥτοοθθάβ ἷπ ἐπα ο]οοίίοη οἵ 
ἅτὰος ΠῸΠΙ 10 τηοιποὐβ ἢπδη Τποῦρσῃν που]ὰ 
ςοηοεῖνα, 18 ον ΕΥ̓͂ 106 ὨἰΒΙΟΓΥ οὗἁ 6} ῥγουίοιιβ 
δυάρεθΒ. Τα ἀο] νΟΓΟΓ Δτῖ868 {ΠῸῚῸ τ θΘΓο [Π6 Παῖ- 
ὍΓΔ] πηἀογθιδηαϊηρ ποῦ]ὰ ΠΟΥΟΓ παν Ἰοοκοά [ὉΓ 
πὰ. Βυῖ δαιβοῦ σά ταΐβαβ τρ 1 8 ᾿ϑηποῦ ἴῃ 
ὙΠ ΟΝ ΠΟ Πη8Π ΟΥΘΓ οοπ͵θοϊαγοα 109 στΤΟνΝΏ οὗ ἃ 
ἘΘΙῸ ἴο ἴδῖζο ρὶδοθ. Τμὸ οἵμοῦ υάροβ Ηδ βοϊοοῖθα 
85 ππεη : ϑαμηβδοη Ηθ ὀγουσὴέ μρ ἴο Ὀ6 8 Β6γο. 
ΤῊ θαυ ον δά ρθ8 τογὸ [0 ἃ οογίδίῃ Ἵχύθπὶ ρτθ- 

᾿ἀτρβοὶ ἴῸΥ τποὶγ ποσὶς ὄνοη Ὀθίογο {μοὶ οἰθοίοῃ. 
Ἠπὰ Παά τ6 ΔὈ}}1|68 οὗ Δ Ββοη)απὶπίίς, Ποθοτδῇ 

Ἧ88 ἃ ΡΓορἠιϑῦρβδ, αἰάθοη 8. δίτοῃ»" πιδῃ, Φορῃ τη δῇ 
ἃ δ 6 5511] Τα ΠΙΔΙῪ Ἰοδάοσ. θη [Δ ϑρί τι οὗ 

αοά Ἤοδπιὸ ὕροῦ ποῖα, ΤΟΥ Ὀοοδπιο Π 6] νοοσβ πὰ 
δυάρμοβ. 1π ϑαιῆβοη, Οοὰ τηδάο ἴτ Κποσῃ {πὲ ἢϊ8 
ἤτϑοο ἰ5 80]6 ἴ0 8ᾶνθ ἴβγβ6] ούθη ὙΠ6Π ΒῈ ἢ ῬΟΥΒΟΏ8 
ΓΘ ποῖ ἴο Ρ6 ἰουπά. Βοίοιο υἱτῖ, δ σοπβοογαίοβ 
τπ0 ἙσὨΣα, ΓὨγουρὴ 88 δρίγιι, ἴοὸ Ὁ6 6 Ναζαγίϊδ. 
Ηδηςθ ψζτγοννβ ἃ ΠΘΙΟ. 

ἘΑΥ ον δπάρχοβ γογὸ δ]6, κὸ ἘΠαᾶ, ἴο ρου Ὅττη 
β' ηρ]ο-απάεα ἜΧρίὶοἱβ ; Ὀπὶ ΠΟῪ δοῃϊονοά ἀο]ῖνοσ- 
ΔΠ06 ΟὨΪΥ͂ ἰῃ σοπηροίο τ ἢ [16 ρϑόρ]θ. ΤΟΥ 
ὙΟΙΘ Δ]}} ΠΝ] Υν Ἰοδάογβ οὐ ᾿βγδοὶ, δηἃ δὰ ἴὸ 
ϑίϑηἀ δὲ 1π6 ποδὰ οὗἉ ρίουβ μοβϑῖ8. [1π ϑ'δῃηβοῃ ἐὲ ἴδ 
βοθῇ παι {Π18 4180 8 ποῖ ἱπά βρῆ 88}}}186. ΟἾ]Υ ἰῃ- 
ἀἰνιπ418 δἰποην [Π|6 ΡΦΟΡΙΟ ἍΟΙΤΟ ροηϊίοηῖϊ; 1Π6 
{068, 88 δυισῖ, ἡ ΓΟ ἀπο ονίηρ. 1 ογοΐογο 180 
ϑρίτξ Γαϊδοά ἊΡ δ βἰπρὶα τηλη ἴο ὃὉθ δυάρο: ἢ6 
ΔΙοηΘ, ὙΠ ποῦ ΔΙΙΩΥ δηὰ Ὑἱπουϊ μοορΐο, Τουρὴῖ 
δηὰ ἀε] νοτεὰ, 

Ἐον (δΐ8 τόδϑοῖ, [06 δησίθηΐ, ἀθορὶν τὨϊη κῃ 
σΠύγΟς τεραγάοα ϑαιηβοη οϑροοία!ν ἃ5 ἃ οἱ 
1η6 ΠἰβίοτΥ οὗὁἨ (Ἰγϑὲ. Ηἱ8 Ὀἱγί τγῶὰϑ δἰ τ 8. ἰῸ 
τπδὲ οἵ Δόβιι8. 1Τώήκὸ [16 οὔθ] Ἰογὰ το ὈΘΟΔΠῚΘ 
Βεβῖι, Β6 νγϑ5 ΤΥᾧῥΊΘΑΙΥ ὈΟΤῚ δηὰ οοπβοογδιοα οὗ τὴ6 
δρίγις, [Ιη ΟἨγιδῖ, αἰϑο, 1 18 ΒΪ8 δἰ Π]θβϑῆθϑβ δῖ 
ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟβ ἢἶ8 ΟΠΘΟ 88 ϑανίουῦ. ὙΠῸ ὈἱΓΙῚ οὗ 
ΟἸγίϑε ἀοιογτη 68 ἢΪ8 τοβυσγγοοοη. Ηθδ τηυβὲ ὉΘ 
ὈοΓΠ ΠῸΠ ποάνοῃ ἴῃ ΟΥΟΓ ἴο Ταΐμγῃ ἴ0 πεδυθῃ. 
ΝΟ 016 ολπ δϑοοηά ἱηΐο μοᾶσοη Ὀυϊ ΗΘ ὙἼΟ ΘΔ ΠῚ 
ἀονη ἕγοπι ἤθανυθῃ. 

ὙΠΘΙῸ ὙὯὰῶ28 8|80 ΠῸ φρϑηῃϊΐδηοθ ἱπ 195Γ8ὸ] στ ῃθη 
ΟἸγῖβὲ τϑ ὕΟΤη. Α ἴον δουρί τπ6 Ρῥγοσηϊβοα 
Μοββίδῃ πὶ [86 Ῥγόορμθῖβ. (Ὠγίβι ἀἰά ποὶ σοπια ἴο 
Ρυΐ Εἰπηβο] δὲ τῃ6 Πεδὰ οἵ ἃ ᾿οεὶ οἵ θα] ΐονογβ ; Ραῖ 
ΔΙΟΏΘ, 88 ΗΘ νγδ8, 80 δ βἰοοά διβοης [6 ΡΘΟΡΪΘ. 
Ης ῬΟΓΪΌΤΙΩΒ ἢΐ8 θη Εἶγο ΟΥΚ δοπο. Ηδ πϑοάβ ῃ0 
Ἰερίοηϑ οὗ δηρεΐὶ8β1 Ηἰἷβ υγοσκ ἰβ8 υπίαυθο; δῃὰ Ηο, 
16 ψούκαρ, ἰδ ἃ 80] ΑΥῪ Βότο. 

ΕΥΟΓΥῪ Ὀο]ονίηρ μοαγὶ ἰγοδβ ἴῃ ἴΠ6 ἸὈΟίδῖθρδ οὗὨ 
Ομγῖεῖ. Ἐς ]ονβρ ἰβ ροοὰ ἐμ ΟἸὨ γί βείδη πσόσκ, Ὀαὲ 
ποῖ 6886η1181. Α ΟἸ γι ϑδη οδῃ ᾿ἶνο δίοηθ, ἱἔ ἢ6 
νὸ τυὔῖ ἢ ΟἸγίδι. 
ὅΤΑΒΚΕ: Οοάᾶ οΑΓοΒ 0Γ ἢΐ8 Ῥοορὶθ θη ΠΟΥ 

8ΓΘ ἰῃ τη ΘΕ ΤΥ, πὰ οἴδη ἐπ] π ΚΒ οὗἉ {Πποῖν τοἀειηροη 
Ὀοΐοτο ΠΟῪ τη οὗὨἩ «ἰς {ποπηβοῖνοβ. --- ΤῊΞ ΒΑΜΕ: 
Οοά Ἄοοπποοῖβ ἰβ στϑοο δηὰ γἿ 8 ἢ πηθδη τὨηρ5, 
ἴπ ογάογ ἴο 8 ΚῸ πιθῇ ΚΩΟῊ {Παὶ ΘΥ̓ΘγΥΓηρ 8 ἴῸ 
Ὀ6 αϑουϊ θεὰ ἴὸ 106 γστδοὸ οἵ Θοὰ, δῃὰ ποὶ ἴο ἴθ 
τη ΟΣ 8 οὗ τηοῃ. 
.[ΒρΡ. ἤλιμ,: ΠῚ Μαποδὴβ πὶ δὰ ποὶ Ὀθθῃ 

θαστοη, [Π6 8η70} Πα ποῖ ὈΘΟῺ 8οηϊ ἴο Βοσ. ΑἹ !ς- 
τἰοπΒ παᾶγνο τη 8 δἀνδηίδρο, [μδὺ ΠΟΥ οοοαβίοι Οοὰ 
ἴ0 ΒΟΥ {πη ΠΙΘΓΟΥ͂ ἴ0 8, ὙΒΟΓΘΟΥ͂ [ἢ 6 ῬΓΟΒΡΟΙΟῸΒ 
ἈΓῸ ἰΠΟΆΡΘΌΪΘ. [{ που] ποῖ θόδθθῆιὶ ἃ ΤΟΙ ΠΟΥ ἴο 
Ὀ6 80 ἱπαυϊχοπὶ ἴο ἃ ΠοΔΙ ΓὨΓᾺ] οἢ ἃ 88 ἴο ἃ 51. Κ. -- 
ΤΗΒ ΒΑΜΕ: Ναἴατο ρ]οδὰβ [0Υ ΠΣ ΡΟΓΙΥ, τοὶ χίομ [ῸΓ 
γτοϑίγαϊηῖ. Νοῖ (δὲ ΓΠΟῸΓῸ 18 ΙΏΟΤΟ ὉΠΟΪΘΒΠΉ 688 ἰπ 
τὴ 6 χγδρθ δδη ἰπ [η6 ἀρὰ μπὰς, δὲ {πὲ τῖὶπα Ηπαὰβ 
ΠΟΤ ὈΠΟΙΪΘΔΠΠο88 ἰῇ 8 Τπδη Μαῖοτ, δηὰ τπδὲ [6 
εἰσ δοὰ ἰβ ἢοὶϊ 80 ἢϊ ἴον ἀθνυοιίίοῃ 88 δΌβεϊ Π ΠΟΘ. --α 
ὙΥΟΒΡΟΒΎΟΕΤΗ : ϑδιηβοη 18 ἃ ἴγρ6 οὗ ΟἸτίβε ; δηὰ 
ἷπ 4}} πόδ ἰῆϊηρβ ὙΠ ΠΟΓΟ ϑδιηβοη ἔα ]8, [Π6ΓΘ 
ΟἸγϑυ οχοθὶβ. ϑδιῆβοη θορδη ἴ0Ὸ ἀοἰ ἑνοῦ [5186], 
αι ἀϊά ποὶ οἤδοῖ τΠοὲν ἀ 6} ἢ γογηο6 (806 οἷ, ΧΙ. 1 ; 
χν. 20). Ηο ἀθοϊϊηοὰ ἔγοιλ ἷβ ρσοοὰ Ὀορίπηΐηρ; 
δηὰ [61] ΔΥΔΥ Ὥγδι ἰπῖο δἷη, δπὰ τμθη ἱπῖὸ [ἢ 6 
δη49 οὗὨ 1πΠ6 δ ΠΥ. Βαΐ ΟἸτίϑε ποῦ ΟὨ]Υ δεσαη 
10 ἀο] νοῦ ἴβυϑοὶ, Ὀὰϊ ττὰ8 80]6 ἴ0 ΒΑΥ͂ ΟἹ [Π6 ΟΓΟΒΒ, 
“715 Πβηοιαλεα." -- ΤΑ.] 
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λΔίαποαδ, δεϊϊουΐπσ, ψοί ἀεεΐτοιις ο7 σου ῆγπιαίίοη, ῥγανε ἰλαὲ ἐλα “ λίαπ ο7 αΟοα" παν 
γείμγη, απά τς λοατγά. 

Ομάρτεκ ΧΙ, 8--28. 

8 ἼἼΒοὰ [Αμπὰ] Μαποϑὴ δηἰγοαίθα (86 Ιοτὰ [Φεοβονδῃ7, δὰ βαϊὰ, Ο τὰν Γογὰ 
[ΡγδΥύ, [γα --- εἴ. οἱ. τὶ. 16], [οὐ (6 τηδὴ οὗ αοὰ ψμῖοῃ (ποὺ ἀϊάδὺ βαπά οοϊὴθ αρϑῖὶι 

9 υηΐο ι.8, Δηα ἔθϑδοῦ 8 ψὶδὶ νγ6 81}8}} ἀο υηΐο {π6 οἰ] (μας 5}8}} Ὀ6 Ὀογη. Αμὰ 
αοά μοαγκθηθά ἴο {π|6 νοΐοθ οἵ ΜΈΠΟΔΕ ; δπᾶ (86 δηρβὶ οὗ ἀοὰ ολτηθ δραΐῃ υῃίο 
(80 οΔπ 848 8Π6 εαῦ ἴῃ {6 Π6]α : Ὀυΐὺ Μαποδα ἴῸΓ Ὠυβθδηα τσαβ ποὺ τι} ΒΘ. 

10 Απῃὰά τῃ}6 ποϊῆδῃ τηϑᾶθ Βαβίβ, ἀπὰ σϑῃ, δηά β]ιθινθὰ [᾿πέοστα θα } ΒῸΡ Βυδυαπά, απὰ βαὶα 
απο κἷπι, Β6Π0]α, {86 τῆϑῃ δῖ ἀρροαγθὰ ὑπο τη6, ἰμαὺ σβϑθ υπΐο τη6 ἴπ6 οέλοτ' 

11 ἀαγ. Αμπα Μίδηοδῃ δΐοβθ, δῃᾷ νηΐ δῆδυ 118. τϊΐδ, δὰ σϑὴθ ἰο (16 τηϑῃ, δῃηὰ βαϊά 
πο πη, Ἄγέ ποὺ [86 τηδη πᾶὺ βραϊκοδὶ υπΐίο (6 σοιδῃ} Απὰ ἢθδ βαϊά, 1 ἀπι. 

12 Απὰ Μδποδῆ βαϊά, Νονν Ἰοὺ [ὙΥ̓́ΒΘ πον} (ὮΥ͂ γογβ Θοπη6 ἰο ρ688. [,.]ὺ Ηον [ον] 
18 5}8}} τὸ ογάδσ [π6 οἰἹ]Ἱά, δῃά λἀοῖσ 81.8}} γὸ ἄἀο υπΐὸ δΐτὰ ὃ ὃ Απά (ἢ δῃρεὶ οὗ 1ῃ9 

Ιοτὰ [Ψ9ΦΘ ον] βαϊὰ απΐο Μαδηοαῖ, ΟΥ̓ 411 {μὲ 1 βα]4 ὑπίο {86 νοβδῃ, ἰδὶ μ6ὺ Ὀ6- 
14 τνᾶῦγθ. 886 ΤΑΥ͂ ποῖ δδί οὗ δῃὴγ ἐλίηφ ἰμδὺ οοιηθῖ οὗἩ [ἢ.8 νἱπ6, πϑῖί μοῦ Ἰοῦ μον ἀσίης 

ὙΪΠ6 ΟΥ δίγοηρ, ἀγίηΚ, ΠΟΙ Θδῦ ΔΠΥ͂ ἀπο θδὴ ἐλίπο : 411 (δ 1 οοιηπιδπαθα Ποὺ ἰοὶ ΒΟῸΣ 
16 οὔξβοσυθ Απὰ Μαμοδῇ βαϊᾷ υπίο (86 δηῆρθὶ οὗ (86 1,ογὰ [Φθβονδῃ]ὔ, 1 ὈγΑΥ ἴΠ66, 

Ἰοὺ 8. ἀοίαϊῃ 866, ὉἈΠ0}} νγϑ 8.18}} δνθ πιδὰθ νον: ΤΏΔΕΚΘ ] ΓΘΘΑΥ͂ ἃ Κα ἴον [π|. Ὀδίοσο] 
16 166. Απὰ (6 δῃροὶ οὗ (6 [ωογὰ [ΨΦοθονδῇ ] βαϊ4 ὑπίο Δῖδποδῃ, Τπουρὴ ἰδουὺ ἀ6- 

ἰαἰπ τὴθ, 1 Μ|]1 πού ὁδὺ οὗἉ (ΠΥ Ὀγθδά : δῃηὰ 1 (8οὰ πι]ῦ ΟΥ̓ [ργϑρᾶγθ} 86 Ὀαγηῦς- 
οἴεγίησ, [ᾷοὰ ταυβὺ [οι : ἰμοὰ τχυ80} ΟΠΓ 'ὑ απίο {86 [οτὰ [96ῃον]. ΕῸΣ 

17 Μαδποιῖ πον ποῦ ὑπαὶ 6 ισαϑ Δ δῃροὶ οἵ ἴμ6 [τὰ [ΦΘ6 μονα}. Απὰ Μίαποβδῃ βαϊὰ 
ἀπίο ἴΠ6 δηραὶ οὗἩ {86 1ογὰ [ΨΦεμονδι,  μαὺ ἐξ (ΠΥ Ὠδπλθ,} (παὶ ῃθη ΠΥ βαγίπρϑ 

18 οομῃθ [πτογὰ ΘΟΠ168 [0 Ρᾶ88, νγὸ ἸΔῪ ἀοΟ ἴπ66 ΒοῃουΓ ἢ Απᾶ {Π6 δηῆρθὶ οὗ ἰ)6 Ι,ογτὰ 
[96 μον} βαιά υπίο ἶπη, ΏΥ δβίκοδὺ ἰποὰ μὰ [ουὶΐ : {Π}8] ΔΘ ΠΥ Ὠϑηη6, 

19 βεοίῃρ [44] ἰζ ἐξ βοογοῖ [2 εἰ, ΥΥ ομάδθγ]} 7} 80 [πὰ] Μδηοδὶ ἴοοῖκ ἃ [16] ΚΙά, 
ὙΠ ἃ [πὰ [86] τπραύοβογίηρ, δὰ οἴδγοα ἐξ ἀροη ἃ [[86] τόοῖὶ υπίο {π6 [οτὰ 
[96 ]ιοναἢ}} ; δῃὰ ἐλὸ απρφοὶ ἀϊὰ ΜΟΠαΓΟυΒΙΥ [πὰ Ἀ6 οϑιιβθα ἃ σΟΠΔΘΡ ἴὸ βκθ 

20 ρΪ4ς667, δὰ Μδῃμοδἢ δπηά ἢἷ8 τ ΐθ Ἰοοκθά οῇ. ΕὉΓ ἱΐ οϑῖηθ ἴο Ῥ888, ἤθη ἰῃ6 ἢδπ)θ 
γοπῦ ὉΡ ἰονγαγὰ Πθανθῃ ἔγοιῃ ΟἹ ἴΠ6 Δ]ΑΓ, (Πδὺ (Π6 δῃρθὶ οὗ [86 ογὰ [ΨΦ6Βουδὴ 
δϑοδῃήρα ἴῃ (6 ἤδιηθ οὗ [Π6 8187, απὰ Μδηῃοδῇ δηὰ ἢΐβ 16 Ἰοοκϑά οχ ἐΐ [οπΐῇ: ἰ{, 

21 δῃᾷ [8]] ου {μοὶν ἔδοδβ ἴο ἰη8 στουῃά. Βυῦ [Α1πᾺ] (Π6 Δῃρδὶ οὗ (6 1,ογὰ [Φθιονδ) 
ἀἰὰ πὸ ΠΟΘ ΒΡΡΘΑΣ ἰο Μαποδῖι δηά ἴο δὶβ ψ]8. Τθθη Μαηοδὴ Κηθν ἰμαῦ ἢΘ σας 

22 ΔῊ 8ηΡΈῈ] οὔ [86 1ογὰ [96 ῃονδ ἢ]. Απά λίαπορδ!" βαϊ ἃ ὑππίο ἢἷ8 τυῖθ, ΥΥ 6 81}4}} βυγϑὶν 
28 αἷς, Ὀδοδαβθ 7 ἢδνο βεθὴ αοἂ [ΕἸΟΒ πὶ}. Βυΐ 8 Ὑ1Π6 βα!ὰ απο πἰπι, Π{ 1Π6 Τιοτὰ 

[{6Πον8}}} τγογθ ρ]θαβθά ἰο ΚΙ|1]1] 8, ΒΘ νου] ποῖ ἢανθ γϑοθὶνθα ἃ Ὀυσγηι- οἴ γτῖηρ ἀμα 
8 Ὡ)θα[-ΟΠδυϊπρ' δὖ ΟΡ Πδῃαθ, Ποῖ 6. του] ἢ6 ἤᾶνα βῃθν θα υ8 811 (μ666 ἐλέησε, το Γ 
ψου]α 48 δὺ {818 (ἰπη6 ἴδυθ ἰο] ἃ τ διιοΐ ἐλέπισε 83 {11686. 

ΤΈΧΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 Ὑος. 8. -- ἽΞΡ ΤΙ. ΤῊ ΣΙΩ ΣΩΔῪ ὕο ἐδο ἐρεσῖβοὶ οὗ ρμυδὶ, πίϊ [6 διϊοὶο πδοὰ δ) ἃ τοϊδιϊνφ : σὲ |ὲ ἰδ ὑτοῦ- 

ΔΌΪΥ πιοῖθ οδοστοοῖ, νυ τ οὶ! (ὗν Επδὶά, 169 4), ἰο τεορασὰ ἰξ δ ἰδ ρῦυδὶ μασι οἰρίο, (Ὡ Ῥσαίϊοττωδύτο ζῶ δοίης 116 

ΔΑΥ. Ἐνοο ἴση, Βοτουοσ, ἐδ 9 τποτο τόκον πποάο οὗ πτίεϊης που]ὰ ὈΘ τΣ ἈΓ, --ὋΓκ.] 
[3 Υος. 12. -- ἢν. ὑδδϑοὶ τοπάστα ἐπ οἰδδο τοοσϑ ᾿ἰύδτα!!υ : " ΥΥδὺ ὙΠ11 ὈΘ6 [80 τηδηῦος οὗ ἴμ9 ΒΟΥ, δοιὰ υἷα ἀοίης 7," 

Βυὶ 9 τοηάοτγίης οὗἁὨ πὸ Ε.. Υ͂. ΣΟΥΓΘΟΙῪ ἰηϊογργοὶδ [86 ἰδηροδλαο οὗ (Π0 οΥκίηοδι, δοὰ δρατϑοδ τῖζ ΟἿΌΣ δυϊθοῦ 8 Ὄσροεν 

ἕοηῃ. ἩὙΙδίονον ΟὈδΟΌΣ  Υ ὑΠΟΥΘ ΤΙΔῪ ΔΡΡοασ ἰο ὃὉΦ ἴῃ τοσ. 12, 18 τοϊιουδᾶ ὮΥ τοῦ. 8 ; 0 ἰὲ ἰ6 οἷοδσ ἐμαὶ {116 μοι ΡὈτθ- 

Ἰοττοὰ ἴῃ τος. 12 σδῃ Ὅδ πὸ οἶδοῦ (δ ἰῃδῖ τιδάο ἴῃ τσ. 8. 3. ἘΒΣῸ ͵ἴν [86 δίαιτα! οἵ ῥτϑοερὶ (οὗ, [Π6 τηουδεῖϊο 

ἔδῖτα “το]ο ) ἴο ὈΦ οὐϑογτοὰ πὶ τοχασζὰ ἰο (86 Ὁ0γ --- ἰδο τἰξὰς ἰσοαϊωδαὶ οἵ πἷμι Ὁ. ἷδ μαγθιὶδ; δηὰ, δἰυινδεὶν, 

1.225}. ἴ6Φ ἰδὲ μοι (86 δῖ ἰοὸ ἀο 9 ίῃη. Τδο φοηεἶνοαῦ διὸ βοπίἶνοῦ οὗ πο οὐήοοὶ, οὖ, ὧθ6 Οτανι. 114, 2; 12], 

ὅ. --- Τὰ] 

[8 ες. 17. -- ἘΣ Θ᾽; ΡτΤΟΡΟΥΙΥ σις ποπισπ {μρρνὶ. δα αἰ τα]δος ἰο σμὶς ποπιέπαγίδ. “ΝἿὮὩ δδῖδ δον ἔμο βοσροῦ, ΓῺ 
δίϊος ἴῃ Ὠδίυσο, ἔδο αὐδη εν, δο6 Ενσα]ὰ, 825 α."" (Κε|}). --- ΤᾺ. 
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ἘΧΈΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΟΤΕΙΝΑΙ, 

γετς. 8 ΗΠ Απὰ ΜδΠΟΘΔΗ οηϊσθαϊθα 9 ΒΟν ΔΒ. 
ΤῊ παιταῦνο δῇογαβ ἃ ρ]οδβίηρ υἱϑν οὗἉἩ 6 “ἢ ϊὰ- 
{κὸ ῥεῖν οὗ δῇ ἱετβ εη Βυβυδηα δηά Ὁ ὉΠ ὰοΓ 
ἴδ οἱ σονοπϑηῖ. 

Τῆς δἀνεπίασο σι [Π6 ΔΗρῸΪ ἴλκαθ Ὡροη ἴΠ6 
ὙΠ1016 1806 Βδη6 ΟΟΌΓ86 88 [16 δἰ τη τ ἱποιάθης ἱπ 
το Ὁ οἵ αἸάδοη (εἶ, οἡ Ἄοἰ. ν]). ὙὍΠο δῆχοὶ ἤογο 
(ὉΠΙ65 δηὰ “068 88 ἴπεογο, νἱο 8 ἴο δηϊτγοατοβ ἴὼ 
ἰΆΓΓΥ, ΓΟρεῖτ 68 δη οἴξυηρ, ἰδ ρθαγΒ ἰπ ἴΠ6 Πδπιθ. 
Ιλατ τὴ Ῥγοδϑηῖ ἀἰβοίυποβ αἰδὸ ΠΟῪ δπὰ 
Ἰδοῦ] ἰρδιαγοθ, στοσιηρ οὐ οὗἩὨ ΤΠ6 πιαταλὶ] γο]α- 
τἰοπ5 οὗ Μδποδὴ δῃὰ 8 ννϊίθ. “ΓῊΘ Ῥδου ΠΡ σἢΑΥ- 
ἀετεγίβιϊςβ οὗ θυ Ὠυβθαπα ἀπὰ τις ἀγα πιοβι 46] }- 
ολίεὶν ἄγαν. Μαηολῇ ἰβ ἃ μίουβ ἤδη, 6 Κπονβ 
ΠΟΥ͂ ἴο ββοὶς ἀοά π᾿ ργᾶγογ, αηὰ 18 ποῖ πη ὈΘ]ονην ; 
πὶ 116 δίδίοιηςπίβ οἵ 8 {6 ἀο ποῖ δρρθδῦ ἴοὸ 
ἰἧπὶ ἴο δ6 διγα δηουσῆ, μ6 ψου]Ἱὰ ρ»Ἰ Δα Ὁ πᾶνο {Π6 πὶ 
ὁοηδιπηοά. Αηὰ ἴον τΠ6 ᾿πβίγιςσίοη δηὰ βίγοηστι- 
οηἷπρ οἵ [βγδεὶ, (δὶ ἴδ᾽ ἢ παν Ὀς (1}} ἀπὰ βίστοην, 
ποῖ δοίης σοι ρε θὰ ἴὸ οοπίοης ἱτδο! ἢ τἢὸ 
ΟΠ ΟΝ Οὗ Ο)6 ΜΟΙΠΔΠ ΟἾΪΥ ἴο [π6 ᾿ποπάογζαὶ 
οτθηϊ, - ἀοά, πανίηρ τεβροοῦ ἴὸ ἴδ ππανβκοποὰ 
φοπαϊτίοη οὗὨ [π6 Ῥθορῖίςε, 8] |οὐνβ δἰ πιο] ἴὸ Ὀ6 6ῃ- 
ἱσοαϊοα. Βαὶ δ πδουρὴ ΜΆΠΟΔΉ 8608 ἴῃ {Π6 βοοοπα 
Δρροδγθηςο οἵ [ῃ6 πρὶ ἴἢ6 {|Π|]πιοπὶ οἱ Ἠΐ8 
ῬΓΆΥΟΓ, δ6 511}} ΓΟΣΟρΡΏΙΪΖΟΒ ἰπῃ Ἀπ ποδί Ὀπὶ ἃ 

τδη (δ). Απά ττο]γ, ποιμίπρ ἰ8 ποσὰ ἀἰ δῆσον 
ἴοΥ πιῆ, ουθῃ Του ρ ἢ ἢ6 Ῥχαυβ, τἰἸλη ἴο τοοοῖγα {Π|0 
ἔ]Β]ΠΠπιοπὶ οὗ ᾿γαάνοῦ Τῇ ῥομενίης οδοάϊδηοθ οὗ 
Μαμοδὴ ἴο {{Πππ σοτητ)αη 8 τους ἶρ ἢΪ8 νυ ἴδ᾽ 8 οοῃ- 
ἀτποῖ ἢ τοίδγεπος ἴο τπ6 Ῥτοηιν ϑοι σἢ}]4, ΔΙ ΒΟῸΡ ἢ 
ἢ δοποοῖτ 98 ΤΠ πὶ ἴο "6 ἀο]νογοὰ Ὀγ Ὡ0 ΟἴΠΟΓ {Δ 
8 τηϑὴ, ἱπά Ιοαῖ68 [πᾶ [Π6 σοτηΐηρ 8 ἃ Ὀτοδοιῖηρ οὗ 
ΒΌΘΙ ΔΑ ΤΩΔΠ, ΠΟΙ ΒρΟΚοη οὗ 88 ἃ ““τηδη οὗ Οοὐ;᾽" 
85 Ποῖ ΐπρ ὑπ 658]. ΤΠ ΟΓΟ Πδα ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ Ὀδοῃ ἃ 
ἴαοῖκ ΟΠΙΥ͂ οἵ διις ἢ νος 6 48 ΜΑΠΟΔΙ ΠΟΙΘ [ον 8 
μἶπι. ΥΥ̓́Βδὺ ἰδ ΠΊΟτΘ βυγρυ βίης, ἰδ, τηδιὲ οναη ὙΠ 6η 
1Π6 δηγεοὶ ἀθο] 68 ἴο οδῖ ΟΥ̓ εἷ5 ὑτοιά, Μαποδῇ γοῖ 
ἀοο5. ποῖ ρεγοοῖνο {παῖ ἢἰβ8 Υἱϑίῖοῦ 18 ποὺ 8 Τηδῃ. 
1|Ἂ παά ἱπιοπάοα, δοοογάϊηρ ἴο 106 ΠΙΔΏΠΕΥ οὗ δη- 
εἰοηῖ ΠΟΑΡ ΑΙ ἵν, 88 Κπούγῃ 8150 ἰὼ Ηοογ, ἤγβι ἴὸ 
ἐπίογι δίῃ ἢἷ8 μιυσδῖ, απὰ {Π6πη ἴοὸ ἱπααΐτγα δῇτον ἢ]8 
ποῦ δη ἢδπιθ, ὅποι ἱπαπὺίτίοβ πᾶν ἰπίογοβί, 
Διὰ αὔοτγὰ ριδγδηῖθοβ, ΟἿΪΥ 1η ἴΠ6 οςΆ86 ΟΥ̓ ἃ πιλῃ. 
βαῖ ἀνθ ἴΠ6 ΔΉΒΊΤΟΥ ΘΟΠοΟΤπΐηρ ἴῃ 6 “ νγοηάογίῳ! ᾿ἢ 
ΠΔΠΙ6, 4068 ποῖ γεῖ ΟΧΟΙίΘ ἢΪ8 διοητοη. [1 8. ΟὨΪΥ͂ 
αἴτεῦ [ῃ6 δῇρο} 8 ἀἰβαρροδγαποο ἰῇ {6 ἤδη) {{ππ| 
Ἦ6 γΡϑύςοῖνοδ, --- ὙΠαῖ, ΠουΘνογ, ἢοπα Ὀσ1 ἃ δοὶϊον- 
ἴῃς; Βοαγὶ οου]ὰ Ῥεγοεῖνα, --- [αὐ ἢ ὙΠῸ Ππαά ᾿πεῖ 
ἀορατίοιὶ παῖ ποῖ ἃ δῆ. ὙΠῸ νὶ 6 βου ΠΟΙ Β6] 
ΤΏΟΓΕ Γαζορτΐνα δη ἃ βρη βι ΥΘ ἴὸ [116 ργϑϑθηςο οὗ ἃ 
ἀϊνίπο Ὀδῖηρ. Τὸ ΠΟΓ, {}|6 ΒΙΓΔΠΡΟΓΒ 8 ΓΆΠΟΘ, 
ΘΥΘΏ δὲ ἢΪ8 ἢτγει νἱβὶῖ, βοοτηθὰ Κα τῆαὶ οἵ ΔἈΠπ δηποὶ, 
Ατ Π΄ῖδ βοςοῃά νυἱβὶτ αἰδο, 86. δρϑακϑ οὗ ᾿ἷ8. σοπιίηρ 
ἴπ Ἰλησύδσο Ὁ804}}ν ἀρ οα τ 8Δη 5,618, -- “ Βεμο]ά, 

86 Βδίῃ σρρεατεα υπῖο τηο {ΓΈ 2, γεν. 10). δ58ιὸ 
δὰ ποεάρα πὸ ρῥγοοῦ οὐ ὀχρίπδτίοη. 56 8.81.8 πὸ 
αφποϑήοῃδβ, θὰ Κπονβ ὙΠΑῚ Π6 88 βαϊἃ ἴοὸ ἈΕῚ 
πολῖτ; δῃὰ ποῆσο, 5116 4150 ἰ8 ἷπ 20 ἀτολὰ ψ θη 
ΠΟΥ͂ ῦ ὈΘΟΟΙΏΘΘ Τηληϊζδι τπαὲ ἰδ 88 ἱπάοορα δὴ 
ἐμο} οὗ Οοά. Ηενῦ Ἰναβθαπὰ 18. Δρργεβθηβίνο οἵ 
ἄραι ; 8116 18 οὗ σοοά οοῦγαρο, δηὰ ᾿ηΐδγϑ [πὸ ς0}- 
ἰγᾶσν. 8816 πὰ Ἰοημ βίποο ἰγεθροάοά τπ6 τιςῃ, 
δηα ὈΕΪοηρΒ ἴὉ ἴΠπῸ ἩΠΠΙΌΟΓ οὗ ἴΠ056 ψοτηθη οἵ 
δϑςγοὰ ΒΙΒΟΟΥΥ͂ ὙΠΟΒΟ βοπβίεἶνο ἤοαγῖβ πδ θὰ {ἢ 6 πὶ 
ἴο ἴρε! απά δ00 αἰνὶπθ βοογοῖβ, απ γΠοθ6 Βῃροδτ- 
ΠΟΘ 18 ἴΠ6 ΠΊΟΙῸ διἰςγησιίῖνα, (ἢ ποτα ὑπο] ον πη ς; 
διὰ ππγοοορνΘ [Π6 {ἰπ|68 Αγ, ἰῃ ψΙσἢ, ἃ86. Ποὸ, 

λ ΣΦ, 88 ἰὼ ὅσῃ. χχν. 21 ; Ἐχ. υἱῖ. 25. 
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ΔΗΡῸΪΒ γον ἐ8] ἘΠΟΙΏΒΟΙΥΘΒ ἴο Ἰγοπίοῃ ταίῃοῦ (ἤδη ἴῸ 
ΙΏ6ῃ. ΖΕῸΓ δ᾽ Βοιἢ ἰῦ 185 ΜΑποδὴ ὙΠῸ ΡΓΑΥβ παῖ 
τὸ τῇδ οὗ ὐοὰ ΠΙΔΥ ΠΟΠῚ6 ἀρδὶπ, 6 ΔρΡΡΘΆΓΒ ποῖ 
ἴο πὲπι, διιὲ ἀραὶπ τὸ [86 νἱΐθ. Ηδ παϊτ8, Πο νου, 
Ψ]16 6ῆ6, ἱπευϊίνοι!υ σογιδίπ (πὶ τπου ἢ ἴθ6} 1 ηρ8 
οὗὨ γονογοηοο ἀο ποῖ 8!|1οὁνν ΠΟΥ ἴὸ ὀητγοας Εἱπὰ τὸ 
ἸΑΥΤΥ, ἢ6 Ὑ}} ΠονοΓΠ61688 ἀ0 50, Παϑίθπϑ ἴο (8]] 
ΠΟΥ υβθδηά. 

τ. 12, 18. Απὰ Μδηοδο δα, ΘΕ τον 
ΤΥ ψοσαδ ΟΟΣΏ6 ἴο 888, δαί τ᾿ 1} Ὅ6 186 σ8}- 
ὯΘΡ οὗὨ [86 ὍΟΥ͂ δῃὰ Ηἰα ἀοίηῃᾳ Ὁ [ 15 ῬΘΟΊΪΑΡ 
{π8ῖ ποῦν δας [Π6 ρῥ]οάπ τνοσάβ το] ἢἰπὶ Ὁ 
18 τὸ, Μδηοδβὴ σληποῖ χοβὲ βϑιϊδῆςα νυ ἢ {Π 6}. 
Ποιά ]688, ἰδ ΘΟ] ποῖ Βαϊ ΔΡΡΟΔΓ δἰ σα Γ ἴὸ ἢ.ΐ πὶ, 
τπδὲ ᾿ιΐ5 νν 16 [6116 ἢ) πὶ οΥὗ π δι δὴς 18 ἴο ἀο, Δ Βουσῇ 
1Π6 64}} ἴἢοὸ Ὀ6 ἃ ΝαΖὶγ ρδυῖδὶ 8 ἴο τῃ 6 500 ὙὮΟΒ6 
υὐγῈ ἢ 18 ῥὑσομδοά. ΟΥ̓́ βίο ἀϊγοοιο 5, [η6 Μοβαὶς 
διδιῖο οοπίδ προ ΠῸ ἴγαοθθ. [Ιζ δρρῥαγοά ἴο ἷπὶ 
88 1 τΠ6 γορογὶ οἵ 8 τ τηπδῖ σοπιαίη ἃ πηϊβαῃ- 
ἀοτβιδπ ἑηρ οἡ τΠ18 ροὶπῖ. Ηδ τΠΟΓΟΙΌΓΟ 8818 ὑπυΐςο, 
δῖ ἰδ τοὺς ἄοπα ὙΠῺ τ[Π6 ΟΠ], δίποο ὩΣ Ποσίο ἮΘ 
᾿δά ρυγποῖραΠν ποαγὰ οπ͵γ ὙΠδι (Π6 ΤΠΟΊΠΟΤ 8 ἴο ἅο. 
Ήεπεο, {ΠῸ Δῆρο] ΔηδνγΟΓΒ ἢΪΠὶ Ρἰ Δἴ π]γ : ΔΤ! 
οομϑηἀ ρα Π6 πιοίῤον, τπμδὲὶ ἀο 1" 

ΝΟΣ οδὺ ΔΩΥ͂ Ὁμοΐθδα ὑπίης. [{ δὰ αἰγοδὰν 
Ὀ6ΘΠ 8δϊὰ ᾿ἴῃ του, 2, “" Το Β8}1 ἀγίπἰς ποῖ ΠΟΥ τυῖηθ 
ΠΟΙ͂ ἱπίοχὶοδιπρ᾽ ἀΥ Κ, ΠΟΙ δὲ ΔῺΥ [ῆΐϊπ υποϊοδη.᾽} 
ΤῊ οἷάοθγ Ἔχροβίτονβ ἰἀοη ρα 118 ᾿τοΒ ΠΝ ΟῚ 88 
ἴο ἰοοά δηὰ ἀτίηϊς ἢ ἢ τπδῖ ἱπϊηροδοά οἡ Ναζατϊοϑ 
ἴη Ναμ. νἱ.4. Βεῖ {Π}8 18 ποῖ δΙτοροῖΠ Υ δοσυγαῖο, 
83 ΒΡΡΟΆΓΒ ΠῸΠι ΥΟΓ. 14 οἵ ΟἿΥ Ῥαβϑβϑᾶσο. ΕΧΡΓΟΞΒ 
τηθητοῃ 8 ποῖα πηδάο οἵ 8}} {π81 Ναπι. νἱ. 4 ἰοτῦδάο, 
ἴο ὕ6 οαἴοη, πδηγοῖν, ονογυ της τ΄ οΟπ 65. ΠΌΤΩ 
186 υἷπο, θὰ νοὶ ἴξ ἰ8β δή άθὰ, “ποῖ δαΐ ΘΗΥ͂ πῃ- 
οἰοδπ τπὶπρ." Ναηι. νἱ. ἀοθβ ποὶ βρϑδκ δἱ 4]}] οὗ 
ΔΏΥΓὨΙΠΙ “ ππο]θδπ,᾽᾿ 88 ἱογθἀάθη ἴο τ6 Ναζαγίϊο, 
Ὀροδῆδο ΠῸ ΓΟ Ϊἴ6 88 αἰ] ουγοὰ ἴὸ οδὺ νηδὶ τνλ8 
ὉΠοΐοδη. ἢθτθ [π0 δηροὶ δά ἀ8 {8 ἱπ) ποῖοι, 
ἤγβι, Ὀοοαπδβο ἰ τγἃ3 Δ [πὸ ἴῃ Ἡ Πὶσἢ τηιοῇ οΥ̓͂ [ἢ 6 
ἸαῊ δηἀ ουδβιῖοπηθ οὗ [βγϑοὶ] δὰ Ῥθγπ 85 [Ἀ]16π ἰητο 
πορίοος; δπά, βϑοοπάϊῃ, ἱπ ὁγοῦ ἴὸ βοῦῖνε ἴο Μα- 
ποδὰ βηὰ ἢὶβ γἱ 88 δὴ δὀχρίδηδίίοη οὗ 8}} (παῖ 
ΨᾺ8 Θη)]οἷ Πρ ὌΡΟΣ 6 ]Δῖῖοτ, ΤΠ6 ὙΠῸ Μγὰ8 ἴῸ 
αὐδίαϊπ ἔτοτῃ 186 186 οἵ Θνογν ἶηρ τΠδὲ σλπ ΓΟΠ ὁ Γ 
τ πο]68ῃ, ὈδΟΔΏΒ6 ἃ ΠΟΥ 8Π4 ῬῃΓΟ ΘΟΠΒΟΟΓΆΠΟΠ νγᾺ8 
ἴ0 τοδῖ οὐ ἢΐπι Ὑποπὶ 8.16 νν88 [0 ὑγίηρ ἰογίν. 

ψοτβ. 17 ἾἾ ὙΥῈΡ δεκοοαὶ ὑμοῦ ΔΙ͂ΟΣ ΤΩΡ ὨΔΙΏΘ, 
δοὰ ὃ ἰΒ ῬδὶΡ Βεπονοὰ διτοηςο τηῖβὲὶ σοῆ- 
9ΙΔΏΓΥ ὕα αἰγοοϊοά το 116 πῖςο ἀἰπογὶ πιϊπατίοη ἢ 
μοῦ τὸ ἀοεὶσηδίοη8 Φομονυδῆ, ΕἸΟ ἴπ, απὰ ἐλ 
ΕΠΟΝΙπι, ἃ’ τιϑοὰ ἱπ τῆς παιταῖνο. ΥΥ̓́ΒΟΠοΥοῦ [ἢ 6 
ΠΆΓΤΑΙΟΥ ρΘα Κ8, ΠῸ ΔΙΝΥΑΥΒ τυ τβ δοποναἢ. (οη- 
οογπΐης; ϑδιηβοι, ἴπο ὀχργοϑείοη (τοῦ, 5) 18, τη δῖ Ὦθ 
106 ἃ Ναζὶν οὐ ΕἸο πὶ; ᾿κσδλα86 {ΠΟΤῈ ἘἸΟΒΐ πὶ ἰῃ- 
ἀϊεδῖθβ τἴ6 κόποσαὶ ἀἰϊνίης αἰ δῖα 8 ὈῪ ΕΟ ἢ [6 18 ἴο 
μ6 διιιτουπάοά, δηὰ 18 [πΠ6 [ΘΥὰ 4180 πϑδοὰ ἱῃ ΝΠ. 

τί. 7: “Εον [6 οοηϑοογαίου οὐ μἰβ σοά (ὙἿΣ 

ὙΣΠΝ) Ἰὸ ἀροη Ηἷβ Βορά. ΨΊμοπ τμ0 δα]ονίης 
ΔΥθηῖβ ἢγδὶ βροαῖς, [ΠΟῪ δρϑδῖς, α8 ἰη Διάρ. υἱ. 20 
πες ΑὔοΥΘ), οὗ ἴ[Π6 πιῆ οὐ δηρὲὶ οὗ “ἰδὲ (σοάἁ;,; 
ἱ. 6., ἴὴο Θοάὰ οἵ Ιϑτγαθὶ (νοσβ. 6, 8). Ἐβρθοίδ]ν, 
Πμονονοῦ, ἀο τΠ6 Ὁ ΟΠΑγβοῖοτΖθ {ΠΟ ΊΒοΪν 68 ἴῃ ὙΘΓΒ. 
22 δηὰ 23. Μδηοδ)}) δηιεὶ ραῖεβ ἀθδίῃ, “ῸΓ στ Ὸ 
Πᾶν 5660 ΕἸοὨίπι," 8 αἰνὶπο θοὶπρ ἰπ ρόποτα]. ΤΠ 
ψ , ἐπιρτγοϑβοὰ ὈΥ̓ [Π6 ΔΡΡΟΆγΔΏσα δηὦ Δηποθηςο- 
τιοηΐ, 88γ8: “1 πεβυνκὴ ὍΟΤΟ μἰοαϑοὰ [0 ΚΙ] τ|8, 
ἰὸ γοῦν ὦ ποὲ μαναὰ δοσοριθα οὐγ Οἤξττίηρβ.᾽᾿ ὙὝ Βεη- 
οΥϑ }1 (Δἴ Τοϊυγηβ ἴῃ [βτϑο], ἴπ6 .1}} πδηθ οὗ 
15.86}᾽5 Οοά, Φεδοναῖ,, γεϊα τῇ 8 1 ἐξ, 

Βαϊ ἤθη Μδηοδὴν 8518 ἴπῸ δηροῖ ἴοῦ ἢΐ8 ΠΔΙΊΘ, 

16 ΤΟΡΙΥ 5 ποῖ, Φοβονδ, Ὀπὶ Ἢ. ὙΗῸ Μάβοτα 



190 

τοδὰβ 528, ῬῪὲὶΐ ; ἰδῖδῦ δυϊμοτγίτίθ (οἴ, Καῖ ὑπ ἐσο.), 
ἊΞ5, ῬΙεἰ. Ιῃ οἰ μ ον οαϑο, {86 ποσὰ ἰ8 δἀὐοςῖίνο, 

δαι Δ οῃ εἶς8] ἰπ ταοδηΐηρ τὴ 5, ἴῃ [δὰ ἶχ. δ᾽ προυίως τ ἢηνὸ αἰτειὰν 
(6), ἰε ἰ8 βαϊὰ : “ πιο υ8 6 οἰ ἃ 8. θοττι, δηὰ Κἰ8 
ὨΔΊῺΘ ἴθ ἘΡΏ,» Ηἰἷδ παπιὸ ἰβ Ῥοπάον, Ῥ οπάοτ- 
πούκοτ. 58. χχίχ' 14, 1 Πο ἢ ΡΑΒθαΡμῸ δΒΟΓΥΘ8 }1- 

ΟΥΑΙ ἴο Ἔχρί δίῃ ΟἿΣ Ῥγθβοπῖΐ ῬΔΒΒΑΡῈ, ΒΔΥΒ: “22 

ΜΥΘΟΤῚ ΤΙΣ ὌΡΙΤΠΣΑ ΜΛ ΡΓΙ ἩΌ "3 

εἶ, Ι νυ] οομτῖππο ἴὸ βῇουν τ 861} ἀοΐπρ ποπ- 
ογβ τὸ {8 ῬοΟρ]6, ἀοΐπρ ΟΠάΘΓ ἀροὴ ποηωγ. 
Τηο ἀρ πεὶ οὐὁἨ ΝΟΠΟΟΥ ΡοΪπ8 ἴο 1Π6 ῬΟΥΘΓ οὗἉ ἢἰπιὶ 
ἴο ῆοπὶ ἰδ ἰ8 δρρ θά. Ηδ Το ἐδ ἃ οπάογ, ες 
ὙΟΠαογΒ. [πὶ [88.1Χχ. 5 (6) ἴπ6 σὰ 18 πδηηοά Ῥεΐς, 
ΠΟΙ 858 ρϑβϑβῖνο οπάογ, Ὀὰϊ 88 δοῖίνο ; 4]} 1ἴ5 Ἔρί [ποῖ 
δι δοῖϊνο : Ρο]ο, (οι πβοιοσ, ΜΙΊΡΒΕΥ Οοά, ΕΔΙΠοΥ, 
Ῥγίποο. σπου, ποὸ [6 δῆγροὶ αἰδὸ 64}15 ἢἰ πιο! 
Ῥεὶὶ, οηάοτ-ννοσκοῦ. ΕῸΣ πΠδὶ ἢ6 ἀο08 ΔΡΓΡΟΆΓΣ 
ἘΧΊΓΔΟΓΟΪΠΑΤΥ. Α ἙὨ ἃ νὰ σμόβοη ἰπ {Π6 τηλττῖχ, 
διὰ ἐπαυεὰ ν τ [Π6 ρόνοῦ οὗ ἀυΐπρ γοπάεγβ. (οά 
[8118 ἴῃ τἰΠπ168 ΟΥ̓ ἀἰβῖτοδββ {πὶ Ηδ βανεβ [βγδοὶ Ὦγν 
ΟΠ ΓΒ, δπαὰ ἀόφα Ποῖ οο886, νθη ἴη Ποῦ ταΐη, ἴο 
ἱπιογαβῖ ΗἰΠ.801} νοπάογ ἢ Υ ἰπ τποῖν Ὁ δ!, Οτὰϊ- 
ὩΔΓΥ͂ Π)6818 Οἵἁ ΒΑ ΔΊΟΩ δῖ νην. Οοά ονοῦ 

αρϑίῃ τηϑη δ δ[8 ἢΐπι οἰ  ἰπ 15γαθὶ 88 τἢ6 πῃ ΤΥ, 
“1ὴ0 ΟΠ ἀοΓ ιν οσοΥ,᾿ 48 Ηρ ἰδ βιν]οα Ἐχ. χν. 1]. 
ΑΒ βοὴ Ηδ ρψίνεοβ 8 παᾶτηδ ἰῇ νογ. 18, δῃη ἃ βῇον" 
}εῖβ ροιεῦ ἴῃ νοσ, 19, πὸ π Ηὸ Γον6 815 ὨΪΠΊ86] πὶ [ἢ 6 
ἩἙΟΠΟΘΓΙ͂Ι] ππδηηοῦ οὗ εἶδ ναηἰδ μην ΔΥΔΥῪ : (οΥ 1Π0 

ὀχργαϑδίου ὙΔΦΒΌΝ (“᾽θ οδυκοὰ αὶ ποπᾶοσ ᾽), ἴῃ 

6 ΙΔείοσ γΈγβο, τοίοσ Ὀδεκ ἴὸ ΘΕ, Ῥεὶΐ, οἵ νου. 
18. ΤῊ πϑηθ Μδποδὴ πδὰ ποῖ ππαογείοοα ; θυϊ 
ἐπ [π6 ἀφοὰ 6 τοοοχηϊζοα {πὸ σά οὗἩσοπάοΓγβ. 

ΤΠΟ ΚΟΥ ἴο [6 οἷο παιτδῆνο 8 σοπίαϊποὰ ἴῃ 
1.16 νογά, [1 βοΐ ἕοστ τπδὺ Βγβ6}᾽ 8 Ῥγθβογυδ 9 
δηὰ ἀοἰίνογθποο τοδὶ ηοὶ ἰῃ ἰτ86 1, ὑπ ἰῃ ἴΠ6 στᾶσα 
οἵ Ηἰπι ψγῆο 8 Το οΥὙ}} ἀπά ἀο68 ψοπμάδτ Ὀεγοπά 
8}1 υπαογβιδηάίης, ποῖ ΠΔΘΓΘΙΥ ἰῃ πϑίατο, Ὀπὶ 4180 ἴῃ 
Ὠππιαη [ἰἶδ δηὰ ἰδίουυ. ΠΟ86 ΘΧΡ ΘΠ ΔΙΪΟΠ 8 ἈΓῸ 
τ]ογοΐογο Ὑ ΠΟΙ]Υ 1η 8 ἘΕϊο θη ϊ, τ ἢ ἢ τοπάου [86 πογὰ 
Ὀν “δρογοῖ" οὐ “ ᾿η6 8 0]6. Ἐτομ [0 οἷά Φονίδῃ 
Ῥοϊπὶ οὗ τίου, [}18 ἰηογργοϊδὕοη 18 ἱπ|6}} 1 0]6 ; 0 Υ 
ἴο τ6 πὰ ἴΠ6 ΘΧΊΘΓΤΠΑΙ] ᾿πο ΠὈ] Π 658 οὐὗὨ [Π6 Παπιθ «76- 
Βονδἢ ΔρΡΡοδγοα [0 ὃ6 [18 οἰ οὗ ομδγαοίοσίβες, Φασοῦ, 
ψ ἤδη ἢδ τ γοβτ]οαὰ ἢ τὴ 6 δηροὶ, δα κοὰ δον ἢἰ8 
ΠΑπιθ. “ΤΏ δβεβὲ ποι 1" το ρ] 164 [Π6 Δηρο], πὰ 
ἔδλνθ ἰΐ ποῖ. ΑΒ ἢα Ὑγοβι θα 1η 186 πἰσἢϊ, 80 6 
σαν ΠῸ ἢδ)6. Ἠοῖο {Π6 πη86οῃ σογγούροπάβ τὶ τῇ 
0 υππαπιρά. Βαϊ ἴῃ ἴ[δ0 ἰπϑίδηοθ οἱ ϑϑϊῃβοη᾽ 8 
ΔΓΘΠΪΒ, [Π6 ΔΏΡρῈΪ 18 Β66ῃ, Ὑ ἢδῖ ᾿θ βδῆγβ δηὰ ἀοθβ 

18 ἸηϑΔη ἴοϑὲ Δηα Υἱβ Ὁ]6. 11 18 δίδι δα υ}1ἰϊ Θτ ρ ΒΑ 518, 

ἐδδῖ θοιὴ “αν (ἘΝ). 1 τη δηρεὶ, ὈῪ βαν- 
ἵηρ, “ ῊΥ δϑκοβῖ τοῦ δΟΓ ΤᾺΥ Π8ΠῚ6 1 ἢδὰ ἀ6- 
βἰσπιοὰ ἴο Γείιθ0 Δ ΔΒΓ ἴ0 ΜΑΠΟΔἢ 5 ἡποβἤήοῃ, 
ἢς πψου]Ἱὰ ἴᾶνα σοπιοηῖθα Ὠἰπ.86 1 11 τ δ6 Ἰνογάδ. 
δῖ ἢὰ ψίνοϑ Ὠἷτὰ ἃ Ὠδηλθ, δηὰ [παῖ ΠΔΙ6 ἴ680}}68 

ΤῊΣ ΒΟΟΙΚ ΟΕ 0 6Ε5. 

(Αι Μαποδῇ ἰ8 ἴο δίϊθπὰ σϑῖθοσ ἴὸ [86 τηθβ88 
1δη τ πιδηποῖῦ οὗ τη γγἢο0 Ὀτηρβ ἰζ. 1 ἔγοτῃ τῃ9 
ψογὰ “ ῬῸ}}" Μαηοδῇ νγὰβ ἴο ἰεϑύῃ τπαῖ τ[ῃ6 ΠΆΠῚΘ 
ἴον νοῦ Π6 δϑκοὰ νῶδ “" ᾿πσί Ὁ]6,᾽" π6 τνοῦἹὰ οἱ 

Ροτοεϊνοὰ τδὲ [Π6 ΠιΘθΒΘῃ- 
6ΓῈ ΜΠ5 ΟἾΪΥ ΟἿθ ἴο ΠΟΘ 

πδῖρθ τ ΐβ σου]Ἱὰ ΔΡρὶγ. Βυΐϊ ἴτ νὰ ποῖ 1111 δῆγει- 
Ὑγαγὰθ ἴπδῖ Μδποῦμ τη τς αἰβοονοσγ. Τδ6 
δΔηχο), βονγονου, ἀοοβ ποὶ ἀσπῖρτι, ᾿ῃ {ἢ}]15 ΤΊΔΏΠΟΣ ἴἰοὸ 
τον ΘᾺ] Ηἰπιϑο  Α.8 ἰπ τΠ6 οα86 οὗ ΟἸάθοῃ, 50 ΠΟΓΙΟ, 
1Π6 ἀορά ἰκ ἴο Ξῆον ν᾽ 8ο {ΠπῸ ΔΗ ΠΟΌΠΟΟΥ ν΄ 8. 
ἴογο, ἢ ἔγοβὴ Κι πάποϑα, μ6 χίνοθ ἢἷπλ τὴ 6 Ὠδ6 ΒΘ 
ὕδαγθ. ΑἸρ018 ΟἹ ΘΑΓΙΝ δζὸ δἰν αν δ Παπιθα ΠΌΠιΙ 
1ΠΟΙΣ τηϊβδίοη δηὰ ποῖ. Ὑπὸ Υογὰ οὗἩἉ τ086 Νον 
(ὐοναπδηῖ, ᾿ἰϊκοννῖβο, το Ηδ Ὀόσᾶπηο β65 ἢ, νῶϑ 
οδ]Ποὰ Ομτῖδε δοθυβ, ἤγοτη δἷθ8 ποῦῖ. Ὑὸ βδησεὶ ἴῃ 
δαυὶην “ΡΕεΙ;,᾽ ζανὸ οη6 οὗ ἴῃ6 πδπιο8 οἵ (ὐοά6, --- 

ἐδιδὲ πατηθ τὸ τη βίοι ἰδ τγοτῖς Βετο ὑεϑιβοὰ (δἰ ΘᾺ 
ΓΘ). Μαδμῃοδὴ σαοοοϊνοὰ ἐξ 25 108 Ὡδη6 οὗ ἃ 

ΤΩΔΏ, 88 ἸΔΙΘΓ ἃ τηδῃ ΟΟΟΌΓΒ πδιιθὰ Ῥε]αῖδῃ ἀπ θ8, 
Ναὶ. νἱ. 7). 

ΠΟΥ ᾿ν88 ΠΟ Ζ8η, ἴογ ἴ 

ΒΟΜΠΙΈΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ὅΤΑΚΚΕ: ΤΊ Ππαηθ8 οὗ Ονσάὰ δτὸ οὔ ρτϑᾶϊ εἰγ- 
σὐπι διε πο δηὰ ναϑὶ ᾿ΠΠΡΟΓΊΆΠΟΘ, Δπα ΘΠ ς]056 ΣΠΔΗΥ͂ 
Βροῖοῖβ. δΔιίοπιῖπα ζεῖ ποη εἰπὲ ποι παίία, 8εα γεαίϊα. 
--ἴβοο: “ΜΥ πδιῃξ ἷἰβ ψόοπ Ρ},᾿ πηγϑύογίουβ, 
Ὑο86 ἀΘΡΙΠΒ οὗ τιθϑηΐπρ ὁδΔη ΟὨΪΥ Ὀ6 ᾿ιυοσδδαά δἱ 
Ὀγ πυμηδη ἐπουρηϊ, ΠΟνΟΣ ΚΔ}}ν σοι ργο θη ἀορά. 

(Βυϑη : ΤΠ ρμεϊοη οἵ δίδηοδἢ σοι πὰ Ὁ8 
4180 πὶ [Πὴ6 σᾶτο οὗ οἰ] το 18 8 στοϑῖὶ σΟΠΟΘΠΙ, 
δηὰ τμδὺ [Π086 γὙῃᾳΠ0Ὸ πᾶγο ἴΠ6 ῬΑΓΘΏΪΑΙ τοϊδοι ἰῃ 
Ῥγοβρμέοϊς ολπ ΠΠΔ ΚΘ ΠΟ ΠΟΙ δ} 8016 ῬΓΑΥ͂ΟΓ δὶ ἴῃ 
τγοῦς οὔ σγϑοο [Πδῃ τΠδὲ ΟΥἉ 186 ρῥίου!β 1) 8 ἰδ οὐ τπὶδ 
οὐςδδίοη. ὮΥ̓ο ἀροη 1Π6 οΥα οἵ Ὀθοσομηΐπρ᾽ Ραγθη 5 
ἢν Ποῖ ποοά ἴο δβανῦ, 88 βαϊ ἃ Μδποδῃ, “Το δοὺ υϑ 
ὙΠ Πδῖ τγα 588] ἀο (0 τΠ|6 Οἢ}]4 τΠδὉ 88}4}} Ὀ6 Ὀοτῃ.᾽" -- 
Βρ. Ηλι, : Ης τδδῖὺ Ὀδίοτο δοὴξ ἢ18 δΏρ6] πηδδκοῦ, 
Ὑ111 τη 0} ΤΉΟΤΟ βοπὰ Ηΐπὶ ἀραὶη ὮΡΟΠ ΘΠ ΓΕΔΊΥ. -- 
ΤῊΕ βαμκ: Υἶ 8 σδῇ ΠΟΥΘΓ ἔδαδ ἴΠ6 Δηροὶδ ΒΟΙΙΕΥ, 
18 νὴ} ΟἿΤ ΠΟΛΤῸΥ βδουιῆοοα το (0ἀ. --- ΒΌΒΗΕ (οι 
νοῦ. 23): Τη8 γγ͵ὰ8 ἃ δῖ τηοῦὰς οὗ δυρυίησ ; ἴίοῦ 
ΒΌΓΝ πιοτγοὶθβ ΤῸ ὑὈο(ἢ ΕΥΪἀΘΏςο8 δπὰ μἰεάροϑ οὗ 
Οοα᾽Β ἰονα ; δὰ {πουθίοτο ΟΓΟ ΓΟ ἴὸ Ὀ6 Π0ἢ-᾿ 
βἰἀογρὰ 88 οϑυποβίβ οὗὨἩ Διΐογο Ὁ] ϑ βίη χβ, [Ὡδὴ 88 [δΓ- 
Ὀἰπροσϑ οὗ ἢ]. ΤὨῊΘ ποιδη ἴῃ τἷ8 δῃονοὶ Βογβοὶ 
ποῖ ον ἴΠ6 βίγοηροϑὶ ὑο]ονο, Ὀὰς 186 πίδοϊ 
ΓΟΆΒΟΠΟΙ. Τὴ ἱποιάοηϊδ τγεϊδιοὰ σὺ ἴθ ο ἢ 8, 
(1) Ὑπαῖ ἴῃ εἰπιοβ οὗ ἀδγκ δπά ἀϊβοουγαρίηρ, ῥγουὶ- 
ἀφποθ8 ΟΣ ΒοΓ6 [οι ρίδεΟἢ8 τὸ Βῃου]ὰ Γοιηθι ὈῈΓ 86 
Ῥαβῖ δχρογίεπορ, οἵ ἀοά᾿Β σοοάποδβ 88 ἃ ὅτουπᾶ οὗ 
Γοβϑηΐ βαρροτγί. ““Αςοουπῖ {{| Ἰοπς βυδεγηρ οἵ 
θοὰ ἴο ὃὉ6 βαϊνδοη." ΗἬς {πεῖ Ὠδῖμ 80 Κἰπάὶν 
Βοϊροῆ 8 δηὰ ἀθαὶῦ τ ἱ τ π18 ΒΓ ΓΠΟΓΐΟ, πλ68}8 Ποῖ ἴῸ 
ἀοΒΙΓΟΥ 8 αἱ ἰαβῖ. (2) Τδαῖ {116 ΒΙΠΠΟΓ ΟΡ γθδὲ 
νἑΓἢ ἃ δοηδ6 οἵἉ ἢΪ5 ἀθβοσίβ ᾿ἃ5 ΠῸ Γϑῆδοῃ ἴ0 ἀδβρδίγ. 
Ιρῖ τη γι θα 6 πδὲ ΟἸγῖβὲ ἢδ59 ἀο0ῃ6 [ὉΓ ἢ1πὶ ὈΥ͂ 
ἰιῖ8 Ὀοοαγ βδοτςθ, δπὰ σεδὰ ἴῃ ἰδ 8 δι ργοοῦ, ἴθδὲ 
8 ἀοο8 ἠοῖ ἀεϑίζη ᾿ἰθ ἀθδί. --- ΤῈ.} 
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Τε δίτιλ απὰ στοισίλ ὁ ϑαπιδοΉ. 

Ομάρτεε ΧΠΙ. 24, 28. 

24. Απάᾶ (δα ποθ ΌΔΙΘ ἃ Β00, Δηὰ οΔ]]64 ἢν18 πδὴθ βαζαβοι [ϑῃϊηβῃοη]. Απὰ (ἢ6 
2ὅ Ομ [ὈοΥ] στον, δπὰ (86 1ογὰ [ϑθμονδῇ} Ὀ]Θββθά μἰπημ. Απὰ {μ6 ϑρίγι οὗ (89 

Ι,οτὰ [ποῖ ν δι: Ῥορϑῃ ἴο τπουα δἷπὶ αἱ {π|68 [ομΐξ : δὖ {ἰπ|68 'π [86 οδὰρ οὗ Πδῃ, 
Ὀούνγθοῃ Ζογδἧ δηθὰ Εβ 80]. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΡ ΡΟΟΤΕΙΝΑΙ, Θ(ἈΠΙοὰ τ86 “ϑπ οἵ Εἰρῃιϊοουβηοββ." ΤΠ [Ἀ]56 
Ψογ. 924. Ατπὰ οδὔϑὰ Ἀΐσ ἤδιὴο Βμίσωσμου. ΤΉς ΒΥ ὩΟΤΟΙΒΙη5 ἴὸ ΜΠ|ΊΟΝ ΤΊΟΓΘ ΓΟΟΘη ἰΠ|68 αὐτὸ ἰῃ- 

᾿ εἷἰποᾶ, ἤανα τποῖγ οὐ κίπ ἴῃ τὴ6 ἴα Πτα τὸ βοραγδίθ 
βεριμαείης δ8ὲ Ξερϑών, δάπνον᾿ ἀΟΑΡ ὴς ΑἸΔΔ  ρΉΗΙΥ το απάαπροπίαὶ ἰάοαα οὗ ΒίοΙιοαι απὰ οὗ 

ΠΣ Εν Ὠοαῖῆθη ᾿ἰ. 
διοίεπὶ ἀοτίναιοι οὗὨ [Π6 πᾶπιθ ἤοιι ἔτ), 16] ΤΠὸ ςοἸευγαϊοά ὍΠΡΕΘΙΩΝ [μπιῖν οὔ τπ6 Ατηδάπηὶ 

: «»ὴ : . . . οοηϑίἀογοα ἐτβο ! τὸ 6 οὗ Φον 5 οχτγηοοη. [1 
δ. ΠΗ ΊΠ5Ε 85 υὐτυ (ΘΒΙΘΚΒΑΙ, τες ἘΓΕΒῚ ΡΥ ΤῊ ἀοεςοθηάβ, δα γϑ Μοβοβ ΟΠΟΓΈΠοΠ 818 (110. 1ϊ. σαρ. [νἱ]. 
πουπορὰ ϑ'διιβαὶ (Σαμσαί : ἀοσογάΐπρ᾽ ἴ0 16 αἴ. οῃ, ἃς ΕἸοτίναι. ἱ. 288), ἤόπη δϑιθξοι, [86 βοὴ οὗ 
Οὐά. Σαμψά), ἀπά 45 ἐμέν πραγ ἴῃ ᾿Βίογ {{πι68 οὗ ΜΡ ΘΔἢ. “ Π] οβὲ νγαΐ, αα οι νοῖξ θῆδοτα δυλουγά᾽- 
δαπιρβόβαῃδ, ἃ δΏΠ-δος ἢ ΤῊ ΜΆΒΟΓΑ ΒΘΟΠῚ8Β ἴο, μι 14 τπηᾶπιο οἤο86 ἀδπ8 18 γϑθθ ἀθβ Απιδήιπὶ, οἂῦ 
δανὸ μοϊη το δ ἰπιβμοη δἴοῦ [Π6 ΔΠΑΙΟΡῪ οὗἁ ϑ5.})}π|- 6 ἐσης ἀ68 Ποπιπιο8 τοδαβίεβ,᾽ οἷς. Α ραγβ!]οὶ ἴὸ 
ἐοπ (ϑἰπιθοη), δπὰ τὸ ἴδνο δὰ 1η6 ποτὰ ϑΈΝ, Ηἰβ ἰ6 αἰογάοα ὑγ τ1πῸ 1 Κὶ πα-ἰοκοηά, πὶ ἰοἢ ρ]δοο ῖ 

ἴο Πϑᾶσ, ἴῃ νἷοτσυ. Ὑἢθ ἀογίνατίοη ἔγοπι δλεπιθδὴ, ᾿ ἃϊ [6 μοβά οὐ 115. παυτατῖνεβ Β. ΓΟ ΤΕΠΙ: Κηΐρεῖ 
[ἢ δι, 8, Ββονονοῦ, οὗ Ἰοης 8ϊἰδπαϊην ἀπποηρ 1}16 ΘΑΙΆΒΟΠ, ἄἀατκ οἵ οοπιρίοχίοι, ᾿ἰκῸ πὴ Οτίεπιαί, 

9 π Ἴ 8} Ἔχ ροϑίῦογ εἾβδο, ἀπὰ οὔδυκ πο θδβῖ κγουπαβ νεῖ “μας δηά Ὀεαγὰ Ὀ]αοῖς ἃ8 Ρῖ τς ἢ ἡ (εἴ. {π6 οἀϊ- 

ἴυς βοοδθρίαποθ. ΟἸποῦ ὀχριαπαιίοπβ, “ πιϊμμιν,᾽ ἰἴοπ Ὀ. νοη ἀογ αροη, ἰ. 4), δῃὰ ἔτοπι ῃοπὶ τῃ6 
“8071, ““ἀδκοϊδίοτ,᾿᾿ Ῥγοροβοά ὈΥ͂ γϑυγίοιιβ Ἐχ ροβ- τη Ὑ ταρο οὗἨ ἴπΠ6 ΑἸροϊπηροπ δργίπρϑ (εἰ, Υ. 
ἰτοτβ, ἔγογῃ βεγαγίιιβ ἴῸ Κεῖ], ἀρροὰῦ τὸ δὲ σίτμοας Οτπιπι, δὲς ευίεολε Πείάεπδαψ», Ρ. 264). 
δὴν ᾿διίοΓΙΟΆ] πιοῖίνο. ΤΟ Πᾶπλδ πα  ὃ6 ὕτουσης, ΜῈ. 25. Απά [86 ϑυίσὶὶ οὐ ὕϑβονδῃ Ῥϑᾷϑῃ ἴο 
ἰηΐο οοὐπποοὔοη ψ τ} (6 ἀππουποοίποης ἴὸ {πὸ 309 Βίγα. ΤῊ Κι Ή]]πλοπὶ μδά τά κοπ μδοθ. ΤῈ 

πῖ8, ἴπᾶὶ τποῖὶσ βοὴ νου ὰ “ θορίῃ ἴο ἀεϊίνοτν. 0 ἢ δὰ Ὀοοη θοτη. Ηδ στον ἊΡ πάθον [.6 Ὀ]688- 
τας]. Τὸ Ἠοῦγοιν οοποοριίοπβ, 1π6 τίείηρ οἵ ἱπᾷ οἵ ἀοά, Ηἰδ8 βουποιπρ βίγεηκη, 8. ρτεδῦ- 

16 βῦπ ἰδ δὴ δοῖ οὗ νἱοίογυ. [π μϊδ βρίτῖς [)οὺ]} "6885 οἵ βρ᾽ γϊ, ἄγὸ [6 ΘΟΠΕΒΘη ΘΠ 68 οὗ [Π15 ὈΪΘποληρ,. 
ἐποδο ἐν Ι οὐ; θαι) Βπὸ τπ6 οοῃδοογαιίοπ νυ ἰοῖι τγἂΒ οἷ δΐκ πόδ, δηὰ 

ὉΓΕΗ (ΠΠΡΗ ΠΟ ΑΙ (ΔΗ ΤΗΣ Τοεε Ὅτ ὧν μι οἢ τπγουχῇ τῆ6 δυβποποθ οὗὨ [ιἷ8 πιοίμοῦ ἢθ 
ΞΩΞ Οὐ ΦΤΙ ΓΕ ὙΦ, ἴδποεθ ὝΠΟ, ῃδὰ αἰγολάν τοοοϊνοα ἱπ 1Π6 ΘΑΓΙοδ᾽ τηοπιοπῖϑ οὗ 
Ἰον ἴοθ δ 88 ἴΠ6 σιβίπρ οἵ [π6 δὰ ἱπ Ἀβ. σοΟΥΡΟΓΆ] ζοττηδίίοη πὰ στ, νᾺΒ ἃ ρον ῦ ψ ]οἢ 
ἘΠΕΒΡΙΝ " (φεδισαῖδο, ἃ8 ΘΑπιβοὸη νγ88 ἃ σίφδογ).  ἱπηραγιθά τὸ πἰπιὶ ποῖ οπ]ν Ῥἢγπῖοαὶ δίγεηρίν, δι 
ὙΠΟ δεν δε ἐχροβίζογβ (εἴ. «αἰζκιώ, “ναϊς. ἢ. 69) 4180 ΒΡ Ϊ ΓΙ 18] ἱπηρι} 1868. ΝῸ Δ ησ 6] ΟΥΘΥ ΠΟΠΊΟΒ ἴ0 
βοϊά, τμαι “δ πιβο 88 Ὠλπιοά δῇαγ ἴῃ6 πᾶπιο οὗ ] ϑαιηβοη; αοα πονοῦ τα] κ8 τὶ τ Ηἶπὶ; ΠῸ ἈρΡρΘΑΓ- 

Οοά, Ὑο ἰ5 ς4]1ο δι δπὰ δι 16] ἃ οἵ 1βγδο] (5. αποθβ, {|κὸ τῆοβϑ ἴὸ ἢἰβ ραγϑηῖβ, ὁσουῦ τὸ Πἰπι. 
Ιχχχίν. 12). ΤἼδ δύ1200] οἵ δογνϊτπιάθ ἰδ δ μὰν ὙΥμαῦονου ἢδ οαγγίοβ ἰῃ Πἷ8 808} Δῃὰ ἴῃ Πἰ8 πιο πὶ- 
δηἃ δοοογάϊημν ἴ[μ6 ὑντάπην οὗ ἔρυρί 18 8ο οδ᾽ εὐ ;} ἴὕογα, ἢ [68 γοοοϊνοά ἔγοπι {πὸ σοπαθογβίίοη τΠδὶ ἴδ 
δα τἴ80 δορί πηίηρς οἱ ἔγοθάοπι ἰ8. 88 186 ἄδννη οὔ  ιὔροη ἢΐβ ποδά. [τ 8 Ποπιὶ τἢ8 βουγοθ {παὶ 6 
ἄδΥ ΟΥ̓ ἴδ6 τί βίῃ οὐ ἴῃ σαπ. Το ἰητογρτεϊδιίου 1 ἀογίνοθ τπδῖ οἰενυδίοη οὐ βρίγίι τὰ Πίος Γαΐϑθβ ᾿ΐπα 
οἵ ΟἿΓ δογοβ ποῖα 85 ἰσχυρός, πιρι ιν, Ὦν ΨΦ056-} ἀθονα (Π6 Ἰονοὶ οὐὔἨ σοοπηπηοη “6, ἀπὰ πγροθ ᾿ιΐπὶ ἢ 
Ῥίια8, 8. ΟἹΪΥ ἃ τταηβἰδιίοη οὗ σίδῥον, ἴοτ τῇ6 βιπ τὸ ἀθοθάβ οὗὨ ἢδγοίβπι. 
8160 ἰ5 σ8])]ο ὦ ἃ ποτὸ (ΡΒ. χὶχ. δ, 6). 1 18 Δὴ δἰ Ϊο- ΤᾺ [86 στρ οὗ δ, θοΐσνϑος ΖΟΡΘὮ διηιὰ Ἐ8}.- 

Βοτῖοαὶ, ποῖ εἰγπιοϊοχίοαὶ ἱπιογργοίδιίομ, δηὰ μίνοβ ἴ8δο]. Ζογαῖι νγῶβ ΘΑ ΠΙ5ΟΠ 8 πδίϊνθ ρἰδοθ, αἰ σα 8 
ΠΟ ὙΘΙΓΑηΪ (Ὁγ ΟὨΑΥμΙ ΠΣ δ προν σαὶ ἢ ΡΒ ΟΙΟΣ- ᾿ ἀρ ροαγβ ἱπ Ἰαχιδρορβίτοη νυ ἢ Εἰ ἴδ. (Φοξἢ. χν. 
οδὶ ἜΥΤΟΥ, 88 Οδβεπίιβ (068 ((Οεδοὐ. ον ἠφύτ. δρυ, 838. χῖχ. 41}, Δ νγὰ8 ἱπῃαθίτοὰ Ὁ 1)απῖτοβ πὰ 
Ῥ. 82). ὙΠαῖ βοῖηο Ὑυίτοτβ ἤηὰ δ διεπισοαί ἴῃ {{||8} τοη οὗἩ Φπάβη. [18 δἰἴ6 ἰ8 τοσορπίζοά ἴῃ τη "1]} 
ηϊοτργοιδτίοη, ἱ ΠῸ τραβοῇ Τ0Γ ρσἰνίηρ ἰδ ; 3 65ρ6- οὗ δ αγ᾽ 8, ἔγοπη ἡ Ο86 βιιαπιῖῦ Ἰξουϊπεοι δα ἃ ἢ 
οἴ} ἤδη {Πΐ8 18 ἄοπο, ἱπ ἃ ΠΊΔΠΏΘΙ 88 ὑὈο] 48 ἰϊ αηὰ οχίοηβῖνα νίονν (ιδί. Πε5. 1ιϊ. 153). Εον Ἐδ}}- 
οοηδιδεὰ, 48 ΟΥ̓ Νοτκ (Διδί. Δίψιλ., 11. 405), ὙΠΟ  ἴποῸ] ἤο ργόθδῦ]9 σοπ)οείιγο 885 γος ὕφοη οἤετεὰ. 
ΟΥ8 80 (ἌΓ 85 ἴ0 ΠΟΠΊΡΑΓΟ 8 ἔδιπε οἵὗἨ Αἀοπίδ,, Τὸ “ Οδιὴρ οὗ [58 " (εἴ, εἰ. χν!. 12) νἂθ ἃ 
“Μδης5᾽ (111), πῇ Μαποδῆ, απὰ ἀγαρβ ἰηῃ [Π6} ρἷαςα Ὀδίνοθη τῃ6 ἴνγο οἰτἶἰο8, Ὀοι οὗ ὙΠ οἢ 8Γ0 
“«Αἰπιδηβοκ" ὑοδι4.8. ὙΠῸ Μοβαὶς Ἰενν ΤΌγΡΆ 46] Ἰοοαῖοά Ὁγ 16 Οποπιαδίίσοπ ἴῃ ἴδ τορίοη πουῖῃ οὐ 
ἴο τι8Κθ ἰὰο] ἱπιαροβ οἵ τνοοὰ δηὰ βίοπο δό στερτγο-  ΕἸθαπογορο 8. Ἐαβοθΐι8 ἐπ πιοποηΐπρ Ἐδιῖδοὶ 
βοπιδίίοηδ οἵ παῖυγο; Ὀαὶ ἴῃ6 τθ6 οὗ ΒβρίγίτᾺ],} βαυ8, ““Ἔνθεν ὡρμᾶτο Σαμψσών,᾽᾽ ἴθπο6 ϑ'διηβου δεῖ 
ἢχυταῖνο ἱμηδροδ ἀγανσῃ ῸΠῚ 81 δηὰ ΠΊΟΟΠ, ἰδ, οὐ, νι] οἷ Φοτοῦλθ σογτεοῖεὶ ἰηϊο, “ δὲ πιογέμειιδ 6δέ 
(ὈΠΕΙΘΠΟΥ οἰδταοίογίϑες οὐ δερίατο. Νοισί-. ϑαμιδοη," τ ῆοῖθ βαπιβοη ἀΐϊοὰ. ὙΠῸ “ Οδπρ οὗ 
διδπαΐϊηρ 4}} παιϊῃγο- ΤΟ ΐρ 88 οοπηθοίρα ἢ τῆς] 1} 4η.,᾿ 1 10 Τ6ΓΘ Ποῖ ἃ ΓΟΡΌΪΑΓ 1} ΠΠΑΤῪ ροβῖ, πιπβὲ 
δΌΏ, δηὰ ἰΐἰ8 σοηβυτο ἰπ δογίρίαγο, Οὐὰ Ηἰπιβο  Υ 8 [ δὲ 4}} ὀνοηῖϊδ ἤδνο πδά νναυ κα το ]Θο 0 8 00Π- 

1 Οὦ οἴδιος δἰτοίαν ἤοστηε, οἵ. Βοϊάοη, δὲ δία δυτνὶε δυπῖ. 1 Ποιοάοτο οὔ Ἐτίοκα, 681}16 Ὀἰπιροὶ ἃ "' ἀδκοουάδαηι οἵ Ηοϊϊοι.» 
Η. 225. ἤτοι ἔπ δεῖ ἐπδὲ Ὠ6 Ὀοϊουκουά ἰὸ Καιηδα, ἐδ 6 οἱἐγ οὗ ἃ 6616. 

4. ΑΒ ᾿Νεο τοῶδοῦ 88 ἴποτο ἰ6 ἰο ἀουδὲ ἢ οἱ ἸΟῪ οὗ | Ὀταιοά ἰοτερὶο οὗ ἴθ δ (Ὁ. χ. δὲ τ εἰυθο). ᾿ ᾿ 
Ἡεϊοάοτιδ, Ὀφεδυδὸ ἴμ0 δυίῃος οὗ ἔ!ο “ΖΖ:ΑΙορίεα, ΒιφοΟΡ 



192 ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ σύ) 06Ε8. 

ποοῖδα τ ἱτἢ [5 παι δηᾶ ἢΠ}-[ορ δἰ ἐἰαδηοη (εἴ. (ἢ. 
11 ννδϑ {ποῖ {πᾶῦ 1ῃ6 μαϑδίοῃ [ὉΓ δχρίοἱἵϑ 

ἀραίηδε 16 Ῥεῖ ποὺ ἤγει βοϊζεὰ οὐ ϑ'διϑοῃ. 

ΤῊδ οχρτοββίου, ἴΤ ἢ ΙΔ, “4106 βρίγίε δέσαπ,᾽» 

ΤΣ ἘΣΤῚ, κ μῸ 588]} 
ΤῊΘ γουσπρ τδη γδ8 ἢγεϊ δβοϊζοὰ 

ρου ὉΥ πο ϑρίγις οὗ σοά, ὭΣΘ. ΤῊ ορογὰ- 

ἰἰοπ προ τηῖ8 νοτὰ ὩΘΘ ἀχργοβϑοα ἰ8 ποῖ δὴ 
ογζϑηΐς ψοτκ οὗ ἔτ, δυο 88 ΟἹἸάθοπμ οὐ δερδτη δῇ 
ἘΈΓΟΤΝΙ 115. δῇ ἱπιρυ βῖνο ἱπερίγαίοη ; τῆ βαἀ- 
6 ΘὈυ Πἰτίοη οἵ ἃ βρίτίτιι4] ἴογοθ. τ ἢ οἢ, 88 ἴῃ τῇ 

ολ86 οὗ ἴππι ὅσος Ὁ ΠλΔ ἢ 0818 1156] ἴῃ γγογάϑ8, πῃ ἴΠδἱ 
Βαυι γοῖ 18 

ὯΟ ἀδιηοηΐδο ῬΔΙΌΧΥΘΙΠΙ, ΠΟΥ ἴῃ6 ἀγπιη Κοη πιά 658 

ἱ. 84). 

ΤΑΘῊΪΠΟΒΕΥ ΔΉΒΥΟΓΒ [0 186 
νερίη,᾽ οἵ νοῦ. ὅ. 

οὗἩὨ δαιηδοη ὕτοακϑ ἰογιῃ ἰηἴο βοιίοῃ. 

οὔ ἃ Βδοοδδῃηῖϊ οὐ ἴπ6 ἥξησν οὗ ἃ τυδο Βούβεκοσ, 
αὶ 1π6 βοῦογ τηουδιηθηὶ οὗ τΐ6 ϑρίτγις οἵ σοά, 
ὙΠ] ἢ, ψ ἢ1]|6 εἰνίπα Βεγοῖς Ῥονγοῦ, δἰϑὸ ρονογιθὰ 
ἴ-. Ηον {{π||6 τα γτδιοδὶ τἴμ6 1 ΘΊΌΤΥ 18, 18. οΥὐἱποοὰ 
Ὁγ [6 ἔδει ἰΠαὶ, δοοογαϊπς ἴο ἴμ6 πδίσδῖου, [86 
ΔΘ ἷἰ8 811} Κπονγὴ Ὑθγο ἴπ6 γοῦν πλδη Εγοὶ 

Ππ απο οοηϑείοιιϑ [δὶ ἢ6 δὰ δῃοίϊοῦ ΟΠ Ωρ [Π Δ 
ἴο δϑὐδῖϑὶ Ηἷβ ἐδ ΠΟΥ δὲ μοι ἱπ ἴῃ ἢθ]4, ΤῈ 
δρίτίς οἵ ἀοἄ τηγαθίβ Ηἰπι οἂϊ ἱπῖο ΡυὉ]]ς δοῦν. 
Ηἰ5 Δι Ποῦ 8 ἤοιιδο ὈΘΟΟΠΙΟΒ ἴ00 ὨΙΟΥ͂ [ῸΓ Πἷπι. 
Ηἷ5 ρυθ]ς ολγεογ Ὀορίη8. Βαϊ {π40 ΘΆΓΘΕΓ ἷ8 10 
να, ἰδ γεῖ ἴο δ6 σουθδὶϑὶ ἴο εἰπι. Βι Βὸ 15. ἀτγίνϑη 
οαἵ, δϑηὰ 6 ροΌ68. Ετοιὰ ἴπ6 Οδπρ οὗ ἤδη ἢθ 
ἰϑβι168 Ἰογἢ, ἃ γου ἢ] ἤθτο, ἰκὸ Ῥαδγεῖναὶ, 'π αυοϑὶ 
οὗ δάνϑηϊυγο. ἯΙ πννδι γοβαϊῖ, ἰ8 τοϊδιθα (γί δειὶ 

᾿ΟΔ. 

Τε ορεπΐπρ εἰθΡ 97 ϑαπιδοπ 8 σαγϑθῦ: δὶς ὠπίαιοζμῖ αἀοδῖγα ἰο πιαττῳ α ἀαισλίογ οὐ 
ἐλὲ Ῥλεϊεδίϊηοε ουογγιϊδα ὃν σοά γογ Τεγαοῖ σοοά. 

ΟμΆρτεε ΧΙΥ. 1--4. 

1 Αμπᾶ ϑαπιβοῃ πϑηὺ ἄονῃ ἰο Τί πηηδίι [ΤΊ παι ἢ Δἢ}}, ἀπ βὰν ἃ πνοδῃ ἴῃ ΤΊπι- 
2. τδ0}} [ΤἸπιηδίΠ8}}} οὗὨ (6 ἀδυρηύθτβ οὐ [π6 Ῥ.] 8.168. Απᾶ [6 σδπηθ τρ, ἀπ ἰ0]4 

μἷβ ἔδίμογ ἀπᾷ ἶβ πποίβμογ, δηᾶ βαϊ4, 1 ἴανθ βθθῖ ἃ σγόπδῃ ἴῃ ΤΊηπδίι [ΤΊ ΐμ8}}} 
8. οὗ 1π6 ἀαιρηύογβ οὗ (Π6 ἘΠ Β01 68: πο μογοΐοσο σοὺ ΠΟΡ ῸΓ τὴθ ἴο ν]ΐδ. ΤὭΏδη 

[ΑΠπ4]7 {ιῖ8 Δ ΠῸΣ δα ἢΪ8 τοῦ 6 Ὁ βαιὰ ἀηΐο ᾿ΐπη, 15 ἐλόγα ΠΘΥΘΥ ἃ ῬΟΙΩΔΠ Ἀπιοὴρ (ἢ 6 
ἀδυρ ίοῦβ οὗ {Πγ ὈΓΘΙΏΓΘΩ, ΟΥ̓ διηοηρ᾽ 81] ΤΑΥ͂ ΡΘΟρΪ6, ἰμαὺ ἰῃου ροθϑύ (0 ἴδ ἃ υυἱἕδ 
οὗ ἰῃ6 υποϊγουπχοϊβοα ῬῊ 80 π68 Ὁ Απᾶ ϑδιῆβοη βαϊὰ υπΐο ἢΪ8 ΤἈ0Π6γ, Οὐδὲ ΠῸΓ [ῸΓ 

4 γηθ ; [ὉΓ Β[6 Ρ]ΘΑΒΘΙΒ π)6 Ὑ6]] [18 ρ] ϑαβίῃρ' ἰῇ ΠΙΥ͂ 6Υ687. Βαι [ΑΠπά] 18 ἴλιΠ 6 πὰ 
ἢἶθ. ποῦ 6Υ ΚΗΘῊ ποὺ {παὺ ἰ( τσας οὗ (86 1ωογὰ [Φοθβονδῃ], ὑμδὺ [ῸΓ] μ6 βουρῇξ δὴ 
οοοιϑίοῃ δρϑἰηϑὺ [ἔγο} ἐπ6 ῬΒΙ]ΠἸβμ68: [ὉΣ δ (πὶ τηθ [86 ῬΒΠ]Πἰβ 68 μδὰ ἀο- 
ΤΑΪ ΟῚ [ποτὸ ἰοσάϊας 1] ΟΥ̓ΘΡ ἴ8ΓΆ6]. 

ΕΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ὉΟΟΤΆΙΝΑΙ, 1Ποἷγ ΟὨΪΥ 80ῃ, --- δηἃ δυο δ 80! ἔ0}} οὗ δίτοηρτα 

ψετ. 1. Απὰ βδιωδου θοῦ ἀονγῃ ἴο ἸπΤΩΠ ΔΉ. Ἀπὰ Υ̓ Οὐ μα] Ρτοπιΐϑο, - Τπογοίογο ἷς ρῖτοϑ τμεπὶ 
ΤἸππδἢ οὐ ΤΙ ΠαἤΔἢ, [Π6 Ῥγόδοηῖ ΤΊρποῖ,, δἰ1- 
παρα ἴο ἐπ βοιιτννοϑὶ οὔ Ζογαῖι, δἱ ἴπ6 σοηιθηοα 
ὋΝ δὰν ϑαπιῦ νὴ αν διιγὰν (ΠΝ τον, χνὶ. 116 ; 
[ἀἀσε᾿ 8 Ἴ γδηΣ]. ἢ]. 241}, οα 1η6 ῬΟΓΑΟΓ οὗ τλ 6 ττῖ 6 
οὔ Δυάλῃ (Φοδὶν, χν. 10), νγϑβ αϑδϑϊγποᾶ ὃγ Φοβῆπα ἴο 
ἋΠ6 ὑτὶδε οἵ Πδη (Φοβὶν. χίχ. 43), θυῖ μαα {4]16ὴ ἱπῖο 
ἴο πάπα οὗἔἁἩ 6 ῬἢΠΠ1301Π69. 

γοεΥ. 2,8. σοὺ ἨΘΣ ΖῸΓ τὴϑ ἴο τχῖΐϑΘ. Το ΠἰΒΙΟΤΥ 
οὗ ϑαϊηξοη δϑοιιπᾶϑ πὴ ἢ ἱπείγυςσιῖνο ποις ο8 οὗὨ τἴῃ6 
βοοίαὶ 116 οὗἩὨ 16 τἰπο8. ΤΠ νοπηθη Ἰοπὰ 8, ἔγοα 
Ἰ0, ἢοῦ δῦ τ, 88 ΤΠΟΥ͂ 616 ἰπ (Π6 Εκδβὲ οὗἉ 116 
Ῥύοβοης ἀλγ. ὙΠῸ ΒΙΤΆΠΡΟΥ οΔῃ 566 ἴῃ6 ὈοΔΕΥ οὗ 
16 ἀδιρἤτεγβ οὗ 1Π6 απ. Βαϊ δηπιβοη σδπποῖ γοῖ 
ἀϊϑροηϑὸ ψτἢ τῃ6 Ῥογτηϊϑϑίοη οὗ δΐ8 ραγθῆΐίβ. Ηθ 18 

γαῖ ἴῃ τποῖτ ποιβ6, αππιαιτίοά, α ΓΤ, Ἑτοαι {6 
ὁἢοῖςο οἵ ϑαιηϑοη, ἀπὰ ἢἰβ τηοᾶσ οἵ ᾿1ἴδ, ἔΠοΓ6 σΟΙ 68 
ἴο Υἱοῦ, ἱπ [6 ἤγβυ ρίηςο, [Π6 ργονδ]οπὶ, που ΡῈ πη- 
Ἰανσίιϊ, δἀπιϊ χίη το οὐἁ [βγβο ] 8 δηα Ποδῖθποθη ἔδηιὶ- 
1168 δπὰ σικίοπιβ. Βαΐῦ [ΓΠ6 ὈαΥΤΊΟΓ5 γαϑοα ὉΥ αἰ ἴδ γ- 
6ῃς6 οὗ παιϊοη δ} { ΥᾧΥ ΓΘ ὩΘν ἢ 61688 τηληϊΐοϑῖ. ΤΠ6 
Ῥϑγθηῖβ δὶ ἤγθι τοίιβα {ΠΕΡῚΓ σοπδοηϊ ἴὸ Θ'ΔΠΊΒΟΠ 5 
σδΒοῖος ; Ὀαΐ ΠΟΥ σδηποΣ Γοδὶϑὶ Ὦ18 ὈΥΆΥΟΥ. Ηθ ἰδ 

1 [Κεπὶ: Ιὑ [6 ἔσο δι ἰὼ Εχ χχχῖν. 16 δῃῃὰ ἢοϑυϊ. νἱὶ. 8 ὦ. 
ΟΟΪΥ πιλιτίηροι πὶ ἢ Οπηδδο ἰδ ποιηθὴ δῖ ΘΎρΓΟδΟὶγ ζ0γ- 
Ὀϊδάδη ; Ὀὰϊ τ6 ἠτουσά οἵ ἐδ ῥτοβί δ οη οχιϑηοὰ Θ4ΌΔΙῪ 

ἴῃ. 
: γεν. 4. Απὰ Ἀΐδ ΖΑΒΟΣ δᾶ ἷ6 ΣΩΟΙΟΣ Κυοῦν 
Ὡοῦ. ΙΓ εἶα τποῖποῦ Καρὶ ἱπ μοῦ Ππολτὶ [86 δα νη: 
τπᾶὶ Ποὺ δὸὺπ ψουἹὰ Ὀορίηῃ ἴὸ ἀο]νοῦ δγϑοὶ, ἢ15 
ϑίσοηρτῃ δηὰ γ᾽ β ἀου 1688 δυυδκοηθαὰ ΠΙΔΠΥ ΠΟ 
μη Πογ, Βαΐ μἷβ Ὑὴ8]} ἴ0 ΤΏΔΙΤΥ ἃ ΡῈ] 1Α1Π6 
τηλί ἄοη, ϑθοτηθα ἴἰῸ ΑΕΒ ΤΟΥ͂ ΟΥΕΤΥ ὀχροοίδύοη. Ηἢς 
ὙΠῸ ὙΠ ἱπ ᾿8 τη ὙΠ γ΄ 8 σου Ὁ 788 8ΙΓΟΘΥ͂ σοη- 
δοογαϊοα ἴὸ ὃὉὈ6 ἃ Ναζαγία, ἀθ5ῖγο8 ἴῸ ΘΏΟΓ ᾿πῖο οου- 
ἐπδηῖ Ὑἱτἢ 1Πο56 ΠῸ πᾶνο ποῖ δύθὴ 186 ΘΟΠΒΘΟΡΆ- 
τίοη οὗ εἰγοπη)χοϊδίοῃ, -- ἀπά παῖ ασαῖηϑὲ ἴῃ6 ἰδ! 
Ης σῆο ν85 ὁπάονοά ἴἰοὸ ὕ"Ὸ ἃ ἀ δ] νοσοῦ δηὰ Ἵἤδηπι- 
ἀρνὶ οἵ βγϑθὶ αρσαΐϊπβι τῃ6 πδθο ] Θῃμοπιΐο8, 5881} 
6 ὈΘΟΟΙΙΘ ἃ [Ποηἀ οὗ 1Π6 ΤΥΓΔη 8, ἃ ΠΠΘΙΏΌΟΓ οὗ ΟὨΘ 

οὗ ἐποῖν ἔπι} 1981 ΕῸΥ [πῸ Ρδύθη ποῦν πΟὶ, --- 
Τδι [16 τψτϑδ οὗ Φο βουδῃ, 7ῸΣ ἰὺ ὈθοδσΩθ δσι 

οοοδαΐίου οὗἨ 858 ι τὴς [86 ΒΗ δείηθα; διὰ δὲ 
τὺ ὑἰθ ὑπ Ῥμλίδιςίηοβ συϊθὰ ΟΥΟΣ [δχϑοὶ]. 
ΤΊ Ρδσοηῖ οου]ὰ ποῖ Ὀὰν Ὁ6 μαϊη(Ὁ}}}7 αβοεῖοά, 
ἴον {86 Ὺ Κποὺ ποῦ τπδὶ ἴπ6 οοηϑεαυθηςς σπου] Ρ5. 
Βυις δ Πουρ ἢ ἱρποσγδπὶ οἡ [8 ροϊηϊ, ΓΠΘΥ ΠοΥοΥ- 
{116 1689 γἱο] 464. ΤΉΘΥ ἀποοπεβοϊουθ!Υ ΒΏ ιη1} ἴο τΠ6 
ΒΊΓΟΙΡΟΥ βρίὶτίς οἵ ϑδιωδοῃ ; δπά {πὰ8 {86 Ὁ ἱπά]}- 

ἴο τλδιτίδροα ἡ] ἀλυρσῃοτα οὗ ἐπο ῬΕΠδθο6. Ἐοε ἐδθ 
δδίωθ τοαλοῃ, ἰὼ 92οδ. χιϊὶ. 8. τὴ6 ΡῈ ΠΔΕΘ5 αἰϑὸ ΔΩῸ σχοοΐκ- 
οὐϑὰ διιοῦςζ ἔμ Ὁδηδδυ δα. --- Τπ.] 



ΟΒΑΡΤΕΒ 

εις πηϊοά πῖτι ἐ6 πηοοηϑοίουδ ἰοηρσίηρ οὗὨ [πο 
300 ἴ0 Ὀγίηρ δροῦῖ τῃς {1 6]Ἰτηοηὶ οὗ τ δὶ [86 δηροὶ 
δὰ δηποππορῦ. 
ΤῊ ΟΔΓΘΟΥ ΟΥ̓ Κ'ΔΙΏΒΟΩ 8 δῇ ἢἰδίοσί 1] ἀγϑτηδ 

ψἰϊδοῦϊ 8 Ρδγ81}16]1. [16 ἀδτκ Ὀδοκρτουηά 15 (δ 6 
ὩΔΏΟΘΠΑΙ 116 οὐδ οὗὅὁἨ Μ ΟΝ Π6 ΘΙηοσμεδ. [Ιβγϑρὶ 18 
απᾶεγ ΡΒ ἰδεῖπο Ορργεϑδίοι, Ὀθόδαβο οἵ δἷπ δηά 
οὐηϑοηπθπὶ ΘΩΘΓΥΔΏΟΩ. [1 18 ποῖ νοῦς τγοϑοηῖ- 
τοδὶ ἀραϊῃϑὲ [Π6 ΘΠΘΙΑΥ͂, πὶ 1 180 ΚΒ βρὶγί(. Ιἱ 
ῬὈΓείοιβ 814 8} ἴ0 8 ἴγεοδοτῃ ΟΣ τηδ κῖηρ 
δδιυτ ἤςο8 ἴοσ. [{ Πδῖοθϑ [06 ὩδΟη4] οποτηΐθ8, ὃ: ἰϊ 
μοϊά5 "οἷς ἐπίογοοῦγδο π᾿ ἢ ἤθη. ϑ'Ὁοἢ 8 ΠΑΠΟΠ8] 
Ἰπἴς ἴῃ 1196 17 οδῃ Ὀοροὶ ΠῸ Βογοθδ, ΠΟΥ 180 ἴῃθτα  ΠΘῊ 
ἴον οχίϑῖ. 
Τῆς ἱπῆποηςο οὗ 1818. παίομδὶ 118 ἰδ ονυϊίθης ἴῃ 

ϑδίηβοῃ ἢϊπ186}. Ηδ 88 υπεαιι8]6α Βρ γί, βιτθη τη, 
δηά οοῦγασο; πὶ Π6 18 ΔΙοπθ. ΤῊ γουης πηδ8η ἤπια 8 
80 ΒδΥΤΏΡΔΙΠΥ, δὲ τσ τὸ Κἰπαὰ]6 Ὠἰτη801. ὙΤΠΘΓΘ 
ΔῈ ΠΟ Ρδιγοῦβ 1π Βοατοὴ οἵ ΠοῖΌθϑ. ΤΉΘΓΘ ἰ8 ΠῸ 
ΒΔ[ΟΠΔ] ΒΟΙΤΌΥ,, ἰῃδὺ νν αἰ 8 ἸΟΠΡΊΠΡΙΥ ἴον ἀ6] ἵγοῖ- 
ΔΏ(6 Δπὰ 86 ἀθ] νογοῦ, δηά πη σΟΠΒΟαΊΘη06 ἐποσγϑοῦ 
ΤΟΟΟΡΊ ΖΕ 8 ἢἶ πὰ ὙΥΠΒΘΏ 6 ΔΡΡΘΔΓΒ. ΟἿ [86 ΠΟΠΙΓΆΓΥ, 
ἸαχυγΥ δηὰ ΒΟ ΒΈ ΔΙ τονδὶ, Θϑιϊηρ ΔἸΨΑΥ ἴΠῸ6 

Ἠιοατί οὗὨἉ [86 τβίῃρ' ρΈΠΟΥΔΠΟΙ ; [ὉΓ ὨΔΈΟΠ ΑΙ οἶδΥ- 
ΔΟΙΟΓ ἰδ 18 ΔΉ ΠΏρ, ὈΥ ἩΠΙσ᾿, οσοηδοίουβ οὗ {πο ὶΓγ 
ῬΟΝΟΓ, [ΒΓΔ 618 γοι τῆ τ ρ ϊ ΟἸΘΑΥῪ ΓοοορτιΐΖθ ΠΣ 
ῬΓΟΡΕΓ ὍΔ]. δι ΒΟ ἴοο δὰ Ῥουβῃηθα ἴῃ βθηβα- 
ΔΙΠΥ, ἩΒΙ ἢ ἀο068 ποὺ ἀἰβεϊ ρα Βῃ δοίπσοου ἤοπὰ 
δη ἴα ; θὰῖ ἢἷ8 ροηΐαβ [88 8 868] ἔπδὶ οδηΐοὶ ὃθ 
ὑγοκεη. Τῇ σοπβθοσϑίοη οὐ ἢὶ8 μβοδὰ Ῥγθδθσυοθ 
ἴῃ 8 50] 8ὴ ἱπιρῃβο [πα σδηηοῖ Πιῖ38 18 ρΟα]. 
ΤΟ ἰδὺν οὗἨἁ [ἢ18 σοπβϑοσγδίίοη .8 ἔγοοάοτη. ΕῸΥ ἔγθο- 
ἄοιη᾽ 5 βδῖκο, [Σ Ἰθη 8 Ὠἰπὶ βίγθηρτῃ δηά βρίτίς, Ηδη- 
0418 (ΔΊ ΠΟΓ τηδάο ἷπὰ ὙΠΟ δυΐ 8. ΌὈΟΥ͂ ΒΎΟΔΥ 
ΟΥ̓Ο ΔΒ ΘΙ ἀρ δἰηδὲ [η6 ΠΟΙΊΔη8. ϑῃβοη, 88 
Ναζαυῖῖα ἔτοια ἢἷ8 ὑυἱγίι, 18 θοστπα οητγαγά, 1688 οΟΏ- 
δοοσ 8}, θα ΘΥΘῺ ἸΏΟΥΘ ΒΊΓΟΙΪΥ, 0 8 ᾿αῖτοὰ Ὑ1} 
τ ς ἢ ̓  18 Ὡοῖ δοαυδϊηϊρά, δηὰ ἰο ψτϑίῖ δηὰ Ὀαῖ- 
6 ἴον [Π6 ἔγεδάοιαῃ οὗ ϑγδεὶ. 
ἐπ τυ ῃ ἷ8 ἩΠΠΟοῦΪ Δῃ ΔΤΤΩΥ, δ αά ον ἃ σοηρΘηΐαὶ 

Ῥορα ἐστ, νοῦν Β ΔΙΏΥ δηὰ οοιϊ οῃ 
186 ματέ οἱ Βῖ8 οοπῃῖϊ θάμα δὴ [2 ΟἰάδουΒ 
ἰἤγοα Ἡππάγοα ἅτ στ Πα; 86 Π648 ΠΟ ἴθδοῖοῦ 
ἃ δρί τίϊααὶ Ἰεδᾶοσ; ἢ6 18 δίοπμθ, δῃὰ ΣῃΟΣΘΟΥ͂ΘΓ 

ἐχροϑθὰ ἴο δΥΟΥΥ ἴϑιαρίδιοη 10 τΒΙΟ} οἰσαητς 
δίΓΟΩΡΊΒ δη ἃ ΣΟΓΙΡΟΓΆΙ ὈΟΘΌΪΥ ρῖνο Γ8θ; Ὀπΐ 1η ἢΪ8 
ἙΟΠΒΘΟΓΔΈΟΠ ἴὼ ἢ6 88 8 χυϊάδηοο {μδὺ 068 
ποῖ ἰεδὰ δϑίσαυ. Ηδθῃοο, {παὶ ΟΥ̓ ὨΙΟὮ ΟἾΒΟΓΒ ΔΓΘ 
[βοτοά δπὰ δι )]θοῖοα, ὈΘοΟΙλ 68 ῸΣ ᾿ΐπὴ {ἢ 6 τηθϑῃ8 
οὗ διϊαϊηίηρ ᾿ἰ5 ἀοδύηγ. Τα ρα 8 ου τυ ΒΟ ΟἾΠΘΓΒ 
ξο ἴο ἀφεβιστιοίομ, ἴ0Γ ἰἶπι Ὀδοοπη6 Πρ ἤτναγ οἵ νἱο- 
ὍΓΥ δὰ οὗ βίγοηρίη. [Ὁ 18 Δ δοῖ οὐὔἨ πϑΕ 08] ἴγθ8- 
ΒΟΏ, 6 ἢθ ἴΔΚ68 8 ῬὮ1Π1 5 π6 τῖθ; δηὰ γοὶ [ὉΓ 
ἴῃ, 1 Ὀοοοπιθθ τμ6 Οοοδϑίοι ΤῸΣ ἀ6648 ἴῃ 6881} οὗἁὨ 
ὨΔΏΟΒΔΙ ἔγοθάοιι. 

ΤΒΟΓΟ 8 Π0 βίου 41 ἄγαπῖα ἴῃ πὶ ἢ ἴΠ6 πο- 
ΠΥ δηὰ ἱπνίποῖθ]9 ἀοβ ΠΥ οὗ ἃ ρτοδὺ ρϑυβοῃ δ γ, 
ΓΕΥ͂ΘΑΪ {ΠΟΙ ΒΟΙΥ 68 80 ἸΤΩΑΪΠΟΌΒΙΥ 88 1π {86 116 οὗ 
ϑδπιβοῃ. 

Ις 18 γγὸ}} Κηονγῃ (δὲ 1η 186 ΠΙΒίΟΥΥ δηὰ δοιοη 
οὗ 411 παιίίοηϑ, 88 ἴῃ 1Π6 Ὠογοῖς ροθιβ οὗ 8]} ἀρΈ8, 
ἴον ἴῸΓ γοσηθη Ἦδ5 ἰοττηϑὰ ἃ οὨἱοῦ στηοῦννο ἴ0Γ Θοη- 
βϊεὶ δῃὰ δάνθηῖυγο. Εὔνοη [06 οἰγουτηδίδῃοθ ἢ ϊο ἢ 
{ΠΥΟΥ8 860 ζτοδῖ 8 σμδυτη ΟΥΟΥ [86 ᾿ῖνθ8 ΔΠπα οοπίρϑίβ 
οὔ [πὸ ΠΒογῸΘ8 ἴο Ποῖ 1 ἀρροτίδίηβ, τῃδὲ τμοὶτ ἸονῸ 
ὈΓΘΔΚΒ ΓὨγΟΌΡ [Π6 σοηἤπ68 Οὗ {ΠποὶΓ Οὐ ΠΔΕΟΙ ΟΥ 
ῬΑΓΙΥ, δπὰ δἰΐδοῦοδ 961 το υσοσθθη ὙΠῸ ᾿ΐἶνο τ Βΐἢ 
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(80 αἰγοῖθ οὗ 106 ΘΏΘΠΙΥ, 18 ΘΟΠΒΙΔΏΥ τοουττίηρ. 
Βυῦ ἰπ 1πο80 Παυσαῦνοθ, 88 8180 ἴῃ [86 Ῥογβίδῃ 
Ἰοροθηὰ, τῆογο Βαάδθο, ἴπΠ6 τηοῖμοῦ οὗ Επιβίθῃι, 19 τΠ6 
ἀδυρποῦ οὐ ΠΟΡ Ιταπίδη ἰόντ Β Ποῦ ΑΥΥ ἴΌΘΠΊΔΙ, 
Δα 88 ἰῃ Τα5880᾽8 υεγιδαίεηλ Ζλεἰϊυεγοα, ἴῃ ἤΐοπιθο 
απα «ωἰϊοὶ, ἀπὰ ἴῃ ἴη6 ἀγϑπμδδ οὗ β΄. ]Π1οὺ, --- ’Ιονθ 
ἷ8 1ὴ6 ΘΟΠΙΓΆΙ ροΐπῦ δηά ῥγίποῖραὶ τηοῦνο. Ῥο]- 
68] Ὀδυτίοτθ, πδίίο 8] Παίσοαβ, δμοίθηϊ ρβϑβί οῃβ, 8]] 
τηῦ δὲ γΥἱ614 ἴὸ Ἰονθ, τ Βοῖ μοῦ ἐΐ 645 1 ἸΟῪ ΟΥ̓ ΆἐΓδρ- 
οἂγ. Ηον ἀϊβογθην 18 118 ροβιοῃ ἴἢ τίι6 ὨΙΒΙΟΥΥ 
οὗ διαιηϑοῦ ὙΠῸ ΔΪΑΡΌΠΙΒΙΩ Ὀοίνγοοη ἴβσδοὶ δηᾶ 
1Π6 ῬΒἢΠἰβε1η68 18 ̓ πϑ 1 Ἔἔθα ἀπά οοτηπιαπὰεά. Τταίῃ 
ἐδηποῖ ἱπίθστηὶχ 1[8617 τυ ἢ ἸάοΙαγ. ὙὍμ ονου- 
Ἰοαρίῃρ ΟΥ̓ ΒαΠΒΌ ΔΙ οὗἁὨ [μ6 δρί γί] ὈΔΥΤΙΘΓΒ ὃ6- 
ἴνγθοη ἴΠ6 ἴτο, 15 τῃ6 σδαδο ΟὗἨὨ [8Γ86}᾽8 ΒΌΠΙΚΟΙ σ0ῃ- 
ἀϊτίοη. Ὑμδῦ Ἰονθ ἐπτοῦρ ἢ τ Βίοἢ ϑατηϑοη ἀσβῖγοδ 
ἴΠ6 πηιδίάθῃ οὗ ΤΙμηδἢ, οδπ Ὀ6 Ἴ0 Ἰογῆμϊ] ροβὶ. 
Ηδξποο, 186 γοϊδοη οὔ 8. ἱπθοσ ΠΟΓΟΐδβῖη ἴο ἰουθ 
ΒΏΟΥΒ 1186} ἴ0 ὍΘ ὙΕΥῪ αἰ δτεηι ἔγοτα ἰπδὺ ἩΙΟἢ 
οδιίδίπβ ἱπ ποϑι ποηΐβηι δηὰ σοϊηδῆθο. Τἤοτο, [6 
ΟΧΡ Οἱ οὗ ποτγοίθαι ὈοςοτΘ {π6 οοοαϑῖομδ οὗ Ιου ; 
ἴογ β'διηβοῃ, γοϊζδῃσο θΘΟΟΙΏ68 ἢ οσολϑίοη οὗὨ Βοσοὸ- 
ἷϑτη. ΤὮΟΓΟ, ἰονα οὐ τ θα ρ8 {πὸ 11 πο8 ἐπΠ80 Βοραγαίθ 
ὨΔΌΟΠΔΙ 168; ἰῃ Θ'ΔΙΏ5Οἢ 5 Ο856, ἰῦ ὈΘσοΟΙη68 16 ο6- 
οαϑίοῃ ὉΥ͂ ψ οι ἢ6 ὈΘΟΟΙΠΊ6Β τη] οΥὗἨὨἁ ἘΠ6 ΒΟρΡΑΓΙΆ- 
τη. ἘἸΒΟΊΤΠΟΙΕ, ὙΘΒΚΠΟΒΆ, ΒΟΠΒ0ΔΙ1Υ, ΘΗ]ΟΥΣΩΘΏΪ, 
ὈΘοοθ ἴΠ|6 ΒΏΔΤΟΒ ΨΈΙΟΝ Ὀἱπὰ (6 ἱπβαπηοά ΠΟΙῸ ; 
θαΐ ἴῸΓ ϑϑιηβοῃ, ΠΟῪ ὈΘΟΟΣῚΘ ΟὨΪΥ͂ [86 ΟΟΟΑΒΙΟΏ [ῸΓ 
Τοπαΐπρ᾽ δι πάογ {Π6 ας ΓΒ, δη ἃ [ῸΓ τπηἀογβίδπαϊηρς 
[Π6 ῬΌΓΡΟΘΟ ἴος, Ὑ ΒΙΟΝ 6 8 δηἀονγοα ὙΠ} αἰν]ῃθ 
ΓΣλ 41} 
Απά δἱ ὑμδὺ ὑἴἰτὴθ τ) ῬὨϊ] δύυθα σ]ϑᾶ ΟΣ 

1δτ801. ὙΠῸ δαάϊτίοη οὗἨ {τ{8 ΤΟΙΔΥΚ 18 ὈΥ͂ ΠΟ 
ΤἸΠ0ΔΠ8 ΒΌΡΕΓβυοιδ. [Ὁ δοῦν εβ το ἱπάϊςαίο Ἰλ6 ὈδοΚ- 
5τουῃὰ οἵ 8}} ϑαιηϑοη β ἀθθβ. ΤῈ τροῖτο ἔδοῦ [δὶ 
180 ΡΠ] 561π68 τυ]οά, ἀστηοπδίταιθα [5Γγ861᾽8 δροβϑ. 
ἴΆΒΥ Δπἃ ρυηἰβῃπγοηῖ; [Πδ᾽ ΠΟΥ σομ παρά ἰο ΓΠ]Θ, 
γ85 ΟΥΙΘ ΠΟΘ ΟΥ̓ [6.Γ861᾽5 ῬΟΥ ΘΓ ΒΒ 688 8η6 ͵π8- 
ὈΠῚῸ ἴο τοροηῖ. [ νγαβ δεσαιιδὲ ΠΟΥ τυ ]οᾶ, δῃὰ 
βγϑθὶ νγὰϑ σψὶτποῦϊ Τοροπίδποο, ἔπαὶ ϑδΙηΒοη ἃ 
ΡΘΑΓΒ 80 ἀἰβδγοηὶ ἔγοια αἰάθοῃ δηὰ ΨΦορλτπμδῃ. 1η 
τῃ6 τηϊάβὲ οὗ [π6 ἘΔ] ΒΕΠ6 ΒΌΡΙΤΟΙΏΔΟΥ, ἢ 6 ΘηΓΟΓΒ ΟἹ 
ἢἷ8 β' ρ]ο- απάρα οοηβίοὶ ψιἢ το. Νοιπίἢ- 
βίδη!ηρ τΠ81 ΤΠ6Υ σα]οὰ ΟΥ̓ Τη68ῃ8 οἵ 15780}᾽8 ΟΥ̓ 
βῖη, ἴπο ΟὈ] οὔνο ᾿ϑομοὶ οὗ ἴπ6 ἀἰνῖπο αν δα βρί τὴς 
ΘΥῚΠΟΘΒ 1861 ἱη 6 Βοτο- ὩΔΙΏΓΟ ΟὗἨ Θ'διηβοῃ, δ᾽τηοβῖ 
δρδίηβι ἢἶ8 οὐπὶ Μ11]. 

ΧΙΝ. 1-4. 

ΒΟΜΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

[Βυβ8η: “1 νἱβὶν,᾽, δᾶ Υ8 δὴ οἱὰ ἀϊνίηθ, “παῖ 
Μδποδὴ δηὰ ἢἷ8 τὶ οουἹὰ δροδκ 80 Ἰοπα (ἢδὶ 8}} 
ΟἿ 1δβγϑϑὶ οουἹά θᾶ τμοηχ." ΒῪ ποιπίηρ 18. [Π6 
ιοδχῇ οὗ 8 "ΝΣ ΡϑΓοπῦ τοοσο ρτίθνοα {πὰπ ὉΥ͂ [Π0 
Ῥτοβρθοῖ οἵ τ80 ὑθραῦδ]ὶ γοκίηρ οὗ πὶβ οἰ ἄγθη 
ὙΠ ῬΓΟΙΆΠΘ ΟΥ̓ ΙΣΤ Ι ρἼΟτ8 ῬΑΙΙΠΘΙΒ; [ὉΓ Π6 ΚΠΟΥ͂ΡΒ 
τιδὲ ποιπηρ; 18 80 1 ΚΟΥ τὸ Ῥγοόῦο ἐπ) ατίοιιδ ἴο ΤΒ οἱ 
ΒΡ᾽ [4] ἱπίογοϑίδ, δηὰ 8076 οῦ ποιὰ ἴο ΠΟΘΙ ΓΟ ἀ- 
ἱην {τ|415. --- ΒΡ. ΒΑ, : ΑΔ8 1 θΘΟΟΙΊ68 ποῖ Οἱ] άγοη 
[0 Ὀ6 ουπασγὰ 1ἢ ὑποὶγ οΠοΐςθ, 80 ρΘΙΓΕΠ 3 ΤΠΔΥ οὶ 
6 ἴοο ῬΘΥΘΙΏΡΙΟΥΥ ἴῃ 1Ποἷγ ἀθηῖ818. [Ὁ 18 ποῖ 888 
ἴοσ οἰ] άγθη ἴο ΟΥΟΥΤΣ ῬΘΓΘΠΪΒ ἰῇ Β6.Π1πρ ΤΠΟΙΓ 
Δ ΘΟΙΟΠ 8; ΠΟΥ [ὉΓ ρΔΓΘη8 (ὙΠ6ΓΘ ἴΠ6 ἱπ ροα 6 [9 
ΔΙῸ ποὶ ΥΟΓΥ τηδίο τ] ]})} [0 οοτηα δῃοτίὶ οὗ 1 οῖγ Οἢ1]- 
ἄτγοπ, τοι ἴΠ6 Δ ΟΠ 8 81Ὸ ὁποθ 86{{|6ἀ : (ἢ6 ΟΠ 8 
8. ἀἰβονοάϊθηςθ; [86 οἴμοῦ ΤΊ ΔΥῪ Ὀ0 ΕΥΓΒΏΏΥ. -- ΤῈ. 
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ϑαπιδοη σοῖς ἀοιση ἰο Τιπιπαΐ, εοἱὰ ἀὐδ ραγοπίξ, ἰο ἐρεαΐξ «ευὐίλ, ἀὶς δγίὁ-εἶσοί. Οὴ 
ἐλ ισαν, Ὺδ τηεοῖς απά ἰδατε α ψοιῆρ ἰϊοΉ. 

Οσβμάρτεε ΧΙΝ. ὅ-9. 

ὅ Τβοη σοὶ ϑδαιηβοη [Απᾶ ϑδαιηβοη θη} ἄονη, δηὰ .ἷ8 ἔΆ Π6Γ δηὰ 818 τηοίδο, ἱκ 
Τιαπδίὰ [ΤἸπιμδί ΒΔ}, ἀηα [6 γ] σϑπγ6 0 1Π6 νἱπουαγὰβ οὗ Τιμηπαῦι [ΤΊ πϑ Δ }] 

6 δῃά 6 }ο]ά, ἃ γουπρ ᾿ΐοπ Γολγθα δραϊπβί ΐπὶ [σϑπι6 ἴο πιθοῦ πἴμι, γοϑυῖηρ). Απά 
186 ϑρίὶγιῦ οὗὁὨἨὨ 16 1,ογὰ [Φομονδῃ] οϑιῃθ ἐν ΕΝ [ϑυάἀάθη]γΥγ} ὑροπ ᾿ἶπι, ἃπα ἢ6 τϑηί 
Πὲτὰ 88 δ6 σου] ἤν σϑηΐ [88 Ο06 ΓΘ 8 8 Κὶα, δῃὰ ὧδ λδαά ποιμΐηρ' ἴῃ Ὠϊβ ᾿δπά' 

7 Ὀυὺ [484] μα (ο]ὰ ποὺ ἰδ ἔΆΓΠΘΓ ΟΥ 18 τοῖο δῦ Β6 ῃ8δα ἄἀοπθ.0 Απά ἢδ νϑῃηὶ 
ἄονῃ, ἀπὰ ἰαἸκοὰ τὶ [86 ποϊηδη ; δῃᾷ β886 ρ]θαβϑα ϑδτήβοῃ ν06]}} [νγὰ8 ῥ᾽ δδβίηρ ἰ8 

8 ἴδ6 6γθ8 οἵ ϑδιηβοῃ}]. ἀπά δῆδγ ἃ [τὴ ἢθ γοίυσηθα ἰο ἰδ δι, δπὰ δ6 ἰυγπρά 
8.5116 ἴο 866 {Πθ σΑγοϑῖβ οὗ {π6 ἸἸ0η : δῃὰ Ὀθ}ο]ά, ἐλόγ ισαβ ἃ ΒΑΓ ΟΥἩὨ ὑὕθ668 δηὰ 

9 ΒΟΙΟΥ͂ ἴῃ (Π6 ΟΘἝΓΟΆ88 ΟὗὨ ἴΠ6 Ἰἰοη. ᾿Αμπά δ6 ἴοοῖκ ἱμογϑοῦ ἰπ δἷβ Βδηαᾶβ, δπά υϑαηΐ 
οῃ [9] θδίϊηρ [88 [6 πϑηΐ], δῃὰ σᾶπιθ ἴὸ [18 ΤΆΓΟΥ δηα τηοίμοσ, ἀπὰ μ σαυθ ἰμθπι, 
δὰ {μον αἰὰ δα: θαΐ μ6 (ο]ὰ ποὲ ἔδοῖὰ [{π6αὶ ποι] ὑμδὺ ἢ δα ἰδίζθῃ (86 ΠΟΠΕΥ͂ 
ουἱΐ οὗἩ (6 ΘσΑΥολ88 οὗ [868 ]ἸἸοπ. 

ἘΧΕΘΟΕΞΤΙΟΑΣ, ΑΝῸ ὈΟΟΤΈΙΝΑΙ, 

γεν. ὅ. Απά ϑαδζώοδοσ τοῦ ἀόνγῃ, Ὑἱὰ Ὠΐδ 
ἔΑμοΣ δηα στοοῦμοσ, ἴο ΤἸΣΩΏΔΙΉΔΗ. ΤῊΘ Ῥδυθηῖ8 
Εὶνο ΑΥ; δ΄ 811} δυθηῖβ, ΠΟῪ ΠΟῪ Εγϑὶ ρΡῸ ἄονηι, 
ἢ Θαλδο, ἴο 866 ἴπ6 τηδίἄση, δηὰ δβοογίαϊη 
τηοτο δθουῦ 6Γ. ΤῊΘ ρῥιόΌροῦ οδή]οοῖ οὗ ἴπ6 ᾿ΟΓΠΟΥ 
ΔΡΡΟΑΓΒ ΠῸΤΩ νΟΓ. 7, ΠΟΘ 6 ἅτ 1ο]ὰ [Πδὺ ϑ'δῃ- 
800 “ ἑαϊκεα σῖτῃ [16 τ οτλδη, δη ἃ δῆ ρἰοαβϑὰ ἢΐπ|.᾽" 
ΗϊιΒοσίο δ δά ΟΠ]ΥῪ δεεη ἢογ (νοῦ. 1). ΗΪβ ρμδ- 
ΟΠ ὑγρὸ ἰπὶ ἴο ““ΒρΟΔΚ ΠῚ ΠΟΙ, ἰὴ ΟΥΘΣ ἴο 
οοηνίπορ Ὠἰπλβοὶ οὗὨἨ ΠΟΥ σδαγδοίου 1 δηα ἢθ ἀο- 
Κουτΐηο8 ἴοὸ ἀο δο. Οπ [9 δοςοαῃηΐῖ, ἴΠ6 βἰδιοπλθηΐ 
οὗ νοῦ. 8 8 τθροδιδά ἴῃ νϑῦ. 7: “8ῆ6 ρ]ὁδερά ἢΐπὶ 
ΠΟΥ, δἴϊου Ἔπος τ ΠΟΥ, 88 ΦΌΓΠΠΟΓΙΥ δίοΓ 
βοοίπρ ποῦ; Ὧ6 τιθγείογο ρϑγβίβὶϑ ἴῃ 8 δι ΐῖ, ἀπά 
ΔΡΡΟΙΠΙΒ [Π6 Ἐπ|6 οὗὨ [18 πηδιτίαρο. ΤΠ ἢορδ οἵ 
εἰς Ρϑιθηῖβ ἴπδὺ ἴῃ6 ψοπηδῃ, ΟΥ̓ ΒοΓ Ὑ8ηϊ οἵ ἄστοο- 
ΔΌΪΘΠ 658 πα βρίγιῦ, σου] ἀἰβοουγταρο {86 ]Γ ΟΠ, 18 
ποῖ τοδὶ! ζοά. Νὼὸ βιιοῦ απ ΒΟΘΠῚ8 ἴὸ ἢᾶνο οχ βιοα, 
80 [ἌΣ 88 δ γ18ὲ8 ΠΟῃΟΟΓΠΘ. 
Ἀπά ἃ γουπᾳ ᾿ἰο σϑτὰθ ἴο σῃϑοϑὺ τη, σοδνίμς. 

βαιηβου οηΐ το Τ πισ  Π8ῃ ἴὸ Ἰοοκ ἴοτ ἃ νἱΐο, ποῖ 
ἴο οραρο ἰῃ ἃ ἰἸοη- πη. ΤἼΘ ΘΟΠΙΡΑΓΒΟΩ οὗὨ 5 
᾿ἰοπη-ρης ἢ τῆδὲὶ οὔὗἨ Ηογοι]68 ἴῃ Νεῖιθβ, 18 4110- 

{86 δΌΡοΓγἤοϊα] δηα πῃου τς 8] ; δηὰ (Π6 ἰάοδ (παι 
δ ὙἱεῖοΥ 18 ἴὸ Ὀ6 τοχαγάρα 45 ἴΠπ6 ἤγϑθι οὗ ἔψεῖνθ 
οχρίοἱϊβ,3 δ πὸ ἰουαπάλ οι οἰἴμοῦ ἴῃ ἢ18 δρί ϊ οΥ 
.ἰδίουυ. Ὑμὸ Νοιιοδῃ Υἱοίοτυ, 88 1 ΟῸρ6 γοῖ ἴο 
ΒΙΙΟΥ ΘΙΒΟΎΒΟΙΟ, 8 ἴΠ6 Ἔχργοβδίοῃ οἵ ἃ σαυτῇ! 6 8] 

᾿Βγταθο  βπι, δηὰ 15 ἀρ σὐ τ ΠΡ ῚΥ, ἴο ἃ οεγίδίη οχιεπὶ, 
1. ΘΡΟΒ ΠΟΙ ρ]θο ἴῃ 1561. δδπιβοπ᾿ 8 οοπῆϊος τ] τἢ 
ἴδιο [Ἰοη ἰδ δῇ ᾿μοΙ ἀ Δ] ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ. [Ὁ ν)υ1ὰ8 ΠΟΙΓΒΟΥ 
186 οὐ͵οοϊ οὗὨ μὶ8β Θχροάϊοη ΟΥΡΊΠΑΙΥ, ποὺ ἀϊὰ ἰξ 
ςοπλο ἴο ὃ6 18 φοπῖταὶ ροΐης οὗὨ ἰπαιτοτοβὲ δήογυπαγαβ. ἰϑὅδπι. χ. 6, εἴα. ἢ 

Ρεπά ἃ ᾿}||6 ροτοη οἵ ἰτ ἴῃ ἃ Πρ ΘΠΟΟσΉ ἰοῦ 
σι 84 Ἰίοη. ϑδιγβοη 18 ποὶ οἰ τὰ τ 1 Κὸ [δ 
ἢο]ὰ ἰπ8ὲ ἸΙοη8 δηὰ [ὈΧοβ, --- [ῃδὶ ποιυ]ὰ ΠΟΤ 
Βαανα γίγοῃ Ὠἷπὶ ἃ ΠδΙῚΘ ἴῃ [06 ὨἰΒβίουυ οΟΥἁ [5186] ; 
Ὀπῦ 18 ΔΙΣΤΘΠσ.ἢ δπα ἀΟΧΙΒΥΠΥ ΘΓῸ ἢ δουρὶ (0 
ΘΠΔΌΪῈ ἢἷπὶ ἢ0 τ 6 τπ|886 οὗὨ ούὐθῃ [Ἰο0η8 δὰ (Όχϑα, 
ἀοδὰ οΥΓ αἰϊνθ, 88 σρϑδῃβ οὗ ἢΐ8 δ) οοηβίει. 
δε ἢ δῖ8 ΟΧΡ]ΟΙ 8, ΟἹΪΥ ἴ86 Ὀ᾽ονθ ἃγὸ χϑοκοπαὶ, 
νι οἢ ἣδ ᾿ηδιονοα οὐ ἴπ6 ΡῊΣ 3168, --- ποῖ ἴδ ο6- 
σΔΒΙΟΠ 8] 168} ὙΠΙΟἢ ἢ οι ρ]ὀγοὰ ἰπ ἐποὶγ (6 ἐν- 
ΟΥ. ΑΒ }1π||6 858 Ἰλανὶ ἀ᾽ 5 τογαὶ γοσδῦοδ ΜἘὄἁ8δ 
ἴῃ [86 ὈΔι1168 οὗἁὨ [ἷ5 Βῃορῃογὰ ἀδγβ τι "008 δηὰ 
Ὀ6ατβ, 80 ᾿τ|6 νγα8 Θδυ 80} 8 ἀοα ΕΥ̓͂ 88 ἃ ΠΕΙῸ [86 
ουϊρτοντῃ οὗἉ 8 ΥἱούογΥ οὐδ 16 οῃ ὙΒΟΤῚ δὲ 
ἀἰά ποὺ βθοκ, Ὀπὸ Ὑ8Ο ααϊθ Ὀποχρθοῖθ  Υ 
οὔΐϊ δραϊηβϑῦ μα. Ηο μεά Ἰοῖ 8 ρθη! 8 11{1|6 
Βρδ6θ, δῃἃ τ ΘῺ ὭΘΑΣ [86 νἱπα ἢ1118 οὗὁ ΤΊπιΠΔ ΒΔ Ὰ 
᾿ιδὰ δπιοτοὰ ἰηΐο ἃ ὙΠ ᾺΘτπθα8 δκίγηρ [80 τορὰ, 
γῃθὰ 16 ΤΟ ΒΕΓ ΓΗ θα Ὡροπ Ὠἷπι. 

γογ. 6. Απὰ [πὸ Βυίνιϊ οὔ ΦοΟΥῈ σασθ ὩΡΟΏ 

πίω, ΓΙ ΓΦ ΓΙῚ, ΤῊΘ ΡΘου 18 ἴοτοθ οἵ ΓΙῸΣ 
18, τ1δὖ ᾿ξ ΟΧΡΓΘΒ865 [ἢ6 ἐογι παῖδ οδδ οὗ δὴ ΟὐδΌΓ- 
ΓΘΏΟΘ, 118 Ὠδρροπίπρ 7ιδὲ δὲ 1Π6 τίρῃις πιο. [π πε 
ΨΟΓΥ͂ τλοιηθηϊ οὗἩ πορὰ, 186 “ϑριγὶς οἵ Φεδονδὰ 
ΟΒΠ|6 ὌΡΟΏ ἢ, [Ι͂ἢ ὅγε ἢ ὙΓΠΟΤῸ ἐδ ΕΧ- 
ΡΓεβϑίοῃ “βδρίτίς οὗἩ Φοδβουδὴ " ὁσεῦγϑ (εἰ. ἐϊ. 10; 
ΥἹἱ. 84; χὶ, 29; χΙ!. 25, δπά μθτθ), τὸ ΟἸιδ δε 
[τ β]δίοη τοπάθτβ ἰδ “ βρίτίς οὐ Ὠεγοίς βισεηφῖα" 
ἰβρρνώ ἴον ἀοὰ 4180 18 ἃ Οόδου, α Ηεστο, διὰ 
τὴ6 ᾿ΥΔΠβἰδίου ὙΓ5Π6Β ἰῃ {Ππ|Ὶ8 ὙΔΥ ἴο ἀϊδπηρουὶ 
δούπθοη [86 Βρί τὶς Οὗ ὈΓΟΡΏΘΟΥ, [86 δρὶὰϊ οἵ ἀϊνίηθ 
δρεεοὶ, ἩἘΠΪΟΝ τα5 8150 ἃ βρίὶτι! οἵ ὅοα (εἶ 6. 4., ἴδ 
Ταῦσαπι οα Νε. χχὶν. 3-- χχυῖ. 11, δηὰ δ[90 1 

ΠΡ), ἀὐὰ τῆο τρί τς οἵ 
ΤῊ οἰ ἰοἢ ἀϊβδγοπος Ὀούσγοοπ [6 {Ὑπὸ ΒΌΟΤΙ68 1168 ἰπ' μογοῖς αοζξίοπ. Βαϊ τὴ οΥρίηΔ], γοσν ἡπι5Ε]γ, ΠΑ κοΘ 
16 ΤΟΙ} γ ἀϊβοτοηϊ νοσδεουϑ οὐ [86 Πογοοβ : Ηογ- [πὸ ἀἰδιϊποίίοπ ; ἕου ἴῃ τῆ υἱὸν οἵ ἀϊνίηα ἀοοίτηθ 
σαΐε8 πυτέϑεϊαβ αὐτὰ Ὀαδβίβ, ΘΟπαπογβΒ (6 ΒΟΒΟΙΕΥ 811} τ[ὰδὲ τλδὴ ἄοοβ ἰδ τείδιτοᾶ τὺ 1μ6 ϑρί γι ὑϑοῦτοῦ. 
ὙἸο, δοοοτήϊηρ ἴο 1η6 Ηδ]]οπὶς σηγιῖ, ἱπῆθγοβ ἴῃ : Νοιμίηρ, δυσοοοὰβ πιϊθοῦς ἀοὰ. ϑδιηδοὴ ποοὰβ 
Ναΐοτο ; Βα ϑ00 ἴθ ἃ ΘΟΠ ΌΘΓΟΥ ΟΥ̓ ΘΠ, ἃ πδίϊοημαὶ 
ἮΘΙῸ ὙΠῸ {{ΠὈἸΠῚ ΡΒ ΟΥΘΥ [86 ΘηΘΠλΐ68 οὗ ἢΐ8 ῬΡΘΟΡ]Θ 
δηὰ {ποῦ (διε, ἃ σπδιιρίοι οὗὁὨ ἰγοοάομ,, ὙΠ 086 
δΊΓΕΏΡΤΗ 18. 80 ρτοδὶ {πδ΄ [6 ὁδῃ Ὑ6}} δῇἴοτά ἴο 6χ- 

1Πδ0 ΤΊΟΓᾺ] 8:1 ΤΟ ρ ἢ τ ἰς ἢ ἀοο8 ποῖ ἴἕδασ 6 Ποη. 
ΤῊ τηῖρῃϊ, ποῖ οὗὨ ἷ8. δύτωϑ, ὑπαὶ οὗὨ ἢϊ8 δβουϊ, τηδϑ 
οὔ τὸ ἤγβι ππρογίδηοθ. ἘῸΓ ΤῸ Ὁ8 υπάογίακ- 
ἴησθ, ΠΟΙῸ 16 ηοϑὰ οἵἁ ἀϊνὶπο ἰῃδρί ταϊῖίοπβ. Ηβῆςθ, 

1 Οἵ Αϑασθδζοὶ ἐπ ἰοεμηι. ἸὙὈθ οἴδηδο οὔ δῃοῃ πρδᾶῦ-  ΟἵὁὨ ὕδης, Βαρείενιμε Ῥγοςξεϊψεογν, ὃ 28; Μουδοθου, Νοα. 
τίακοδ, (Π6 ἰδίου 298, τὶ τοΐοσθηοθ ἴο βασυδοῦ δηᾶ 8010. Τεςῖ, ἐπὶ Ταίνι., Ὁ. 268. 
τοῦ; δουκῃϊ ἴο δυοϊὰ ὈΥΓ δεδυυλης ἔπδὶ (06 ποαίμουι Ὠδὰ 
οδυδοά ἰποὶν ποθὴ ἰο Ὀθ σομγογίθαὰ το ἐδ ἰζ6 σε] βίου. 

8 Τὶς [66 ᾿δΔ8 Ὀδθῆ δεῖ ἔογίδ Υἱὲ ρϑοΐδὶ Ρἰδηκί γ ΕΥ͂ 
Βογίδδευ, διὰ ἰδ δὲ] Υ διὰ ΔΌΪ οοκαυαιθὰ Ὁγ Καὶ!. 



ΓΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΙΝ. 5-9. 

ἴ8ο διἴῖδοκ οἵ ϑαπιβοι οἢ 86 Ἰοη 18 Βοτο δβογ δοὰ 
ἴο δὴ ᾿πηρηΪβ6 οὗἩ τὰ ϑρίπι οὗ αοά, 48 τ 8}} 85 
δερΒι δ᾽ 8 τοβοϊυτίοι ἴο . δίίδοκ Απιπιοῦ ἰῃ Ϊδ 
Ὁ ΦΟΘΏΙΥ (οἷ. χὶ. 29). Απά ἴξ ἰδ ἴο "6 ἤιγΊΒοΓ 
πωτοᾶ, τΠαἴ 10 ΘΥ̓ΟΓῪ σΆ86 ἴπ6 ἜΧριοββίοη ᾽8, ποὺ [ἢ 6 
δρῖγιε οὗὁἩἉ ΕἸοδῖτι, δῦ της ϑρίτιι οἵ δε ουδὰ ; ἴον ἰΐ 
ὙὍΔ8 δ οὐ Ὑἢοπὶ ἴβγϑθὶ νγ83 ἴο δοὶϊονθ, δηα ἔγοῦὰ 
ΓΠΟΠΊ, [ῸΓ [15 Οὐ ΑΙΟΥΥ δηὰ ἴῃ δβα]νϑίίοη οὗ 
15τδ}], ργοοοοάθά τπὸ ρονοῦ σβίοἢ ϑϑιηθοη ροβ- 
ϑεβδοὰ ΒρΆΙηδὲ [ῃ6 ΘΠΟΠ 68 ὙΠῸ ΚΗΘῊ ποῖ Ψ6Πο- 

Αμὰ Βο τοὺ ἰτο. [Ὁ γδ8 4 (ογγὶ Ὁ]6 θη ἐμαὶ 

Πδ1η ἴ0 πιϑεῖ Ὠΐπι: 4 92), 8 Τούτη Θβρδοί δ! νυ πβρὰ 
ὙῈΠ 1116 Ταρδοὶοῦβ ἀπά Ὀ]ΟΟ ἰγϑὶγ πααγα οὔ 
180 Ἰἴρῃ 16 ἴο ὕ6 ἱπάϊςαιβά,. Βοςσβατὶ Ἔχρίδὶπϑ τ} 6 

ΘΟ ΡΟΌ Πα ΠΒΠῚΘ ΓΝ ὝῸΞ τον ΒεδΌ ΛΥ Ὁγ 

Ἰηο8η8 οἵ 99) 3, Θαρθοίδ!]γ ἤθγο, πθογο ἐλ 
βογοθῃθδ8 οὗἩ ἴΠ6 Ἰΐοῃ ἰδ ορροθοὰ ἴο (ἢ τγβαὶκθϑο 
οἵ 6 λοοάμε, κὶὰ οὗὁὨ ἔδ6 ροδίδβ. νῸΨ '6 Θαυϊνα!εηὶ 
ἴο σχίζω, ἴο τεῃὰ δβυπάθσ. Αβ [86 Ἰΐοπ οοῖηεβ 
ΤΌΔΕ τουασὰβ εἶμι, ϑδιηβοη αὐγαὶ ἢ ΐπὶ, δοῖζοβ 
πε, δη τοπᾶς δἷ8 ᾽ατὴ8 δϑυῃάθγ. Απὰ τπἷν Βα ἀϊά 
88 ΘΆΘΠΥ 85 1 10 ὙΕΓΟ ἃ Κιἀ οὗὨ τ6 γμοδίβ. Εν τὴ8 
ΤΕΤΊΆΓΚ, “88 ΟἿ6 ΓΕ Π18 ἃ Κιἀ,᾽" ἀ068 ποῖ ἱπηρὶγ δὶ 
δ τγὰ5 ΟὈΒΙΟΙΠΑΓΥ ΔΙ ΑΥΒ ἴο γοηά Κιἀβ ἴῃ τη 8 τηδη- 
ΠΟΥ, Ὀὰϊ 5ΙΠΡΙΥ͂ Ππιοδπ8 δὲ ἃ κ'ἀ οου!ὰ ποῖ πᾶνα 

ΤΊΟΓΟ δα 51} 5 ΟΥ̓ΘΓΟΟΤΏΘ [Π4} [Π|8 ρμοννοτγίαϊ ΠΙοη 
Ὑ85. Ασοογαϊῃρ ἴο βοῖηδ δποίθῃϊ βἰδιεπηοηῖθ, Ηοτ- 
ου]65 σδβοκοά (ὴ6 Νοπηθαη ἰΐοπ ἴῃ ἰδ ΔΓΙῚ5: δηὰ ἰΐ 
ἰδ ἀπάου ὈγθαΪν ἢ τοίδγθμοο ἴῸ {18 τπδὲ Φόβορῆυϑ 
δΔΥ5 οὗἨ ὅδὅδιμεοῃ δΪ50, [πδὲ ἢ βίγαπρ!οα (ἄγχει) ἴἢ6 
Ἰηοηδῖογ. ΔΛοοογάϊΐηρ ἴὸ ἃ ΕὙΘΏΘἢ Τοιηδηοο, [ναΐη, 
16 τοτηδητῖς ποτὸ οὗἩ ἴ86 ποιπὰ ΤαὉ]6, ἀογίνοα 
ἢΐδ8 ορίτποι, “ Κηΐρῆς οὗὨ τι6 Τΐοη,᾽ ἔγοπι {6 ἰδεῖ 
(δι 5810Υ ὁ ἰοὴν δίγιρ, θ ἢ6 ἢδά ομοκοὰ α Ἰίοῃ : 
“ἢ ρτίϑι 1οηΐδη ρδγηι ἴα ζοῦσ6 48 ροΐῃζ.. .... δἷἱ 
|᾿ ἐδίγαηρ δ." ΟἿ. ΗοΙ]απά, Ολγείίθη. ὧδ Ττογεδ, Ῥ. 
161. 

Απᾶ Ἠ6 πδᾶ ποίησ ἢ δία μΒαηᾶ. Ηδ δὰ 
βοπα ἰογιῆ ἴοὸ Ἰοοκ ἴοτ ἃ πνίΐο, ποὶ Θχρεοίίηρ 8 
ὕα:|16. 1 Βούγονοσ, ᾿ς Ὀ6 ὨΘνο ΓΒ 61688 δυγρσγίβιην 
ἴμδὲ ἃ γοῦπηρ τπηδῃ {Π͵ὸ ϑδηβοῃ οδυγίεὰ ΩῸ ὙΘΘΡΟΏΒ, 
ΜΘ ΔΙῸ ἴο Σεὲκ ίου ἴῃ6 γϑᾶδβοῃ οἵ ἔξ ἰπ το ἀοχηῖπδ- 
ἴοῃ οὗὨ 186 ῬὨΠΙ ποθ. ὙΏοθο ἐγγϑηΐβ βυ εγοα η0 
ὙΓΔΡΟΠΒ πη ἰῃ6 Πδη6ἪΑ οὗἩ [06 οοπαπογοί, διηά ΠΒίη- 
ἀογεὰ ἀπά ργο θ᾽ δά {π6 ἱπιγτοάποίοη οὗ τποπὶ ἀπά 
[86 τας ἴῃ (ποῖ (οἶ 1 ϑ4πη). χὶϊ!. 20). ΤῈ 808- 
ἰεΐοιι οὗὨἨὨἁ [86 ΘΏΘΙΑΥ μδὰ ἰοαπά τηδιῖοῦ ἐπουρὴ ἴοΥ 

118 ΟΧΟΓοΐβ6, ἢ γοῦπηρ τπθη [ἴκὸ βαπιβοῦ ἢδαὰ ΘΠ 
διτηοὰ ἱπίο τῃοῖγ οἰτἶἰ658. Βυῖ ὄνθὴ ψἱτπου Δττη8, 
1.6 Πογοὶς βισθηρίῃ οὗ βδιηβοη δου ουυ  ΠΈΓα ΘΥἿΠΟΟ5 
ἰδ !; [ῸΓ ποῖ ἴτοη, θαΐ {π6 βρίγίτ, χῖνοβ νἱοίοτυ. 
Ῥαυβδηΐδϑ (νὶ. 5) 16}18 οὐ Ῥοϊγάδπιϑβ, ἃ ἤθῖῸ οὗ 
δεοῖι58α ἴῃ ΕἸ18, πὸ Ἰνοὰ δῦουν 400 Β. σ., τπαῖ 
ἢ ΟΥ̓ΔΤΈΔΙΙΘ ἃ ρτεδῖ δηά βίτοης ἴοῃ ου ΟἸγτηραδ, 
σπου ἃ ΤΌ ΔΡΟῚ οὗ δὴν Κἰίηα. 
Απμᾶ ὨΘ6 ἰο]ἃ ποῖ ἷα ζαῦμον ΟΥ Ηΐκ τ Οὗ ΠΟ» 

ὙΠ: Βὸ δᾶ ἄομϑο. [ζ ἰβ σογίδί ΠΥ ἱπβίτυςείνο ἴο 
ἱπδττιϊθ ἃ σΟΠΙρΑΓβοη Ὀδίνγθθ ϑϑιηβοη δηὰ [Π6 
ΠΕΙΠΟΤΌΠΒ 10 -ΟΟὨ]ΠΘΓῸΓΒ ΟΥ̓ ἰβίονυ δηὰ ἰγαάϊτίοη. 
ἘῸΓ Ὁ ΤΟΥ͂Θ 818 ΑΙΠΠΒΟἢ 8 ζ.͵ΤΌΔΙΏε8Β5 οὗ βου] ἰῃ 8 
Ἰηοϑῖ δἰ πιἤσδης γῶγ. Τὸ Πΐπι, Ε{16 Υἱοίουσυ οὐ 
16 Ἰίοῃ 16 ῬγοΟ ΒΟΥ ποί ὁπ6 οὗὨἉ {π6 ἵννεῖνο ἰδθοτα 
ν 816}, ἴῃ τῃ6 ΠΟγαοΐθδῃ ταγίῃυϑ 18 ρ᾽οτ θὰ ΌΥ ἴτὰ- 
αἰτίοπ δηά δα. [16 γθᾶγβ Π0 ᾿ἰο ἢ 8 βκίῃ ἴῃ σοηβεο- 
πες οὔτ. Ηδ πιδκεβ δοὸ 1{π||6 δάο δρουΐ 1, (παῖ 
[ὸ ἀο68 ποῖ ουθῇῃ ἱπίοστω ᾿18 ραγθηῖβ οὗ ἴῦ, τΟδΆ ΡΥ 
ἴῃ ΟΥ̓ΟΓ ποῖ ἴο βίαγ 6 πθῖὰ δ τὴ ἐἴσηνμὲ οὗ τὴο 
ἀδῆροῦ ἴοὸ ὙΒΟΝ 6 Πᾶ8 Ὀδθῃ Ὄχροθθά. ΕῸΓ, δἱ 
1μδῦ τἶπτα, Βὸ οουἹὰ ποῖ γοῖ πᾶν τπουρῆϊ οἵἉ δ 
δ θθοαυθηϊξ Δ ΠΟΙ] σοποοῖῖ. ΤΈΏΘΓΟ ἰ5 ποι ΐηρ ὑπ- 

᾿ . 
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904] ἀὐὔους 8. ΔΡ ΠΟΘ δηά (ΘΠΊΘΆΠΟΥ, ἢ ΘΏ 
᾿ι6 ἀραίη ονογίδκοβ ἴθ. Ηδ δα δὲ18. ΠΟΙ ΓΠΘΓ 6Χ- 
οἰτοπηθης ΠῸΡ πποομηπιοῦ εἰδίοη. 6 ἀἰνίπο ἐρί τίν 
{π8ὲ Βα θογοα ἴπ Ὠἶπλ 1148 δὲ ὈΘΟΠ δεῖν; δῖ 
ἴμ6 ἀφο πὸ ρμεγίοττηδα ὑπάογ 118 ἔτ ρα]β6 ἀρρϑαγοὰ 
10 Βἷπι, δ8 στϑαᾶῖ ἀθθάὰβ ἰγαυβ (0 ἴο ργτεδῖ βοιι}8, ἴο 
αν ποι ιίηρς οἵ ἃ δυγρυγίβίηρ οδαγαοῖογ δδουῦς ἱϊ, 
Ὀαῖ ἴο ὕ6 μα θυν ον Ὠδίαγαὶ. ΟἸΠΟΣΒ ΔΓῸ ἱπιργοβδοὰ 
ἴ0 δδῦοῃδῃτηθηΐ ὈὉῪ δι ἴο 8.0 ἢ} ΡΟΥΒΟδ δῇ δὲ 
ὨΔίθΓΑΙ 116 πἰίογαποο. δὶ νν6 68}} ροη Δ], 
γΠδὶ ἴῃ ϑϑηβου ΒΡΡΟΔΙΒ δδ ἴΠπῸ τϑϑυ]ῖ οὗ ἀϊνὶηθ 
ΘΟὨΘΟΘΟΓΑΙοΠ, οδηηοί οχλὶδὶς [801 το ὑὈοδυτϊὶὲ- 
ἔα} γ. [τ ἰδ τπ6 ἴ}] 688 οὗ βρίγι: δῃά βίγοηρτῃ ἰἢ 
ἴὭΘ6, Ουϊ οὗ Ὑδίοἢ οχροὶς ἀπά πϑγοΐβπη ον 88 
ϑίτοθπιβ ΠΟῪ ἔτοπὶ {Π|61Γ δοιγοοδ. Τὸ [18 νῸΓ 
ἀδΥ, ἴδ 8. ΟἾΪΥ δβῃ}4}} δβρὶ γί 18, δ᾽ υοὶϊδ οὔϊοιι ἷπ τῆϊς 
Ὀοοκθ, ψῆῸ νϑίοῃ Κ μυβοηβ ονοῦ δδοῦ [1π|Ἂ 
1βοῦρηῦ τπδὲ ὀσουγβ ἴο τἤοπι, ἔδαυίηρ το ἰοϑο [6 
ΠΑΪΓΓῸΓΡ ἴῃ ὙΠ ἢ ΤΠΘΥ 866 1πετηβοῖνοβ γοβοοίοά, δηὰ 
[Π6 Ἰοη-5 Κη 1} τ Βίοἢ ῥτοργ θιουβΐρ ἱπνοβῖϑ 
ἴπ6πι. ΟΥ̓ Βιαπηδοη 8 νἱοοτΥ ποιίμίης δα ον ον Ὀ66η 
Ποατ, 84 ἐξ ἠοῖ ζιγηϊεβοὰ πἶπὶ ΠῚ [ἢ 6 ΠιοΔῊΚ 
ἴου ἱπάυ!ρῖπρς ἰῃ 8 πδίϊοπαὶ γα ΠΟΥ δραϊποὶ (ἢ 
ῬὨΠΠΒ11Π68. 
ὙΒδΐ βι.0)οοδ οὗ οβίοπίατοη [666 οΟπῆϊοῖ8 τ ἢ 

Ἰίοῃϑ πᾶν δνοσυνθογα ὕθοη. ΝΕΙΒοῦ ἴπ6 ρστεδὲ 
Μαοοάοηίδη ποῦ 6 Βοιηδη Επιροτογι, οου]ὰ «ϊ8- 

Ὧ80 ψῈΠἢ τπππὶ. Απ Αἰοχδηάγλπ ροοῖ ργοουγοά 
ὋΓ ὨΪπιβ6} ἃ "Π6 Ἰοπρ ρεπβίοι ἔγοπι 1Π6 Ἐπιροτοῦ 
Ηδάτίβδη, Ὁ Ἀπα τ ας μία ἃ Πονοτίησ Ἰοι18 Βργυης 
ἔγοπῃ ἴῃς Ὀϊοοὰ οΥ̓͂ ἃ Ἰίΐοη νοι ἴμ6 ΕἸροτοῦ μδᾶ 
βἰαίη. (Μογο ἀδβηΐϊϊο Γοίδιθησοβ ἴὸ {Π18 ἀπά (0]- 
ἰονίης Ραββαροβ, 88 αἶδὸ αἀἰδοιβ8οη8 οΥὗὨ τῆθηι, νν}}]} 
06 οοηίαϊποα ἴῃ τὴν ἤΠίογοζοίσοη. ΟἿ ΟΥ πηβιογίαϊὶ, 
Ὀοΐηρ δἰγοδάν ἰοππὰ ἱπ Βοοϊιαγὶ ἀπά (ἢ οἰογ οοπι- 
ΤΠ ΘὨΑΟΙΒ (οἴ, ΘΟΓΑΓΙ8 ααὐ ἰοσαμπι), ΤῊΏΔΥ δῖα δῸ 
ΡῬαϑδοα ονοι.) Τῇ οχίγαναραηοσο οὗ [Π6 ἰαῖον τυτῖῦ- 
ΟΓΒ ΟὗἨ Γοιδηοα, ὈοΟΪΝ δαβίογῃ δηδ Ὑγοδίογῃ, ΔΒ ΠῸ 
Ἰοηρδν Τοοπίθηϊ τ ΘΟΠΙΠΙΟΝ ΠΟ, -Θ ΘΟ ΙΘΓΒ [ῸΓ 
{ΠΕΣ Γ Ποοθβ. ΤῈθ Ασδθίδῃ ΑὨΐδΡ ΘΟΠΠΈΘΓΒ ἃ Ἰίοη 
ΔΙΙΠου ἢ [Π6 ΠΟΓΟ᾿ Β ἴδοϊ τὸ ἰοϊἰσθὰ. Ἐον Ετιπίοπὶ 
δηὰ ΥΥ ΟἸΪοϊο ς ἢ ΒΌ0 ἢ ἜΧΡΙΟἾ 8 ἀγὸ ρμογίουτηοα ον 
ὈΥ τῃοὶγ Ὠογβοβ. [Ὁ Ψγδ8 ΟΠΙΥ͂ ποθὴ ἴἢ6 οτιβδ 65 
Ρυΐϊ 186 Κη δρί τς ἴὸ ἴΠ6 ἴοβὲ 'π ἴΠπῸ Ἰαπὰ οὗ 
ἴπ6 ᾿ου, {πδῖ ΕΠΙΓΟΡΟΔἢ8 οχρογοπορα τπ6 ἢ βἴουςα] 
ΤΟΥΤῚ Ὀ]Θ 688 οὗ βῦσῃ οομβὶεῖβ. Απά ἔον οὗ {πεὸπὶ 
δὰ [6 δίγοηρὶὴῃ δηὰ γοβοϊ το η6 88 οὐὗἩἨ Οοάξτογ οἔ 
Βουΐ!]!οπ, το δοοα ἢ8 στουπά διγαὶ π8᾽ ἃ ὈθαΓ, οὗ 
οὗ τ6 ὈοΪά δηᾶ ρμονοσία] Ὑ ΊΟΚαῦ νὸπ ΘΟ νγαῦοη, 
ὙΠΟ, ΠΟΔΥ Φόρρα, Κἰ]]ο ἃ ρτοδὶ ᾿οη ἢ τῃ6 εὐνοτὰ 
ἴῃ πἰ8 αηᾶ (ΑἸθοτὶ Ααιυοηβίβ, νυἱῖ. 70; ὙΠ ΚΟ, 
Οεεοῖ. ἀεν Κτειστῶσε, ᾿ϊ. 109). Υοῖ τῆοβ6. πηθῇ 
ΔΥῸ ποῦ ΤὨΥΤμ8, ὈσσΆ 186 800} ἀ66 48 ἀΓΟ Δδογδοα ἴὸ 
τποπὶ; ποῦ ἀο νγῈὸ βυδροοῖ ΟὨΪΥ ταν ΐς 4] θα 068 ἴῃ 
[86 βίογί6β {πδ΄ ατὸ ἰοϊὰ οὗὨ [ἢ 68}. 
ΤΏ ἀεεά οὗὨ ϑδιγβοη 18 ὀὁχοςυϊοα τ ἢ δὰς ἢ 6456 

δηὰ ἔγοοάοπι, δηὰ γοργοβοηϊοα ἱτἢ 8 ἢ Β᾽ ΠΡ] ]ς ΠΥ 
δηὰ παίιυιγα πθθδ, τὶ 1 τῆ0 παυγϑῦνο ὍΟΓΟ ποῖ 
᾿διογίςδὶ, ἰδ νου ὰ ὃ ἴπὰ ἴ016 ἴο δοοοιηῖ ἴον 115 
οΥὔψίη. Απὰά γαῖ, δοοογάϊης ἴο0 βοιηο, 1ΐ 8 8 τι γτ}- 
ἰκὰϊ τοδοιείδῃ οἴ τπ6 Ἰοροπὰ οοποογηΐηρ Ηοτγοα]ς8. 
ΤΊ τηοοτίοβ οὔ {π686 ΟΥ̓ ἶςδ μᾶνθ {ΠΟῚΓ [Ἀ]86 Ὀδ 515 
ἰη 186 Ηδ]]οπἰ δεῖς οπο- δἰἀθά ηθ88 Ὁ τ οἰ τΠ6 το - 
οπ, δοοογάϊηρ ἴο τς ἢ [86 τα τῇ πιιδὶ τεσεῖνϑ [18 
ΒΥΤΩΌΟΪ8 ἴγοπὶ παίαγο δηὰ ἢιἰβίογυ, 18 οἴθῃ αυΐῦθ 
Γονοσβοά, 80 δαὶ [εἰϑιοτῖο 8} [1{6- Ὁ ΊΘΓΘΠΟΘ8. ΓΟ αὖ 
τοππδιοα ἱπῖο ἰάο88 δπὰ τὰν τ 08] Ραμ πἰβδίθθ. [Κι 18 
88 ΘΑΒΥ͂ ἴ0 ΒΏΟΥ (Πδὺ ΘΥΘΥΥ͂ ΠΙΟΠ-ΠΟΠΑ ΘΙΌΥ, ἀἄοννῃ ἴῸ 
ἀότατὰ οὗ οἷν οὐπ ἀδγ8, --- γε, [δὶ 81} πιϑηδρ- 
οΥοΒ ἴὸ [Π6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ ποι ΠϑιΔηαίηρ, [Π6 Ἰΐοῃ 
ΗΪΠΙ56ΗἾ πηιϑὲ 6 ἀφοϊαγοα τ γ τ}. 8], 88 1δ 18 ἴο ῬΤῸνΘ 
(παῖ β'δπηβοη ΒΒ ΘΠΟΟΙΠΙΟΥ ψ]ἢ ἃ Ἰΐοπ, ἱπ ἃ τγορίοῃ 
ὙὙΠΟΓΟ ἴΠῸ δῃΐπη8] νν88 ἴΠ6η ἰηάϊρϑηοιβ, τοϊαιθά 
τιποῦς τ[Π6 1Ιθ681 Δρργοδςοῖ ἴ0 οοἰρητδοπ, δῃα ροΣ- 
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ἰυππηοὰ ἰπ τ6 μτεδίηοββ οὔ δ πη δδδυτηΐπρ Βρ  τὶϊ, 
σΑπποῖ 6 ΒΙβιοτγίοα]. 

γον. 8. Απὰ δῇδσ δ ἰὴ 86 στοΐζυσῃϑᾶ. Τῆς 
ἰκτγοῖθαὶ δὰ ἴβκοπ μϊαος, τη6 ψοααΐηρ νᾶ ἴὸ Ὧ]- 
Ἰονν.. ϑδαπιθοη δηὰ ἢἷ86 μαγθηῖϑ ἀδεοοηἀοὰ [ἢ6 5816 
τοι δραῖη. Αβ {Π6 ἤέόγὼ σὰ ΠΊΘ ἴῸ {ΠπῸ δβροῦ ΠΟΤΕ 
ΟἿ {Π6ῚΓ τοοθηῖ ἸοῦτΠΟΥ πα τυγπρὰ ΟΥ̓ ἴτοπῃι [ἢ 
τοι, απὰ παὰ {πὸ δἀνθητυγο τ ἔδο ᾿ΐοπ, [Π6 ἴη- 

ΤῊΗΒ ΒΟΟΚ ΟΕ 0Γ00Ε5. 

δοοογαάϊηρ ἴὸ ΤῊΥ͂ ΥἹΟΥ͂, ΠᾺ5 ποιμἰηρ ἴο ἀο οἑτίνοτ 
ὙΠ ἃ βρη βοδήοη “ ἴο τγοδά,᾿" οὐ σὰ τη6 θα 
ΟΥ̓͂ “ δεἰχίηρ,᾽ “πιδκίηρ ΟἿ Θ᾽ Β 861 πηδδίοσ οὗ; "ἢ Ὁ 
[88 ῬΓΟΒεγυϑα 118 ΟΥ̓ΡΊΠΆΙ πηρδηΐηρ ἱπ 1Π6 ἰβῖἴγ 
“δι ἰἴπσιι οἵ ἴῃς Μιδῆπα δὰ Ταϊτυυά, πότ ἰτ 
ὈΘΑΓΒ [86 δ᾽ σηὶοδιίοη “10 ἄτανν ουΐ,᾿" 29 ὑτεδκὶ ἰ5 
ἀγᾶνπ ουἱϊ οὗἩ ἴῃ6 ονθῆ. Τὰ ΘΧΑΙΊρ]68 ρίνοη ὃν 
Βυχιοτσῆδ διὸ θοιτονοὰ ἔγοτα τῃ6 ἊΑγιμ οἵ Βὲ. Ναὰ- 

εἰάπρ οᾶπὶς ρα ἱπῖο 8 πηϊηά, δηὰ δ τυσπο, τἢδη (172 α), ὙΠΟΓΘ (ΠΟΥ ΠΏΔΥ Ὀδ Ὀσυπὰ 511}} πιοτὸ 
δὶ ΟΠΟΘ ΠΊΟΓΌ, ἱπ ΟΓΘΓ ἴ0 806 ψῆδὲ δὰ Ὀδθοοπια 
οἵ τῆς ἀοδὲ) ᾿ίοη. Τεη Βα Ὀπηα τ δὲ ἃ βυγαῖτη οἵ 
ὑθθ8 Δα βΒοι([6ἀ {Ποτηδοῖνοβ ἰῃ ἀμ δβἰκοϊοίοη οὗἉ τὴς 
Ὀοαβῖ. 
ΤΏ βδυτω οὗ [668 8 β χη ΠΟΑΠΕΥ Βρόκοη οὗἉ 88 

(ῃς ὈΘΞ ΓΞ, (τὸ σοπρτοχαίίοη οὗ ὕθο8. Οοαι- 

πιοηϊν, ΤΥΤ ἀοείχπαῖοβ [ἢ οοπατερδίοη οὗ ἔΠ6 
5γβθ 8} ῬΘΟΡΪΘ, 85 τορα]αῦθα ὮὈγ ἴ86 αν. [ὲ 18 
ΟΠΪΥ οἡ δεοοοιῃῖ οὗ 118 ννοηάογῆι] δθοοΐδ] οτρ ἢ ΪΖδ- 
τἴοη τῆι ἃ δδυιῃ οὗ ὕδοβ, Ὀι1 πὸ οἵδον γαῖα 
πε τἀ 6,3 τγ88 ἀοηουϑα ὃγ [ἢ6 βαιηο ἢδιης.52 Ηοσχα- 

ΠΠ|ο, ἴὰ Π΄ῖ8 σοτγῖς οὐ Ηΐθγυρ  γρμῖοβ (110. ἱ. 62), 
ἸΠΊΌΓΠΙΒ 5 [Πδὺ γγἤθῃ {16 ΕΡΥΡΔΠθ ϊβηῃθα τὸ ῥ]ς- 
ἴαγο τῃ6 ἰάθα οὗὨ δ ροορίο οὗ ἰδνν (πειθήνιον λαδν), 
{ΠΟΥ ἀϊὰ ἱξ Ὀγ {π6 ἤἥχαυτε οὗἁὨ δ΄ Ὀ66. ες 

ΤΠΟ βκοϊθίοπ οὗ (με Ἰίοη δὰ δθθῃ ΠΟΓΟΒΕΊΙΥ 
ἀτοὰ ὡρ ὉΥ 86 Ππεδῖ, ἴοῦ Ὑυ οἷ ῬΓΌΘΘΒ8, 88 - 
ἸΠΔΠῚ ὁ ἸΟΠΡ 830 ΓΕΑ Κα, δΟΆγο ον ὑνγοηιγ-[ΟὉΓ 
Ποιιγβ ἀγὸ γοααϊγοὰ ἴῃ πὸ Εδδι. 18 0886 ΤΏΔΏΥ 
ἄδνβ δὰ ἰηἰοεγνοηθά. ὙΤῆδὲ Ὀθοβ τθδα υ 86 ῖ}}6 ἴῃ 
δἰ το π8 |ἰΚ6 (Π6 Ὀγεβοηῖ, Ἰοης βίποθ ἔγοια 
811 οβδβηβῖνθ οἄουβ, 15 ψ6|Ὶ Κηονῃ ἔγοιῃ δὶ 6Χ- 

ΒΟΥΒ ἤάνο δα ἀυσοὰ ἔτοπγ Βοοματὶ δηὰ οἴδοῦβ. 
ἰὸ ἰηϑίδποθ οὗἁἩ [86 βυνάστη ἰουηά βεεϊϑα ἴῃ τῃ6 

μοδα οἵ {{|ὸ 8] ΟὨοΒ]81ι8, ἰῃ ΑἸηδίθ8, ΤΑΥ͂ 8180, 
[ἈΠ Δ, 88. ἰδ ἴδ, Ὀ6 Δἰϊἀοὰ το (Ηοτοάοι. ν. 114). 
ΤΠ ορἰπίοη οὗ [16 δηςίοη!ϊβ, [αι ὕθο8 οτρίπαϊς 
ουὲ οὗ [86 οΑΙοΔ5868 οὗ δβίοογθ, ΆΞΡ5. οὔϊ οὗ [Ώ0536 
ΟΥ̓ 88868, δα οΟἴοΥ ᾿πβοςῖβ ουὔἵ οὗ ἀρδά δογβοβ δπὰ 
ΤῊ Ϊ]ΟΘ, ΙΏΔῪ ΡΟΥΓΒαΡΘ ἢᾶνα δοιηθ ςοῃηθδοίίΐίοη νυ τῃ 
τῃ6 ΟΡβογυϑίίοη οἱ ρῃθποιηθηδ ᾿κὸ {πὶ τ ἰσἢ ΠΟΤΕ 
τηθῖ ϑιαπιβοη᾿ δ ον (εἴ, οβδ, 7Ταοἰοίαίτία, 11Ὁ. 'ν. Ρ. 
δ56, Δηὰ ΟἾΒ6Γ8). 

Βοοὸβ τοῦβῦ παν ἃ ρἶδοθ οἵ σοΐιρε ΠὸῸπὶ [ἢ 
νΟΔίΠογ. [0 Π48 Ὀδοη οὐδβογνυοά, ἴῃ γοσοπί {1π)68, 
ἴδαῖ δἷ ργθϑεπὶ (πὶ Ὀσεδ οΥ̓ δου Βογη ῬΑ ΘΒ 6 δΓὰ 
ΒΙΏ8ΙΪΘΓ ἴῃ 8126, δἃπὰ οὔ δ ᾿ἰσθτου γόον Ὀγοῦγῃ 
σΟἷοΥ ΤηδΔη [Ποβὸ οὗ ἀὐσωδηυ (ΕἰἸτογ, χυΐ. 283). 

16 ἴογπὶ 3 Ἴ, ΒόποΥ, ἰδ σοπποοιεὰ ψ τ ΓΤ ΞῚ, 
θ66 (ΟΥ δῃ ἱπίοιοδηρο οὔ τ δηὰά 2). [ἐ ἷθ ἃ τὸ- 

᾿ΙΔΑΓΚΘΌΪΟ ἰδοῦ, τὸ ΜΠΙΟΏ 1 Πᾶνα δἰτοϑαγ αἰγθοϊρα 
δι ΠΟ ἴῃ ΤΥ ΒΟΥ πη οολοη ίαϊ!, 1868, [μὲ Οὐ 
ἀὀστηδῃ [8ηἀ ΌΥ σοῃβϑοαιδπος, ον ἘΠΡ 15} ΠΔΠΊ68 
ἴογ ᾺΧ δῃηὰ ΠΟΠΘΟῪ ἀγὰ ρογίροι !Υ ἸΙἀδητςα] τὰ [ἢ 6 
δϑοιλῖτς ΤΕΣ 8 [ῸΓ [Π6 δαῖηθ Οὐὔ)θοῖβ, δἰ τπουρἢ ἴῃ δη 

ἱηνεγιοα τεϊδείοα. ΤῊΣ Ηοῦτενν ΟΥ̓ΞῚ (ρτοποῦηςο: 
αναδλ), ΠΟΠΟΥ͂, ΔΉΒΟΓΘ τὸ ἴπ6 ἀογτηδη ᾿βαοἦε (Ο. 
Η. 6. ιτοαλδ), ἘΠρ ἢ, “ ψὰχ ; δηὰ 189 Ηδθτον 

: 2 (ἀοπαφ), αχ, ἴο ἴπ6 Οοττηδη Ποπὶσ (λοπες), 
Ἐπ 5}, “ ΠΟΠΟΥ ;᾽ δηὰ 8 18 τῇ.8 ΟΥ̓ ὈΤΌΡΕΥΓ 6Χ- 
Ῥἰδηαιοη ἰο δὰ σίνεη οὗ 10 οἰὙΠΙΟΪΟΡΎ οἵἨ {8686 
Οοττηδὴ ψογάβ. 

γεν. 9. Απὰ Βο ἴοοκ ὑβοσϑοῦ. Ὑ}6 ννοτὰ ΓΤ, 

1 Τῇ δεοδυιϊωρέϊου οὔ δαυ δος οχροαίϊοτθ, [μδέ δὴ ἰπΐοσυδὶ 
οὗ ἃ γϑδσ τουδὶ οἶδρδο Ὀοίνοοῃ ὑὈθισοῖ δὶ δηά ταδιτίδρο, ἰδ 
δ΄ΟΡ δΔ}} Ὀπὲ δῷ ΔΣΌΪΣΑΣΥ οὔθ. 

3 (ΤῊσ οχοορρέίοη ἴῃ Ρϑ. ἰχυἹ. 81 (30), 5 ΟὨΥ δρρασγοιΐ. 

ἘΣ ΣΝ ΠῚ, “ἰδὸ οουετεκαύου οἵ Ὀ]]οοΚκα,"" Κα τΏ9 

μἰαίη. ΟΥ̓ δτεδὰ ἰῇ ἴθ οὐδῖ ἴδ ἰ5 βαϊά, ΓΤ 

ὉῸΞ ἸΓΛΣῚ, “1 ἰθ ἄτανσῃ οπὲ δπὰ ρεξ ἱπίο 189 Ὁ 
θαϑκοι." ΒΕ. Ναδιδιδὴ αἷδὸ }π8}}}7 ΧΡ] αἷμα ΟΣ 
ϑᾶ9Ὸ ὈΥ [818 δἰχτι δοδίομ. ΕῸΥΣ ϑδιηβοη, ἰπ ᾿1Κὸ 
ΤΏΔΠΏΘΓ, ἄγον [ἢ6 Ποπογυοοιῦ ουϊ οὗὨ τ[πθ εἶτα, δηὰ 

Ραὶ ἰξ ου 186 ραὶπὶ οἵ διἰβ8 ᾿ιδπὰ (2). Κίσηςμι 
[κου ἴδ ἴῃ [Π6 Β8π|0 ἩΑΥ͂ (ἴπ δὶβ8 ἀἰςΠΟΠΑΤῪ οἵ 
Τοοῖβ, διὸ ὕυὑυοῦδ, ὭΘΔΥ [6 (0866). Ηδξηςο δ]80, 

ΤΤΥ Ώ, πεύγάα, ἰΒ τἰῃς ονεη-οτῖς, παῖ πο ὰ τη ρ 5 
δ΄ ἄγανῃ ουϊ οὗ [Π6 Ηγο, 1,Δεἰη γμέαδιώμῃ. [κ 15 
ΟΔΒΙΥ βοὴ ἴπδὶ ἃ νιον αἰ διδοα τοοῖ οΟτμ68 ἴο 
ΥἹΕ, ΠΘΓΘ (ΠΟΙΙρΡ. ἴΌΓΠ;8. ἴἰκ6 γιώγμηι, γμέοίϊαπι, ἔγοτα 
ἐγιο, ἐτίμα, ταὶς ῥύω, ῥντήρ, ρυστάζω, οἴα.). 

Ης ἄγον ουὔΐ {ΠῸ ΠἸΟΠΟΥ͂, δῃὰ δ "6 δὰ πὸ οἵδοσγ 
γ 6586], ἴοο Κ ἱξ οἡ δὶβ δηᾶ, δηὰ τγοϊγοδῃοὰ δἰτηκο 
ὙΠῚ ἰτ ἷἰπῃ (6 Βοαὶ οὔ [80 ἀδΥ, δδ οπδιθϑη 
ΒίΤΟ ΣΙ Ποποαὰ πη 86} Γ τ ἰδ δἴνου [6 δθδεῖο (1 
ϑὅϑι). χὶν. 29). Ηὸ δ]80 ζᾶνε ἴὸ [18 βαγθηΐβ, τὸ 
{ΠΚουγ 86 στο ἰϑηδὰ ἰδ; Ὀπὲ ποῖον ἀϊὰ 6 πον τοὶ! 
ποῖ ῃθηοο ἢα ΠδΔά ἴΔΚοη ἰξ. [{ που]ὰ ἢανα ἰη- 
γοϊνϑὰ τ} Πρ το πὰ τΠ6 ΗἰΒίοΟΥΥ ΟΥ̓ 6 ἐποοῦηῖεν 
ὙΠ (86 Ἰίοη ; δηὰ (που ἢ ΤΏΘΥ ταῖσηϊ ποῖ ΠΟ 
πᾶν Ὀδδὴ ἰοιτ ἤρα ὈΥ ἰϊ, [ΠΥ που]ϊά ἀουθε]οιθ 
ἰᾶνο οϑυϑοα ἃ ρτοδῖ 468] οἵ [ΔΚ δῦοαι ἰξ. 
Ἐοδκο δ πῃ ἷ8 ὈοΟΚ δὲς δὶ μπᾶ ἀετ 

Ἠετακίοδηιγίλμα, 1860, Ρ. 65, 1 }πΠκΚ8 τπδὲ (86 ςἷτ- 
ουπιδίδηςθ ΟὗὨ Θ'ΔΙΏ80η᾽ 8 Θβεῖηρ Οὗ ΒΟΠΕΥ͂ ἸΑΚΘ ἔτοπι 
τὴς. Ἰοη 8 βικεϊοίοῃ, ἰ8 8 ὑσοοῦ ἴπδὲε τὴ6 σὰ]ὲ ὃν 
ΒΘ Ι τὸ ΝαΖζαγϊο ττὰ8 τοαυϊγοὰ τὸ δρδιδίη ΠῸΠ) 
ΔΏΥΓΙ Ωρ ὉποΙοδ δὰ ποῖ γοῖ τεοοϊνοὰ 18 ἸδΌΓ 
Ἔχιοηβίου, ἀπά ἐπὶ ἘΟΒΒΟΝΜΕΠΗΥ 6 Μοδαὶς ᾿ὰτ 
88 Ποῖ γοῖ ἰῃ Θχίβίοποο. 6. οδῃηοὶ τορασὰ (ἢ}5 
ῬοΟΒι ΟΠ 88 ΥΟΥῪ ν6}} Ἰσυπάορα. ἘῸΥ 118 γθδϑβοῃ, ἴ 
ΠῸ ΟἸδογ, ἴδε 16 Βοοῖ ψ οὶ ἰ8 πο παῖε] δο- 
αυδϊηϊοα πὴ τς Μοβδίς Ἰδύ, το  δῖοϑ (18 δεῖ οἵ 
δδηβοὴ που 116 δααἰοη οὗὨἨ ΔΏΥ ΘΧΡΙΔΠΔίΟΥΥ 
ΤΟΠΊΔΥκ. Απά ἰξ [88 ὙϑΊῪ ροΟΟὰ γοδδοῦ [0Υ δά ἀϊην 
ΠΟ ΘΧρΙδηδίϊοη ; [ὉΓ [Π6 ΟὈ)θο θη ῥγοσθοὰβ προ ἃ 
ΥἹΟΥ͂, ΟὗἩἨ δ, δοΠ Β ΝαΣΖΑγί τς σΠΆΓΑςΟΙΟΥ τ ἰσἢ 5 ἔοτ- 
εἶχτι ἴο ἴπ6 ΒΟΟΚ, δῃὰ ρτε] δῆδοιῖβ [6 ῥγορογ - 
ὉΠαἀογβιδηϊηρ οὗἨ δΐ5 ἰϑίοσγΥ. Τῃδ ἔσγυτἢ 15, τὸ 
ὮΘΙῸ τν88 ποὶ δὲ δ]} βο 4 Ναζδασίῖθ δῈ ἴῃ6 βἰχεὶι 
σΒδρῖον οὗἩἨἁ ΝΌΤΩΙ ὈΘΥ5 ΘΟΠΙοΙρ]δῖοβ. Το ἱηττοάπς- 
τίοπ ἴο ᾿η18 ΠἸΒΊΟΓΥ ΟἸΘΑΓΙΥ Βονγ8 τῃδιὶ ἀρβηΐτα Ῥζγο- 
ΒΟΓΙΡΌΟΙ8 οοποογηΐηρ ἴοοὰ δηὰ ἀσπῖκ ποτα ρίνσῃ 
ΟὨΪΥ ἴο 8. πιοῖθοῦ ; ΘΟΠοοΓΙΐπρ δ: πηϑοὶ(,6 ποι Πΐπνς 
ΠΊΟΓΕ ἰδ βαϊὰ (πᾶπ τὲ ΠΟ ΤΆΣΟΣ 8 [0 ΘΟΠη6 ὉρΟ 
18 ποδᾶ. Ιζ 8 ΟΥ̓ ἀροη [ἢΐ8 ἰδίτογ ΟὈ]σδιιοη, 
88 ἴΠ6 ΠΙΒΙΟΓΥ ΒΗΟΒ, τὲ [06 (του ρ τ οὗὨἨ ἢ]5 Νὰζ- 
ΔΙ ΓΘΒἢἷΪΡ ἀορεπάβ. ΤῈ ΝΑΖΑΥ ΘΙ ρΡ, δὈξΊΓδοΙΥ 
σοῃβίἀεγοά, 8 δῇ ἱπιαρα οὔ [6 εὐλώρσαν, ΡΠ δβιποοά. 
Οη ϑαπιδοη ἸΟΌΪΑΥΙΥ [Π6ΓΘ Γαδ ἃ ρΡΊ πλτποῦ οὗ 
[δὲ ἔοϑροὶ οπι, ἩΠῚἢ ΤοίδγοηοΘ ἴο τὶ σἢ ἐδὸ 
Αροβῖίθ βὰν ἴο (16 αἰδοῖ ο5: “411 τὨϊηρβ δῖο 

8 Ηθῦοο αἰδὸ ἔπ ϑορί. συναγωγή. 
4 γεγηηίφολ!ε δαγαπιὶ. αμε εν Ναέισάυκπσε, τὶ. 186. Ἐοδευ»- 

το ον, Δίογξεπίαμπα, Νο. 462. 
δ Ου ἃ κεηογὰ! σοαϊδείου οὗ ποσὶ τό ὁδηηοὶ μοῦ δοίδσ. 

Ἦο διρτοοδ ἴῃ 9 σοδυ]δ, (Ὁ: ἔδλο τοοδὲ μαζί, νῖξ Βοτίθοευ 
δΔῃά Ἐπ. ᾿ 

δοδκὶ οἵ ἐδ) τοϑ,᾽" (6 ἃ τηϑίδρῃοτὶοδὶ ταοάο οἵ ἀοαϊζοδείης ΚΘ 4. 7εγμραίει Ταίπιμα, “ ΜαΣὶτ,"" οδρ. 1, δ αἱ. 3, οἱα. 
8 Ὀοάγ οἵὗὨ πιδῃ. -- ΤῈ] 
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γοῦσβ.᾽" ἘἘτοπὶ ἴΠ6 σοηϑβοογδίίοη οὗ ἢ15 βρὶτῖῖ, β58π)- [88 Ὧ0 πιοῦθ (ἈΠῸ ἴῃ 1 δὶ. Ο[ἰ 18 δίγαϊ ἃ οὗἉ τῆς 
800 88 ἃ [Ὑρῖςδὶ βίσεηριι Ὁ Ὡς ἢ ἴο εἶς ῬΌΓΟ Δ]}} βίγθηρτι οὗὨ 105. οὟῃ δρίγιῖ. 1οβίγουβ οἵ ρδδοθ δὶ 
᾿ὐϊηρσο δύο ΡΏΓο. ϑατηβϑοη οδὴ 40 δνυθυυηρ, δὰ | ΔΏΥ ῥγίοθ, ἰὉὺ ἢ88 δι γτοπαογοὰ ούθὴ 118 οὐ 86} 1ἰ- 
1πδὶ, 885 τ δηςίθηϊδ ἐχρ]αϊποὰ οὗ ἐποῖγ ΘΙ βου- τ 6 18 δηα δ6]1οἴ8. . 
Νασδτῖῖο, που δὲ - ΟΠ ΓΙ Πρ ; ΟἾ]Υ οπ6 ἐπΐηρ μΒ6}] ἘΒοδαίι,, οα 115 δοοουηῖῦ, 156. τῃ6 τπι86 Ὑ Πίος [Π6 
ἸΠΔΥ͂ ποῖ ἀο, --- ἀοϑοογδαῦδ (4 ἢ18 ΘΟΠΔΘΟΓΘΙ ΟΠ, βίη [ δηοίοηξ ἘΠ υΓΟ τηϑάς οὗὨ ϑ'διθβϑοη [86 [0η- 8] νοῦ 88 
δραΐηδιῖ {Ππὶ8 βρίτῖς [τθο]. Βαϊ {π18 Πἷ8 γοοάουῃ 158 ἴγρο οὗ Ογίϑι. ΤΠ τοηάϊηρ ᾿ίοη 18 δἰβϑὸ δη 
ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ Ὠο]ὰ τὶ εΐπ θυ ἀ8 Ὀγ ἢἰβ ς8]1ρ. [{|ππᾶρὸ οὗ ϑεαίδη, (ἢ ἀρβίγουοῦ οὗ θῇ. Α8 ϑ38πι- 
πιρϑῖ ἢδνΘ ὙΆΓ δραϊηδὲ (πΠ6 ῬὮ]]1811Π 68 ΤῸΓ 118 σαπδ6 [80 τϑηάδ (6 Ἰἰο π᾿ 8 δννβ δβδυη δον Ἡ1Ὼ ᾿ΐ8 ἢΔΠ 48, 
διὰ γοαἹ. ΤΠ θ Αροβεὶθ᾿ Β πιοδοϊηρ ἰδ, ΑΙΪ {πίη ρβ 80 ΟΠ γδὺ ἴθ γβ ἴ0 ρίδοοβ 6 Κίπράοιι οὗἩ δαίδη δηὰ 
ἈΓΕ γΟοῦγΥΒ, ΠΓ γ Ὀ6 ΟἸΓίβι᾿Β. ϑαπίβοη τῇλῪ Ὧ0] ἀοαίμ. Ηδποθ [86 οἷά σπδίοπι οὗἩ ρυζίηρ [ἢ6 ρῥἱοἴιγα 
ονογν ΤΠ ην, βοὴ [Π6 ὨΟΠΟΥ οὗ δἰ σά δραίπδὲ [πὸ] οὗὁἨ ϑδϑαιηβοῦ ἴΠ6 1 Οη ΟΠ] ΠΟΙῸΣ οἡ σΠ γαῖ ἀοΟγθ. 
ΒοΓΘαΣΔΓΣ ΘΏΘΙΩΥ 8 δὲ θΐδκο. ΤὨΐβ Ττοθάοτῃ ναδ] Βα [Πδὲ Ἰίοη ἢο ροεδ δου θθοἰκίπρ ἴο 8Πη816}} 118 
ἴνθὴ δἰπι, ηοΐ τῆδι Βα ταῖσἢν ᾿ἶνα τἱοτου 51}, 88 τὴ ἢ | ΑΎΤΑΥ Όπὶ ΟἸ τίϑι 18 811} ον σ ἑϑγγὶὉ]6. ὙὍὴ6 Ὀδιῖ]ς 
ΠΔῊ --- [ὉΓ τς ἢ τδάδοῦ ἢ6 [6]] ---- Ὀὰϊ ΟἾΪΥῪ το] ΜΠ Ηἰπὶ ἰ8 81}}} ἀν πον. ὙΠῸ ΥἹΟΙΟΤΥ, Βονγονοσ, 

ἀο Ραῖ16. Ηογοΐῃ 1168 116 ΚΟΥ ἴο (πὸ ρῥγοίουαπα 8 δῆγο, ἱἶ ΟἾἹΥ γγὸ Ὀ6]ΐονο ἴῃ 186 οοπαποβί οὗ [Π|6 
οὐδεγυδίίοῃ οὗ [16 ΠΑΓΤΘΟΥ, τ Ποη ἴΠ6 Ραγοηῖδ οὔ ] ἵππιὸ ϑϑιηϑοηῆ. Βαϊ ἰΐ νγὸ ἤδνο (6 ϑρισί  ΟὨΪΥ οα 
ϑδγηβοη αἸἀ ποῖ ἄρρτονθ οὗ [ιὴβ ὕτὸ ΤΑΓτὶαρο [ΟἿἿΤ ΤΟηρτιθ8, βηἀ ποῖ ἢ Οὔτ Β00]8, Ἦ᾽Γ6 5}}8}} ΠΟΥΟΥ 
ἩΐΠῊ [Π6 νοδη οὗ ΤΙΠΔΗ : “ἼΠΟΥ Κηθν ποῖ] ΘΟΠηῸΠ6Γ κα Ηΐπι. ΟἾ]Υ͂ (ἈΠ πν}}} ΘΔ Ὁ] ὰ8 ἴὸ 
ἐπ8ῖ [Π19 τἂϑ δὴ. Οὐσδβίοι ἴσοπι ἀοα." Τὸ ᾿ΠΟ]6} βίαπά. Βαϊ ΘΥΟΓΥ ΥἹΟΙΟΥΥ ἥονγβ υυῖ τ ΒΟΊΘΥ ; δπὰ 
Βωιωδοῆ ῬΆΔ8 80 Οὐσβδίου ΠῸΠ); Οοά δραΐϊηβί {π6]} ΜΠ ἰδ νγὰ ΓΟ ΓΌΒἢ ΤΔΊΠΘΓ ἀπὰ τηοῖμοῦ. ΕἸΥΟΓΥ͂ ΠΘῪ 
ῬΒΠΙδπθ8. [ὲ 18 Ἐπογείοτθ δἰδὸ τῖτῃ 8 ῥγοίοππα | ΥἹοΟΥΥ ἘΓΓΟΠΡΊΗΘΌΝ ἴΠ6 ο]ἀ Ἰονϑ. 
Ῥύτροβο μδῖὺ [ῃ6 ΠΟΙῸ Πἰπι86}7 ἰ8 ποῖ οοπηθπἀοὰΪ ὅΤΑΒΚΕ: ΤΏΘΥ ΜΠῸ ἀ0 (ἢ0 ἰδϑὶ ᾿ψΟΥΪΚ8, ΤΑ ἶτ 6 
ἴο δρείδῖη ἤοπι τὶπὸ δηᾶ πποΐθδη {πΐηρθ. Ηδ 15 ἴΠ6 ἰοαβϑὲ ποΐβθ ἀπά Ὀοδβιίηρ' δῦουν πο. Εητοϊῖ 
ὈΟΓΙ,, ἰο ἃ οογίδί ἢ οχίθηῃξ, ἰῃ 8 ϑῖαϊδ οὗἩ ριιγὸ οοηβο-  δηά ὙὙΑΓ ΓΘ ΘΘΒΙΪΥ πθεῦ, αἱ ποῦ 80 ΘΑΒΙΪΥ οηἀοί, 
ἐσβείου, ἴῃ τ ἢ [ΟΥ̓ πὸ θη 8 οὗἁὨ [Π8 ὁοπδοογβίοῃ  Ὑηὸ ῬΒἢ15ιπ68 οουἹὰ το ΠΥ τῆλ κο δὴ ΘΠΘΩΥ οὗ 
ἐὐρδ συν Ὀδοοπ68 ρυτο ἴο πα). Ηοδ σοππθοβ ἴο ϑιαπιδοη, Ὀὰὶΐ ἴ0 πλάκα 8 ἔγτθηα οὗ πἷπὶ τγ88 πιο 
{5 ἌΟΤΟ, οὐ Ποη 6 οδ15 ἴπδιὲ τυ ϊοῖ 14. υη- ΑἸ Ό]Ὁ. --- ΤῊΞ βάμκ : ΟΠ τ βιίδη, ἰτηϊϊαῖο, ποὶ 
ΟἸεβη, δηὰ τρϑυτῖθ8 ἰογοῖσηι νοπιοπ, ὙΠ ἢ γαῖ, 5Διηβοη 8 ἀθοὰ, Ὀπὴ ἢἷ8 Δ] δπὰ οὐθάΐθηῃοα. --- 
δοοογάϊησ ἴο οἢ. 111. 6, ἔοττηβ 006 οὗ ἴΠ6 οδ868 οὗ [58.800 ; ϑΑπιβοπ 8 11 δπὰ ἀθϑὰβ οϑὴ δ6 τίρῃι 
ἀϊνίπηο ᾿υἀχπιοηίδ; Ὀυϊ ἢ [Ἀ115, υγῇση ἴῃ ἀἰνυϊρίην υἀροᾶ ΟΠ θη νἱονγοά, ποῖ 88 ἴΏ086 οὗ ἃ ργῖναῖθ 
μιὶβ δοογοῖ ἢ6 ἀ068 1πδὲ ΒΘ, ᾿ποῦ ἢ ποῖ ἴῃ 056} 1 Ῥέγβοπ, Ὀπὲ 88 ἴὴ6 δοιν οὗ ἃ {πϑοογϑῖῖο ἀθ] ν ΓΟ 
Ἰογυϊ ἄρῃ, Ῥτοίδῃεϑδ μἷβ Ποῃδβρογδοη. δηὰ Ἰπάρο. 

Π᾿5 ΠσΠδγδοίοσ, ἴθ τῃδὲ βρί για] γοοάοα [ὙΤΟΚΟΌΒΎΓΟΆἝΤΗ : “ Ηδθ (ο]ἀ ποὶ δἰ5 ΓΒ ΈΠῈΓ οὐ ἷκ 
Ὑ1Ο ἢ ΤΉΔ κ65 γᾺΥ οὐ ἴπ0 ῬΠ] δε Π68, 8 ἃ ἴγρα οὗ 1 τηοῖμοσ,᾽" τπουρἢ ΠΟΥ ογΘ ποῖ ΤᾺΣ ἴσοπλη ΠΊπὶ δἱ 
16 ἴσο Ομτβιῖαη ἔγθοάοῃι, ---- 80 ἸΟΩΖ 88 11 ἀοδβὶ [πὸ πηθ (νόγ. ὅ). δὸ οὖῦ Ἰωογὰ ψου]ὰ ποῖ (δαὶ 
ποῖ ΘΟ ΒΈΠΊΟ 1 86], ΔΩΥ͂ ΟΠ6 δου ὰ ϑργοδά δυγοδσα ἢἷβ ἴδιο. Ηοσ βαϊὶά, 
1 που]ὰ τμογοίοτο Ἰοδὰ τὸ τι861688 [ιαἰγ-δρ] ἐτἰπρ,, } “ Τ6}} ἢο τπδη " (Μαῖϊξ. νἱῖ!. 4; χυΐὶ. 20). ΗΒ ογίο, 

ἴο ἰπαθῖγθ τβοῖθον δ γα 5 Τρ μῦ ἴῃ ϑδιμβοη 10 Ὀγίπρ ἴποπ, ϑϑηηβοη, ἴῃ δἷβ βρί 8] ρἱἤ8, ἱπ ἢἷ8. 86] - 
οὗ 116 ΠΟΙΟΥ͂ ἴο [8 ραγθηῖδ τὶ βουτ τ] ρ πο πὴ  ἀοαϊοδίίοη ἴὸ ἀαοἕ, ἰῃ ἢ15 βίγεηρτῃ, σοῦγαρο, δηὰ 
ὙΓΠΘΠῸΒ Π6 Πδὰ ἴδκοη 1. Ηδ Ὀτγουρλῦ ἰδ 88 δὴ ονΐ-  υἱσΐογυ, δῃὰ πῃ ἢἷβ8 τηθοκηοβ δηά ἢππιΐ]ν, 8. ἢ 
ἄθῃοθ οὐ [εἶδ σὨ] ἀ 1 Κα Ὠοατί, δηὰ οοπηπ το πο ] οταϊηθηΐ ἴγρα οὗ ΟἸγίδι. Βαϊ αἰούναγὰβ δ ἀ6- 
ττοηρ. [ν)ὲὰ8 ἃ Τ᾽ αἸπηυάϊο αυοβύοῃ, ν᾽ ΒοΙ ΠΟΥ τῆ6 ΡΌΠΟΓαῦββ, ἀη ἃ ὈΘΟΟΙΏ6Β ἴῃ ΤΩΔΏΥ ΓΟΒΡΟΟΙΒ ἃ οσοπέγαδί 
ΠΟΠΟΥ͂ νγ68 πη] 68ῃ, ΔΙ ΒΟΌΣ ἢ 1[Π6 τα] Θη)οϊηθα οἡ ] ἴο Ηΐϊ. Απᾶ τῆπ8, ἰῃ σοι ρδγίπρ [ἢ ἴτ}ρῈ δπὰ 
ϑΑΠΊΒΟΠ 5 ποῦθε οχιοπαάρα ΟὨ]Ὺ ἴο {Π6 πιο οὗἩ Ποῦ] 16 δπεῖγρο, τὸ ἤδῦο ΟῚ δῃσοιγαροιιοηΐ δηὰ 
Βοη 8 ὑἱγῖι. Ηδ νγὰ8 βἱἰθπὶ δῦους {π0 Βἰδίογυ οὔ υγϑγηΐῃρ, ἘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ 88 ἴοὸ [Π6 στρ!ιἴ πι88 ἴο Ὁθ πιδὰο 
106. ΒΟΠΘΥ͂, ἱπ ογάον ἴο δυοϊὰ Ὀοδδβίης. οὗ δβρίγίτπα] γἱ δ, δηὰ 88 ἴο ἴῃ ἀδηρον οὗ {Π6}ΓὉ 

80ι156. --- ΒΡ. Ηατ, , : ἜΠι6 πιοιοὶθβ οὗ αοα δῖο 1] 
Ὀεδίονγοα ἀροη τ8, ἱἢἶ ἮΘ οδπποῖ βίθρ ἃβίἀθ [0 Υἱϑὺν 
1Π6 ἸηΘΠ τ 6η}8 οὗὨ ᾿ιἷ8 ἀρ] ΥΟΓΆΠΟΘΘ; ἀΔΏρΟΙΒ ΤΑΥ͂ 
Ὀ6 δ οποθ ραϑὶ δῃά ζογροίζεῃ. Αβ απο δὰ 
ποΐ ἴουηὰ δ18 Ποπουοοπιῦ, ἱἶ δα δὰ ποῖ τιυγηοιὶ 
δδὶάθ ἴο 866 ἢἰ8 ἸἴΙοῃ, 80 γγ7ὸ 8}}8}} 1ο86 {πὸ οοχηίοτι 
οὗἩ Θοά᾽β Ὀοπεῆς, ᾿ξ τὸ ἀο ἢοΐ ΓΟΠΟῪ ΟἿΓ Ρ6Γ 8 ὈΥ͂ 
τηραϊΔύοῃ. -- ΤᾺ.] ᾿ 

ἘἨΟΧΣΙΕΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ος ϑαπίδοῦ ἰδ Βίγοηροῦ [885 Ἰίοπβ δῃὰ ποτ ἐπηῃ- 
πίηρ τδὴ ἴοχοβ. Ηδ πιδὺ ὃὈ6 (ἰδ ἢ ΟΥ̓ΔΟΓ ἴο 
ΓΟΠΔΌΘΣΡ ἴπο ΡΣ Ἰδηθ8. ΕῸΓΣ Π6ΓῸ 18 ΠῸ ΟΠ6 ἴο 
δαεῖβῖ ἢ. Το ΡΠ δε η68. πανὸ οηογνυδιθα, τογγὶ- 
εά, ἀφδοοσγδαίοα δυο]. [Ιβγδοὶ, οὐ τποὶγ δοοουηῖ, 

ϑανδοη᾽ ιοοδάτησ- δαί. δ ργοροξες α τίααἶε ἰο ἀΐδ σοπιραπίοηδ. 

Φ 

ΟΠΑρΊεΒ ΧΙΨ. 10--14. 

10 ϑο [᾿Απά] δ᾽8 ἔδίμον σσϑηῦ ἀονπ ἀπο [Π6 ψόοπιδῃ : δῃὰ ϑδίωβοῃ τηδᾶθ (6 γ0 ἃ 
11 ἴδαδί; [ὉΓ 80 υϑοὶ [1Ὁ0 8 ΘυβίομηαΓΥ [0Γ] (Π6 γουῃρ θη ἰο ἀο. Απᾶ [10 οϑηθ ἰο 

Ρ888, ΠΘη ΠΟῪ ΒΑ ἶτη, ὑπᾶὺ ΠΟΥ Ὀγουρθῦ [ουοθ6} {ΠἰΓΓῪ σοτιρϑηίΐίομβ ἰὸ Ὀ6 1 ἢ 
12 μῖπη. Απᾶ ϑαιηβοῃ βδὶα υπΐο ἔμθπῃ, 1 Μ|}}} ΠΟῪ ρῥαΐ ἴογι ἢ ἃ τ α1]6 υπίο γου : ἰἔ γ8 

ο8} οογίδί]ν [1 γα ᾿π4664] ἄθοϊαγθ ἰὑ πὸ πὶ (86 βθυθῃ ἀδγ8 οὗ (86 ἴδαβί, δῃὰ 
βηά {ξ ου, (μ6π 1 νν}}} ρῖνθ γοὺ {δ γ βθϑίβ [βἰγί8] ῖ δὰ {μἰ ΓΟ ομδηρθ [ομδη 68) 



198 . ΤῊΞ ΒΟΟΚ ΟΕ Ὁ 0 08Ε8. 

18 οὗἨ ρσαγτηθῃίθ: Βαυὺ ἱἢ γο οδῃποὶ ἀθοΐασο ἐξ τη, ἔθ 8}4}} γ ρὶνθ πὸ (ἰγγ βοΐ 
ΠΡ] 8Δπ4 {πγ ὁμδησο [ομδηραθ] οὗ ραγιηθηίβ. Απά (Π6Ὺ βαϊ ὑπο ᾿ἷπι, ΕΣ 

14 [ὉΓ0} (ἢγ τ α}]6, ἐμδὺ να ΤΑΥ͂ ΠᾺΡ 1. Αμπάὰ ἢ βαϊὰ ὑπίο ἴδϑπηι, Ουἱ οὗ (6 ϑδῖθσ 
οΆπη6 ἔοσίι τηθδί, δπὰ ουὖ οὗ (Π6 Βίγζοηρ σϑῖηθ ἴοσί βιγοθϑίηθεβ. ΑἈἀπὰ ἴπϑγ οουἹὰ ποῖ 
ἴῃ {Πγθ6 ἄδυβ θχρουμὰ (δ6 τυ] 416. 

ΤΕΧΤΟΔΙ, ΑΝΌ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

[1 Υος. 12. -- Θ᾿. Ὅτ. Οδδϑοὶ ἰσϑυεἰδίοο ἐ.)}}9 ποτά Ὁ. ἔδο ξοῦογαὶ ἰασιὰ Οσισαπάε, Κατιοθ. Ηὸ ΔΡΡαΣΘΌΙΥ δοε- 

εἰδότα (06 ΟὩ]Υ ἀϊρ!οοῦοα ὑσέπορα ἔδο ὩΣ ὙΦ αιὰ ἐδ ΤΟΎ ΤΆΣ ΓΒ ΓΙ, το 06 ἐδιαὲ Ὀοένοδαι σοσαποοα αἰνὰ ποοῖϑ ΦΟΒΕΙ͂ 
ξοττιευία (566 δοῖοπ). Βαὶ ἰδ Ὦ 5 ὙῸ δτὸ Ῥγουδοὶγ Ὁποῦ. φαττοσπία, ἐμνίος, δαϊτίδ, τοθὰο οἵ ἃ ὅμο Ἰίωδω. Τ8ὸ ἀδεί- 
ταιου οἵ ἐμ ποσὰ ἡ ΤΌ, δυὰ ψΒοίδοσ ἰὲ δ τοϊδένὰ ἰο ἰδο Θτοοὰ σίνδων (ϑσρί.), οδὩ Βατάϊν 56 ἀοίοτταϊοὰ. --- Ὑκ.} 

ἘΧΚΟΚΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΟΟΤΈΙΝΑΙ. 1ΠΔη ἰδ ΠΟΙ ΡΘΕ ]6 ὙΠ ΠΕΡ ὑγροῦ οὐὔὐϑοτυϑῆςο. 
ΝΕΟΙΒΟΡ ἴ[Π6 βρίγίι οὗὐ ϑδϊηδοη, ΠΟΙ [6 μίοῖν οὗ 

γογ. 10. Απὰ δὲδ ἤδίήμον σϑξ ἀονγ τὸ 86 Το οῦϊΔ8 ἢ118 δηὰ σου τΠθπι, 8] θεῖ ἴῃ δόμα ἴπ- 
ὙΟΙΩΔΩ. ὙΠῸ ὙΠ0]6 Πατταῖνο ἰ8 {1} οὐὗὁἨ παῖνο 46-]} βίδβῃοοβ ἴ[ῆ6 ἀπγαοη οὔ ἴ8ο86 δῃςίθηὶ οοἸΒΌΓΔΙ ΟΠ 
ἸἰποδιὶοπΒ οὗ ΠΒΠΠΟΥΒ δηἀ συδβίομηβ. ΤΠ [ΔΙ ΠΟΙ 8 ΤΑΔῪ Ὁ6 ΓΙναϊοὰ. 6 Βαγά]γ βθὲπὶ ἴο αν ἰβίκεῃ ἃ 
Ὠτοβοηῖ νἱϑὶς 10 1Π6 τπηδίἀσπ 18 ἴῃ ἢἷδ 50η 8 Ὀ6}}4]Γ, ᾿ Ἰοηρ ΊΘ8Ρ ὑυδεκνγαγὰ, τμσπ ἴῃ [86 ΓΟυσίθοη ἢ} ὁδ ΣῪ 
δηαὰ οἜχργοϑϑο8 [Π6 Ῥδγοῃίαὶ ον βούκοθα οὗ β8τη- ἢ γὸ ὮΟΑΓ ἰῦ γον! ἀοά Ὀγ τπ6 Βανοηθθυῦς Βορυ δῖοι 
δΟΣ 8 ΤΆΣ ΔΡῸ οἢν δηξ. [πὲ [86 βδγθη!8 οὗ σοποδγηίπρ νγοἀϊπρ, [παᾶῦὺ “ τΠ6 παραὶ οοἰευγϑιίοι 
186 Ὀγίά6 γογ οοηϑυ θα δροῖι! [ἢ 6 ΠΙΔΙΤΙΔΡῸ ἰδ ΠΟΙ ᾿ 51|4}} ΟἿΪΥ μαδὺ {1} τΠ6 ποχί ἀδύῦ, πὸ ἰοῃροτ᾽" (Βὲτ- 
ἰπάϊεδιοα ἰἢ ΔΎ νῶν, δ που γὸ κποῖν ἐπὶ [86 ᾿πρμον, Ῥοἰξειλαναίοελεε, ἰϊ. 399); οΥ ὙΠοῃ, ἴῃ 1648, 
ἔΔΊΠΟΥ γὰ5 81}}} Ἰἰνίης (εἶ. εἢ. χν. 6). Ατὸ γὸ τὸ τὸ ΥΥ γίχθυτρ Ὀϊδῆορ, Φομπη ῬὮΣΡ, ογάοτα τμδς 
ΒΌΡΡΟΒΟ ἰπδΔῖ δηοης ἴπὸ ῬὮ 811 Π 08 δῃ ΔΡΡ] ΔΈΟΙ, το σαδβίοιῃ οὗ ργοιγδοῖίηρ Ὀδηφαοίδ τπγουρἢ τπγοα 
0 ἴΠ6 ρῬδγοη8 νγῶ8β ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΤΥ Σ [214 οὶ ἴδϑδο, ἀδγβ ὕῈ ἀϊβοοη πυρὰ, “88 8 .861688 δῃὰ δυτίδιὶ 
ΚὨγοῦρ ἘΠΙΘΖΟΥ, τδία δϑὺ1 (οΥΓ Βοῦθοοβ [0 Π6Γ Θχρϑηδο᾽" (ϑο ΒΔ ὕδῃσ, 1. 445). ΕῸΣ ονθῃ ἰἢ ΟἿΓ 
δι ΠοΥ Ὁ δηὰ Φδοοῦ ἴὸ θη 1 88 πΌϊ 1[Π6 δαῖηθ ἄδγ, ᾿ἰκὸ θχοθβϑοδ ΟΟΟΏΣ, ἩΓΠΘΓΟΥΟΥ ΠΟΘ ἰδ ἸΠΟΠΟΥ͂ 
συ δίοτῃ ουγτδηϊ 850 ΔΙΠΟ Πρ ΟἸΠΟΓ, ΠΟΘ Θη ΠΔΙΪΟΏ8 1 δηὰ ὙΒΠΙΌΠΠΟ88. 80 Ἰδῖθ 88 ἴδῃ γδδγθ ΔΡῸ, ἰδ ὙΓἅ9 
16. ποῦ 6 γοιηρ γομμδη ἴῃ [86 παρ] βοηρ οἵ βιδίϑιὶ τμαϊ ἴῃ ϑινδοία τΠ6 Τεδϑηρ διϊθη δηΐ ἀροῦ 
Οδίυ}]}8 (ἰαγηπεη, χὶϊ. νοῦ. 61} ὀχ βογίρα ἐπαὶ 1 15 [3 γΠ]ασο πα άΐης λα βδν Ἀκο δ Ἰαδτθα ἔχοι ΟΣ 
ἴπ6 (ΔΊΠΟΥ πὰ πηοῖθοῦ ψῆ0 πχιδὺ Ὀ6 Οθαγοὶ 11 ΤῊΘ᾽ τὸ ἔνα ἀδγϑ (Μείον, δ᾽ . ϑασεη, Ρ. 479). 
ΡΒ] βη6 νολθἢ 800 Πὶ ΓΕΔΙΥ ἴ0 ἤᾶνθ δπ)ουθὰ δ] Ψγ, 11. Απά τΒθῃ [ΠΟΥ δδὺν Ηἰτο, [ΠΟΥ ομμοδϑ᾽ 
Ῥοβίτἰοῃ οὔ ὑτοϑὲ βοοῖδὶ ἔγοθάοπ. ΤΉΘΥ ΔΓῸ βθθὴ Οἡ | ἐγηγῖγ οοτωραχίοωδβ, Ὑῆὸ τοσΘ τὰ τα. Α 
ἴμ6 εἴγροῖ, ἀμὰ δγὸ υἱβί θά ὈῪ πλεῃ, ψιποῦς Ῥοΐπῃρ  υγίάοστοοπι 8 ᾿|κθ ἃ κίηρ᾽ Β βοη. Ηἰβ ποἀάϊηρ ἰδ 
οἱ ἰδιαι δοσουπὶ Γορδγαθα 88 “' ΒΑ ]Οἴδ. , {8 ὲ8 σοτοηδοη. Ηδῃος, δἷ8ο, στον δὰ Ἵδμδρὶοὶ 
Διὰ βδσωθος σταϑθ ἰμ6Σ 8 ζδϑαὶ; [ὉΣ ΒΌΟΒ 18] το τοὶ ᾿Ὑδηιϊης ἴογ τῃ6 ποἀάοὰ μαῖὶτ. ΕῸΥ τὴ 

[6 ουδίοτα οὗἨ γουμπᾷ τοθσ. Ηδ αἰὰ ποῖ ἰϑκῈ ἨΕΓῚ κ᾿ γη6 γθδβοὴ ΠΟΥ μανθ 8180 8 (ο]ονείηρ. ΤΉεϑ 
πὶτὰ Εἰπὶ ἱπῦο ᾿ἷ8. ἔδί ποτ ποῦδε, ἢ δῆαυ {πὸ ταδῦ-} ογρ δηῃοίθηϊ, ὨηΐνοΙβ4}}} ἀϊβικοὰ ἰάεαβ, σμίοὰ ἷτ 
τίαγε νγ88 βοιτ]οὰ, Ὀπὶ γοιμδί πὰ ἴῃ Τἰπηηδἢ, ΔηᾺ} πνρα]ὰ Ἰοδὰ τ ἴο0 [ΔΓ ἐο ςο]]θοῖ ὑορεῖμοῦ τόσω 6]]} 
ΠΟΥ γάγνο ἴδ ἴδαϑέ. Απιοης ἴμ6 ΡὮΠΙ ΒΓ 68 1ΐ ὙΓ88. ΠΏΟἢ5 δηὰ ἰδ 8. [ἢ ΘΟΠΙΡΑΓΑΙνΟΙΥ τϑοεας 

᾿ΟὈΒΙΟΙΙΔΓΥ͂ ἴον ἴδ Ὀτίάεχτοοιι (ἘΝ 3) ἢ0 δύγϑηρς {{π|68, {π6 ΨΦ6 0078 ἤατθ τ ΠΟΙ͂ ἰγβοθά τΠ6 ἀπδιορν 

186 ὀρ υὴὶ Αἱ ἴα νοδάϊης οἵ ὕδλπα, αἰβϑο, ἀθ- } οὐ τμὸ δυίδορτοοσι τῖ τὰ {16 Κίπρ, [ΓΟυ ΚὮ 41} το 
ϑετὶδοὰ ὃὈγ δῖ. Φόομπ ((ἢ. ἰδ. 10), τ180 Ὀγίάορτόοτα Οιβίοπιβ μογίδἰἰπρ 10 ἔβετα ΓΕΒΡΘΟΨΘΙΥ, ΘΥΘΏ ἴῸ 
ΒΘΟΙῚ8 ἴ0 Ὦαγο Ὀθθῃ [86 εηιδγίαίποσ. Βαϊ {818 Ὑ788 [1ῃ}6 ρμοΐηϊ οὗὨ ςΔ]]}πρ διιοπτίοη ἴο ἐδ ἕλει τπδὲ ἸΣΓΙ͂ 
ποῖ [Π6 0.80 ὙΠΟ [ΌΔῺ ΧΑΥΘ [Δ8 ἀδρο ἴὼ - 
Φαεοῦ, οὐ ψθθα ΤΟδὶδβ τηδττίθα τῃ6 ἀδυμητον οὗ ] ἅπῶ Ἧ 22 ᾿δνθ 6δοι [ἄγεθ ἰθίίοσβ. (0 186 Ἀτοοῖι 
Βάρυο] (Τοῦίτ, νὴ], 19). [πὶ τΠπο86 ἱπβίδποεβ, [86] ἢ) οἱ "9" ΓΙΣΥ Ἱπσι, σομιρδτο [86 ᾿ἰταγχίοαὶ 

Κα ΜΝ ὐϑόμῷ κὸν ἐν: ἀγνοῖ Ὁπιοης 411 πα. οΚ8, οἱ στ πΐο Ταπῖα, οὰ. Οτοτποηα, 1565, Ρ. 180, 
εἰοπθ. Ὑήμθῃ, ἐπ τλ8 Οὐγεθογ (ἰν. 8), Τοἰθιαβδομα, ἈΠ Ταδολδαξ, οἵ Ἐ. Μεῖες οὐ Ἐοιοπθαγε, Ρ. 46, 

ΤΩΔΥ ἤδτῈ Ὀ6 ΘΒρΘΟΙΔΙΥ οἰϊοά.) 
ΠΟΠΙ6Β ἴο Κίπρ Μεποίδαβ, 106 Ἰδαίου 18 781 οοἰδ- ᾿ 
δτατίηρ 186 πυρι18] ἐδαβίβ οἵ μἷ8 δ] άγθθ. Απποῆρ! Αροοτάϊηρίγ, τη0 ὩΣ 9, “πο π ΠΟΥ ΒΔ 
186 Ποπηδη8, [86 ΠΑΤΩ6 τεροίϊα ὃ ὙᾺΒ ἴῃ 188 [ὉΓ [Π8᾽ γ τη" 8 ἴο δ6 80 πηἀογβίοοα παῖ πῆθη 5διηθοη ΔΡ- 
ΘὨΓΟΓΙΔΙπιηθΠ18 ΜΠ ΐοΐ (Θοοογάϊ πρ ἴὸ Ἐδδι8) ὑγαγὸ Ῥβδαγοά, ἱ. 8. Ῥα δι ογ, ΒΟΙᾺ δὲ πὸ ὅθ δὲ ἐδὼ μιὰν: 

ἴνεῆ ὁπ [Π6 ἀν αἴεῦ [Π6 πιλτίαρθ δὲ {Π6 ὨΘΥῚ τίασο, φοποογπίηρς τῆς ΤΆΔΠΠΟΥ οὗἩ ὙΠ ΙΟἢ ποιμίην ἰ5 
βθΔῃ ἢ 8 ΒΟ (οἴ, Ηοτγδοθ, αἱ. ᾿,. 60). Ρ] αἴατοῖ βαϊά, δῃὰ ἀυτίπρ (86 βθυξῃ [δβεῖνο ἄαυβ, ἵξ 88 

"πΆκο8 {Π6 αυεδήοπ, ὍΤΕΥ ὁνθπ ἰανς ΊΥΟΤΒ ΒΑΥΘ οἸ νὰγβ γε ἢ ἃ τοϊίπα οἵ ἐδ  ΓΕΥ Θοτηραηίοηϑβ, δοπιο- 
Βρροϊπιθὰ ἃ οοτίδίπ ἄσρτοθ οἵ ΪΠΧΌΣΥ ἴ0 Ὀ6 ΟὟ- ἢ ας δα ἴῃ ουγ ἀΔΥ Ὀγίά468 ἃγὸ 8.}} διϊεπ θὰ ὈΥ δααῖδοα 
βογνυϑὰ ἰῃ σοπηθοξίοη πῖτῆ δυο ἢ [δαβ8, ἃ Βα )θοΐ ΟΥ̓ ΟΡ γί ἀδβιηδίάβ. 
αἀἰβουββίοη ἴῃ ἢ 18 ϑυπιροδίμπι (110. ᾽ν. ααδο81. 8). ὅδπν Ἶ ' 
ΒΟ ̓Β ΠΙΔΥΥΪΆρΡΟ-ΟΟἸὈΓΔΙ͂Θη ἰαϑῖθα βονθὴ ἀδυβ. ΤΠ ὙΠ), δῃἃ [ΔΘΥ Οἴοδθ. [ΐ γγ88 σπΒΙΟΤΩΔΓΥ, ΤῸ 
ἈΓΘΗ 15-1}-ἰδὺν οὗ ΤΟὈΪ48, ἰῇ ἘΠΟΙΓ ἸΟΥ, ἜΡΡΙΓΟΡΠΑῦΝ, ἀοπδὶ, θη ἃ ἀδυρηῦθῦ ΟΥ δοῃ οὗ [86 ΟἿ νᾶ 
Ὀυτγίροη ἄκγ8. Βῖ ἄονι ἴο ἰαἴο Ππ|66 ἸΧΌΓΥ δηὰ | τιδγγίοα, ἴον ἴπ6 Ὀγπάορτοοπι ἴὸ ῥγονί 46 διτηβοὶῇ 
ΒΘΏΒΌΔΙΠΥ ΒΓῸ ΙΠΟΤῸ Πμδγβοϊοσίβες οἵ βιιοἢ δαϑίβ ὙΠῸ ἃ σοϊίπυθ. 4.8 ϑβπιδοη ὙΓ88 8 ΒΙΓΔΏΡΌΓ, [1 

1 φμίδιμα ρῬατότα πιεεέᾶϑε 62}. ᾽ 
4 τεθευα ἡρόῤ πὸ2δ δὲ δἰίοθη. ΕὌο ἀοοδδ ποῖ ἱπηροϑο ΒΡΟΣΌ Ὁ ΠΙΆ ἈΠΘΕ ΠΊΕ τς ΟὙΒΕ Βερε. ἕασῦοις λον 

δ ἔλ: 6γ΄8 Βοῦβο (πδὲ ἰὼ προ δ6 δἰϊοπτα δἰαιϑο. Τμδὶ (ἴΓ. 10) ὉΥ πότος, 8 ἀγίβκίηᾳ. 
πΟΔ Ὠδγα Ὀθθη δὴ ἰῃδοὶε ἴο [80 ἰδτν δηὰ ουδίοιϑ οὐ ὁ Οἵ Ξ5,κυῖ, ϑλομλειπει, τ. 70, Ρ. Ἡ ε- 
ἴδσδοι. 



ΟΗΑΡΤΕᾺ ΣΙΥ͂. 10-14. 199 
Ὀτίἀθ δηἃ Ποτ ἔΔΈΠ6Υ ἰο0]ἀ ἢἶπι βοτὰ ἴο ἰηνῖο, δηὰ 
Ἐποτοίοσο ἴΠ6 ἩΤΙΟΥ δαγ8 “ ἐλόν οἢο86." ὙΤΏα ππι- 
ὈεΥ οὗὁἩ γουηρ τῇ οἴ οϑοπ ὙΔΔ [ΠΙΓΓΥ. ΔΙ: 80} 8 

ΙΒ δοθοῦν ἴ0 ἤατο ὈδΟῚ ἰῃ ροοά ΟἸΤΟυΙΒΙΏΠΟΘΒ, 
δηὰ ποῆοο ἴῃ ὈΓΘστοομλ 80 ποῖ νπτμουὶ 

Ἰοπάου, 88 ἴπ6 ΚἿΥΟΙ οὗ ἃ β6ύθὴ ἀδγβ᾽ ἴδδϑί. Τδὶ 
ἐπίτεν Ὑ88 ἴΠ0 ὈΠΥΆΓΥΙΗΡ ΠΌΤ ΟΥΡ, ὁδηποί Ὀ6 πηδὶη- 
᾿αἰποά. ΤΠ δῃςίθηιδ Πα ἃ ῬὨΠΟΒΟΡ ΐοΑΙ Ὠππι- 
ὈεΓ, ὙΠΙΘΝ [ΠΟΥ οΑΠ|1οὰ 16 “ποἀάϊης," δηὰ ὙὩὶς ἢ 
οοπ βορὰ οἵ ἔγνε οἵ εἰὶχ. (οι σπόβθη οἢ δοοουπηϊ 
οὔ τ-μ ον θοΐηρ ἰοτιηθὰ ἴγοτλ 2 Χ 8 δῃὰ ὃ - 3, οὔθ 
ὄγθῃ, [6 ο οὐά.) Βπι ὅ ΧΟ ἰ8 δ'80 ΞξξΞ 80.} 
Ϊῃ Ἰαῖοὺ ἐἰπη68, δἷβο, ἴῃ6 ὅονγθ δὰ τϑηγ Ὀτγίἀ68᾽- 
Ιωοπ. [ἢ ὙΟΓΩΩΒ, {ποὶσ πα θον δα ὕδοη τοδί γι οιϊοα 
ἢ εἰσῆς. ὙΠῸ Ἰδῖοσ 6 νγ8 ο4116 ὦ βϑυς ἢ ἃ Ὀτγ 68᾽.- 

ἴδῃ ᾿Ὡὥ, πλ οι ἴδται ἀο68 ποῖ, ΒΟΎΘΥΘΙ, ΘΟΠλ6 
ἔτοσα ἴθ ϑι γτίας, 5 ὅδοῃβ ἐβουρῶς (Βεϊγᾶσε, ἱ. 82), 
δαὶ ἰ8 εν 180 Ηονταϊζοά τα οἱ ΔΡΟΉΛΟΥ (οἴ Ποτ- 
ὙΓΪ56 : Λίοβ, οἴ. Μαῖι. ᾿χ. 15). -- ΤΠ 
Ἰάοα οὔ οδορια8, νςἢ Βογίποδ βάορῖβ, [δὲ 186 
ΤΠΓν γΟΌΏΡ ΠΘΠ ΓΟΙῸ ἴ0 τραέοἦ β'δίηδβου, ἰβ ἴὸ Ὀ6 
Γε)οοϊοα. Εὸοτ, ἰπ 1Π6 γ᾽ ρΐδοθ, πο ἰπρ γγἃ8 88 
ΠΤ σι οοποοιην ΔΙΆΒΟΙ παῖ οοὐ]ὰ τϑη ον 

ἐπὶ 80 ΒΟΓΙΟΠΒΙΥ͂ βαθροςοῖδα ; δηἀ, ἰῃ [6 ποχὲ Ρ]606, 
ὧς 9 τιδηϊοδι ἴτοπὶ νοΓ. 15, 1πδὲ ΠΟΥ ΟΓῸ ἰην θα 
ΟΠ" [86 ρΡαχγὶ οὗἩ 19 ὈΓΙἀΟΖΤΟΟΙ, Πἰτη 6] Ὁ, 

Ψαγ8. 12, 13. Σ ΠῚ ρυῦ ἔοσίἢ 4 σί416 υπῖο 
χοῦ. Τα οὔδίομμ οὗ ῥτορουπάϊηρ τὶ 168 [ῸΓ 
ΔΙΠ ΠΙΒΟΙΊΘΏΐ 18 ΥΟΤῪ δηοίθηῖ. Τὴ δουΐθηθββ ὙΠΊΟὴ 
Θχοχοϊϑοα 1156] τῃογοὶη, 88, 88 1 τ γο, τἴΠ6 σουῃ- 
ἱογρατί οὗ (πὶ ὙΠΟ ἰηγοηιθά τΠ0 Ἰδησθααρο οὗ 
ἤρατο, δίζτιβ, Δη ἃ ΒΥ τ ΡΟ ]8. ΕῸΓΣ 1 ἌΔΦῸΝ τΝ ἴο Ἰίσδι 

ἴῃ [86 δροσοῖβ  ]οἶ τΠ6 Ἰδοῦ δὰ Ἰοοκοά πρ. 
«ἴῃ δηοσίοηϊ ΕἸΠ168,᾽ δαγ8 ΒΡ] υἱδυοῖ, “10 Οτροκβ 
ΟΓΟ ΑἸΙΤΟΔΩΥ ἰῃ [Π6 ΠΑ οὗ Ρχτορουπάϊης τὴ 4]68 
ἴο 680} Οἴου. [Ι{ 15 το] διθά οὔ 86 τηδίδη ΟἸ]θοῦ- 
ὉΠ 6, ἴ6 ἀδυρ οΥ οὗ 6 υνΐ8ο πιϑ, 1ῃδὲ 816 γγ788 
δ0 ἱὨΡΘΗΪΟΊΒ, 88 ἴο Η]ΔΥ͂ ὙΠῸ τι] 68 8.8 ἱἢ ΠΟῪ 
πΟΓο αἶσα, ρΡτορου Ὁ ἀηρ᾽ ΟΥ̓ 80] νΐηρ᾽ 6 πὶ τ (ἢ 6618] 
ὁΔ:6. 78 Ὀδπαποὶ οἵ [86 ΒΟΥ Π ἩΠ86 πηθῃ, ἰη Ρ]ὰ- 
ἰδ ἢ, δΗΟΒ ἴ06 ΒΙΡῺ οδβεπιδιίοη ἴῃ ὙὩ οὶ τἢθ 
αἰνοσβίοη νγ88 Π6]4 ; δηά (Ἰεοοάδπη8, {ΠῸ Ρῃγεἰοίδῃ, 
ἯΠῸ γγἃ8 ὈΠῸ.1Π{Ππ| δἱ δοϊνίηρ τὶ 168, 8 ποῖ υη- 
ΔΡΙΥ τεθακεά ὈΥ͂ ΖἴδοΡ, ἴ0γ πο] ἀϊηρ δας! οοσῦρα- 
ὕοῃ ἰο ὃὉ6 δ 1 180]6 ΟΥ̓ [ὉΓ ρὶγ! 8 ἢ θ “πραροᾶ ἴῃ 
Κηϊτάης χίγα]ο8 δῃὰ μβοοᾶβ, θα ποὶ [ὉΣ ἱπιο] ]ἰροπὶ 
ἴῃ. ΑἰἸΒΘΠεΘΏ8Β, 4150, ἰῃ ἢἷ8 ΜΝ ΌΥΚ (ρΡ. 458--459)͵, 
οἶϊο8 ἰαῦζοὸ δχίγαςιδβ ἴσοπι [ἢ6 ὈΟΟΚ οὗ (ρον οῃ 
τ ἀ168, δπὰ δά β, “μὲ [ῃ6 ὈΠΡΑΥΟ]ρ ΟΥ̓ ϑθς ἢ 
τί 168 18 ΨΕΓΥ͂ 5[ ΠλΠ]Αγ ἴἢ0 τπ6 Ῥατβαϊ! ΟἵἁὨ ΡὨΠΟΒΟΡΆΥ, 
δηὰ τ[πδὶ ἘΠοΓΕίοσο πον ΒΟΪ ΕΓΙΟΉ, 88 8 δῖζτι οὗὁ Ὑ}8- 
ἄοτα, ἰβ μοὶὰ ἴῃ ἴάνοσ, δηὰ ἀροιηθα δη δρργοργίδίθ 
τοοάο οὗ οπιογίδί πηλθηΐ αἱ 1806. 6, Ππονονου, 

ΌΥ τῃ086 ἘΧδιηρἾ]68 ἔτοπι ΟἸθαοαβ, ποῖ ΟὨΪΥ 
᾿πραῖβνο ΠΟΥ ΨΟΙΘ ΔΙΤΟΔΑΥ Ὀγοῦρηϊς ἴο {Π6 ποῖος 
οὗ ἐχροβίϊουβ ὈΥ Βοοβματγῖ, Ὀαϊ ἜΡΡΟΣῚ ὈθοδαΒθ 
ἴῃ [86 ο856 οὗ β'ϑιηβοιῃ᾿β τ 16 ἴ[ἢ6 βῖδ κε δ 
ἴδδιθ 8 Εἰ ΘΓ τΔη ἃ ργαυϊδηᾶ [ὉΓ (86 τ ΠΟΥ, ΟΥ 
πὸ ἀσίη Κὶπρ οὐὗἩ ἃ ἔογίεϊγοιρ 3 ὈὉΥῚ {Π0 Ἰοβοσ, 1 
ΘΟΥΟΚΟΒ 8 δίθγῃ Ομ βὶςοῖ, 

ΤΉΘΕΙ ὙΠ αἷνο γου ἐμέσὶγυ σπσταομία (ὩΣ ΤΌ) 

διὰ (Ὀἰσγ ομδυδου οἵ ταϊτοθα (Ὡ 12} ΓΌΛΌ ΓΤ... 
ὙΠ} ἰδ ὑπ πὐλίον [Π6 Τηοτο τοοθηϊ ἐΛΟΥΒ 
πΟυ]ά ῥτΟΌΔΌΙΥ ἄρτοθ. ΒΥ ἃ “"σἤδηρο᾽ οὗἉ Γαϊ- 
Ππιρηὶ 6 816 ἴ0 πη ογείδηᾶ ἃ, ἀγο88 οὗ βίδῖο --- ἃ 

1 Οἵ ΡΙαΑΣΟὮ, οἱ ἔδο ἀοοϊτίῃο οὗ ἔηο ΤΆΣ ΘΟΠΟΘΣΙ- 
ἴησ 6 οτἱκίη οὗ δο0}2. 

84 [δὲ ἰδ, ἃ δρ οὗ μηηησεᾶὰ πίωϑθ, οὐ οὔ πίῃο τοϊχοὰ 
ψίτἢ φρο -πδίοτ, ἰο Ὀ6 οαιρεϊοὰ δὲ οὔο ἀγαυραι. “Εοο ΒΟ ἘΠ 
Ῥίεί. Απείᾳ., 8.υ. ᾿' Βυτηροαίυτ.᾽"" [1 π|}} ΒῸ τοιηοιηθοζοὰ 
ἔδὲὶ ἴδ Οτοεῖκα δα πὐηρίοὰ πδὺρ πίε (ΠοὶΡ πίῃο. 
ὙΏΟΥ οομαίδατοῦ 1ξ Ὡοῖ ΟἿΥ ὉΠ.ΘΔΙΙΏΥ, Ὀπδ ὈΔερθασουδ, (ο 

ϑθάδΥ δυΐϊϊ, 85 τὸ ποῦ] δΔῪ --- [Σ πἰϊοἢ [80 
ἜΥΘΓΥ ἀγδβ8 ΏαΥ ὃ6 ΘΧΟμδηρεὶ ου ἔδβνο οσοδ- 
ΒΊΟΠΒ. ἦμο Τάγζυπι, ΠΟΎΘΥΟΥ, ᾿88 ΒΠΟΙΠΘΓ ΟΧρΙδ- 
Ὡδίοῃ, Ὑ ἰοἢ ἀθϑοῦνοθ ἴὸ Ὀ6 Ἰηοπιἰοποά. [ἱκο (ἢ6 

βορίπαρίὶπὶ δὰ Φοθαρῃυδ, ἱξ ἘΓΔἢ β᾽αἴθϑ ἰκοὰν, 5 

(ςβδηρο8) ὈΥ ΓΣΝ, στόλη; ΔϑδαταΪ Πρ ἘΒΟΓΘῸΥ 

θτ ΗΠ, 8 β᾽ τι βοδήοη τ ῖ ἢ ἱπάθρα 1 ϑοτη δε γο8 
ΒΘΟΙῚ8 ἦ0 ΆΥΘ, ὨΔΠΊΟΪΥ, ἢ ἢἤρ!ιξ, ἴοὸ σοπηά (δορί, 
πατάσσειν, τιτρώσκειν). ἘῸΥ στόλη ἰΒ ἰῃ6 οΔ5δῖ0 8] 
ἴοττα [ῸΓ ἃ βοϊ ἀΐθυ δ ἀγοθθ. [9}η ἴκὸ τπδῆπμοσ, ἰδ 

τταηβ]αῖο Ὁ ἸΦ Ὁγ ὩΔΟΤ29, ἰ. 6. δαϊίευς, ἴδ 
1τ]6 ΟΥ θεῖῖ τ! ς ἢ τὴο0 βο] ἴον Ὀποκὶϑὰ δουπά 
8. θοὰγ (εἶ. 3 Κ' γν. 33). - [τ τταϑ τ ΠΟ 51186]} 

ἡμρὰ {πδὶ 88 μα  τπροὴ [Π6 δοϊυτοη οἵ ἴδ τ] ἀἀ]6. 
αὖ ἱῃ ΟΥΠΟΓ ΟΑ868 4150 1ΐ ῶϑ ῬγΟΌΘΔΟΌΪΥ ποὶ πἢ- 

Ὠ88] [ὉΓ ἰαῖζθ δΌΠπι8 ἴ0 ὑὉδ δβίακεά. δι, “ἢ τὸ 
ἈΓῸ ἴο δο]ίενθ 1)͵π8, συοίοα ΒΥ ΨΦοβορίιιβ (Δ πεέϊρ. 
ΥἹΣ. δ, 8; εἴ. ΦαὈ]οπ κι, Ῥαπίλδοη “ΖΕ συρί., Ῥτοίορ., 
Ῥ. ἐχὶν), δοϊοπιοῃ δῃὰ Ηΐγϑια ]Ἰοδὲ ἃ γστοδὲ ἀθα]ὶ 
ΟΥ̓ ΤΠΟΠΘΥ͂ ἴο Θ80}} Οἴμοῦ. Ῥ]αίασγο!ι το δῖθβ ἤονγ (αὶ 
16 ΤΥΡΙΝ ἐταν Κίηρ βίδα ΤΏ δΩΥ οὐ ἴ68 δηα ν᾽], 68 
οἢ 8 τ αἀ]6 ρτορουπάοα ἴο Ατηδδίβ, αῃ ἃ υγου]ὰ ἢαυθ 
ὙΟῈ {μ6ηι, πδά ηοΐ ἴΠ6 ΡΒ]]ΟΒορ ἢ α] ΒΒ οοπλθ ἴὸ 
{Π6 δἰὰ οὗ [86 κἰἰδπ τηοηδτοῖ. [ἱ τγλ8 ἰῃ οοΏ- 
ΒΟ] 6 Π06 ΟΥ̓ βοϊ νην 8 τ α]6 πὶ [26 Ἰορο πα ΔΥΥ 
Ῥογβίδῃ ἤΟΓῸ νγὰ8 Ῥογηΐθ ἴο τὰ Ἐαάδρο, [0 
ΤΊ ΟΒοΓ οὗ Βπβίθιῃ. ἊΑοοοτάϊηρ ἴ0 Ἀποίοπὲ βοδηάὶ- 
πϑυΐίδη ἸΑΥ͂,, ΟΥΤΩἷΠ8]8 οΟυ]ὰ βανα τΠοτηβο]νο8 [ΤῸ 
ἀοϑί ΕΥ̓͂ πι68}8 οὗ ὁ στ ἀἀ]6 (ΟἸπ Τ)αἰΐη, Οεεοῖ. 
Θϑολιοράεης, Οοτταδη, ἱ. 155). ὙΠῸ βᾶπιο ἰάθα οο- 
συΓ8 ἴῃ Οοπηδῃ τ ἀ]θθοοκθ (δίτητοοκ, ΤΠ ἐλδβοὶ- 
ὀιεῆ, Ρ 463; Μεηξοῖ, ἀ. Ζιολίωπο, ἱ. 427). -- ἘΊη 
Ηεοἰάνκ ἱπ ΕΙάροιδηὰ δὰ ἃ βουθῖο ὙΔ, πὶϊ 
(δβίου ΒΙηάθ, Κίηρ ἴῃ Οοίπηϊαπά. ΕἾΠΔΙΥ, 6 
ΟΠ δΙ]οημοὰ Ηἷπι ἴο βοῖὶν τ 4168. ὙΠῸ Ἰδοῦ ἰῃ- 
γοκρα Οἀϊΐη, δπὰ οοηαποΙοὰ (Ο]Ἰη ΠΑ] η, 1. 186). 

γεν. 14. Ου οὗἩἨ [89 ΘΟὨΦΌΙΩΘΥ ΟΔΙ6 Τηϑύθ Σ]4] 
ἴου οοὐπεδῦτηρίίοι, δα ουὖῦ οὗὨ [86 οστὶ 16 οδιθ 
βυγθοίῃοδα. Τὴ ἰΓΔΏΒΙΔΙΟΥ πηιδὲ [Δ Κ6 σΑΓῸ ποΐ ἴ0 

ἀοΒΊΓΤΟΥ [π6 ἀπλοΐρτι τ οὗ 186 ἴοστη ΣᾺ, ΘΟΏΒΕΠΙΘΓ. 
ΕῸΥ 1018 Τϑάβοῃ, ἴῃ6 τοηἀογης οὗ 0) Ὸὸ εἴθ δηὰ 
Αὐπδοῖπι, “ υοηι Ὕ 886 7 κοπιπιὶ ΕὟαβ8᾽" [1ὙᾺΟτὰ τἶιθ 
ἴδοι ον οοσηθβ [δο], 15 ποῖ ροοῦ ; (Ὁ, οὐ ἴπ6 οὯΘ 
παπᾶ, δ γα85 [[δθἀ4,8 ἴοτῃ ὑδοὰ ΟἾ]Υ ἴῸΣ ἴ6 ἴοοὰ 
οὗ Ὀ6488] ὃ 8 ποῖ ΔΡΡΙΟΔΌΪΟ ἴο (6 ὙΠΟ ἷ8 
τυϑδηΐ, δηαὰ οὔ τἢ9 ΟΙΒΕΙ Π8ηα, πη ἢ ἱπῈ8 [00 
ποῖ ρεὰ, Ὀ01) εαί. Ἐγα]4᾿ 8 τη ογίπρ,, “ αἰ ἄεπι 
δδον ζατι εἴπ βοὴ" [οἂϊ οὗ 1ὴ6 Θδῖοσ σϑο 88 
οδίϊηρσ, ἡ. 6. βοηθοί ΘΔ ΔὉ]6], ἰ8. τι δα 806, Ὁ6- 
681186 [Π6 Ἰἰοπ, ὙΠΟ 8 Τηθϑηῖ, ἰδ ἢοΐ 8ὴ 2867, Θδῖου, 
ὯΟΥ γαῖ 848 Βουῖῆοδα ΓΟ πάοΓΒ, ἃ ϑρεΐδεγ [ὈΟΤἢ ἸΘΥΤΩΒ 
θεΐηρ βορὰ ΟΥ̓ ΠυπηΔη Ὀοΐηρ8 οη}}γ]. ΕΔ ΌΔΙΥ οστὸ- 

ΠΟΟΏΒ 8 ἰδ (Ὁ ἰτϑῃβὶαίθ ΤΩ ὉΥ “801γ.᾿ Εοσ [0 

ΔῊ Πι6818 Ὀούνγοοη {πΐ5 ποτὰ δπὰ [ΟἾΣΘ [8 Βοτα ἴὸ 
Ὅ6 ἴδκοθὴ ἴῃ 8 ὙἹΟΟΥ βθηδ86, Β0Ὸ 88 ἴ0ὸ ψμῖνα Γ80 ἴὸ 

8 δοροῃα ερμίσοχια; ἴον Ὁ τηεδὴβ ποῦ ΟὨ]Υ͂ 
“υοοῖ,᾽ πὲ ΠΟΙΔΡΠΟΥΪΟΔΙΪΥ 8180 ““ ρἰοδβαηῖ," 
ΔΦΤΘΟΔΌΪθ. ΤῊ ἱπροηυν οὗ [Π6 τ 44]6 οοπεἰβίβ 
ΡΓΘΟΙΒΟΙΥ ἴῃ 15, τπδὲ (μ6 Δι αἰ ὈΟ(Ὲ οὗἉ [18 ἰδῃ- 
υδρα δηὰ σοῃίθηϊδ οδὴ Ὁδ ΤΌΣΟ 1 ΟΥΟΤῪ αἶγθο- 
ἤοῃ, δηὰ ἐπ σΟΠΟΘΆ]5 [6 ΔΠΒΟΓ. [{ 19 ᾿ἰκ6 ἃ 
Κηποῦ 1086 τίχῃῦ οηα σδηποῖ ὈῸ Τουπά, -- ἃ ἤχατϊθ 

ἀγίπκ οἷϑδῖ πίηϑ, ἨΒΊΟΝ ΔΥ δυρκοδῖὶ δὴ οχρίδυδεοι οἵ 6 
δ᾽οονο-τηδηἰϊοηθὰ ὈΘΏΔΙΙΥ. -- Τπ.} 

8 [1ἢ Θεογιωδῃ, ἐδο δοὶ οὔ οδίίης οὐ ἴμο ραζί οἵ Ὀοδδὶδ ἰδ 
ΟἈΙΠοὰ ,“έΣθεπ; οὐ ἔδο γασγὶ οὔ Βυτοδη δοίηρα, 229} ΟΣ 
δρείδομ. πο ποαγοδῦ δρρυοδοῦ πὸ Ὦλτο ἴὸ (μ.6 ἀϊδι!Πο]0ἢ 
ἴῃ Βηρὶ δὴ ἰδ Ὀοίποϑη “εεάϊπε δηὰ εαξίηξζ. -- Τκ.] 
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ἔτοτῃ ἩΞΙΘῚ [Π6 Β6Ώ86 οἵὗὁἩ 16 Ηοῦτονν ΓΙ, τὸ ῥστο- 
ΡΟθ6 ἃ γα ἀΐς, 48 δἷδβο {πδὲὶ οὗ 116 αστοθκ γρῖφος (ςἶ. 
γρῖπος, 1π6 Ὀγαϊάοὰ βῃίης ποῖ), ἰΦ ἀουθε|688 ὑο ὃ6 
6 γτίνοα. Τῇ ἀογάϊδη Κποῖ ἯΔ4 [ΚΟ 166 80 Ο6Γ-' 
ὈΠΟ Δ 1.4] τ ἀἀ]6. ϑπιβοπ᾿ 8 ρΓΟΌΪΘσα αἰ Κ 5168. 
ἰ186 1 ΟἾΪΥ ὈΥ ἰἴ8 ῬΘΟῦ ΑΓ ἱπροηα 7. Ι[ἐ 5 βιιοτῦι 
δηα εἰπηρίθ, δπα 118 ογὰ 8 ἃγὸ υϑ6α ἴῃ ὑποὶγ Ὠδίυγαὶ' 

͵ ΠΙἀ4168 οδἱ! ἔου 16 ἀχοσοῖβϑο οὗ {18 τί. 

ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ σ5σ0ῦὉ0ῦΏ Δ ΕΒ. «ς 

ἀϊειογἤοη), 80 ἰξ 88 δὴ δΐ ουῪς οὗ βῦοβ. δρεί τ - 
τἰοΠ8 ἴο ἰδοῦ δὴ ἰἰδιοτίςδὶ ἕδεῖ. Μοβὶ οὶ θυτιαῦ 

6 ἷἰπ- 
δῖθῃοθ βιονίηρ τοδὶ ᾿ἰκΚοηθ8θ6 ἴ0ὸ ἴῃ6 τι ἀ]6 Ῥτο- 
ϑρθα ὈΥ̓͂ ϑαχηδοῃ, ἰ8 ἰομηὰ ἴῃ 4. 5Β'ΟΤΥ οσὐττεξ ἴῃ 
ΝΟΣ Οοπηδην, δηὰ οοτητηππὶοδίρα ὈὉγ ΜΆ]]επ ΒΟΗ͂Σ 
(ϑαφεπ, Ὁ. 604): Α τηδῇ νγ8 οοηδοιηποὰ ἴο ἀδβϑῖδ. 
ΗΝ υἱέϑ ἱπιογοθάθϑ [0Γ ἷπι. Τἢδ Ἰπάροβ οἴδτ ἴὸ 

δι ση βοδιοι ΣΝ ἴδ ἴ0 ΦΟὨΒΌΣΩΘ, ἴῃ ζϑηοΓΑὶ, νεῖ τ- [Ἰοὺ Ὠἷπὶ ρῸ, ἢ 886 σΔῃ ῥτΌροβο ἃ ἐ 416 ψ πο ἘΒΟΥ 
ουὖξ τοραγὰ ἴὸ ἴ[Π6 δβροεὶβο ἔοστω οὐ πδίυσο οὗ 186 

οοπϑαιηρίίοπ, ἀπὰ ΤῸ 18. (οί Ὁ]9, 88 “ [86 δβίτοηρ 
οη6,᾿" ψΒΘΊΠΟΓ ἰπ ἃ ψΟΟά ΟΥ̓́Θ Υ]}] δ6 86, ΔΙΎΓΑΥΒ 8). 
11 16 80 ΟΕἸΘΔΥ 48 ἴο δ6 οὐβοῦτο. [Ὁ ἰδ ποῖ ὈγοροΥΥ 
᾿Δ 016 το 1Π6 οὐὈ͵θετίοπ, ἐμαὶ 1Ὁ τοίου Ὁ δὴ Ηἰβύοτς 8] 
δοῖ ἘΠ] Γ Ὦ πὸ οὴδ οουά Κπον. ΤΠὸ δεῖ ἰβ ὁπ6 
ὙΠΊΟΠ 88 ΠαΙΌΓΑΙ ἰῃ ἴΠδὲ σΟΌΒΙΥ. [18 τυγηϊηρ- 
Ροϊηϊ, τὶ ἢ γοίδγοησο ἴο ἴΠ6 Γ] 4]6, γσαϑ, ποῖ [ῃδὲ Σΐ 
ἯΓ8 δῇ ἱποίάθηϊ οὗ δ πιβοη Β ΡΘΥΒΟΠΑ] Πίβίογυ, Ὀαΐὶ 
ἐδδιὲ ᾿ἴδ ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ ἰπ ρΘΠΘΓΑΙ νγ88 Ὠοϊ ἰπῃροΒ510]6. 
ΤῊ ἱπροπυ Υ οὗἁὨ τ[ῃ6 τί 416 δον ἐϊβ6 } ἔπ ΤΈΒΟΥ 

ἴῃ (Πὰν 11 ΔρΡΡΙ 168 Θ΄] ΠΔ}}} γγ06}} ὈοΪδ το δῃ ἰβύουὶο δ] 
ΟΟΟΌΓΓΕΠΟΘ 8Πη4 8 ΤΠ6ῚῸ ΔΟδίγαοῖ οσοποορίοη. ΤῊ 8 
ἯὯΒ ἃ ΟΠΔΙΒΟΙ ΓΒ... οἱ δησίδηϊ ρορυΐαγ στ }68 ἴῃ 
ϑθῃογαὶ, δηὰ ἱπαϊοαῖθβ ἐμοῦ οτἰχίη. Φ{ι8ῖ δ8 16 νγδβ 
Δῃ διΐ ἴο τ Ἀἰβιοτῖς 8 ἔδεϊδ βυτ ΡΟ] Δ} ὈΥ 
Ῥἱείαγοδ (οὗἨ πο ἢ ἴμὸ τηοάσγῃ τοῦδ ἰ8 δὴ ἰπβί ρα 

588}8}} ποὶ δ6 40]6 ἢ δοῖνθο. Τὴ ποϊηδῆ βᾶγϑ: --- 

ὉᾺΑΣ ἰξ κὐπ ξώηξ, αε ἐξ τοεάδεν κασι, 
εκ 1α“δεπαϊζέη ἰδ δὲ εκ Ποάεφη πανὶ. 
δῶμ: (Βε0}8) 44 Ζπξεν 46 δαεισοίεπ (ἄδῃ Αἰοδοηθδο) σωΐεΐ, 
Καεῖ ἰο, ἔν Ηεντεν, πα ἐδί Τγι."1 

ΤῊΟ πολ δδὰ ἰουπᾷὰ ἔπ6 ΟΔΙΟδΔ8 οἵ ἃ ὨΟσβα 
δ᾽ ὺγ τἶο ὝΔΥ, δηὰ ἴῃ ἴξ ἃ ὈϊΓὰ᾽8- ποδὶ, δπὰ ἱπ [Π6 τεϑδὲ 

Β'Χ γοῦπης Ὀὑἱγάβ. Τδο εἶχ γρῦῃς Οὔδδ 8.16 ὕοοϊκ 
ὙΠ} ΒΕΓ, ἩΓΒΟΓΘΌΥ [π686 ὈθΟδπιῸ ααἱΐ οὗἩ [86 ϑου- 
θη ; δηά [Π08 88 Πδ( ἴἘΚοη [86 ᾿νϊηρ οἂἱ οὗ τὴ 
ἀεδά. [ὲ ποὴΐ πὶ τΠ6 Ὑ|86 ᾿πάρεοϑ οὐύθὴ 8.5 ἴΐ 
ἀἰὰ νὰ τ6 ρῥγουαὰ ῬΆΣ] 5.068 --- (ΠΥ ρσυοδοορά 

᾿ δοϊδίην. 

1 ΓΓΑΦῚ σαπιο δἱους. 1 ἰοοὶ ἴδο ̓ ἡνίης οὐὲ οὗἩ ἰμο ἀδαὰ ; 
αἰχ κοί ᾳυἰἱὶ οὗ ἴ8ο ϑονϑηῖϊδ ; ζυοδβ ΔΎΘΥ, ΣΩῪ ταδδίοσα, ΠΟΥ 
ἰφ ἔ {{π9.7 -- ΤΕὰ.] 

7Τὴε Ῥλιϊῥείίπαε δοῖσο ἐλ6 τίααϊδ ὃν πιδαπς ο7 ἰσοασΐετῳ. ϑαπιβοη᾿ 8 ἀπσον ἀπὰ ραγηιδηξ 
οΥΓ ἐλ Τονζετί. 

ΟΒμάριξε ΧΙ. 15-20. 

1ὅ Απᾷ ᾿ξ οϑπιθ ὑο ρΆ88 οἢ [86 βθυθῃίῃ ἀΔΥ, ὑμαὶ (Π6Υ βαϊὰ ' απίο ϑϑπιβοῃ᾿β νεῖἴθ, ΕὩ- 
ὥςο [Ῥαογβυδάθ] (ΠΥ Βυβθαπᾷᾶ, ὑμαῦ ΒΘ τπιϑύ ἀθοΐαγθ ὑπίο 18 Π6 τ 416, 1θϑὲ γα θυγη 
1μ66 Δη4 [Ὠγ ΔΙ Βογ 8 Βουβ6 τῖτα ἢτθ ὃ ἤανθ γο 68]16ἃ [᾿πν] 64} 8 ὕο ἰβκο (δαὶ νγϑ 

16 Βανθ [ρ] υμᾶοθγ 8] ἐξ ἐξ ποὺ δο3ξ Απὰ βδιηβομ᾿β᾽ 18 τγορὺ Ὀοίογο Ὠἷπη δηὰ βα]ὰ, 
Τπου ἀοβῦ θὰΐ μαίθ τὰθ, δηὰ Ἰονϑϑί πιὸ ποῖ : μοῦ πηϑῦ ραϊ ΤΌΤ ἃ [86] τ 44]6 υπίο 
1Π6 ΟΠ] άτθη [8018] οὗὨ ΓᾺΥ̓ ΡΘΟΡρΪ6, δπὰ μαβϑί ποῦ ἰο]ὰ ἐξ Ὡϑ. ἀπά ἢ βαϊὰ ὑηΐο Βϑῦ, 

17 Βδμο]ά, 1 παν ποὺ ἰο]ὰ ἐξ ΠΥ ἔδυμου ΠΟΙ ΤΩΥ ποῖ ΒΘ Γ, πα 88}}8]} 1 6}1] ἐξέ (866 2 Απά 
886 τγϑρύ Ὀθίογθ πὖτη [09 βϑυϑὴ ἀδυβ, γυ8}}10 (Π6]Ὁ ζδϑαδβὺ Ἰδϑιθα [ἀυγίηρ ποῖ (ΠΥ μδὰ 
ὑμοῖν ἔδαβι] : δῃᾶ ἱὑ σδηθ ο ρᾷ88 οὐ {Π96 βϑυθῃί ἀδΔΥ, ὑπαὺ δθ ὑο] ἃ μοῦ, Ὀδθοδυβθ 880 
ἸΔΥ Βοῦθ ὑροῦ ΐπῃ [ργϑββθα Ὠἰπὶ τὰ] : δπᾶ βῖι8 ὑο]ἃ (Π6 τ 4416 ἰο 1Ὁπ6 οὨΠ]Πάγθῃ [80}87 

18 οὗ μός ρϑορὶθ. αΑπά (}6 πιϑθὴ οὗ [16 οὐ βαϊα υπίο ᾿ἷπὶ οὐ (ἢ βϑυθῃίῃ ἀΔΥ ὈΘΙΌΓΘ 
(86 δ ψϑηΐ ἄοψῃ, ΤΥ μαῦ ἐδ βθοίου ὑπδῃ ΒΟΏΘΥ ἢ δηᾶὰ ὙΠδὺ ἐξ βΒίγοηρογ ἰμδη 8 
οη Απά ἢ9 βαϊὰ υπίο {πθῃ;, [7 γα δὰ ποὺ ρουρσῇθα νεῖ ΤΥ Βοῖΐοσ, γα δά ῃοί 

19 ἸὈυπὰ ουῦ τὴγ τ α16. Απὰά (86 ϑϑριγὶί οὗ {πὸ 1ογὰ [Φομονϑ ἢ] οαπηθ ροὴ ἷπι, δπὰ 
ἢθ τϑηὺ ἄοσῃ ἰὼ Αβῇκοίου, ἀπά β]θνν {ΠΙΓΟΥ τηθῃ οὗ ἰβθηι, δηᾶ ἴοὸκ {μοῦ 8ρο]]} 
[αὐγ6], αῃὰ σαν [86] ομδηρθ [ομδηρθθ] οὗ ζαγτηθηίβ ἀπο ἔμθηὶ τ οἢ Θχρουπάοά 

20 {μο᾽ τἰ4416. Απά ἷ8 δηροῦ᾽νγδ8 Κἰπα]θᾶ, δὰ ἢθ σϑῃῦ ὉΡ ἰο Ηἷβ ἔβίμοτ᾿Β βουθθ. Βαὶ 
[πᾷ] ϑαπιβοῃβ 18 τᾶ σίσοπ 0 εἶθ οοτηρδηίου, ποιὰ ἢθ ᾿δὰ υβϑὰ 88 ἢ18 
ἔτιθμὰ [πγπο Βαὰ δἰἰθηα θὰ ΒΙτα]. 

: ἘΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[ γα. 16. -- ὩΟΜΝ5). Ῥκ. ὕδδϑοὶ ἰσοδὶδ 4}} ἐμδὲ οοξιιϑθ δῇσ ἔδο βῆσθδο, “δοὰ 1ὲ ὅδσῃθ (0 Ῥαδδ οἱ (0 δουθῃ ἃ ἀδΥ," 

ἄοπτῃ ἰὼ ἔδθ ϑδιᾶβσβο ῬΏσαδο ἴῃ Το. 17, ὧδ νασεηξμοίο, διὰ σοαθοα Ὀθη εἰν τουάοτο Ἵ ἼΣΟΣ ΤΑ Ἷ ὉΥ ἐδ ρἱροσϑροὲ : τ ροά (7 - 

Βδσά μα! ὰ. ΟἵὗἁὨ θοίον. --- 1Ὲ.} 

ἘΧΈΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, 

ΤῈῸ δοϑι βοῦς ὈοΔυ ἀπ 
ομδγδοίοσίζθ ἝὟ 

ὙοΠοϊορίςοαὶ γαῖ Ν 1:6 ΒΙΌ]6, δπά 
ἴμ6 παστδίνο που  ϑίδπάΐπρ ἰ ὑβη 18 ἀπὰ οὐὐοεῖ, σΔῺ Βοδγοοὶυ Β6 δάθαθαιϑὶγ ροϊαϊοὰ 

118 οοτηρηρβδοὰ Ὀγονίγ, δηὰ ποῖ σου]ά 6 ἰποοιι- 
ΤΑΌΪα ουοῃ ΤΠΟοΌρΡὮ [6 Ὡδισγδενο Ἰγόῦο ἢοΐϊ ἰουπά 

δα ποὶ αἱνηα6 (ΤΌΝ ἴῸΥ 18 οοπ- 



ΟΗΑΡΤΕΒ 

οὔϊ, 80 ΤΏ Ϊ Ὁ] ΪΥ ἀὁ [ΠΟΥ πηδηϊοδὶ {πο Ππ 861 ν 68. 
ΤὨΘ ἀγδπηδ ἰ8 γεργοϑθοη δὰ Στ δας Ηἰϑι το 8] ΠΠ6- 
ἩΚοποδ8, δηὰ 18 ἀθνθορπιθηὶ 18 80 ἡδίυγαὶ, [πε 
ὙΓ8116 πὸ ΟἿ6 οὐ ὰ ἔοτεβοθ ΠΥ ἘΠ ΤΟ ΠΕ ΚΝ 
κῖνο γϑθ ἴο ἃ οοπῆϊεϊ, γοῖ ἰἢ [6 δ6|86} ἰΐ Π168 
Ἰδὲ [Πδὺ 16 ΟΟΟΌΓΓΘΩΟΘ ΜΑΩΘ πηδυοϊ 8 0]6. 
δι 50) ΓΘΆ]1Υ7 ἰονοὰ [86 πιδίάθῃ οἵ ΤΙΠΔΉ, δηὰ 
ἴ00Κ [6 {1}} ταραβῆγα οἵ γοπίμἝα!} ἀε!ρης ἴῃ 186 
ὨΠΡΕΔΙ Ὀδπαθοὶ δηὰ ἔδβενα) ; Ὀὰ ἰΐ 18. Ἰτη μοβϑι Ὁ]6 
ἴον δῇ [βγβο 16, 88 [6 ἰ8, ἴ0 ΘὨΟΡ ἰπῦο ΔὴΥ Κἰπά οἵ 
οἷοϑα εοῃποοίίοη τ (Π6 ΘΠΘΠιΪ68Β δη ΟΡρύθβθοῦΒ 
οὗ δΐ8 Ῥϑορὶς, τί ποῦῦ σοιίηρ ἱηο 6 οοηῆϊοι. [1 
τηῦδὲ ὭΘΥΟΙ δ δὰ τ84ὴῇ' σονοηδη 8, ουθ ἴῃ 
[Π6 εἰ πιρίοδὲ το ΟΏΒ οἵ ἰδ, σδπ Ὀ6 ταδάθ νὰ τἢ 
ἴο86 ὙΠῸ ΓΘ ΟΡΡΟΠΟηΪδ ἰῃ ὈΓΙΠΟ10]6 τὴ δὐάρ αν 
ἷῃ ἀἱ ἰοῃ. Νῶὸο οοοβδίοῃ ἰ8 80 β'σῃϊ, Ὀαΐ ἰΐ 
50 ο.8 ἴὸ ἰηθδιηθ ἴΠ6 τοβ οὗ δηϊδροηΐβῃῃ. ὅϑδῃ)- 
ΒΟ ἷβ8 ἴ00 ΖεἝΏ14] οὗ παίουσα ἴο ὉΘ ἃ (ΔΓ- 86 οἰ Ὡρ ΡΑΓΙΥ͂ 
τηδ8ῃ ; Ὀπὲ [6 ἀοοοϊνθαὰ Ὠϊππ)8017 ἤθη ἢ οχροεοιοα 
ἴο Βηὰ 4 οογεπδηὶ οὗ ἰοτὸ δηὰ δά! ἴῃ ἃ ῬὮΣ18- 
ὕπο ἴδιγ. ΤΠ ργονοητίηρ οδυ86 ἰδ ἢοΐ ΟἿΪΥ 
ἧπ ἰδ Ορροῃοπῖϑ, Ὀπὲ 6180 1 Ὠἱπ)βο] ἢ, ἰπ (παῖ ἢ6 
ἯΔ85 ΑἸ ΑΥΒ, ΟΥΘΏ ΙΠΟΟΠΒΟΙΟΙΒΙΥ͂, Βμον ηρ, ὙΠῸ Π6 
ὙΩ5. ΕΥΕΥΥΓΒΙ Ωρ Δρροαγοά ἴο Ὀ6 ΠΑΙΤηοηΐοῦ 8 ὙΠ Θη 
86 Ῥγοροπηάραὰ ἴδ τ᾽ 16. Ηδ ἀϊὰ ἰξ πῃ [86 τηοϑῖ 
δαξοΐαι. δρὶτῖϊ, ἔστοτῃ ἴδ ἱπηρΐδο οὗ δῇ δεῖν τηϊπά. 

αἴ ἰδ ̓ πηπηοαϊαὐϑὶν Ὀτουχιΐ [86 ἰἀάοη δῃ ΔΖ ΟΠΐ8Ππὶ 
ἴο Ἰ᾿'γῃς. ΕῸΓ ἴδον ἴο ὙΟστὰ ἰδ γγ͵δ8 ὈῬγοροβοὰ ἔογ 
δοϊπποη γεγο ΡΒ] δ η66. 4.8 βίο, [ΠΥ που]ὰ δὶ 
4}} ἐνθηῖδ Ὁ Ραὶ ἴο βιδῖηθ, ἱΥ τθοΥ ἔα1]6ὰ ἴἰο 801γ6 
ἴ. Αὖ 186 δᾶπ|6 ἴϊτη6, 11 5 ἴσιο, [Π6 ΠΟΙ Υ οὗ 
ΒΑΙΊδΟΙ᾿ ὶ ἀἰΒροβὶ Ὁ. ΤΕΥΘΑΪ5 186], ἰῃ οοη Γαβὶ τυ ἱτἢ 
6 νΌ ΑΓ πϑίασοβ οὗ ἴπο ῬἘἢΠβεπ68. Ηρ, ῸΓ Ὠἰ8 
Ῥασί, σγίβίο {ΠΙΤΊΥ τἰπιο5 ἐμθ υδ]πο οὗ Ἡδδῦ, πὶ σα 86 
οὗ ΓΆΣ] το, οδοὶ οὗ [86 {ΠΙΓΓ Π88 ἴ0 ΡᾷΥὺ. Τΐβ 18 
[Π6 ΥὙΘΓΥ͂ ΤΌΔΒΟῚ ἩὮΥ, ἴῃ ΠΟΤ οΟΥΘΙΟΏΒΠ6Β88, [ΠΟΥ͂ 
ἀοσορ; ἴμὸ ΑΡΟΓ. ὙΤῊΠΘ ΤΟΒῸ]0 γ8ἃ8 δίαιτα]. ΤΠ 
εβπποῖ ΒΥ ἴπ6 τί 416, θὰ Σ ὨΘΙ ΠΟΥ 8ΓῸ (ΠΟῪ 
ἵπρ ἴο δβάτεῖν {Π|8. ΤΉΘΥ 8.0 ἴοο νυδίῃ ἴὸ Ὅ6 δατῃ- 
διοὰ ὈΥ̓͂ δὴ αἰΐεπ, Ὀπΐ οβρθαδ!! Υ ἴοο οογοίουβ ἴῸ 
Θηάυτο 8 ἰοββ. ΤΈΘΥ ἱδογοίοστο ἵπγη ἴ0 δ ῃβοη ΒΒ 
γοῦσηρ πτῖίθ. Ηδὰ βῃδ ποὶ ὕθοὴ ὁ ΡἈ ἢ] βιης, ΤΏΘΥ 
ὙΟῦ]α ποῖ δνο ἀδτοά ἴ0 4ο ἐπὶΒβ. Βαϊ, 88 ἰΐ 15, 
ΠΟΥ ἀχροςὶ [0 πὰ ἰπ ΠῸΓ δὴ δ᾽ αρδῖπϑὲ {πὸ 
15γβο δ, ουθὴ Τπουσἢ ἢ6 ὃ πο ἢπβυαπὰ. 86 
Β66ΠῚ8 Ἰηἀοοὰ ἰο αν τοϑιβίρα [ὉΓ ἃ ὙἘ1]16, --- ἀπι}] 
ΠΟΥ διοῦβο θοΐῃ Ποῦ [ὉΔῚ8 δηὰ ΠΟΙ νϑηΐϊϊγ. Ηοῦ 
ἴδαγβ, ΌὈΥ͂ 180 τῆτοδὶ ἴὸ ὈΌση ΠΟΥ Δ ΈΠΟΓ᾿Β ΠΟΊΒ6 ΟΥΟΥ 
ΘΓ μοδὰ ; ΠΕΡ ὙΠ Υ, ὈΥ ἰπτἰηρ (ἢδῇ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ [86 
τἀ] γγᾶ8 ΟἹΪΥ ρπὶ πὰ ἴῃ ΟΥΘΡ ἴο ρ]υιπάογ ἴῃ 6 
υρεῖβΒ. Το ᾿δΕοΥ δυβρίοϊοπ 866 ΤΔῪ πανὸ ἴοππά 
ΘΕΡΘΟΙΔΙ1Υ ἱπιο! ΓΘΌ]6, τγοπηθ Ὀοὶπρ αὐτοῦ ρθουν 
ΒΕΠΒΙνΘ ἰο δἰ πλῖ]8΄ ΓΙ ἶδ568 οἵ Ὑ ἸΡῈῸ βἰδῃᾶοῦ- 
ΤΔΟΏΡΈΓΒ. ῬΟΡΙΑΡΒ, ΒΟΥΤΘΥΘΥ, 886 ΤΩΘΓΟΪΥ ἱπνθη θά 
1πεδο {πγοδίδηϊηρ Βρθθο 65 δε γάβ, ἢ ογάοῦ ἴῸ 

1ἶγ ϑδιθβοη. ΕῸΓ 6]66, τὰν ἀϊά 886 ποΐ σΟΠ δ88 
16 ἴγαἢ ἴο ϑαπιϑοπ ἢ ὙΠδὶ δοπθ σπου]ά ἢδνα 
ἐπάςα τ[Π0 τοῦ ]6. ΕἾΓΠΟΓ 86 νουἹὰ πᾶνα {611 Ὠἑτη- 
86] δίΓΟΩ Θπου ἢ ἴο ῥγοίθεϊ Ποῦ, δῃὰ ἴοὸ ἢππιῦ]6 

"τῇ τα θοῦ Ὁ]6 ΘΠΟ 168, ΟΥ δα του πᾶν οοηδβοηϊοὰ 
ἴ0, πε ββουίῆοε οἵ Δρρεαπηρ ἴο Ὀ6 ναπαυίθμοᾶ. Βαϊ 
δῖι6 ἀἰὰ ποὶ 40 {π͵8, γπ8ὲ Ὀδοϑᾶβο 886 αἰά ποῖ ἰογχεὶ 
ἴδδὲ 80 28 8 ΡῬἢ]]1δι1η6.͵, βαιηβοη, 8ὴ6 σΟὨἾθο- 
τυτοὰ, που]ὰ ποὶ δ] Ὠἰπι8ο ἢ τὸ Ὀ6 πυπιθίοά. 
886 δουρὶ, ἰμογοίοτγθ, ἢ Ῥογβυλάθ ἢΐπὶ ΌΥ Τηδδῃ8 
οἵ τιδὲ νΈτῪ δηϊδρουΐδηι ἴυγ [Π6 58Κ6 οὗὨ ὙΥὮ]ΟΝ 806 

- δοίζαγοὰ πὶ. 80 Τφοιῃρ]ἰποά, γοορίηρ, ἐπαΐ ἢθ 
511} ἰγεδῖδαά Ποὺ 11Κ6 ΠΟΘ ΘΟῸΠΕΓΥΎΠΊΟΘΠ, πα α͵80 Κορὲ 
ἤτοτῃ ΒΟΥ [Πδὲ νυ οὶ ἢ τοῦ] ποῖ [6}} τπ6πΔ. 8516 
ἀδδῖγοβ ἴ0 Πηδκο 1ἰ ΔΡΡΘΑΓ παῖ ΠΟΡ Ἰονθ ἢδ8 80 
ἐπίγοὶυ Ὀσοῦρης ΠΟΙ ΟΥ̓́ΘΓ ἴο ἢΪ8 ἱπίογοβιβ, ἐδ ὺ 806 
οὔρδιὶ ηοἵ [0 ἼΝ ΟἹ [Π6 5816 ἴὈοὔηρ ἱτἢ ΠΣ 
ΘΟΠΏΓΓΥΤΙΗΘΏ. 8 ΟῸ] ἃ ἤᾶνθ Ὀθθη ἴπ6 Τρ ϊ τὸ- 
Ἰδὔοῃ. Ὅὕὴθ ὙΠὲῚ6 ΤΩΔῪ ἀβϑὶδὲ ΠΟ ὈΑΥ͂ θαϊ τοὗ 
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ὯοΓ δυδραηά. Βπΐ 86 ΟὨΪΥ αἰ8βοι} }]6α, ἰπ οΥάοσ 
ἴο ὈΘΙΓΑΥ. ΕἾΠΔ)]Υ, ΟἹ [}}6 Βουθῃ1}} ἀΔΥ, --- [86 8 
ὙῸ8 ΔΙΓΟΔΑΥ ἀρο ΠΊΠν, -- 816 Δα 580 ἰοττηοηϊοά τῃ6 
Ἰιοτο, ἴῃδὲ πὸ ἰο]ὰ ἴξ ἴο βού. Ηδ δὰ α Ὠοδγί ποὶ 
ΟἿΪΥ ρτοδῖ, Ὀπὺ 4150 τθη ον, το δὲ 1δοὲ ϑυασσαπλθθ 
ἴο [ἢ ῬΓΑΥΘΓΒ Δπἃ (6878 οἵ πο τ ]6 τ Ποπὶ Π6 ἰονο68 
δηαὰ Πο]ἀ8 ἴο θ6 ἴτ. ῬὍ6 ὕγεδοδοῦυ 18 ςφοπιρ]οἰοὰ, 
ΤΏο τα βογῦ]ο ῬᾺΣ ἐβι1π68 δοὺ 88 ἰ ΤΠΟΥ Π8ἀ {Π6πὶ- 
Β6Ι͂ν98 ἰουπᾶ ἴδ6 βοϊυοη, ἀπὰ ο]αὶπι [ἢ 6 τοναγά. 
ΤΒΘΩ ἃ ᾿ἰρηῦ ροθ8 Πἢ᾿Ρ ἴογῦ ϑαπηβοῦη. Ηρ βοοβ ἴδ 
ἍΠ0]6 οοπίΓαϑί, --- [Π6 ἱποοπρτα Υ δπὰ οττοῦ οὗ ἃ 
οοὐθηδπῦ Ἡὴ 1} ῬΗΠΘη66. βοίογο τΓΠ6 ἰγθοδβοὴ οὗ 
ὙΠΟ ἢ ἢ6 ΠΔ8 Ὀθ6η πιδάδ πὸ 80} ]6οῖ, [Π6 τηΐβῖ8 ψνἢ 
ΜΓ ΏΙΟΝ ἃ βοάποῖνο δε 588} }γ.0 δὰ ΟὈβοιΓγοα ἢΐ8 νἱϑ8- 
ἴο! 8.6 βοδί(ογοὰ. Ναιοηδὶ τυ δηά ηδιϊοηδὶ 
ΒῖΓΘΡ ἢ ἀσδ κα τ Πη πΐτ. Ηἰἷδ τ ἢο]6 [688 
ΤῸ ἰιϑ6] Γ΄. Ης ἀοεβ ποῖ τεοίιβο ἔπ ἢ] ϑ1Π68 
[86 Ῥτομἰθοα τονατὰ. Βαϊ ἴπ6 πᾶπηοῦ ἴῃ Ἡ ΠΟ 
ἦς ἰΒ ργίνθῃ, ἰ8. 1}} οὗἩἨἁ οοηϊδιαρῖ δηὰ δυμα ]δοη. 
Ηο τῆγοννβ ἴο {Π6πὶ 1Π6 8ρ01]8 οὗἉ {1 ΓἹῪ 8]αἰπ ῬῺ1118- 
ποθ. Ηδφἴοθανοβ ἴπ6 Ἰνοϊηδῃ, ἃπὰ ΓΟ ΓΒ ἴο [5γϑρὶ. 
ΤΏ οοπῆϊςς μ88 Ὀερππη, δηὰ ϑϑιηβθοη Β {τὰ Π6]] Πρ 
ὈΘΟΟΙ)68 τηϑηϊΐοδί. Ηδ ὙΠῸ ἩΘΔΥΒ ἴΠ6 σοπδϑογα» 
ὕοη οἵ ἀοά οἢ Ηἷ8 πεβδὰ, σδπηοῦ γουϑὶ ἰῃ τΠ6 Πποῖδο8 
οἵ ῬὨΠ 1868. 

ψεν. 15. Αχὰ ἐδ σασηθ ἴο ὕϑδα οἱ 86 βουϑῃιὮ 
ὅδ. Μογὸ τϑοθηΐ οχροβίίοσβ δανο πηβαθ᾽ ΩῸ τὸ- 
τη Δ ΓΚ5 Οἡ {18 αἰ υ]ς βιδίοπιοπὲ. ΤῸ δβϑμο πὶ 
ἴ6 ΡΠ] δηο5 ἢγθὶ δρρ θὰ τῆ θπβο να 8 ἴο ἴπ6 ψγο- 
ΤΆΔΠ ΟἿ ἴΠ|6 ον τ ΔΎ, 18 τοηἀογοὰ ἱπηροββίθ]6 ὉΥ͂ 
γοΥ. 17, ὙΠΟ} 88 08 ὑπδὶ 86 ψγερί Ὀοίογο ϑαπηβοη 
κβουθὴ ἄἀδγθ." [16 ΧΧ, {ἐμπογϑίογο, τοδὶ ΠΟΤῸ, 
“ρῃ ἴπο γοισίλ ἀδγ," Ὀδοδιιδα υϑυ. 14 βίβδίοβ Πδῖ 
ἴον ἐλγοε ἀδγβ 1Π6 7 ἬΘΓΘ ποὺ 840]6 ἰο πὰ [06 50]ὰ- 

ἴοπ. Οοπίἀοτίηρ Ποῦ ϑαβὶὶν Ἴὦ  δπὰ Ἶ τηδγ 6 ἱπ- 
᾿οσο δηροά, [Π6 8 Ὀϑ Οἱ τα τίου οὗἁ ““βουθῃ ᾿ 1ὉΣ “(Γ᾽ 
ἈΡΡΘΔΓΒ ΥΘΥῪ ᾿ἰκοῖγ. Βυῦ {16 ΟἸΘΑΓΟΓ ἰΐ Β66ΠῚ8 ὑμδὲ 
106 τοδάϊῃρ Βῃου ἃ 6, “Οἡ [86 ΤΌΝ ἀαγ,᾽᾿ [Π6 
ΠΟΙ ΒΌΓΡΓΙΒΙ Ηρ ἰῦ 18 τμαἱ ἴ[Π6 Μδδογα τοί ποὰ “ οἢ 
[Π6 βοενθητἢ ἀδγ.᾽" ΤΠ Μββογα, μούγενοσ, δα ρροβοὰ 
16 Βαθθδτῃ ἴο Ὀ6 τπιϑϑδηΐ ὈΥ τ βαυθπίῃ ἀδΔΥ, -- δ 
οΡ᾽ηου 8180 ΤὉ]]ουγθὰ ὈΥ 80πὶ0 οἵ {π6 οἱ ἀδγ ὀχροβ- 
1τοτβ (εἶ. δδγασῖ8), ὈὰΣ ἩΠιὶοἢ σαηποὶ ὃ6 οογτοοι. 
ἘῸΓ ἴῺ γϑγ. 17 8 “" δουθῃτ ἀΔγ ̓  18 δραΐη πιοηϊ οποά, 
ὙὮΙΟ οδημοῖ, ΒουΘνΟΥ, Ὀ6 δηΟΙ ΠΟΥ ΘΑΌΌΔΙὮ : ΤῸΓ 
88 ἴΠ6 ἢγϑί “ ϑουθηῖῃ ἀδῪ ᾽ ἴθ, ὈῚ [Π6 βυρροβίοη, 
ἴ86 ΤΟυτἢ, 80 τη ἷ8 βοοοηὰ 18 (Π6 βουθηῃϊῃ, ἀδὺ οὗἉ 
16 ψοαάϊηρ-δαδῖ, Τὴδ τοδάϊηρ ““οἡ [Π6 βονυθῃιῃ 
ἀδΥ ̓  εἜδη ὃ τοϊαἰηοά, {ἢ 6 ραββαρὲ ψῃΐϊοἢ θορὶπΒ 
᾿πηιση θα αύο δου ἰδ ἰῃ τον. 15, δὰ οχίθηβ ἴῸ 1Π|60 
Β81Π6 ῬΏΓΑΒΘ ἰῃ γε. 17, Ὀ6 τοραγάθαὰ 88 ἃ βοζί οἵ 
Ρδζεπίμοβὶθ. Τηδ ὙΤΙΓΟΥ 68 ΔΙγοδὰν οὐ [6 ροΐηΐς 
οἴ βιδιϊπρ' ἐπαΐ δέου [Π6γ δὰ ᾿ποβθοια8}}Υ ριιχ:]οὰ 
ΟΥ̓́Θ ἰΐ [ὉΓ [Πγοῦ ἄδγβ, ϑ'δηβου ὁπ ἴΠ6 βδουθητῃ ἀΔΥ 
το] 1ξ ἴο Ηἰβ ᾿ἱ6, ἤθη ἰΐ οσουϊτοά ἴοὸ Ηἷπι ἢτβὶ ἴο 
ἱπίογροβθ ἴΠ6 δἰδιίθιηθη δ οὗ νϑ 8. 15--17, 88 βδῃονίηρ 
[Π6 τηοῖῦνοϑβ ὈΥ͂  Πἰοἢ ΘΠ ΒΟΙ γ88 ἰπθυοησοά. ΑΟ- 
ΠΟΥ ΠΡῚΥ, “ ὁπ, 18:6 ϑουθη τ ἀν, ἱπ σνϑυ. 17, ΟἿ]ΥῪ 
οοηεπυοθβ τῆδὺ 116 58π|0Ὸ ΟΤΒ ἴῃ νοῦ. 15 δά 
Ὀοαραη. ΤΠ δβιδίθιηθηϊ ἰῇ [16 Ῥδγοῃ 6518 ὑΠδὲ 586 
ψορὺ Ὀαοΐοτο ᾿ΐπὶ “δου ἀδγ8,᾽ (8118. ἰπ πὴ} τἢ 8 
γίον. Το ἰάσδα ἰδ, ἰδὲ ἤοπη ἰΠ6 {πὸ δὲ τ ποθὴ 
8[ι6 ἡ ύῳ: 86 σοῃ Πππθά [Ο τοττηοηΐ πὶ Ὠχοῦ ρἢ- 
οὐδ τῆ6 ὙΔοΪ6 Ββουθῃ- ΔΥ μοτίοὰ οὗ {πὸ ἴδαδί. 
ΤὨτουρδουῦ (6 ψΠο]6 χοοκ, ἐμογοίοσο, ἱπβίοδα 
οὗ σΠροΓ] ρτιοδίβ, ϑδιηβοη πδὰ δι} } Θὲ ΡΒ] πη 6 
ἴδοοϑ, δηά, ᾿πϑιοβα οὗ ἃ ὮΔΡΡΥ νυἱΐδ, σσοοοί ]θ ἴθδγβ 
Δ ΓΟΡτΟΘΟ 68.3 

1 1δδδὲ οογτϑοῖ οὗ 4]}}] ποιὰ [ξὲ ὕθ, νὲτὰ 14|φοὐδ4], ἴο 
Ιοαᾶνὸ ἴῃ ποζὰβ οὔὲ Ὀθοδῦϑο ἐμοὸ Ἐδηΐχζεθοτα Μ55, ἀϊὰ ποὶ 
Βαυο ἴδοηι. 

4 [Ὁγ. σδεϑοὶ 6 συ ρ᾽δηδίίοη οὐ {118 συδίίδν ὧ068 ποὶ δἰείκο 
29 ῬΔΥΟΓΒΌΪ,., [1 οογίδίη!γ ὅδι1ϊ ἰο ἐδ γ ἐμ 6 τασθδσὶς οἵ 



ὯΔ ἴδ τί 16ό. ἾΒ, ρογβαδὰθ ; πιοϑὲ ἐγϑαθθπι]γ, 
ἰς 18. ἴσῦθ, ““Ὀείυο,᾿" “ οπτοθ ὈΥ̓ Ββαιίογγ." Ὑογν 
βἰσπίῆοδην ἰ8 ἴπ6 ἐχργοβδίοη, “ἀηδὲ μῃ6 ἀθοϊαγα ππῖο [κῃ 
ες ἴΠ6 τ 4416. 1 ἢς τε}18 ἴζ ἴο ΒΟΥ, τὸν ἱπΕπιδίο, 
Βα ν}}} αν τοϊὰά ἴδ Ὁ τπθπν. ΕῸΓ ἀο ἢοϊ ἴΠ6γΥ δῃά' 
δ6 οοπϑιίταϊο δὴ “ὑπ᾽ δ'[θ ΒΟΪοημ ἴ0 τ οπὶ, 
δηὰ τουβὲὶ δοὶ δοοογάϊηνὶν, 1 816 ψου]ὰ ποῖ ᾿ποὺΓ 
τοῖν δηταἶν ἀραϊηβὲ Πογβ ἢ ἀπαὰ ΠΟΥ Βοῦεθ. 
Ηδνο γὸ ἰωνί[οα υδ ἴο ΟΙυΠδοΣ υδ} ἰδ ἰὺ ποὶ 

0» ὌΪ ΤΙ 19 τὸ ΚΑΙ ἰπβηίηνο πῖτὰ βαβῖχ, 
δηὰ ἰθ8 ἴὸ ὕες ἀογινρὰ ἔγοτῃ ὖσν, ἴο ἱπμοτῖς, ἴο κεῖ 
ΌΥ οοπααπαβῖ, ἴὸ ἴΚὸ ᾿ηἴο ροββοβείοη. Τὴ ποσὰ 15 
ΔΡΕΥ σοϑθὴ πότο. ΒΘ σγμ6ὶ νγϑϑ τ κὶη; Ροϑ- 

δεββίοῃ οὗ {π6 Ἰδπά, 5 ταϑ αὶ ννογὰ ἰπ οοῃϑβίδηιϊ 
τι86. Το ΡῈ 50 1Π65 ΤΟ ΚΙΠΡῚΥ 851 ὙΠΟΙΒΟΓ ΠΟῪ 
γος ἰην(οἀ τπδὶ 5γΓδ6], ἰῃ τἢς ρόύξοῃ οὐ ὅ8πι- 
80Π, πιρσς ““ΟΠαιΘΓ,᾿" ὁ ἸΠΠοΥὶς,᾿ ΠΟΤ ὈΓΟΡΟΤΙΥ. 

να χοαν δῖ ἴῃς εἾο96, ἰδ δὴ ἱπτοττορδίνο ρϑγΏοϊο, ΗΚ 
πὸ [δὕη πο, υδοὰ ΘΠ 6} | Δ}. 

γεν. 16. ΤΒου ἀοαὶ Ὀὰὶ Βαῖϑ το, ΓΣὩζ. 
ΘΠ 90Ώ, δῆ ἱπ|Ππη8ῖ68, πη δὲ ΙΟΟΪΚ ΟἹ ΠΟΥ 88 ΟἿΘ 
Ἰυοκϑ οὔ ἃ μοόγξεοῃ γγΠο ὈΕΪΟΏ ΚΒ ἴο ἃ οβ.}]6 {τθο, 
δορίης τμδἱ ἧς ΠΟΙ ΟΘΆ]8 ἴπ6 δβοϊποη οὗὁἨ [Π6 τ] ἀ]6 
ἴτοῦι ΠΟΙ 85 ΜῸ]} 868 ἴγοπὶ ἴ86. Οἵ Υ ΡοοΟρίο οὗ {6 
εἶτν. ὙΠὸ σοπιδῃ, ῥγοβεοὰ τὸ ἀδοϊάθ θοίννοθα ΠΟΥ 

μἷς δῃὰ δι πηβοῃ, 1ΠπΕ} }Π68 ἴο ἴῃ ΡἘΠϑ11η6086.. Α 
ὀεδοῇ [0 δ'δῃιβοη δηἀ Οἵ ΓΒ ᾿ἰκο Ὠὶπι. 
ΒΟΒοΙᾶ, 1 αν ποὺ ἰοϊὰ ἐξ ΣῺῪ ἔδύδοσ ΤΟΣ ΣῸῺΥ 

σοῖο. [τ ἰδ ἔσθ, ἢ6 ἀοίδγιοα ποὶ ἴὸ ἴδιο δηά 
ΤΟ ΠΟΥ ἴῃ 86 πηαλίιεν οὗἁ 8 τη σία σο, Ὀὰϊ ποῖ ἔγοπ 
ὙΔηϊ οὗ ΓΟνόγοησα [ὉΓ {Πρ ἢ. ΤΏΘΥ ΔΙῸ [18 πιοϑὶ 
θεϊονοὰ. Τὸ ἴμοπὶ ἢΘ Αὐμον οὔ τπὸ Ββοπογ. (ὙΟΓΥ 
ἰηεὶρίαϊν, Φοβορθυθ δ 5 ἤθτθ τῃδὲ ''Θὸ Ὀγουρ] 
ΠοποΥ ἴὸ τἴ06 ψομδῃ 4180.) Απὰ 186 νοιϊηδϑῃ, ἴῃ 
[πο τη πὲ οὐ μὸν ΠαιζογῖοβΒ δηὰ ἴθδγβ, πηδὲ ΘΠ τι ΓῸ 
ἴο ΘΑΓ ΗΪπὶ μὴν ἴ0 Ποῦ: Ηδνο ἴ ποῖ τ0]ἀ ᾿ξ ἴο πὶ 
Ραγοηῖβ, δηὰ 8[}Ἀ}} [16}} ἰξ το 866 1 ΤΟ ὃδ β8ιχτα, 11 
μὰ μανὸ ὕθθ ἱποκοῦ880]6 ἴο ἤανο μπϊ ἢΪ8 ρδτ- 
ΟΠ 18 -- Δηἀ Βα0 ἢ ρΡΑΓΘΠΙΒ] - ΟἹ [86 58 Π|6 ἰ6γ6] τ τῇ 
8 ΡἢΠΠ βιῖη6 ἸνοΠΊΒῃ. 

γεγ. 18. Βοίοτο (8) δύ ψϑῶΐ ἄονγῃ. Ηδγε 

4180 γγα ἤδύθ {π6 ροεῖίςδὶ παπιὸ ΓΙ ὟῚ (Ἰπϑιοδὰ οὗἁ 
19 τα ὈΓΠ), (ὺγ 186 8πη, οἷ. οὐ οἰ. Υἱῖ(. 18. 

Βορπτι] 15. τ ὀχργοβϑίοη ἘΤΊ. το σοπιο, ἴῸΓ ““ἴο 
δεῖ.) ὙΠῸ δβυηῃ ΟσΟΠΊ6Β ΠΟΠΊΘ, 88 10 ὝΘΓΟ ---- ΟΟΠΊΘΒ 
ἱπῖο ἷ8 ἢουδο, ἰκ ἃ Ὀγἀοντοοῖὰ ΑἴΟΓ ἢ ποὰᾶ- 
ἀΐηρ. Οη ἴδ οἶδεν βδπά, νγῆθῃ (ἰἸ6 δι σίβοβ, [Π6 
ἨοΦΌΓΟΝ ΒΑ 8 παῖ Π6 “᾿ΡΌΘΒ ἔοτί ᾿ ἰηῖο δου τ, 
ἴοτει ἴον υὙἹούουυ Κ6 8 Π6ΓΟ. 

ἩἨδὰ γα Ὀοὶ ΡΙουκοα ΣῈ ΤΥ ποῖον, γο δὰ 
Ὠοΐ Ἰουμὰ οὐυἱ ΤῺῪ τχίἀἀ]6. Το δηόννοῦ οὗ 186 
ΔΩΡΤΥ δι: βοῃ 18 ΘΙΘΡΠΙΥ σουςῃοά ἴῃ ἴΠο ἔογπι οὗ 
ἃ. ῬΙΌνΟΥΡ, (Ὁ}} οὗἁ δ}, 88 διὸ 411 Πὶβ βαυγἱηρδ 
ΒΟ ἤάνο ὈδΟὴ ργοβοσνοᾶ, [ἐ βίδσίβ ἴτοῃι [6 
Θχρογίθῃος ἔπαὶ Ὀυγοὰ ἰΓΘΑΔΌΓΟΒ ΟΟΙὴθ ἴ0 ᾿ἰσῦ, 

γοτ. 17: “8 πορὶ Ὀοΐοτο Ὠΐπὶ βουδ ἄδγε." Το Ὡδίυταὶ 
ΘΧΡΙΔΟΔΙΟΩ βϑοῶδ ἴὸ Ὀ6 ἐπὶ8: ΑΔ βΟΟΏ 84 ἰδ τ᾽ ἀάϊο νᾶ 
αἰνοῦ, ἐπ γουῃᾷ ὙΠῸ δὲ ὁδοὸθ θορδὴ ἰο ἰδᾶξο (ογ 116 βοϊὰ- 
εἴοῦθ. Βοΐσδαὶ ὈοΪὮ δεϊυυϊδιοα δοΓ οὐτοαὶ Υ δπὰ ποιηάοὰ 
ὯΔΘΥ ΥΒΏΪΟΥ, φΦὸ ἐπδὶ ΘΟΥ̓ΘΏ ὑοΐοτο ἐπα οῃά οἵ ἴδ διδὲ ἀδῪ 886 
Ὠδὰ ΤΣΘΟΟΌΣΒΟ [0 ἐδ9 ᾿ οἵ ἰδαυβ. ὍΔΥ ὉΥ ἀδὺ δ᾽ 
τοπονθα ἴΠ6 δραδοξ, ας δἰναγα ἰποβοοίδ}}}γ.. ΠΩ} γ, οἢ 
(9 ϑαγθοϊῃ ἀδὺ δ Ὀτίη κε ἃ ΠΟῪ διχυτϊτηθηϊ, ἕαση δῆ ὨΘΥ 
ὉΥ ἴΠο κυαορί. ΒῸΡ ἰδ ἢτνδὲ [Ὦγφο ἀδγ8 οὗ ἐπ Γβϑι ἐγ] 68 
ἴο86 μεδά δουβρδὲ ἰο βοῖγο ἔπο γἱἀαϊο ἴῃ ἃ ἰοβ  πηδῦθ πᾶν. 
ϑμΟἢ ΔΡΡΟΔΙΒ ἴο Ὀ6 ἴΠ6 ἱπιροτὲ οἴ ἐπα τοιπασὶς ἰῃ τὸσ. 164 : 
Ἐπ ἔδπογ οουἹὰ ποῖ ἴῃ ἴπτοθ ἀδΐκδ οχρουμὰ ἰδο τί 16." 
νΥμδιὲ ἔπου ἀϊὰ οὐ ἴμο ὔοχὶ ἔῆτγθο ἀδγϑ 6 ηοῖ εἰαιϑφά. ΤΉΘΥ 

ΤΗ͂Ε ΒΟΟΚ ΟΕ σΌ  σσεϑδ. 

Ῥοσευδάθ [ὮΥ Βυορθδιῃὰ, ἐμδὺ 6 ἀδοῖδσο τιρτο) Ὑλθη [Π6 801] 15. τσποὰ ὉΥ τ 6 Ρ]ουρὮ. (Τάροο, 
τ (ἢ Ποιηδῃ (δηΐυβ, τᾶς δὺο ἴοὸ δνο Ὀθδη 

ΡΙουρπεὰ ἀρ.) Βαϊ ποῖ ΟΥ̓ΟΥΥ͂ ΟὯ6 ΚΠΟΥΤΒ ἩΠ6ΓῸ ἴῸ 
ἄγαν τς ἤυττον. Το ῬὨ1]15{1Π68 που]ὰ ποῖ αν 
οὐ ἰδ; Ὀπὲ 8 μοὶ ίδτ δὰ βῆονγη {μοὶ τΠ6 ΜΨΆΥ. 

ΤῊ ΠΟΙΙΡΑΙΒΟΩ 18 Ποῖ ΥὙΟΥῪ δδιοτπρ ἴο ἴδπ6 τγαὶ- 
ἴογοϑβ, θαῖ ΄υ 6 ΔΡΡγορτίδια. ΕῸΓ ὯΟ τηογὶϊ βοΌστ δα 
ἴ0 ἴη6 ΒΟΙΌΓ ἤδη ἰξ Ρ]ΟΌρΡἢΒ ἔθ τρὰϊ ἕπττον : ἵ 
μα8 Ὀδοὴ Βῃοσῃ Ὁ ἰϊ. ὅδὋ᾽Ο 4160 ἴΠ|0 ὙΤΟΤΩΆΠ : 880 
[45 βοϊνοὰ ποις, Ὀαϊ ΟὨΪΥ ρμἱαγοὰ 186 Γδι ίοσ. 

γεν. 19. Απὰ 86 ἡυϑυὶ ἄονσῃ ἴο ΑΔΏκοΊοσ, δᾶ 
δἷονν ΤΙΣ τϑὰ οὗ ἴθ. ἍΩΥ ἴὸ Αϑῃκείοῃ ὃ 
Αραΐπϑὲ τὴ ἜΡ: οὗ Τί πηδὴ μ6 Ἑοου]ὰ ποὶ ἴππὶ 
[18 γαῖ. Ηα δά οδίοη υἱτῇ ἴπθπὶ, απὰ δα πουϊὰ 
οὶ ὙΠῚΘΔΓΑῪ ὨΪτ 56} ἔροσὰ ἴδ6 ΟὈ] σα 0 η.5 ἢδ παά 
Αϑϑυμηοὰ. Βαϊ (ποὶγ οοπάυςι πδὰ αὐγακοηθα αὶ 
ἴο 8 5686 Οὔ [ΠῸ στοαῖς ἢδί!0}8) σοπῖγαϑι Ὀσῦνθεῃ 
τποὸπὶ δηὰ 18γαε]. Αἱ [185 τηοτηθῆΐϊ ἃς ἔεϊς πδὲ 
ἴϑγαθὶ ἰδ ἴῃ ἴπ6 ὑδηἋἀ8 οἵὁ 8οτυϊτυἀθ. Βεΐνοοη δ 
ΡΟΟΡΪΘ δηὰ τὴὸ ΡΠ] Πἰβτῖμο5 πῸ ΟἾΠΕΥ ἴΓΕΔΙῪ οχίδιρα, 
ἴμ8η δὲ Ὑν μἰο ἢ '8 ΏΔ46 ὈΥ 1Π6 ΠΟ ΑΓΑΪΥ ἀπὰ 88 
ἀοά-οτϑακοη Ὑἢ πο ὶγΓ ὁπ πιὶθβ. [δγβοὶ οπάἀυτρᾶ 
δογυϊτιὰθ, ὈΘοδ 86 ἰδ δα {Ἀ}}]6Π ΔΉΎΔΥ ἴτοπιὶ 118 8ῃ- 
αοἰδῃΐ βρίγιι. [Ὁ νϑῃτυγοὰ 0 ἸΟΠῸΓ ΟἹ ΤΟΑΙ δίΔΠςΘ. 

ΑΙ] ἐιῖδ οαπιὸ ποῖμθ Ὁ ϑ'διπιδοπ 5 πιὶπα δὲ 18 
πιοιπθηῖ. Ηο ἀειοττηϊηοά ἴο γίνε 8 ῥγοοῖ οἵ [Ξτδοὶ- 
ἐπ ἢ αἴστοησίη. Ηδποο τὸ γεδὰ, “ τ6 ϑριγίιϊ οἵ ὅ6- 
μονὴ οδπλθ ΡΟῚ Ὠἰπὶ,᾿" Δ ΤΟΙΛΑΥΚ ΔΙΑ τ ἰσαθὲ 
ὙγΠΘΓΟ [6ΓΔΘΪ ΠηΔη οδῖ8 ἃ ἀφίοττηϊπδιίίοπ ἴὸ ἢ α 
Βοδῦὶ δηὰ πδηὰ δραϊηϑιὶ [Π6 Θηθ 65 οὗ ἀοά. 
τοδί οηδ νοῦ] ἢανὸ βάν ϊδο πἷπὶ ἰῸ ΟΟ]]Θοὶ ΤΩΏΟΠΕΥ 
δηὰ Ὀ0γ 116 ρατηδηῖβ. 1ὺ νγγὰ8 ἃ αἰνῖηθ ἱπερίγδϊος 
ὙΓΒΙΟΒ τηονϑὰ Ὠίπι ἴο ΡΑΥ ὈΥ ὕὈδι]6. ὙΥῺΥ ἀϊά Βο 
Ρο ἴο Αδηκείοῃ 3 Βούβυβο ἔπ ὙΟΤῸ ΓΙΟΝ δηά 
νη ΤἸηθη ἰδοῖο, ποτὶ ἰδ Μ8ὃ68 ΌΤΙ ἘΠῚ ἴῸ 
δύο Κ δηὰ ονογοοῖηθ. ΡΙΌΡΔΌΪΥ 11 τγ88 ἃ πυρῦεὶ 
ῬΑΓΙΥ, ραταοοά, δ8 ᾽ἷ8 σὴ πδα Ὀθεη, πεῖ ἢ (ΠΙΓΙΥ͂ 
Διϊοηἀδηϊ Τ᾿ 6-ΠΙῸΠ, ἴπδι [6 ΒιιΓρτῖϑοά. [{ τῪὗδϑ 
ποῖ ἀοπὸ ἴῃ [δ6 πιϊά5ὲ οὗ ΤΠΟΓΟ ΜῊῺᾺΒ ὯῸ 

6 νεΐποοη ἢ 51 Ππὸ8 δπαὰ ἴβγβο]. Ηδθ οὐῆ- 
απογοὰ τῃ6 {ΠῚ Ἡ  ῬὮ ΠΙ5Ε1π65 {πιο θεγα, ρέτθδρα 
85 ὙῸ6 δα 8814, οἵ ἃ πυρίΐα] (Σ61π} ἢ τὰ τ ποτὰ, 
88 ἢθ να 1}8] 6 ἢϊ58 ΟὟΠ τεῦπιυθ ἰπ ἃ σομῃῆϊος οὗ 
ἱπι6 }]6οι. ΤᾺς ἴάπιθ οὗἩ [π6 ποπάοσγία! γοῦηρ [8- 
το 116 τοδουη δ ΓΠγοῦρ ἢ ἴθ Ἰαηᾶ. Νο 
ΔΙῸ πιδάθ. Τῇ ῥτίποοδ οἵ [86 ΡΣ] 5 εἶπ οα ἰοοῖ οα 
ἴΠ0 ΟΘΟΌΙΤΘΠΟΘ 88 Δ ῥγίναϊο δδίιν. Βυϊ δ εἱϊδπὶ 
αυδκὶηρ οὗ ΘΟμβοίθηςθ, διοῖ 88 ϑ6 1:68 ΟἹ {ΥΤΆΣΠΙ 
ὙΠῸ 8 ΠΌΒΕ δρίγιὶ δγβ ἰϊδοὶῖ διηοηρ [86 ΟΡ. 
Ρτγεϑϑοα, οοπισ θαυ δὰ πὸ ἀοῦδιὲ ἢ [86 ἈΓΕΘΕΣΥΔΏΟΣ 
οὗ ΓΌΡΟΒ6. 

ΤΌΟκ τμοὶν αἰσο, ΙΓ. Ολαϊαναὶ 

ἴα λνγ5) 18. [μ6 τα Π ΑΤΥ Θααίρταοπι, οὐὗὁἨ νοι [80 
[Ἀ]1δἢ τὸ βισρροά, εἶ, 3 ϑδζὰ. ἰϊ. 31. ὙΠοτο, [10 
ϑερῖ. ΓΟ ἀ6Γ8 ἐξ πανοπλία; ΠοΙο, στόλη. ΤΙ δαρ- 
Ρογῖβ [Π6 ορϊηίοη οἵ ἴθ Τατγρτιπι, δα ἀτιοθὰ δόσε, 
1π8ι [Π60 λοντες οὗ ϑανμηϑοη τείεγτεα ἴο τὰ ἢ ΠΆΓΥ καῖ- 
Ἰηθηῖ8. ΕοΥ [6 ολαίίρλοίλ (οἰδῆσοδ οὗὨ ραγπιοη 8) 
σι ἢ ἢ ρμαϊὰ, νοῦ ἀουδεῖ688 ρδγὶ οὐ [Ππ6 ολαίιἑεοίά, 
ΟΥ̓ ΤΠ ΆΤῪ δυΐϊῖδ, τ ὨΣΟΝ Β6 ἴοοκ ; 80 ἰδδὶ ϑαπιϑοῦ 

ΤΏΔΥ ΔΎΟ τοιηδίηυφά ᾿πδοῖϊγο, ἐστιδίΐηρ ἴπ ϑόξῶθ ἮΔΥ [0 θύε- 
Ρδδ ἔπο βοϊοῦ δὲ ἰδδὲ, οἱ ἘμΟΥ ΣΏΔΥ παγο ὕσασα αἰσεδὰγ 
νὶουφοίης υἱἕν βαοιωδοῦ 5 αίδοΣ. Βὺς ἱ ἔννο ἰφέῖοε, (867 
Ὠδά ποὶ γοῖ τοοοῦγθο ἰο ἴπτοδῖδ. ΟἹ ἴδο ᾿δδὲ ἀδγ οἵ [6 
(δδὶ, Ὠοπονασ, πθη ΠΟΥ δηά δὲ παϊπκ 886 Ὀθθὰ 86 ἱὩ- 
οἴδοοείνο δα πουκίηβ, διὰ ἰμδὶ ἰδ ψἱδ ἐπωροείαηϊθοο (οἵ 
σηἰοὰ ΠΟΥ ποῖ ργοῦδΥ οοφοίποοϊ, οτϑ πουρὴ δογ ἀϊὲ 
Ὡοῖ δβεϊαναϊδίο [σπὶ), το {κονῖϑο δοοοιρ δηφὰ ποϊοϊαζ, 
ΠΟΥ͂ τοδϑοτὲ ἰο ἰμτοαὶδ δρδίηδε ἴ9 πθ. ΤὙῶο ἰαἴῖοε (βαῖθ. 
ὌροΟη ὑδοοεθθα τοῖο γροϑυὶ διμὶ ὑἰδασίω! ἐδδὴ ὀΥαρ, δοά φαΐῃδ 
86 Ροΐῃξ. Οὐδροσο Βοσίθμθδο δοιὰ Κοὶ, το εἶνε οϑϑι8- 
ἘΔ} ὅλο δδσῃὸ οχρίδιδιοι. --- Τὲ.] 
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ἀϊὰ ποὶ Ητδι 561} ἢἷ8 ὈΟΟΙΥ͂, δινὰ θη ὈΠΥ ὨΘῪ ζϑγ-  δϑοοοπὰ (88 6. 5. ὈῚ Βουίμοδα), ἔπ γῸ 18 ἃ γδῃϊ οὗὨ 
Ιδπῖδ. [1 18 ἴῃ ΠΑΓΠΊΟΠΥ ΣΝ ἴ[Π0 ἀγασηδίῖς σου Γδ0 
οὗ τ88 δεοῃ, πδὶ δεαιηβοη ἤἥπηρ ἴο Πἰδ ἰΓθδοογοῦ δ 
ἔπιεπάβ, 45 1886 ῥὑχγίοθ οὗ (ποῦ ἀξοσοριίοη, σδιτηθηῖδ 
δῃδιο οὰ ἔτοπι ΠΟ Γ ΟὟ ΘΟΠΠΙΓΥΙΏΘΏ. 

ἈΑπα Ὠο ϑῖῦ τὸ ἴο Ηἷκ ἔδίμον᾽ 5 βοῦδο. Ηϊ9 
σταῖ ὈϊΪαζοα ὉΡ ἰπίο 8 πδιίοῃδὶ ἤδη) αραΐηδβὶ 16 
ῬμηΠ πο ὑτοοά. Ηθ ἴαγηβ ἷ8 ὉΔῈΪ ὌΡΟΣ ἔδοπι, 
δα ροοὺβ Βοσηθ. [ΐ βϑοπηδ ἴ0 Ὀ6 [8 ἱπΠΙ ΠΟΙ ΠΘΥΟΓ 
10 οοἴῃο ὅβεκ. Ηον 1}0|6 ΓΠΘΥ ὙὉΓῸ πΟΓΙΒΥ οἵ 
Βῖτα, ἰδ ΒΤ ὈΥ ἴπ6 οοπάποϊ οὗ [86 ποϊηδῃ, αἴἶοτ 
ἰδ ἀερατίαγε. Τἢδὲ 886 ΠΙΔΥ ποῖ Ὀ6 ΜΠΠουϊ 8 
δυϑθδηα ἰῃ οὉ ὈΘη66 οὗ Π6Γ ἸΣΘΆΒΟΙ, 8Βῆ6 ἰ8 7Ὁ- 
πατάοα ἢ [856 Ππαπὰ οὗὁὨ δῃοιοῦ ἵδη. Οπὸ οἵ 
Ἐδπα ΠΟΙ ΡΑΠΪΟΏΒ [ῸΓ ἩΠΟδ6 δᾶ Κὸ 886 ἀδοοϊνοα ὥϑ'δι)- 
ΒΟΏ,, ΤἸΏΔΙΓΓΪΘΒ ΠΟΙ. Τὸ ΓΘΆΒΟῚ 8.|6 δ ἀ5 1ηΠ66}}γ. 
Μεδηποθϑβ οὗ ἀϊδροβί οι ρῖνοβ Ὀἰτῖι ἴ0 νογυεπηρ 
ἴηδι 5 θα. [Ὁ σδὴ ποὶῖποῦ ἴον ΠΟΥ ὃθ ΓΑΙ ΓΒ] ; 
Ὀπῖ ρα δὲ ΟΥ̓ ἃ}} ἐδ 1ΐ ΠΟΙ ΡΓΟ ἢ ἃ ἃ Τηδῇ βυοἢ} 88 

Ὦ ν'88. 
Α βαγνοῦ οὗ ΠΣ ἰδὲ ἩΒΊΟΝ σΠδΡΙΟΓ χὶν. δἤονυγβ 

οὗ ϑαιηβοη, βου] ἀ αν οχοϊρα τῆ6 δἰίοπτίοη οὗ 
1μοθ6 ψῦο βηὰ ρμίθδϑιγο ἴα οοπιραγίης πἰπὶ Ὑ ἢ 
Ἠοτοῦΐο8. ὙΥᾺΣ16 81} 086 ἀπείθῃς βίδιθιηθη δ δου 
[6 Οτθοκ Βοσγο δύθ νδίτιιθ ΟΠ]Υ͂ 88 ἴπῸ υϑΐςο]οβ 
οὗ πεν τῆϊοο- δυτ 0] 1οαἱ ἰάθαϑ, βδιβου ΔρΡΟδΥβ ἴῃ 
ἴδ τηϊάδὶ ὁ ἜΤΟΣ. ἩΘΑΓΙΠρ [86 νην πο 5 οὗ 
δοίπ4] Ἂχ βῖθῃοο. ΘΙΟΌΪΟΒ, [Π6 ΠΙΟΙΘ ἴῃ6 ἰδοῦ 
Οὔοοῖκβ ἴδ Κα δἰπὶ ᾿ἐβύοΥΊ Δ}}Υ, [86 Ποῖ 6 580 Π16Β 
[6 σΒΑΓΔΟΙΟΓ οὗὁὨ ἃ σοῦγθα σιδηΐ δηὰ οἰυτίοη, ΨγἢΟ, 
ἌνΟΙΒ6 [0 ουζαγο, Κὶ}}8 ἢ18 ἸηΆΒίοΥ ; Ἡ811|6 δαιηβοη 
δ Δὲ ΟὔΟδ νοβοάτόηα Δ3 ὃ ΚῬΌΠ]14] τηδΔη, οὗ ποῦ ]ο ἀΪ8- 
ῬΡοδιου. [ζ ΘΙ ΠΟΙ ἰδββίθ]6 τὸ ἰηβέ τι 8 σοηι- 
Ῥϑυίβοῦ ὑούνγοθη ϑ'ϑίηθου δηὰ ΠΙΔΗΥ ΓΓΑΙ8 ἴῃ [ἢ 6 
οδαγαςίοῦ οὗ ὕΠΠγββαβ, γγοτο ἰδ ποῖ ἴπδὲ ἴῃ Π6 Ἰδείοῦ, 
83 ἱπ Οτθοκ ΒΟΓΌΘθ ΡὌΠΘΓΑΙΥ, ἴΠοτΘ ἰ8 γδηῦπρ 86 
Ῥδίδοβ οἵ τὴ παίίοηδὶ ομδιηρίοη, δὰ τῃδιὲ οἷονδ- 
ὕοῃ οὗ Βρίγξ πὲς ἢ, ἴῃ 186 ὁο886 ΟΥ̓́ Θδτηδβοπ, ὈΓΘΒΚΒ 
τὨτουσὰ ἐδ [δΙΓΟΓΒ οὗὁἨ ϑυθὴ ἢ18 ἀδοροβί βοῃβθδ  γ. 
0 18 ΔΙΓΟΘΟΥ ἃ ΤαΒΑΡΡΥΘ ΘΠ ΒΊΟἢ ὙὙΠΘΠ δΟΙ0 ἐμῇ! ΕἾ 
κατ οι, ἔπσοῖνο ἜΧρ οἱἱβ ὃ. ϑϑαϊηβοῃ, βοοῖΐηρ τδδὶ 18] 1,1. 11). Βαϊ δὲ {Π18 πηδττὶ 
ὙΠ οἷο ] 

απ ἀογοίδηάϊην ὄνθη οἵ [Π6 Ηθγδοίθδη Ῥογ[ΟΥΤΆΠΟΟΒ. 
ὙΠεθ0 8ΓῸ 8 αἰάδοις τὰ; ὙΠδῖ 8 τοϊὰ οὗἨ ὅδ:- 
800, 5'ρηἰῆο5 δη οἰ σαὶ ἀορα. Τα ἀθοα8 οἵ Ηοῖ- 
συ 6 Ὁ ἢανο π0 πηπῖυδ] σοΠ ΠΟ ὕοη : ἴπο86 οἵ Θ'ΔΙΏΊΒΟΗΙ, 
ΘΙ Ιςο-ἰδιοτίοαὶ ἴῃ ταὶς πδίαγο, ὅτὸ οοπαϊτοη θά 
ΟΠ6 ὈΥ ἐμὲ οἴμοτ. ΤῬὍΤ6 βυοσοοραϊηρ Ὠἰβίογυ, γοϊαῦοα 
ἊΣ ΟἾΔΡ. ΧΥ., ΘΟΠΠΟΟΙβ 1156} ἢ τ μδὲ ξοῦθ 

ὍΓΘ. 

ἨΟΜΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΣ, 

[ΠΈΧΕΥ (οη νογβ. 10, 12): 11 8. 0 ρατγὶ οὗἉ το- 
Ἰϊσιοῦ ἴἢο 3ὸ φΟΠΙΓΑΥΥ ἴο ἴδ ἱπποσοηϊ δᾶρ68 ΟΥ̓ [ῃ6 
Ιδοοβ γΠογΘ νγ8 ᾿ἴγθ ; ΠϑΥ, ἰΐ 18 ἃ ΓΕΡΤΌΘΟΝ ἴο Το] ῳ- 

Ἰοη, ὙὙΠΘη ἴΠ086 0 Ὀγοΐδββ ἴξ γίνϑ 81 Οοσαβίοη 
ἴο ΟΥοΥΒ ἴο ο4}} τῃοῖη οονθίοιβ, βηθακίηρ, δηά 
ΤΏΟΤΟθθ. Α ροοὰ πιδὴ δῃοιι ἃ δβίγῖνο ἴο τῇδ Κα ἩΪπ- 
86}, ἱπ 1060 Ὀδδῖ 86η86, 8 ροοιίὶ σΟΙΏΡΒΠίοΗ. --- ΤῊΒ 
ΒΑΜΕ: “1 γὰ πιλὰ ποῖ ρἱουρ θὰ τὶ ΤΩΥ ΠΟΙ ΟΓ, 
νοῦ δὰ ποῖ Ἰοππὰ ουἱϊ πὴγ τ 4]6.᾿ ϑαίδῃ, π᾿ 18 
Τουλρ Δ ἘΠ 0Πη8, οου]ὰ ποῖ 40 τι5 δ τη δε ϊοῦ μ6 4068, 
1 6 ἀἰά ποῖ ρμουρσῃ ὙΠ} τἢ6 ΠΟΙῈΡ οὗ οὐῦ΄ οντῖ 
οοΥταρὺ ὨΔΙΙΓΟ. --- ΤῊΒ ΒΑΜῈ : “Απὰ Β6 Ὑρηΐ τρ 
ἴο Ὠἷθ [ἈΠ 6Γ᾽8 Που86.᾽ [ξ ΓΟ Ὑγ60}} [0Υ π8, 1 [Π0 
ὉΠκΙηἀΠ 689 γα τηροῖ τὴ τοι ἴῃ6 τουϊά, δπαὰ ουὔῦ 
ἀἰβαρροΐπιπθης8 ἴῃ ἰξ, ΠΔα θαι [18 σοοι οδδεῦ ἅροη 
18 ἴο ΟὈΪ χὰ τ5 ὉΥ͂ [810 ΘΠ ΡΓΔΥΟΥ ἴο τοίαγτι ἴο 
ΟἿΥ ΠΟΆνΘΪΥ ἘΔΙΠΟΥΒ ἰουβθ, δηἀ γοβϑί [ἢ 60. --- 
ΤῊΞ ΒΑΜΕ: “ΒΑχηβοη Β δ ὙΓ88 σίνοῃ [0 ἢὲ8 (0Π1- 
δηΐοπ, ποσὰ ἢ Πδὰ πβοὰ 48 ἢ15 ΓΠοπὰ. 8.60 
ΟὟ 11||6Ὸ οοπβάσδημοο 198 ἴο ὃὈ6 Ῥυϊ ἰπ τηΔη, ῆθη 

1Π086 ΤΏΒΥ ΡΙΌΥΘ ΟἿΤ ΘΠΟΙἾΪ65 Ποῖ ΜγῸῪ Πᾶνὸ πβοὰ 
8. ΟἿἿ ἔποηᾷβ. --- ΒΡ. Ηλι, (οἢ νοῦ. 19): ἴ τὸ 
ὙΟΠΟΘΥ ἴο 566 {Πἰγῖγ ττοδίβ σὰΐ ἴον {ποῖγ δη8, τὸ 
ΤΩΛΥῪ ΟΑΒὶγ πον {ὑπαὶ 118 88 ὈθῚ ἴΠ6 οσολβίοη 
οὗἩ τῇ 5] Δ 6 Ὁ ΠΟΓοΟΥ τἴ86 οδι186 νν88 {Π6}Ὁ ΟΡ- 
ῬΓΟΒΒΙΟ. δηὰ ΓΥ̓ΓΒΠΗΥ. 

ὙΥΟΚΡΟΒΊΎΤΟΝΤΗ: Αἵ ἴΠ6 Τηδυτίαρο ἔδαϑὶ οὗ Οδηδ 
ἴη ΟΔ411166, ΟΠ γῖδε πηδηϊ βιὰ ΤΌτἢ 18 ρ]οΥΎ (Φοἢπ 

ἴῃ ΤΊ διῇ, απηδϑοη 
(6 ἰ8 σίνεή [Ὁ ἃ (δβεπποην; Ὀὰὲ γῆθη ἢ8 Ὀοῖγαγοῦ τπὸ γβι βίρτιβ οὐἠἨἁ τγογΆ] γοαΚηοθ8 δηά 

βιαγίης οὗ [186 ἐπί τγ ῬΠἸβεῖποθ 18 οοπη θά 48 {1161 ἀθρ θη ΓΆΟΥ. --- ΤᾺ] 

ϑαπιδοη γείωγηδ ἰ0 υἱδῖί λὲς ιοὐ 78. Τϊπαΐησ ἰλαὲ δὴ6 λας δεοη σίυεπ 0 αἀποίλογ, ἢδ 
αὐοΉφοδ λϊπιδεῖ οπ ἐλ λιϊϑεΐηποθ ὃν ἤγίπο ἰλοὶν δίαπαάϊπᾳ σΠΟΤΉ. 

ΟΠΑΡΕΕ ΧΥ͂. 1-8. 

1 Βΐ [Απ4]7 ἰζ δσαπιθ ἴο ρ888 τὶ ΐπ ἃ 116 δῆθν [δ ἴοσ ἃ ψ}116], ἴῃ [86 πιο οὗ 
ὙΠ ΘΑ-Παγνοϑί, (μδὶ Βϑιιβοῦ νἱβὶϊθα ἢ 9 τ 6 τὴ ἢ 4 ΚΙα; δηᾶ ἢ βαϊὰ, 1 ν}}} ρὸ ἴῃ 
ἰο ΤΩΥ͂ ὙΠ ἰπΐο {86 ΟμΔΙῚΌΘΓ [{{δο τοαιαῖο δρασιθσοὶ}. Βαῦ ΠΡ ἔδλίμον πουἹὰ ηοῦ Βι ῈἘὉ Ὁ 

2 ᾿ἶπὰ ἴο ρῸ ἴῃ. ΄“Απάὰ ΠΟΡ ΓΆΪΒΟΓ βαϊὰ, 1 νοῦ γ ὑπουρπὺ ὑμδὺ ἔμποὺ Πααάϑὺ αὔθ ]ν Βαϊρα 
ΘΓ; {βογοίοσγθ 1 ρᾶνθ Π6Ὶ ἴο [ΠΥ ΘΟΙΩΡδηΐοη : 8 ποῦ ΠΘΓ ὙΟΌΠΡΘΓ 886. ἔδῖγ ον (ἤδη 

8. 886 ἢ ἰαἶκο "δῦ [6 886 {μΐη67, 1 ὈΓΑΥ ἴΠ66, ἰμϑἰοδα οὗἨ 6γ. Απᾶ ϑ'διηβοῃ βαϊα οοῃ- 
οογηΐηρ [107 ἰμθπι, Νονν 88}8}} 1 6 τῶοσγϑ [ουἱῦ: τλογ6]} ὈΪΔΠλ61688 (μ8η [Ὀθ6ἴογθ] [86 

4 ῬὨΠβη68, ἰμουρἢ 1 ἀο (θὰ δ ἀἰβρίθαβαγο [ἀο ἔπι 6011]. Απᾶ ϑδιηβοῃ ψγϑηΐ 
δηα οδαρλ (ἢγθο ΒυπαΓοα ἴΌΧΘΒ [ ἾΔ.Κ4157, δῃὰ ἰοοῖκ ἤγο- γδηβ [ΤΟΓΟΠ68], ἀπ ἰυγηθᾶ 

ὅ (4}} ἰο ἰ81], ἀδῃᾶά ρεὶΐ 4 γο- Ὀγαπά 
6 μιδά βοὲ (Π6 Ὀγϑπαβ ἐ ΟΕΟΙΚΕῚ 
1.6.6 ἰηΐο ἴῃ βίβῃαϊηρ ΘΟΓ Ὁ 

[οΓῸἢ}7 ἰπ [86 τηϊάδὺ Ὀθύνγθθη ὕνγο (8118. 
οη ἢγθ, 6 οὐ ἐλδηι ρὸ [8βθηὺ [Πθηὶ οἵ ---- ἐ. ε., ἐδ δ! 
1Π6 ΡΠ βΒποβ, δηὰ θυγηΐ ὩΡ Ὀοδδ (6 Βῆοοϊκβ, δῃὰ 

Αμὰ νἤθὰ 

αἷδοὸ [86 βίαπαϊηρ οογη, τὶ 016 νἱπογαγάβ απαά οἸΐνεθα, [18 (6 ΟἸγ- Κα γ6}8]. 
6 Τποη ἰδ ΡΒ] δυπ68 8814, Ἶἢο βαίῃ ἄοπο (182 Απάα {Π6Ὺ δηβγογοα, βϑιηβοι, (ἢ6 



9ρ0ρ4 ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ σΌΟΕΒ.. 

Βοῃ-ἰῃ ἴα οὗ (π6 ΤἸτηπὶΐθ, Ὀθοϑυδβα ἢ πδὰ ἴαϊθη [(00Κ7 Ηἷ8 τιὶΐδ, δπὰ ρσίνθη [ρᾶν6] 
ΘΓ ἰο πἰβ οοπιρϑηΐοηῃ. ἈΑπὰ ἰδ6 ῬΒ11βιΐποβ οδπιθ ἂρ, δηα Ὀαγηΐ ΠΟΙ πὰ Ποὺ ἔλι ΠΟΥ 

7 νἱἢ ἢγα. Απάὰ ϑδιηϑοῃ βαϊα υπίο ἔμ θπι, ᾿ΓΠΟΙΡΉ γ6 μαναὰ ἀοπο (μϊ8 [1 γα δοῦ {μι8. 
8 γοί Ὑ1111 [(1 5 υ0θ81) {π801 111] θ6 ανοηροᾶ οὗ γου, δῃὰ δήϊον ὑπαὶ 1 ν}}} οθῶβθ. Απά ᾿ 

8δῃ ἢ6 βηιοίθ ἵπθιι ΒὲρΡ [8ῆδῃηκ 
οὗ (Π6 τοοκ δα ἀννο]ῦ ἴῃ (86 (ορ [εἰοδ 

ἘΧΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΟΟΤΒΙΝΑΙ, 

οῦβ. 1, 3. Αηὰ ἰδ σῶχιο ἴο ὕδδδ αὐὔΐοῦρ ϑοΐῶθ 
Ὦτηθ. ϑδΠθ0} 5 ΜΠ ΠΟΒΙΓΟΥ γγ88 ἴ00 ΠΟΌΪ6 ἴο ΠσΠ61- 
5 ΔΗΡῸΓ ἰΟΠΩ : ΟὨΪΥ 8618}} βοὺβ ὈΘᾺΓ γτπαροβ. 
Βυΐϊ ρτοδῖὶ Ππδίαγοϑ πηθαβα το ΟἸΠΟΓΒ ΟΥ̓ ΓΠΟΠΊΒΟΙν 68. 
Βοσδυξα ἴΠ6Υ πᾶν ἰὈγροιίθη ἴΠ6 πτοηρ τπᾶ γγ88 
ἄἀοῃα τπ6πὶ, ΤΏΘΥ ΔΚ (Πδὺ ΟἸΒΟΓΒ ΔΙῸ ὯῸ ἸΟΏΡῸΓ 
τηϊπα [ἢ] οὐὗὨἨὨ 16 ττοῆρ ΠΟΥ πᾶν ἄοπθ. ϑαπίβοη 
ἴδε]5 88 ἰἴ ποι προ ῃδὰ μαρρεποά. Καὶ πα ]γ-αἰβροβθὰ 
ΔΒ ΟΥΟΥ, ὯΘ ΠΟΠΊΘδ ἴο Υἱβὶϊ ἢ15 ψἱθ. ΗΪδ οοης πο 
Το] Πρ’ ἀθοΐαγοϑ 1156} πη [Π6 ῥγοβοηΐ οὗ ἃ κιὰ νηὶ 
6 Ὀστίηρβ. Ηἰ8 νῖΐδ, 1 βαγβ, ἢδ8 ποιῃίηρ ἴοὸ ἔδδαγ. 
(οηροίουδ οὗἨὨἁ ὨαΙΙ1688 ἰη οηοη5, 86 ᾿ΪΘ68. ἴο 

δηΐοῦ μοῦ σοοῦ (ΓΤ ἰδ ΤῸ 186 πιοβὲ ραγὶ τῃ6 
ἰπῆοῦ δραγίπηθηῦ, γἤθγο [Π6 ᾿ννοσηδῃ β'θρ). Βυῖϊ 
118 βὰς ἴο ἴΠ6 ἀἰβοϊοϑατο οὗ ΠΟῪ ἢθδ ἐφ ὈΘΟη 
ἰγοδίοά. Ηαοσ ἔδίῃου ἀοοθδ ἢοΐ δ᾽] ον ἢἰπι ἴο ΘΠΙΟΓ, 
οὐ ἴ86 ρτοπηῃὰ {πδὺ 8:6 18 ἢ ἸΟΏΦΕΓ ἰδ τὶΐδ, Ὀὰς 
ἈΠΟΙΠΟΓ 8. ΤΠ6 ἱπ)πδίοα ΟΥὗἩἨὨ ΤΠ 6 ἰΓΑΠΒΑΟ ΟΣ. [Πτ8 
ἀἰϊβεϊοδοά νγχὰ8 ραΐθηῖ. ΕῸΥ 'απιβοη 5 δῦδοῃσο 68}- 
ποῖ ἴᾶνθ Ὀθδη ἰοησ. Ηθ τοιυγποὰ 1 τΠ6 Βοϑϑοη 

. ΟΥ̓ ἴη)6 ψΠοαί-ἤλγνοβὲὶ (ππρηοηθὰ οὐ δοζουῆϊ οἵ 
γογ. δ), ἡ ὶς ἢ [611 ραυθπαρϑ 'ἰπῃ Μαν. [{ ἴθ ῥρτοῦδο]ς 
ἰδὲ ἴῃ Ῥα]οβιῖῃο, 88 Θ᾽ ϑον Πογο, πιοϑί νοάάϊηρδ ἴοο 
Ιδοθ ἱπ τΠ6 βρτίησξ. βϑιηβοῃ, δὲ [ἷ8 ἀδραγίιγο, 
δὰ ποὶ 5αϊὰ τῃδῇ πὲ σοι]ά πηοΐ τοῖαστ. Ηἰ8 δι ΠοΓ- 

πο] ανν Θχο 568 ΠἰΠι86᾽  ΟἾ]Ὺ ὈΥ͂ ἐπ πηι πρ [πὲ Πα 
τποῦυρῆῦ μ6 νου] ποὶ οομηα ὕ86κΚ. Τἢδ νοτὰβ οὗ 
ὙΘΓ, 2 ΘΠΔΌΪ6 υ}8 ΔἸπιοβὶ [0 Β68 186 ΔηΧΙοΙΥ πα [8 ΔΓ 
αἶτἢ} Ἡ πἰς} [μὰ ΓΑΊΠΟΥ 566 ΚΒ ὑο ὀχου)ρδῖθ [ιἰπηϑο 
Ὀσίοτο ϑαϊηϑοη, --- Ὑ ἤοτὰ ἢ ποῦν ΟῪ8 ὈοίοΥ ἤδη 
[ΟΠΠΟΤΙΥ, --- δὰ ὑπᾶον ἴμ6 ἱπδθοηςο οὗ σοῖς ἢδ 
ΟΥογβ πὶ πἷ8 ΟΥΠΟΓ ἀδυρ ὨΟΓ 88 ἱπαοπιη  βοδίοη. 
Ηδ οδηποῖ τοβίοτο ἢΪδ8 τ (ῸΓ ἴδδυ οὗ τῆο ῬῊ}]18- 
Εἶπ6 8; δηὰ ἢ ΓΘΆΓΒ Ὠἷπι ὈθοδῦΒΟ οὗ ἴΠ6 ἱη) ϑ 6 ἢ6 
.85 ἀοπηθ Ὠἰπ,. : 
γοσ. 8. Απὰ βαδζωδοιῦ βαϊὰ ἴο ἔβϑιω : ΤΊ ἰδ Οἶσθ 

Ι 5.811 Ὀ6 ὈΪΔΙη61685, οἴ. ὙΤῇς στοϑίηθβδβ οὗἁ ἢὶ5 
ὩΔΌΠΙΓΟ ΒΏΟΥΒ [86] Ὠ6ΓΕ 84180θ. ΤῸ ἴδ ἔδαγίι] (δ ΠΟΥ 
ἢ6 ἀοθδ ὩῸ δύῃ. ὅ'124}] Ὠογοΐβπι ἴπογο πόου]Ἱά 
ἤν Ὀδοη ἴῃ ἴμ81. Ηδ π868 ὯΟ γΥἱο θη 68 --- ὈΓΙΏΡΒ 
[9 τηδη ἰηΐο πο ἂν υνασγὰ το] δίϊοηβ ἢ ἢἷ8 σου ἢ- 

6η. Ηδ τομοῦοῖβ ὑπαὶ ἢἷθ8 ἀδυρηοῦ ἢ 88 
Ὀθδὴ 58 νὶΐο, ἰοῦ οὔ σῆοτὰ μδ8 Ὀτγουσις Ὠΐπῃ 
1πογθ. ΒΒ βί6β -- δηά [18 ρα ΙΔη 68:8 {Π6 
νϑιτίού οἵ αοά ἴῃ Ὠΐτὰ --- Π6 ΒρΘΘΩ]Υ 81} Κ8 8}} ρϑῖ- 
ΒΟοηΑὶ ᾿πίογοβῖβ ἰπ ἴπΠ6 ζ'ΘΏΘΓΑΙ ᾿πίογοβίβ οὗ δἷβ Ρθο- 
6. Αἱ δυθῦυ οοπῆϊος [π0 ΘΟΠβοϊουβη 688 οὗ ἢ18 
ἱν]η6 νοοδ θυ ὈΓΘΔΚΒ σῇ. Ηοδ ἰυτγηβ Ὠἷβ Ρ61- 

ΒΟΠ ΑΓ ὙΤΟΏΖ ἱπίο 8ῃ Οὐσοαϑίοῃ οὗὨ ἃ ὩδιοηΔ] οχρίοἱϊ 
δραϊηβὺ [86 ΘΠΘΠΛΥ͂ ΟΥ̓ 18 ῬΘΟΡΪ6 8ἃ8 ἃ Ψἢ.0]16ϑ.0. ΤΠ 
βίσῃ οὗἁὨ Θομ ΒΘΟγ οη 18 Ὡροη ἢιἰβ Ποϑᾶ ἰῇ ογᾶθγ ἴο 
Ἰεδὰ μἷπι οὐ ἔοπι 8π|8}} {δίπρβ ἴὸ στοαῖ, ἤοτη 
ΤΠ ηρθ ῬΟΥΒΟΠΔΙ ἴὸ [Πο86 τπῶὺ ΔΓῸ ροπογαὶ, ἔγοτα 
Οδ]οοῖα οὗ βθῆβ8θ (0 {πὶπρδ οὗ (ἢ6 βρί γῖῖ, δηὰ ἴο γϑ- 
Τηϊηα ἢἰπὶ οὗὨ Ὠὲβ 6811] ἴο Ὀ6 ἃ ΠΟΙῸ ἴον [βγϑϑὶ δραίηϑὶ 
186 ΡΣ δι} 68. 

1 1ὸἪὸ ΤΟΔΥῪ Ὅ6 τοοδηϊοποῦ 88 δὴ οχοροίίοδὶ οὐτίοαϊἐν ἐπα 
ΟΣ, ΟΣ ἰπίογργοίοσα δϑουρῆξ ἴο οχρίδίπ ἴπ ποτὰ “ςλμαίίγηι οἵὗἁ 
ΤἘΡ’ 9 ειγαισ. Οἵ. Βικῖκ, Οὐδεγυ. δοίεςξ. (1άγνδ. 1714) νυ. 

Φ.Α ρβτνοδὲ θα] οὗἩ ἀοδαῖθ νδ8 ἰυσιθο νυν δὰ οὨ ἰδ6 4862- 
ὕσοα οὗὨἨ [6 τοαῖον οσ 10δ8 ἀἰ δον ἰμνοϊγοά ἴω ἢ 6 οδρίυσο 

{πὶρ ἢ ἃ στοαὶ βἰδυρ δῦ. Ἀμπὰ δ6 ψϑῃΐ ἀόονῃ 
Εἰδιη. 

ΡΟ ποϊὰ ἰο ἴμβοω. ΤῸ υὙδο ῖ ΤῸ δῖ8 οὐξὶ 
ΡΪ6--κ-͵το δὶ8 οὐῖι [Ἀπιΐγ. δγϑοὶ "ναδ υἱίοσὶν 

ἱδρίγιοἀ. ὙΠ ρϑόρὶο ἀἰά ποῖ θεῖ ἀθερὶ γΥ σπου ρ ἢ 
186 ἀἴθρτϑος ἴῃ τ ἰ ἢ 86 γ ̓ἰνοὰ. ὃ δτουηᾶβ 
ΘΙ ἩΔΏΠΠΡ, ἴῃ {ποὶγ υἱοῦ, ὕο ΔΕ 50} 5 
ΒΟΌΣ ΠΥ ἀραϊηδὲ τῆ ῬὮΣΒπ68. Τη6 ῬΠΙ κεπο8 
ΜΟΓΟ ποῖ ἵπρ ἴποῖα ; ὙΓἘΥ τΒῈπ δίαςκ Πότ ἢ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ϑϑηιθοι 8 ἴοστηοῦ ἐχρίοἱς δά Ὀθθὴ ἀϊ5- 
ἈΡργουθᾶ, Ηδ Ὠϊπιβ6], ΤΠΟΥ͂ ἸπὯΥ πανο 1014 ὲπι, 
δά Ὀδθὴ ἴο Ὀϊατηθ ἴθ 16 τι ἀ]διπιδίϊοσ. Νοῦδ 
ΠΊΟΓΟ ἰανν- ΔΙ ἀηρ ἀηὰ σΑγοῖι] [8 4 5]ανίβῃ ρϑο- 
Ρίο (δαὶ νΣὶ}} πιδκὸ ΠῸ βδογῆοοβ.0 Νοῦν, βαγ5 ϑ'διη- 
800 ἴο ἰΐοπλ, αν γόῦ 811}} ποιδίηρ ἴοὸ αν ῖ 1Ὦ 
ἰαΥθ 8 ὁδϑ86; 1 δανα ὈΘΘῚ ὉΠαΘΏΪΔΟΌΪ π7ιοηροᾶ. 
τ νδϑ τμ6 ὮΣΙ 68 ΠΟ ἰογοθάὰ τὰ τ δὰ ΠΟΥ 
(ΔΙΠΟΓ ἴ΄Ὸ ἴδκο [Π6 βίδρ ΠΥ ἴοοκ. ΤΠΟΥ ἀϊὰ ἱε 
Ὀοόδυβο 1 δ δὴ ἴβϑγβθ ἴθ. ΕῸν σῆδῖ 1 πον ἀο 
Δραϊηδὶ ἴΠ6πΔ 1 δὴὶ ἢοῦ ἴὉ ὕὈ6 Ὀἰδιηθοὰ. Ἠδ {δπ5 
ἰαἴκο5 δανδῃηίαρο οὗ [86 ΕΓ 6 Γ ΟΥ̓ ΡΟΓΙΒΟΙ ΔΙ τίρῆτδ ἴῃ 
ΒΘ ΒΑ οὗ 16 δρίτὴϊ οὗὨ ζϑῆογαὶ ἐγοθάοιῃ. δϑίηςσθ Ηΐ8 
ΞΡ" διὰ ᾿ΠθθΘηδ Ὁ]6 οἵὗἩ {ποῖν Ὀοηάδρο, 6 πβαῖκος 

8 ὑτῖνδίο αὔδίγ [6 Ὀα5ὶ8 οὗἩἨ ἃ ἀδο᾽αγδίοιη οὗ νγδσ. 

γος. 4. Απὰ Β9 σδυφδί ἔδγθθ Βυμτνοα δβῃτι- 
δΙτη (8. Κα]8, ἴοχθβϑ). ϑαηίβοπ Τοαπὰ Ὠἰτη86} δ]οπ 
πη ἷ8 ὨΟΒΕΠΠΥ ἀρσαϊπδὶ τὸ ῬὮ]θπ68. ΝῸ οἢ6 οὗἁὨ 
μἷθ ΔΙ 6τ᾽ 8 ἢοῦδο [Ὁ] ονγθά μη. Ηδ δα ποῖ ὄουϑῆ 
ἴδσϑο δυπάγοαά ταθῃ, 1ἰἶκο τμο86 {πεΐ διοοὰ Ὀγ Οἱά- 
οοῆ. Ηδ ἴσχηβ, ᾿πογοίοσγα, ἴοὸ ἴπ6 Ὀοδοῖβ οὗ ἐδὸ 
[οτοβὶ ἔοσ οοῃηίδαογαῖοβ. 4.5 Ὀδὰσβ σοῦ ἴο [ἢ ΠΕΡ 
οὗ ΕἸ1808, δ0 6, ᾿πβιοδὰ οὔ ἴἴγοα ἢππάτγοα βο]ϊογβ, 
ῬΓοσῦΓοΒ {προ Ὠυπάγρα 40 .κ4]8,1] δπὰ σοπβε τος 
ἴπ6πὶ ἢΐ8 ΔΙΤΩΥ Δρδϊηδὺ ἴΠ6 ὩΔΌΟΙΔΙ ἴοθ. [τ νγὰβ 
ΔῊ δηοίρηϊ 8Π4 ΠΟΠΙ ΠΟΙ ὙΓΔΥΓ ΙΩΘΑΒΌΓΟ, 511}} οτὰ- 
Ρἰογοὰ Ὁγ ἴμ6 ΠΟΒΕΠ6 υἱθ68 οὗ (πὸ ΕἘδϑβὶ, ἰο βοὶ ὅσα 
ἴο ἴΠ6 βίδπαϊπρ ρταίη. Τῆς Τγάϊδη Κίηρ ΑἸγαῖίοα 
τ564 (}}8 τογτὶ ὉΪ6 ΤΩΘΔῊΒ ΤῸΤ ἔπνοῖνο βασοοβαῖνο 
δἀραϊηδὶ (Π6 Μ|1οβῖδπ (Ηοτγοά. ἱ. 17-19). [τ νσϑϑ 
ἴδ τηοθῖ [611 ῃ 0; ὑμραν Ἢ ἴδι ϑδιηβοη σου]ὰ ἰηδὶος 
οη ἴμ6 Ῥμλ βηῖπηο8. ΤΈΘΥ Πδὰ ποῖ βιτοὰ μοι 
Ἠ6 8]6}7 1:6 ΤΠ] τὺ ποῦ. Το Ἰἰνίηρ τϑοοϊνοὰ πὸ 
ἱΠ]ΌΤΥ ἔτοιῃ ἴδαῖ. Βυΐ ὙΠοη πῸ ματγοδὶ αἀἶσαρ- 

ἴῃ ἢδηπλθ5, [Π6 ΘΔ] ΔΙΆΪΥ 18 [6]Ὁ ἔδτ δὰ νὑ]ά6. 
ΟΥ [818 τϑϑδο, ϑ'διβοη οουἹὰ ποὶ ὀχοοῦζο Ἠΐη 

ΜΟΥ δοθθ. ὙῈ ἢτα ψοῦ]Ἱὰ πᾶν Ὀθθ τΏΟΥΘ 
υΐςκὶν τς ἈΠ ΤΠΟΥΘ ΓΟΘΟΪΥ απθηςβοα ; ΓῸΓ 
[6 οου]ὰ Ῥορίμ ΟΠΙΥ ἰῃ οη6 βροί. Ηδ σδοβα τηῖ8 
ΠιΘΑΒΘΌΥΘ, ποῖ ΟὨΪΥ ἴο ΒΠΟῪ δ18 δι γοηστα δπὰ ἢϊ8 
ΓΑΙ ΪΚΘ ὨΌΤΩΟΣ, Ὀαὺ 4180 ἴὸ 1οῖ ἴ86 ΘΠΘΙΔΥ 866 ΠΟῪ 
το ἢ ἢ6 85 ἴο δὲ ἔραγοὰ, δ᾽ θεὶς ἢ6 βίοοά δ] οὔθ. 
Τταο ἰ 18, ππάου Ὀ Θά] γ, τμδὶ πὸ ΟἾΟΥ πδη υυου]ὰ 
᾿ανο Τοπηὰ 1 ΔῊ ΘΑΒΥ͂ τηδίοῦ ἔπ 8 ἢο σας ἢ ἂπὰ τ56 
ἴῆγοο παπαγοά Ἰβοκαίε Βυῖ πῆδὶ ἃ ἴδαγῆι, τπ- 
Ὠἷηρ,} δηα {Π τ 140]6 οΘοηῆαμταῖίοι δτοθο, ἤθη ΤΏ6 

. ἴὮτοο πππάγϑὰ δΏΣπ815, δἰτηοδῖ ἐγασοὰ ὃὉγ (16 Ὀυτηΐη 
᾿τογΟ 68 ἔπδὲ πταρρεὰ ἐποὶν 16 115 ἰῃ το, βροὰ ᾿ῃτοῦσἢ 
1Π6 ϑίδηηρ ρ δῃ ἴο βϑοὶς ἀθ] νογαησο δηὰ ἔγοθάοσω 
ἴ0Υ τΠπβοῖν 8 Δηα --- 80 Ὁ Ββρεδῖκ -- ΤΣ ϑδιωβοῃ. 
ΤΠ ἢἤτθ ποῖ ΟἿΪΥ βρτγεϑδὰ οὗ 1166], Ὀὰϊ 85 οαττιοὰ 

οὔ (πὸ ᾿δεῖαῖδ. 1 τῶδβ Δ} οοποϊδοὰ ἰδδὲ 6 φοοὰ μαὶν 
οὗ οὐδ δὰ τϑηιϊοσοὰ Ὁ6670] δβογνίοα. Οδάπιδητι, ἔἤαγνε. 
ϑανηνιὶ, ἢ. 82. 

8ἃ Το Οτοοῖκς Ὡδσ) οὔ ἔδο ἱβοῖκαὶ, θώς, 6 ἀετγοὰ ὕγοια θόος, 
ἈΪΠΔΌΙΟ, αν κἴθοθ (ΠΟΥ ΤΌΌ ΥΟΣῪ διδί, βϑιδῖον ἰθδῃ ποὶγϑεδ. 
ΒΘΌΪΝΟΥ ποϊάδ α ἀϊδδσϑης ορίηίου (ταν. 1. 276. 
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Υ; Π6 Ρδὶη-τηδαἀθηθα ΔῃΠ|818 ΟΥΟΥ θοροῦ ἰηϊο 
ῖ ῬΟΦΒΟΒΒΙΟΠ8 ΟΥ̓ 180 ῬὨΠΠ8168. ΤΉτοΘ Ὠπηατγοα 
Ὀυτηΐηρ τΟΙΌΪ 68 ταη, πὶῖὰ τ[Π6 δον ἴπθ88 οὐὗὨἩ [ἢ6 
Ἡὶπα, ἴῃ [Π6 ἀΥῪ δοδβοη, ᾿πγου ἢ [86 ψανίηρς ἤ6] 8, 
Ῥαδὲ [86 δῆοοκβ, δηὰ ἂρ ἴΠῸ πιουπίαὶη νἱποιγαγάβ,} 
ὙΠ ΜΈΪΘΝ δὲ 8}1 τἰσημθθ ἴη6 ἴῸΧχ ἷβ ἴοο Ὑ6}} δο- 
ηπαϊηϊοα [ὉΓ ἴπ6 ἰπίογοδίϑ οὔ τὴ6 οὐποῦ. [Ἃ|π {9 
δον, τοι, ΘΥΟΓ ἰηρθηίοι, (ΓΔ ηρ] θά ἃ νον 
ἀἰβδυδβοὰ ΡΟρΌ]ΑΥ ἄσζυτο ἰπτο τουτὶ Ὁ]6 τοϑ] γ. ΤῈΘ 

σπογὰ νοῶ ἷδ [00 ΨΈΠΟΓΑΙ ἴδυτῃ [ὉΓ {Πδὲ οἷ485 οἵ 
δῃΪΤΩ8]8 οὗ τ ἜΘ Ὦ [Π6 οαπὶϑ αἰιγϑιιδ, αἰοροῖ, ἀπ ἃ οαπΐδ 
σαΐρες τὰ ἴῃ6 δρϑοῖθϑ. [τ 8 τὩουρῆς τ[Πδὲ τὐ πημδῖ 
βοτα τη κΚ οὗἉὨ [86 σαπὶδ ἀμγειβ, τῃ6 ͵δοκαὶ, 1π88- 
πιῦοὶ 845 1Π18 δηΐη)8] 18 ἑοαπὰ ἴῃ [ΠΟ86 ΤορΊΟΏ8 ἴῃ 
ἰαγρα ἴΓΟΟΡρβ. ΑἹ] νγδ οδῇ δὲ οσογίδίη οἵὨ, ἰ8, [Πδ᾽ ἃ 
ΤΟΘΤΉ ΟΣ ΟΥ̓ [86 τοῦ (Ὸχ (ἈΠ 18 ἱπίθη θὰ, τῇοβο 
141} 1561 Ἰοο 5 ̓ἴκα ἃ γρὰ δυγπίηρ ᾿ογο ἢ οὐ ρίον- 
ἱπρ' οο8].2 Ἐὸσ αὐστημη Β γτοηδυκ (τη8ἀ6 ἴῃ [06 Υο8Γ 
1812, ἀ. λ΄πδειηι, ἡ. 398), τι πὶ τῆ6 αγγαῦνο οὗ 
Βενπδτα “16 [41] πὰ 118 τοὰ σΌ]ῸΥ αγὸ ἱπά ΐβρεπδβα- 
Ὁ]ς,᾽ 18 πάρα ἴσῃ. “ἼΤῊ6 ὙΪΠ68868 Οὗ ΙΌΧΟΒ ΔΥῸ 
1μοῖτ' [4118,᾿" ἰδ. δὴ οἷὰ Αταθὶς ργονογὺ (Ὁ ΐεζ, Πεπῖ- 
τρῶν αἰ. υ. Αϑἴεη, 11. 88). ὙΠῸ Οτσθθβ, [ῸΓ τη8 Γοδ- 
Β0Π, (8116ἀ 1ῃ6 ἴοχ λαμπουρίς, Ὀτίχἢι, Ὀπγηΐης 141}. 
Ἐχροβίϊουγβ ἤδνο ἥοαυθητ αἰἱτοοϊοα δἰϊοη τοι ἴῸ 
[6 βἰδιίεπιοηῖβ οὗ Ουἱά (1 αδί. ἵν. 681} φοποοσηΐῃ 
δ δηείθηι Ἠοπιδῃ ουδίοπι, ργδοϊοοὰ ἐπ ΟἌΓΒΘΟΙΪΙ, 
δι {Π6 ἔδβιϊναὶ οὗ [πῃ0 (ϑυθα]ῖα, οὐ Ἰοιτηρ ρῸ ἴΌΧΟΒ, 
ὙΠῊ Ὀπχπίηρ ΤΟΤΌΠ68. ἰἰοὰ ἴο ἴπ6πὶ, ὈΥ̓ Τη68Π8 οὗ 
ὙΠ Πἢ ΠΟΥ ποτ οοηδυιηθί. ΤὍΤδ6 ἰάθα οὗὨ [Π6 σοΓγο- 
ἸΩΟΠΥ͂ ἯΔ8 ὈΠαἋΟΌΙΘΑΪΥ ἴο Ὀγοβοηῖ ἴἢ6 ἴΌΧ, ἯὮΟ, 
δοσογάϊηρ 0 ἴΠ6 ΒΌΟΤΥ, οποῦ βοὶ ἴῃ6 στγϑίη- 6148 οἡ 
ἢγθ, 88 ἃ Ῥτορ  ἰδίΟΥΥ οἤδγίηρ ἴο ᾿ΑΓα ΟΗ͂ τ] άον, 
οὗ τυ Βίςἢ δα 1881 Το πη! άονν 18 ο8116ὰ γοδίσοϑ 
ἴῃ 1,δΔεἴη, ατθοὶς ἐρυσίβη; ὈοΤῺ το 06 ἀεγίνοά ἔτοπὶ 
116 το 8 σΟΙοῦ οὗ ἴΠ6 αθοοιίοη (ῬγΘ] ον, ἤδηι. 
λίγιλ. ». 457). ΤΠΐβ 15. σοηῆιτηοα ὈΥ τΠ6 ἴδοι τῃδὶ 
λαμπουρίς ΜγΔἃ8 8180 ἴΠ6 ΠΆΠῚΘ ΤῸΓ ἴΠ6 ρἼον- ότι. 
Τηε Βαοῖίδηβ οτ ποῖ ἴῃ ΟὨΪΥ ΟἾ68 ὙΠΟ, 88 
1145 ταθηςίοπα (εἴ. Βοοπαγί, 110. ἢ, χχῇ.), ὈῸ- 
Ἰἰενοὰ τπδὺ ἢτγο οοὐἹὰ Ὀ6 Κἰπαϊρὰ ἢ 186 ρῇον- 
ΤΌΣ ; ἱπ ΟἸΟΓΏΔΗΥ 8180 (Γβαϊοη τοϊδιθὰ {παῖ 
Ἰονε- ὙΟΓΙΩΒ Μήϊμεμς κυ 20418 ἱπῖο Ὀμὶ] ἀρ (Ὑ οἱ, 

δολε Μίγιλοίοσία, ἱ. 238), ιι80 δα ΟΥ̓ ἃ. Β᾽ ΠῚ ΔΓ 
ΤῸ [86 ΡἤΓΑΒΘ, “ἴο δοῖ 8 γεα σοοῖκς οἢ [6 τοοῦ 

( τοίλεπ Παλη αὐ 9 οασὴ δείξεη), Ὑ8Δ8 ἀβοὰ ἴὸ 
ἀοποῖδ ἰῃοοη ἰδ Υἶδπ,. 
τ ν͵δϑ ἃ ἔδαγῆι! ΓΟΔΙΥ ἰηο τ οι [86 ἰάθα οἵ 

1Π6 ἸΠΟΘΠΟΪΆΓΥ ὉΧ νγὰβ οοπνυοχίοὰ ΟΥ̓ ϑδιηβοῃ. 
ΤΙο ῬΒἢΠ 5 πε8 τότ ἑογτ θά, 

γεγ. 6. Απὰ ἴδο ῬΒ δ ηθα δα, ὕὕηο δίῃ 
ἅἄοσιο (15 ὙΉΘΥ δτὸ ἱπίογιηοα οὗ [Π6 δαίθοῦ δηὰ 
[80 οσορβίοῃ οὗ ἢΐ8 τταῖρθ. ὙΠΘΥ ἀθιογτηΐηθ ἴο 
ΔΥΘΠΡΘ ἔποΙΏβα]ν68, Ὀπὺ ΟἤΟΟϑ6 ἃ τηο0ἀ0 88 ΘΟΥΑΙΩ͂ΪΥ 
Δ 1 ΜΔ8 πη}181, ΑΒ ἱπ [Π6 ΤΌΤΙΏΘΓΡ ἰηδίδηοο [ἢ6 
Ἰεῆδ ϑαπιδοη᾿β ἀθθὰ πηραηϊβηθα, 80 ΠΟῪ [ΠΟΥ ν0}}} 
δανα ποιῖμίηρ ἴο ἀο σἰβ πὰ. [ἐὺ πουῦ]ά 6 ᾿πηροϑ- 
δ[ 016 ἢο0 ΒΏΟΥ τηοτο ἀ 6] σαί Υ ΠΟΥ ΕΥ̓ΓΑΠΠΟΙΒ ῬΡΟΥ͂ΓΟΓ 
ὈΘΟΟΠΊ6Β. ΠΟΙ ΟΣ ΔΙΌΤΥ δηὰ εὐγουτηδροοῖ ΤΟΥ ἀο- 

1 [ἢῦτ. Οδδδοὶ τοηάοσθ ΓΣ ὉΠ 9 (σαρ. δ) ὉΥ “γἱπο- 

γαγάδ."" [16 ἀἰπίοΌ!ς ἰ0 δοοοῦπε ἴοσ ἐπί, ὁχοορὲ προῦ ἔδο 

Βυρροεϊ(ου οἵὁἨὨ ἱπελάγνοτίοηοο.Ό 9 ἰ6 ἴω ἐδὸ οομδίτυοὶ 
δἰδίε, δοὰ ἰσ υϑϑὰ ποῖὸ ἴῃ ἐξ βομοταΐ ϑοῦδο οἵ ξασάθῃ, ρ]δη- 
δἤου. -- Τα] 

2 [Σὲ 16 ποιίῃυ οὗ τοιβρασὶς ἰδδὲ [0 Ῥογεδ [ὉΣ ᾿βοῖκδὶ 
(ἐλαρςλα!) οσουζα αἰδὸ τ] ἐδ)6 δ0Ώ66 οἵ οαγόο δῃηὰ »γμπα, αἴον- 
ἕπβ Τοορὶ (εὖ.  Ὸ]1οτβ, Ῥεγα. 1.σα., 11. 488, 4838), δηά δαὶ ἐἢ9 
ΟἸὰ ἩΪκῈ Θοττηδη ελοίο, ἃ ὁ0Ὰ], δοοῖ8 ἴο Ὀ6 ἐμ δΆτηθ ποτά. 
Ἡοηοο [6 στ Βναπαλιολς, Κολϊεημελε, τορδσὰ οδδσ- 
Ὀοαΐοετ, νοὶρο οδυθοῃαΐα. 

8 [106 Θοστωδὴ ποσὰ [5 ἐογηόγαμα, “ἴ ΟΣ ὈΌΓΣΏ.᾽" -- ΤᾺ. 
4 τοι γι. Οοκοδῖθ Ὡδῆιοα ἴος ἔθ ῸΧ δῖ Ὁυηὰ ἰὼ 

ΕΡοπ θη ἴ8, 88 ΒΟΟ Δ8 8 τηϑῃ ΟἵἉ Βρί τὶ ξ ΔρΡρΟΑΓΒ διηοηῦ 
ἴοι, [πβιοθδα οἵ σἰβκίηρ δηγτΐηρ ἀρδίηδί ἢ1π|, 
ΤΠΘΥ͂ οοἸπτηΐς δὴ Οὔγαρο ΟἹ ἴΠ6 ῬΘΑΚ ἴῃ ΟΥ̓ΩΘΥ ἴὸ 
ΡΔΟΙΗ͂Υ πἷἰπ). ὙΉΘΥ [8]] ἀΡΟῚ ἐπ ΤΆΓΟΥ οὗ [6 νυ] 
οὗ ϑαϊωδοῃ, δηὰ Ὀυτη (ΑΥΠΟΣ δηα ἀδρἢον ἴῃ (μοὶγ 
Βοιβθ. [τ νγδ8 ἃ ββδὰ ἴβίθ. [10 νγγὰϑ ἴο δνογὶ (86 
ΥΟΥΥ βδη6 ἀδῆρονῦ τὺ {πὸ ΟΠ ἢδὰ Ὀοϊγαγοὰ 
ϑϑιηθοη. [1 γἂὰ8ὲ' ΟἹ διοοιηΐ οὗ [6 ΡΒ ]18(1η 68 τΠ δὶ 
88:6 τγἃ8 δορδσζαίβα ἔγοζῃ τη. Απὰ ποῦν {Π686 6ΧΟ- 
οσαΐο ἴπ6 ΟΓ6] ἀεροὰ ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο ῥδε ῦ ΔΙΊ ΒΟ" 5 
ΒΟΒΕΠγ. δας 8 [86 συτθε οὗ ἴτεάβοῦ. Βιυϊΐ 186 
ἸὨΒΙΓΆ ΠΊΕ (8. οὗἁἉ {818 αἴ ἬΤΕΓΘ 51}} ΠΟΤ σο Υ τῆ δη 
ἰι8 υἱοῖπη8. ΕῸν ἀἰά τποὸῪ ποῖ πον πὶ 10 νγᾶϑ 
ἀραϊηϑί {Πποιηβοῖνοβ ἐμαὶ δαηβοη πδὰ ἀϊγοοιοα ἢΐβ 
ὨΔΊΟΗΔΙ γτοπροδηοοῖ Ηδὰ ἢδ ἤδη ἀοβίγουβ οὗ 
ῬΘΙΒΟΠΔΙ υθημοδηοο ΟἹ ἢ 18 Ὑ|6᾽8 (ΔΙΏ]Υ, ΘΟ] ἢΘ.. 
ποὶ πᾶν ἱπῆιοιϊοα ἰδ Ἡϊπ] 86} ἢ Δ8 γ76}} δ8 ἴον} 1 
ΠΟΥ͂ ἱπίεπἀοά ἴο Ρυπίδηῃ [Π6 Τοοσοδῆϊ ΓΆΤΑΙΥ [ῸΥ 
δανίηρ ἀοργίνοα ϑαπΊθοῃ οὗ ἢΪ8 π|ίΐδ, [ΠΟΥ σΟΓΙΒΙΏΪΥ 
οουὰ ποῦ δχρϑοῖ {ποτ Όν ἴο ᾿π]οῦ ρα οἢ ϑ'8ιη- 
80η:}7{ἰ ἮΝ δῖ ἃ ἀϊδδσοηςο θεζνγθοη ἰῆθπὶ ἀπὰ Ὠΐπὰ 
ΤῊ ἱπ)υγοά ΠΟΡῸ ἴαττιβ 8 γθΘηρόϑηοο δρδίηϑί [}|0 

ΓΟΙῸ]; δηα [Π686 ἴδ Κο Βα  ϑίδο ἢ οα ἴπ6 τνοβκ. 
6 οἰοναῖθβ ἃ ῬΘΥΒΟΠΔ] ΘΟὨΗΪοΣ ἰηΐο ἃ πϑίϊοπαὶ 

ΟΠ Δ]]δησο, ἢ] ἢ ΠΟῪ ἸΟΥΘΙ ἱπῦ0 Ὑοηρόδηοο Οἡ ἰη- 
ἀἰνίἀμαῖο, Ἧς βραγθβ ἴη6 δοι8θ οὗἩ 186 ΤΊπηηΣ6, 

5] ΔΙΙΒουρ ῬἈ] βε1π68 : ΤΠΟΥ τηῦγάου 18, ἔγοπι σον- 
ἈΓΑΪῪ ΟΓΟΌΙΤΩΒροςοη, ΔἸ Ποῦ ἢ ἐϊ 8 [Π6 Ποσδο οὗ 8 
οουίσγτοδη. Εἶθ Ὀσττβ (ΠΕΣ 6] ἀ8 ἴῃ ογάὰοσ ἴὸ 
ΤΟ86 ἴἢ6πὶ ἴο Ὀαΐ 116, Δηα {ΠΟΥ ὈΌΓΩ ΠΟ ὈΓΟΙΉΓΘΩ 
ἴπ ΟΥ̓ΘΥ ἴο ῬΘΟΙΥ͂ [Π6 ΘΠΘΙΩΥ͂. 
γεν. 7. Απὰ Βδζωδοῦ δαὶ ἴο ὕμοσω, 17 γὸ δοῦ 

ἴδυΔ. ΤΗΐθ τυ] σονγάϊοθ ΔΤ ΚΘ 8 ΘΔΠΊΒΟΉ᾽ 8 
τπἰηοϑῖ οοηἰοΙηρὺ ἃπαὰ ταϑοππηθηῖ. ΤΉΘΥ 8θοκ ἴὸ 
σΟΠοΙ]αῖο, Ὀὰζ ΟὨΥ ργόνόῖκθ, ΤΟΥ ἡπάρο τἢ6 ΠΟΙῸ 
ὈΥ {ποπηβοῖγοθ ὙΠ ΘΠ {ΠῸΥ ΤὨΪΠΚ τὸ πᾶνὸ ααϊοῖοά 
Ὦϊπὶ ὉΥ͂ δ ἢ 8ῃ δροϊη ΔΈ Οη ; δηὰ 116 5:68 [ΠΟΤᾺ 
ΔΟΓΟΓΙΩρ ἴ0 {πεῖν ἀσδοσίδ.0 Ὅδο 1088 ὙΔΙοΝ πὸ δὰ 
ϑυβοσοὰ Ῥγῶ5 ποῖ γγοδῦ; Ὀπὶ ψΠδὲ τῃ6 ῬΆ] ΒΕ1 68 
ἄο, ὈεοσοπιοΒ ἴο ἴΒοπι, Τγουρ ἢ 818 δοίοη, ἃ. ΒΟΌΓΟΘ 
ΟΥ̓ Τηΐβεῖγ. ὙΠῸ πογάβ, “1 γ0 δοὺ [8 υ8,᾽᾽ ΟΧΡΓΘΒ8 
186 1] πηθαβογο ᾿οὗ ἷἰβ οοῃίοτηρῖ. [πη σοῦ 8. ἢθ 
ΟἾΪΥ͂ Βροῖο οὗ “ ἀοΐῃγρ ἴδεπι ΟΥἹΪ ᾿ (ἀδιηδρθ) ; δαὶ 
ΠΟῪ 6 Β8Υ8, 1 νγ}}} ποὶ οβδβϑθ πη] “1 δανθ ἱβκϑη 

βατἰϑίμοιοη ὁπ γουγβοῖναβ" (Ὁ }.9.). ὙΏΘ οον ] 
ῬὨΠΠ δ 68 αἰοτγάοα Ηἶπὶ ΔῺ ΟΟΟΑΒΙΟἢ (ῸΓ ὙΤΑΙΏ δηὰ 
ΥἹΟΙΟΤΎ βυςἢ 88 ἢ δὰ ποῖ ἈΠ Πογῖο ροβϑοϑβοά ΕῸΣγ 
8ὸ τηῦδὲ ἰ8Κὸ δάνδηϊδρο οὗἨ βυοϊς. ὁρρογίθπη! 168, οἢ 
δοοουῃΐ οἵ [Π6 [ΌΤΡΟΓ οὗἁ Β΄8 οὐντι ρθορ]θ. Ηδ τηυϑὶ 
οϑοϊτηδῖθ ἴΠ6 1088 οὗ ἃ Γ811}1688 ὙΠ6 δηα 8 σμαγδο- 
του ]ο 58. Ῥμ δ ηθ ΓΙ Π6Γ- 1 π.]δνν δ δ] οἰ μ γ πίρα, ἴῃ 
ΟΥΔΟΥ ἴο γχίὶνο 6 ΟΟΌΣΒα ἴο {Π60 ΠδΙΟΠ 4] ἩΓΔΙΝ 
δρδῖηδὲ [86 ΡῈ 516 0118 ἴο6. 

γεν. 8. Απιὰ Βὸ δβζηοΐθ ὕμοσζω, δδηῖ δηὰ ἐμ Ὦ, 
ὙΠ ἃ ατοοὶ εἰδυσῖίοσ. ηδιὶ ῬΉΪ Ἰδιπο85. ἢθ6 
Βηιοῖθ 8 ποῦ δίαϊοά ; θαϊ 1 18 ἴο Ὁ6 βαρροβεὰ {πὲ 
[6 βιιγρτγβοα [086 γι 0 Ὀπτποὰ {πὸ ΤΊ γη116. Τ]Ι6890 
ἢ αἰἰδοκοά, δὴ ὈΥ τηδη; δηὰ ἰηβιοιοά ἃ “στοαὶ 

ἀεἴδδι." Ἐοτ [πὸ πογὰβ τὰ ΤΊΞΘ διὸ δχαρίδῃ- 
γατὶοῦδ ἀἰκ᾽οοίδ: Βρδοϊδη, γαροϑο; Ῥοτγίυχυοθο, γαροζο; 
Ῥδηΐδα, σασὺ; ϑποάϊδ. γα; ἴθ (6 ΕἸΠΗΙΒΗ ἰοηραοθ, γέρο, 
γεδδαηο (εἶ. Ῥοϊὲ, Είψν»ι. Ῥογεοελ., ἰἱ. Ἰχχχ]].). 

δ Ἀροδκίηρς οὗ ΗδηυἶθΔ)" οαἰχαϊδροῖ οἵ ϑδβιδίϑηϊηα 3γο- 
ὉΓΔΏΔδ ἴο ἔπ ΠΟΓΏδ οὗ ἵπὸ ἐμουκδιμὰ οδίες]ο, [γγ (χχὶί!. 17) 
δαγδ: “᾿ Ἡαμα ξεέεμξ, σμανι εἰἰεὶς πιοπείδμδσμα ἀρεσηΣῖΣ, ογΆ- 
πία εἰσεωγη οἰγριμία ἀγάένε."" --- Το ἰπδίδῃοσο οὔ ἔμο Ὀυχηΐηᾷ 
ἴοχ- 8118 ἤγοι Κοιθδὴ ουδίοχῃδ, 18 τοι  κ ὈΪ7Ὶ ῬΑσϑ)]οοὰ ὮΥ ἃ 
Ῥογβῖδιι δυρογθ ἢ. ἮἘΥΒΘΠΘΥΟΡ τοι Ἡδοΐ οὗ χαΐη ἐδ9 
κταΐη ἰπτοδίδηθα ἰο ὈΏΓΤΩ πρ. ὃ θτδὴδδ ἐπ ὑσδοῖϊοο ἐοὸ διδίθῃ 
σοι θα 5110]6 πιαῦοτίδὶθ ἰοὸ ἴΠ6 ἐδὶ} οὔ α γοπος ὈΌ]ΟΟΚ, δοὰ 
βοῖ ποῖ οὐ ὅτ. 10 ἐδ ὈΌ]ΟΟΚ ἐμ Ὸ3 ἰτοδθα στ ΟΥ̓́ΕΣ ἃ 
8ΠΙ, 1 τῶϑ τεραγάϑοὶ ἃ δινόσδῦϊο δἱβῃ. ΟἹ. ΕἸοπδτάδος, 
Αὐλαπαϊμηρεν ὧδὲρ ϑργαζλεὶ εἰς. πιοτγβεπίαπαΐεολεν Ῥο κογ, 
Ρ. 286. 3 ἱ 
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: κἰοπ, πιργῃς παῖὰ Ὅς οὔ Ποχθθηῖ οσσυτγτοηοα, 
“ ΒΏΔΩΚ δηὰ τπΐσἢ." [πα τ [Ὁ --- ἴμὸ ποτὰ ἰδ δηὰ γι ς ἢ 16 ΥΕΓῪ βυ!τδΌϊς ἔοτ τπ6 δϑοάςδ οἵ τς Ἰο;- 
πιδη (6 {}ν 1Π6 66 π|6 458 16 Οσττηδη ϑολίηζε, δολεη-  βίαγαν δῃὰ δ. κα] οοπαυεγοσ. [ζ βἰρπῖβοβ “ υ]ά- 
ζΚεί, ἘπιΡ 8 ἢ, “ Βηδηὶς ᾿" -πῖθο Ηδῦτονν δαᾶνν 8 δοῃ- δοδδὶδ᾽ ...» .9᾽} ΝῸ . ΤΑ 

δἰ 0]6 τεργοβοπίατίοι οὐ {π6 βιτοηρί οἵ 16 ὑ"οάγ. ὨΔΠΙΟ, πρὶ ἐὐκβεοα ΠῚ 
τθα, ἼΒΑΥ Ὁ το ἀνα ττ (8. οχ!νη. 10), “ἰακεβ οβατοα 8 ΠΌΔΓΥΔΗΓΥ [Ὁ {86 δυδίοηδηοο οὗ [6 ΠΕΙῸ 

ΠΟ ΡΙοββασο ἱπ ἔπ ἢ οὗ ἃ τῆδη." Ὑ θη οτὶ- [πῖο ἰοοῖς ἂρ 8 ἀπο Πρ ἐθογο. Ετοῖ Ὠεὶς Πα Ὁ- 
Θη8] ΠΑΓΓΔΙΟΓΒ ΜΗΪΒἢ ἴο ἰπἀἰςδῦδ ἃ οἰοδα Ὀφι 6. ΑΙΤΑΥ, ὑάπ τὸ Βεὶς 1 υγπ (ΕἸ αΙΠΘΓΟρο 18) {πετα δ συ ὰ 
ΠΟΥ ΦΑΥ: “δῃδηΐς δίοοὰ οὐ βῃβηκ᾽ (εἶ. Ὠΐος, } γοιῃδγκα]ο τος κ- Ανογηβ, ἢ] ς ἢ) ἴῃ ἸΔΡΟΣ τἰπλοα Ὀ6- 
Ζρεπζισ. υοῦ Αείεπ, ἱ, 133). ΒοΙΒ Βοπιδῆδ δηὰ σϑιὴθ ρἴδοθβ οὗ γοίαργο ἴὉγ (τ βίδηβ, δὰ τ ἢ 
ατιοκβ ὀπιρ]ογοᾶ ἔοττηβ οὗ Ἔχργεβδίοη τὶς ἢ ΡΥ ΟΥ̓́Θ ἴῃ ΥΟΓΥ͂ δοίης ἴσηοϑ ἀοα 1 |6 88 βογνθὰ 88 δδῪ- 
[ἰδὲ ἴ0 ὈΓΟΑΚ 8 ρογβοη᾿ δ ἰοΐῃ, δΐρ, δηὰ βῆδηκ ἴο  ᾿ὉΠ}2 [ῸΣ ἩΔΙΤΙΟΓΒ δηὰ Μ}1ὰ Ὀεδδ ὙΤμοὶν ροεϊίου 
Ρΐοοο5 ἰβ οηπίναϊθηϊ ἴὸ δονίηρ δΠὶπι ἀονγῃ οοπι- ἐ δς ἢ μὰ ἴον ϑαιδοῦ ἰξ οου]Ἱά :: ΠῚΕ ὈοΘΏ 
ΡΙείοὶν (εἴ. τη ίπφετε ἰμπιδοα, ρεγοιίετε ἤεπειτ, μήρουτ  Ὀετῖος (εἰ. Εἰτίετ, χυΐ. 186, οἷς.). [1π τῇς πδιθ 
πατάσσειν). ΤΟ δ, δηκ ἰβ ὑπάογηθϑῖῃ (Π6 (Πρ ἢ. Ποὶς Παδῦδη --- ἀμ, αοὗ, ἰ6 ἃ ὉΘΔΙ ---- 4 τουιΐη15- 
ΤΠδ Ῥγουθγθἷαὶ ρὮγΑδα 18 ἐβοτοίογα δϑημπίναϊθης ἰο : [06Π86 οὗ {παι οὗἩ Εἴλτα πιϊριὺ 51}}} "6 ἰϑππά.ἷ 
“86 βηγοῖδ {Π6πὶ ΠΡΡΟΥ Ἰοὸρ δπὰ ἰονον ἰορ,᾽"" ὦ. ἐ. 
ΘΟΠΊρ] οΙοΙγ ; δηά {Π6 σοπιρίοιοπο88 οὗ τὸ ἀοΐδδὲ ἐβ 
γοῖ ΤΏΟΓ6 ΥἹΥΙΑΙΪΥ ἐνρτ μοι ἴῃ ταὶ [16 ὙΓΙΌΟΥ 88 8, 

ἩΓῸΡ ΓΔ (μιόγαιγ, “ 5μδπκ ρου ταϊχῃ ἢ, 
ΜΒΕΓΘαΒ [Π6 πδίαγαὶ ογάον ἰα Γ 5 ΣΝ ΓΝ (“ἸΡΙΡᾺ 
ὍΡΟΙ Β΄ ηΚ ᾿). Ηδ ἰατηοθα {Ποπὶ πρεῖάο ἄονσῃ, δηὰ 
ς«ας 1Π6π ἴο ρῥίθοθβ. Βογιοδι δ οηάθανοῦ ἰὼ 6χ- 
Ρἰαίη τ86 ννογὰβϑ ὈΥ τὴ Αγδθὶς ἐχργοδδίοη, “ΒῈ 
δπιοῖθ ἴθ πὶ δ δη Κ- ἈΒΒΙΟΙ,᾿ 8 Ποῖ δα ββοίο συ, 
δἷποθ {15 ῬὮΓΑΒΘ βθοσηδ ΓδΙ ΠΟΥ ἴ0 ἀδηοῖδ ἃ τηδη ἴὸ 
Τῆδη Τοηῆϊοι. ΤῈ οχρίδπδιίίοη, “ μογβοιηδη δηδ 
ἰοοϊπδη,᾽ ργίνοῃ ὉΥ 1πΠ6ὸ ΤΆγρτπι, ἰ6 ΝΟΥ οὗ 
Ὡοϊέθ, ὈΥ τοδβοὴ οὗ ἴθ Κπονϊοάρο οὗ ογίθηϊαὶ 
Ἰδησιαροβ ΜΉΟΝ 15 ΔΌΓΠΟΥΒ ΤΠΔΥῪ Ὁδ Βαρροβοὰ ἴ0 
ἴᾶνο δά. Μαγνοίουβ δῖὸ ἴΠ6 ὄὀχρ δηδἕομβ οὗ 
ΤΏΔΗΥ ΟΥ̓ ἴΠ6 σΠΌΓΟΙ δΊΠΟΓΒ δὰ οἱ] οσ Θχροδί[ουϑ 
(εἶ δογαγίῃβ, ἐπ ἰοο.). ὙΠῸ ΤΧΧ, τὐδηβὶδίθ συου- 
ὈΔΙΠῪ ; κνήμην ἐπὶ μηρόν ; Ὀὺϊ ΟΪΥ κνήμη καὶ μηρός 
8 ἰουπά ἰῃ ατοοκ δυΐποῦβ (ΡΙδίο, ΤΊ πισις, 74 ε). 
ἈΑπὰ ἢθ6 ψοοῦ ἀοΥΏ διὰ ἀνγοῖῦ ἴῃ [86 οἱοἷ 

οὗἢὨ ἴ8)ὁ τοοῖ Εἰἴδι. ΑΠῸΓ δῦςοῇ ἃ ἀοοὰ Πο ἀδοπιοὰ 
ἨΪΠΊΒΟΙΓ ΠΟ ΙΟΠΡΕΓ 88ΐθ ἰῃ ΖΟσδἢ δηὰ 118 υἱοϊηϊν. 
Ηδ Ἰοοκρὰ ΠΟΥ͂ (ογ 4 ἀοίοσταϊηϑὰ δείδοκ ἔγοπι ἴῃς 
ΘΠΘΙΩΥ͂, δπα δου ἢ ΤΠοΓοίΌΓΟ ἃ δϑοῦγο Ρίδο ἔογ ἀ6- 
ἔδπβο δηὰ τοῖχο. Ηθ ἰουπὰ ἰξ ἰῃ ἃ “ εἰοῖδ οἵ τῃ6 
τος κ Εἰδπι.᾽ Ορϊηϊοηϑ Αἰ πὶ 6} 7 δὲ ἴὸ {πὸ 

δἰτοη οὗὨ 1815 Ἰοσδ! γ. Βογίμοδα ἤπαβ ἷξ ἰΏ δῇ 
ἐταπὶ ποῦ Βοιμίοδοη (τ {{τι89 οἵ Βοδίηθοπ, 
Δι ιδί. 68. ἰ. 417), Ὑ ΠΙΟΝ ΘΟ 8 ἴο ὕὈ6 ἰο0 δγ οαδϑῖ, 
116 {εἰ} Ἰοοὶκβ (ῸΓ ἴδ ἴο00 ἴὯγ δου, ἰῃ 1.16 νἱο 
οἵ Κμουνο ἢ. ϑδίηδου οδπποῖ πατο ἱπίομάρα 
10 ΠΟΓΑῊ δ᾽ ορϑίμοῦ οσα ἐσ ΠῸΣ οομἢΠίοίβ, ἢ18 
ἀος]αγδοη, ““δἷοσ δαὶ 1 τ ὶ}} οοβϑϑο,᾽" ποιπὶἢ- 
βιδῃαϊηρ ; [ὉΓ (Πὶ8 τοίθγτθα ΟΪΥῪ ἴσ 1116 ΓΘΟΟΙΏΊΡΘΏ 86 
οὗ [Π6 δϑοιιΐπδΌ]θ ἀοοά δἱ ΤΙ πῆ, ΝῸΡ οδ ἢ 
δυὸ σζοιηουθὰ ἴο ἴοο γγοδὲὶ 4 αἰδίδηςο ἔγοσῃ ἢϊ 

Δίου οἵ ἐ8ο ῥγονυεγοίαὶ ἐχρτεβδίου ΤΠ Ὸ οἰῶ, μοπιο. Ετατα ἰδ 8 πδπλ τ οι, ἔροπα 115 εἰ τι βοα- 

ἨΟΜΠΑΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

[ΗΝ ΒΥ: “ ἱεὶνοὰ ΟΡ τῖἢ ἃ κα. ὙὍὙῆε ναϊπθ 
οὗ 16 ῥγεϑεῆΐ τἂὄΒ ἱποοπβί θγδδΐθ, Ὀπὶ ἰξ τὰ ἰπ- 
᾿οηἀοὰ 88 ἃ ἸοΚοη οἵ ἃ Γοοοῃο)]Ἰδιίοη. .. .. ΣΤ 
ΟΏΘΓΟΙΙΒ ἰῃ ϑαπιδοῦ, 88 [Π6 ΡΑΙΥ͂ οἤοηθοά, δὰ 
ἴ6 δυροσίοῦ τεϊδοη, ἢ πιοπὶ τποτείογε δὴ6 νῷ5 
θουπὰ ἴο τρδκοὸ ἴθ ὅτι τηοῦοη οὗἁὨ τοσοῃο Δ: 0. 
ὙΏοη αἰ βθγοηοδε ὨΆρροη Ὀοινγθθ ΠΟΔΓ ΓΟ ΔΏΏΟΏ 3, 
Ἰοῖ τοδο Ὀ6 Ἔν τοοκοηθὰ 6 τίδοδὲ δηὰ πὸ Ὀεδὲ, 
τπδὲὶ δτὸ τηοδὲ ἰογασγὰ ἴὸ ἰογχίνο δηὰ ἴογροῖ ἰη}ὰ- 
Το8, Δῃἀ πιοδῖ τ] Πρ ἴ0 Βίοορ διὰ γίοϊά ἴουτ 
886. -- ΤῊΞ ΒΑΜΕ: “1 νϑ]ν ἸἹπουρὰῖ τοὺ δοάϑι 
πλρουὶν διὰ δον. [1 ὙΠῚ πουοῦ ὈΘΑΓ π8 οἂΐ 15 
ἀοίῃρ ἰ}1, το βᾶγ, Ἧ᾽ 6 τΞΒοῦυσ μι οἴΠοτβ ἀοδὶρποὰ 1]]. -- 
ΤῊΞ ΒΑΜῈ (οῃ τοῦ. 6): ὅθς Ηἴἶβ μαπὰ ἱπ ἱξ ἴὸ 
πῇ οπὶ γοπρόδησα ὈοΪοηρε! ΤὭοϑα [Πδῖ᾽ 68] (ΤΟΔΟἢ- 
ΘΙΟΌΒΙΥ, 8541} Ὀ6 8ρ0 116 δπὰ ἀδαῖς ἱγεδοπογοῦϑὶ)ν 
ὙΠ}, δηὰ τπὸ Τογὰ 8 πόσα ὈΥ 686 ᾿υὐστηςπῖδ 
νι ϊοὶ Ηὰ οχοοῦϊοδ; ἐδΡ ΘΟ ΑΠῪ ὙΔοη, 85 ἤοτο, Ηδ 
ΤΉ 8 Κ65 τι86 οἵὁ ἢ8 ῬΡΘΟΡΪΘ᾽ 8 ΘΠΘΙΏ168 ἃ8 ἱΠ 5 ΤΟΙΩΘΏΣ (ῸΣ 
γουθηρῖηρ Εἷ8 6᾽5 αυδῖτοὶβ ὁπ ὍΡΟΙ δποΐδοσ. 
--Βν. αι: Γιβο πὴ οὗ ϑαϊηβοῃ δὴ ποῖ ἴδασεὰ 
16 ἦχο ἴθ ἸοΓΒΟ ἢ δηὰ Ποὺ δι Τ᾽ δ πουδ6, Βἢ6 δὰ 
ποῖ θεϊγαΑγοα ΠΕΥ Βυδραηά. .. .. Τδδῖ 6ν1}} τ ἢ 
186 νεϊοΚοὰ ἐδαγοά, τηοοῖ πὸ πὶ ἴῃ τΠοῖν δίριι!. ον 
ΤΩΔΏΥ, ἰῇ 84 (ΔΓ οὗ μογυεγίυ, δοοῖς ἴο σϑίη ὑποοῦ- 
ΒΟΙΪΟΠΔΌΪ,, δηὰ ἀἶἷθ θορρσαῦθὶ ΗΟΥ ΤΩΔΗΥ͂, ἴο βπιπ 

ἴῃ δῃὰ ἀδηρεῦ, βαυθ υἱοϊἀδὰ τὸ εν}, δαπὰ ἴπ "πὸ 
οἱ τι αν τσὶ Ἰη [86 ἴρεῖδ τι τ λς πλῖο- 
οἰ οΥ ψίο ΠΟΥ δὰ Βοροὰ ἴἤὸ δυὸ Ἰοῖ Ὀεμὲτιὰ 
μοι 1-- ΤᾺ.] 

1 οἱ] (σῃ Ζοιῖ. χίϊ. 16) ἰϑοϊπθοο ἐὸ Ἰοοδίο ἴδ ὅδνὸ αὖ 
Αἀυλιοπι δἱ θεῖς Ὀαδθᾶσι. πααααισιιιι.........................ὄὕ.--᾿--.... 

-,.,...-ἰὸᾧἰ΄ῖ΄ᾶἴἶἝἃὮἄ..΄ ἪὋ“ἪἬἬ ὁ ὋὦὋ“ἝὝἝἷ͵ς΄΄΄΄΄-ῤ΄ὖὖ΄ὖἔῦΔ0'ΌΈο.“““““ἕ““ἷ““΄΄“““θθΠὖΡὖΡϑο..-..-«“...΄΄΄.............. 

Τὰς Ρλεϊἐοἰΐπεε ἰλτοαίδη τσαν αφαϊηπεὲ ἁμάαλ. 7Τ.ὲ πιοη ο υμααΐ, ἐο φαῦε ἰλεπιεξεῖσος, 
δεεἶξ ἰο ἀεἰτυεν τῷ ϑαπιξοπ, ιολο αἴΐοιοα ἀϊπιδεῖ ἐο δ6 δοιιπά, διέ ἐδατ ἀΐδ δοπάςε 

εσῆσδη, ὁγουσὴέ τη δἰσλὲ οΥ ἐλ Ῥλιϊῥειέπεε, απα εἴαψε α ἰλοιεξαπά 0} (λὲ ἐπεπιν. 

Ομάρτεε ΧΥ͂. 9-20. 

9 ΤἼΒοη ἰδ ῬΒΠΙδῦποβ τγθηῦ ἀρ, δὰ ρἱϊομοὰ ἴπ [Θπολιηρϑὰ ἀραὶπβὶ] Φυάδῃ, δα 
10 βργϑδὰ {πϑρβεὶνοα ἰπ 1,6. Απᾶ (6 τωϑῃ οἵ Φιυάδῃ βαϊὰ, ΤΥ δῖὸ γὸ οοπθ ὩΡ 

δραϊποί τ8ἢ Απά (ΠΥ δηβνγογοᾶ, Τὸ Ὀἱπα [ἰ. ε., ὦ δαρίυτο } βϑιλϑοη ΔΣΘ Ἧ6 ΘΟΙῺΘ ὍΡ, ἴο 
11 ἀο᾽΄ ἰο μὲπι 88 [6 μβαίῃῃ ἄοπϑ ἰο πβ. Ὑθθα ἰγε ἐμουβαπά πιθη οἵ Φυάδῃ νγθοὶ [ἀοτ ] 



ΟΗΑΡΤΕΙ ΧΥ͂. 9-20. Φ0Ἷ 

ἰο ἐδ ἰορ [ς]68}} οὗὨ ἐμ6 τοόοςκ Εΐδπι, δηᾶὰ βαϊά ἴὸ ϑδιδμπιβοῃη, Κπουϑϑὺ ἴδου ποὺ [πὶ 
{16 ῬΒΙΠΙθη65 αγό [ουμλὶξ : 8.67 συ ]θγβ {τ|]6] ΟΥ̓ π8 ψηδί ἐς ὑμ18 ἐλαέ μοι διαβί 
ἄομϑ υππίο υ8ῷ Απα ἢ6 βαϊὰ ὑπο {μ6πὶ, Α.8 {86 ἀἰά υπίο πιθ, 80 μᾶνβ 1 ἀομβ υηΐο 

12 ἴθ. ἀπά {δ6γ βαϊ4 υπίο Ηἶμα, ἶο τὸ οοῆθ ἄονῃ ἰὼ Ὀἱπά {866, ἐπδὺ γγϑ ἸΏΔῪ 
ἀοΙ νον ἰἢθο ἰηΐο ἐδθ μαπᾶ οἵ ἴδ6 μὲ δι η68. Απὰ ϑδαϊηβοῃ βαϊα απο ἴθι, ϑνγθαν 

18 πηΐο τη6, ἰμαὺ γο Ὑ71}}} πού 1411 ρΟῚ τὴθ γουσβοῖνθθ Αῃὰ {ΠΥ βραῖ υμπΐο Πἷπι, βαυ- 
ἱπσ, Νο; Ὀαὺ [[Ὁγ] ψγὸ ν1}} πα ἴμθ6 ἴλδβι [ὁπ : [Ἀ8{]}, πὰ ἀδ] νον (866 Ἰηΐο {Π6ῚὉ 
Παπᾶ : θαΐ ΒΌΓΟΙΥ ἊΝ ΒΏΓΣΘΙΥ7 γγθ Μ11}} ποὺ Κὶ}} [λ66. Απὰ {60 Ὀουπὰ μἷπι Μη. 

14 το ποὺ οογάβ, δἀπα Ὀσουραῦ πἷπὶ ἊΡ ἔγοπι {πΠ6 τοοκ. “Ἄ“πὦῶ θη κ6 οδπιθ υπίο 1,6], 
[16 ῬΑ βηθ8 βῃουϊοθα δραϊηβί ἡ Ηἶπὶ: δπὰ (ῃ6 ϑὲρί γῖ οὐὁἨ [80 1οτὰ [96 μονῇ σαπιθ 
τσ ]γ [ϑυἀάθη]γ} ἀροὴ ἷπι, απὰ (6 οογὰβ ὑμπαὺ ισϑῦδ ὍΡΟΙ 8 ΔΥΤῚΒ ὈΘΟΔΙΩΘ 88 
ἤαχ ὑμαῦ νγαβ Ὀυγηΐ 1} το, απ ἷ8 Ὀδπαβ Ἰοοβϑα [πι6]064] ἔτοπι οἱ πῖ8. Πιδηᾶβ. 

15 Απὰ δο ἔοαπά 8. ποὺ [ἔγϑβὶι] δυγεθοῃθ οὗὁἨ δὴ 888, δῃὰ ρμαυΐ ἔτ δ18 Βδηα, ἀπὰ ἰοοῖὶκ 
10 12, δπὰ β]ονν ἃ ἰῃουβαπα θη {μοσον. Απά ϑϑημβοη βαία, ζ. 

1 (λ0 αν ὉΠ οὗὁὨ δῇ 888 
Α ᾿η888, γ88 Τη88868 : 
1 (λ6 Ἰανγ-ὈοηΘ οὗ δ 888 
1 16 ἃ ὑβουβδῃά τη6η. 

17 Απὰ ἴΐ σϑπιθ ἰο ρ888 ἤθη ἢ6 μδά τηδῆθ δὴ δῃά οὗ βρϑακίηρσ, [παὺ ἢθ οαϑὺ ΑΥγϑΥ [86 
Ἴλ-θοηθ ουὐ οὗὨ ἷ8 μαπᾶ, ἀπὰ [ρΡ60ρΡ]6] ο4116ἃ ὑπαὶ ρδοθ Βιδτδί!- δ μὶ [Π1Π]] οὗὨἨ [16 

18 αν -θοη6]. Απᾶ ἢθ γγ88 ΒΟΥΘ δι ῃϊγβί, δῃὰ ο8]16ἃ οὰ (86 1ογὰ [96 Που8}}, δπα βαὶά, 
Τποῦ μαϑὲ ρίνϑη (8ῖ8 στοδὺ ἀθ᾽ νογαποθ ἰηΐο [ὉΥ] (86 μδπᾶ οὗἉ {μγ βϑγνϑιηῦ : δπὰ ΠΟΥ 

19 85841}}1 ἀἴ6 ἴον (ηἰγβῦ, δπᾶ 1411 Ἰηΐο (89 Βδηὰ οὗ {89 πποϊγσυτηοῖδοα ἢ Βαυῦ [Απα] 
Οοᾶ εἷανθ δὰ Βο]]ον ρἷδοθ [πὸ| [86 τηοσί8.] ὑπαῦ τσαϑ ἴῃ (ῃ6 αν [ἴῃ 1,6}]]}.2 ἀπὰ 
{Π6 γ6 σϑιηθ γγαίο ἱμογϑουῦ ; δῃὰ σι πθπ μ6 μδά ἀγα, [δηα 6 ἀγδηκ, 8ηα ἢ18 βρί γὶςΐ 
ΟϑΙη6 ϑραΐη, πὰ Π6 σουϊνθά. Ὁ θγοίοσθ πθ [τη6}} 981104 [86 πδπιθ πογϑοῦ Βη- 

20 Βαῖκοσγο [ΥΥ 61} οὗ μἴτα ὑπαὺ 041164}, τΒ ΟΝ ἐξ ἰῃ 1 ἱ ἀηΐο {μὶ8 ἄγ. Απὰ δθ Ἰυάροά 
1δτ86] ἰπ [86 ἀδγβ οὗ 89 ῬὮ1]181Π68 ὑὐθη ὙΘΆΓΒ. 

ΤΕΈΧΤΌΛᾺΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[εν Ἡ. -- ΣΝ 1 “ ὑονασὰα," σέβας ὑδβα " δααέησι.» ΤῈ ἰάδα 16 ἐδαὶ πβδὰ ἐ80 ῬΆΠΙδΕΙΩοΘ βαῖν βαπιβοῦ 
οοταΐης, ἔΠΕΥ δοὲ ΠΡ δῃού δ οἵ οχυϊδίου πρ οῖ “ἰταοὶ Ὠἶνα.,᾽" δὸ ἰ0 δροδῖκ, 88 8 δρρσγοδοξοὰ. --- Τα. 

[3 γος. 16. -- ο8 ρίδοο (86 διισειάνὰ τοιδοτίπα οἵὨ [816 μοεῖδο πιὶίοσδηοο ἴῃ (89 ἰοχὲ, διὰ 0. ΘΟ υϑαίθαοθ᾽ δε κ δ οι ἢ 
ὮΟΣΘ ἐδμεὶ οὗ ἴμο ΚΕ, Υ..: -- 

ὙΠ ἰπο ἴα -θομο οὗ ΔὮΏ δδι, 
Ἠδαρα ΡΟ Παρ: ᾿ 
ὙὺΓῖ} 86 Ἰανν οὗ δὴ δδ8 
Ηδνυεῖ εἰδη ἃ ἰμουδδηάᾶ 6. 

ΤΌΘ Ὁυθδ08) ἴθχτη ΣΙ ΞΞ ἽὮΠ (Τοπ8ἃ οἰδοτῆοτο, [7 δὲ δ]}, ΟἿ ἴπ1 β6ῇ. ΧΥΪ. 20). 16 τι 6601} ΟΒόϑοσι [0 ἐμ βακο 

οἷα ρῦυπ. [Ιἐτησδηβ ἃ “ΠοάΡ; "δὺς ἴῃ οτάοῦ ἴο τοργοάτοθ ἰὯθ Ῥασζοῃοιοδεῖδ δῷ ὩΘΑΥῚῪ 86 Ῥοδβί Ὁ]6, τὸ ἴδυο βυθδεϊυῖεα 
ἴδο ποτὰ "ἴ πῆϑαβ,᾽" 88 ιιρροκιοα Ὁ Ὧτ. Ῥοσάποσιῃ, ἱπ ἰοε. Αοοογράϊΐηρ ἴο Κεῖϊ, ἐ!8 ὀχ ργοδαίοῃ, “8 Ὦθδρ, ὕνο Βοδρθ.)" ἰη- 
πτρδίοα ἰδαὶ ἐμ6 γἱοίοῦν τδὲ δοοοιαρ δοὰ, ποὶ ἴθ ΟὨΦ δοιδδῦ, θὰ ἐΏ δόῦοσγαὶ. 1} 8 9 "παρηίμαε οὗ ἴμο Υἱοίοτυ ἰδ 
ονϊάσοτι εἰν οοἰουταιοά, ταῖμοσ ἰμδη ἴδο ῥγοδοδβ οὗ 115 βοοοι ρ ἰϑηπιοιξ, 0 ἀπ] [68 Ὀοΐξας τοκδιάϑα 88 ἀοαίσοοιὶ ἴο δι: 
διὰ μεϊκμῦδα (ἰϊο ἰάφα οὗ ἐδ ὑγοοφάΐης δίηκυϊασ : “6 Βα --- γοδ, 6 ὑαὶσ οὐ ϑδρδ' " -- ΤῈ.) 

[8 Υοσ. 19. - ὙΠῸ 5. ΤΈΟ αείΐοϊο ὁδοδδίουβ πῸ ἀϊ ΠΟΥ, δό ἐξ ι᾿ ΤΡ] ΘΠ Ὁδοὰ τὶ ἢ ῬτΟΡΟΡ ΠΟΌΏΒ, ΘΕΡ ΘΟ ΪΔΠ τ] ἢ 

Βαῖηοα οὗ Ρἰβοθᾶ, σίτοζβ, οἷο. ; δο0 Θ66, Οταπι. 109, 8, δηιὰ Ἔδροοΐδ!ν Ἐπαϊὰ, 27] ς. αὶ] τοῦῪ Ῥγοροσὶν οὔδοσυε, δὲ ᾿Γ ἰοοίἢ- 

βοεχοὲ [ὰ ἴδιο 8668 εν. δύῃ πέζὸ ἰηὐσοάφὰ, ἐδο Ὄπρτοδαίοῃ που]ὰ πδίυσαι! δ ὙΓΤΟΓΙῚ ᾿ΓΊΘῸ ἡ ὙΠῸΞ ΦΓΙΡΕ, 

Σαῖδον ἴΏδη ὙΠῸΞ “Ὁ ΠΡΌ. Ῥγοσάδποσί;, δβροδκίηρ οἵ ἔδο ορίοἱοη ἐπδὲ Θοα οἶαγο ἔδο γοοί;, οὈλδθοῖδ “ ἐδδῦ ἐδ 

τορὰδβ ὅζθ, ᾿ αοὰ δίατο ἐλὲ τοδοίθει," πὨΪΟὮ ΒΘΟΤΩΘ ΤΠ ΟἿ τποτθ ΔΌΡ 68 0] 6 ἰο ἐλέ τροτὶαῦ οὗ ἰδο πὶ ἰὮδῃ [ο 6 ὑ]δοθ ἴῃ ἴδ 

τοοῖκ."" ΑΔ ἴδῃ δε δὰ Ὀπΐ οὔθ ἰοοίὰ ἴο 6 απτοπο; Βυδῇ ἰδ ῬΓΟΌΔΌΪ Ὡοὶ ἐδὺ Ἡσοηβ ἨρθΘη 86 δυρχοδίδ ἰδὲ "ἃ 

Τουάηοα8 ἴοΣ το] ρὶ γἱπρ ΤΣαΐταοῖθδ,)" ΠΠΔῪ αν μιδὰὶ ϑοῖιο ἰηβΌθηοο ΟΥ̓́ΘΣ (9 ΥΘΌΔΟΣΊΏ6Β οἵὗἁὨ ᾿ἰδονϑγαὶ οἵ (86 διοίϑῃ γοὸγ- 

κοι ᾽" δὲ ἐμ} ΡΪδοϑ. --- Τὰ.) 

ἘΧΒΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ψὴο που]ὰ ρῥἸΔΪΥ ΤΟΙ,δἰπ δὲ Ῥϑᾶοθ. ΤΉΘΥ δη- 
ὨΟΌηςΟ ἐπαΐ ΤΕΥ ἤαγο οΟπι ἰο Ὀϊπαὰ Θ'ΔΙΊΒΟΗ, ἑ. ἐ., 

ΨεΣ5. 9,10. Απὰ ἴμο ῬΒΉδεῖθοο γϑῶϊ ὉΡ δηᾶ ἰοὸ τᾶκο ἶπὶ ΡΟΤΟΥΪ 88 10 ἱπ᾽το ἐμο. [0 18 ΠΟ 
Θηοδσοροᾶ δροϊτισὺ “πΔ. ὅδιηϑο ἢδὰ ἐόγοβϑθῃ ρει οἵ ἰοτυθδγαηοο ὑπαὶ ἵππον ἀο ἠοῖ ΒαΥ, “Ἧ9 ν}]} 
ἴμδε τπ6 ῬὨΪΠ δε πὸ8 σου] ποῦν βϑοῖκ νοηρθδποθ οἡ ] ΚΙ] πἶπι;᾽ ὁπ ἴΠ6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, 1Ὁ ΔΡΡΘΑΓΒ (ΤῸ πὶ οἢ. χΥὶ. 
8 ἰΔΓρῸΣ 86 810, δηὰ δὰ {πογοίογο ὑτγονί θὰ ἢ πλθοὶ  | ἐμαὶ ΠΟῪ Θηοτιδἰ ποὰ 81}}} τηοστο ογθοὶ ἀδδβῖρτβ. 
ΜΠῚ ἃ ῬΪδοθ οὗἁἨ ΒοσΌΓΙΥ δραΐπϑιὲ θοτὴ ἔγίθηα δηᾶ, γ88 ΘΑΒῪ ἴοῦ 9πάδἢ} ἴ0 ῬογοοῖΥο ΠΟῪ Οὐ ΔΥΪΥ τ᾽ 8 
ἴοθ. 16. τίπηθ 880, Πουγ σοῦ, [Π6 ΘΉΘΤΩΥ ρτοςθοὰ [τὴ6 Βαῖγοα [ΠΟΥ ἙΒογί δηθὰ δραὶπϑῦ ϑϑιηβοη, δπά 
ποῖ ἀἴΤΘΟΙΥ δραίΐηδι Ἀἰπὶ, ὈαῚ [Δ Κο τὸ βοἰά ἀραΐπβὶ (Πθηο0 [0 ἰηίοῦ πμδὺ παγοῖς ἀθθὰβ οὗ οοπααδβῖ 186 
ἴετδεὶ. ΑΒ Οἢ 8. [Όττηοῦ ΟΟΟΘΒίοη, (ΠΟΥ͂ 8θεῖκ βα1|5-  Υἱσῖου ταῖρι γαῖ δομίοτο ; Βαϊ [Π6 ρτεδὶ {π|06, ΟἿΟΘ 
ἔδοώου ἔγοτῃ [086 ΠΟ ὝΘΓΟ ΤΌΘ Ἰῃποςρηῖ, δῃ [60 ρον γι} 1π δοιίοι, ἸΔΥ Π61 1688 ἴῃ ἴμ6 ἀθοροδὲ 
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ἀεοαᾶγ. [ἴτ που]ά ποῖ Ὀ6 μΡοβϑι0]6 ἴο ΡΟΓΙΓΑΥ ἴπ6 
ΒΙΑν 80 ἀἰδροθιείοη οὗ ἃ ροορὶο πὶ ᾿δὲ ἀοραγίθα 
ἔτοπι σά πιοτὸ βιγ Κη σῖγ, [ΠΔπ ἰ8 ΠΟΤῈ ἀοη6 ὈΥ͂ 
[86 οοπάποεϊ οἵ Ψαάδῃ. 

γεν. 11. ΤΏΘΩ ἴπσϑο ἐδουδδηᾶ τοδϑῃ οὗ υ Δ 
ψοηΐ ἀονῃ ἴο 89 οἱοῦῖ" οὗἩ [}6 τοοῖς Εΐδτη. {6- 
ἀδἢ) Ὡδνοῦ οπ)ογοα βυοῖ δὴ ΟρΡΟΓΓΆΠΙΥ ἴἰο ἔγθθ 
1156}  ἔγοπι ἴ[86 γοῖε οὗἉ [86 ῬΑ βείπο, τ μεὰ ἃ 
Ἰοδάθυ οὔ ἱποοιῃραγα Ὁ] ΒιΓοηρτη δά οπογ. Το 
ΘΠΟΠΙΥ͂ δα ὈΘΟῊ 5Π|1 16, δηα νγᾶβ ΔρΡργεβοπβῖνο οὗ 
ἤατίμον ἀοίεδιβ. [1 δ πδὰ σίβοῃ ποῦν, δά, γαησοὰ 
ἸΠῸΟΣ ϑϑδιηδοη, ἈΠ ἀοτθη ἃ πῶσ οἵ ᾿ἰδογδοη ἴῃ 
οὔ Β πᾶπιθ, ἡ μοτο 8 ἴδ6 δίδιίοη ἰΠδὲ πὸ ῬΆΙ6- 
εἰπ68 οου]ὰ παν σοποπποᾶ ἴο μο] 11: Τὸ Πογοὶς 
ἀεοοὰβ οἵ Φοβῆπδ δηὰ (ὐδ]οὺ ψουἹὰ ἢδγα Ὀδθη Γὸ- 
οπεαςῖορα. Το ρου οὗ {Π6 ῬΒΠ511Π 68 ψγου]ὰ αν 
ὈρΘη ὈΓΟΙΘΙ, ΡΕΓΠΔρΡα ἴογονοτ. Βαυῖ ψθδὶ ἀ!ὰ 4π- 
ἀμ 1 Τογτιβοὰ Ὁ 186 ΓΠγοδίδηϊηρ δάνδησο οἵ (6 
ἘΠ Βεπο8, οομπιΐην [0 δοοὶς ιαιηδβοη, ἰξ 88 ποῖ 
δνθη οοὰ ἴ0 δΆΥ, “ ὅο, δηὰ δἱηὰ δὲπι γουγ- 
Βε]νγε8. Τ{ ἐπουβαηὰ δτιηθαὰ πιθῆ ΔΙῸ 4] ΚΙῪ 
οἱ ἱοροῖδοῦ, ποῖ ἴἢὸ δν8}} {πο ΒΉῖγ 68 οὐὗὁἨ δ αΠΠ80} 8 
ΘΘἀοΥβΡ δραϊηϑὺ [ἢ 6 ΘΠΘΤΩΥ͂, ὑῖ -- ΔΙΔ8 1 (ῸΓ τῃς 
ΠΟΥ ΓΔΒ --- [0 δεῖ 85 116 ΘΠΘΙΏΥ 5 (00]8, ρ]εἀσοα ἴο 
ἀρ νοῦ [6 ὩΔΌΟΠ 8 ΠΘΤῸ ἰηΐο {ΠΕΣ δηά8. Τἢο 
ῬΒΠΠ δι η68, κι ἢ τῇ 8] }οἰοῦ8 οὐαῃπίηρ, Ῥγοῦδ ὈΪΥ ἀς- 
τηϑηάοα {18 848 τὴς ρῥγίςθ οἵ . ον ΕἰἴΒ6Γ 
ΘΑΙΏΒΟΠ ΓΟΙ868 ἴ0 [ΟΠ ον {πὸ τηθη οὗ Διάδῃ, δηὰ 
ΒΠη 1168 πο, νος ψου]ὰ Ὀ6 ρμαὶη ἴο {6 ΡὨ1]18- 
(ἰἴπο8, ΟΥ δθ 18 ἴἈΚοὴ διὰ ὑὈτουρδὶ ΟΥ̓ ἴΠ6π, ἰη 
γΓΠἰσ ἢ σλΒ6 ΠΟΥ ὙΨ0|1] ἢδᾶνο δορὰ αἰβρταοθ οα ὈΟΙὮ, 
δηά β]1οὰ τποὶ ψῖἢ πτϑῖ τοναγὰ οδοὶ ΟἸΠΟΥ. 
Απὰ ἐπ ἕδος τῇς ὨυοΓ οὗ {πὸ τηθη Ὑπὸ ῥτοοθοά 
ἴο Εἴδιι, βίνιοννβ [δὲ ΤΠ6Υ ἴδα! οὐ] ροὰ, 1 περὰ ὃο, 
ἴο 086 νἱο]θηοδ. 

Αἱ [6 γΥ δαϊὰ ἴο βδίηδοι, Ἐτιονσθαῦ που ποῖ, 
οἷς. Νὸο ἰοϑβὲ ὈδΕ|6 ὈΓΟΒΘΏ 5 80 5864 ἃ ρἱοίι ΓΘ 88 ἀ0 
[Π656 ΤΠ ΓΘ εἰσαβεηὰ δγιηθὰ τηθη, τ ἢ ὉΠοὶγ σοπι- 
Ἰαϊηῦ ἀραὶϊηδὲὶ δα πηθοὴ ὑπαὶ ᾽6 ἢΔ45 φῬγονοκεὰ [ἢ 
δὲ 15επη65, δηὰ τποῖὶς ποβιίοη, Κπονοβὲ μου ἢοῖ 

1ῃδὶ ΠΟΥ Γ]Ο οὐοῦ 8.1 [Ὁ νν8 80 ΘΔΒΥ ἴο ΒΑΥ͂ ἴ0 
Ηἷπα : ὕρ, ϑδιηβοη ! ἐλεν σοπιο ἴὸ Ὀἱπὰ ἔπ66; οΟΠλῈ 
λοι ἴο ἔτος πι8 ἴγοπι ᾿ποῖγ Ὀθοηά8. Βαϊ (ΠΟΥ σδπποῖ 
δροαῖς ἴυ8. Ὑδοῖν Βοαγὶ 18 ἰοβὶ ἴῃ Ἰἀο]δῖσγ. ΝΟ 
ΟἿΘ 6ἈΠ ΧΒΪδ6 ὨΙΠ|5617 ἴ0 ἰγοθάομῃ, ὙΐὺΠῸ [85 ποῖ ἦγει 
τοροηῖοα -- [ὉΓ ΡΘΗ ΘΏΟΘ ἰδ ΠΟΌΓΑΡΘ δξδἰπδὲ βο ἢ, 
δηὰ Ἑοοῃ 85:00 ὈοΐΌΓΟ ΟΥ̓ΠΟΓΕ ---- Δηα δΔιηοηρ, [6 [ἯΤΟ 
τπουβαηα {Π6ΓῸ ΔΘ 20 ἴγοο παπάγοα ἢὸ δνο ποὶ 
μονοάᾶ ἴο Βαδδὶ. ϑαπηθοῃ᾿ Β Πορο δ! τὶτἢ [Π 61], 
ΔΙ ΓΠΟῸΡ ἢ ΠΟΤΆΡΓΙβοὰ ἴῃ ἃ ἴδυν βθῃῖθῃο 68, 5 ΟΓΙὮΥ 
οὗ δἀπηϊγαοη. Αἰἴογ 4}}, 6 δὰ σϑδ]ὶν ἰουρπὶ 
ΟἾΪΥ ἴογ ἴποπὶ, δηα μπδὰ διϊδοκοὰ [Π6 ΟρργΈβδοΥ οὗ 
πὸ πδίΐοῃ. Βυῖ 6 ἀο68 ποῖ ἀρργαὶὰ ἴμοῖὰ 1} 
115.} δίηοα [ΠΟΥ μᾶΥο ποῖ σοργο δπαορά [6 ἴδοι 
{πᾶὶ ἢὮ18 ΟὟ ΟΒ 56 ΜΔ4Β ἴδ σλ 0186 οὗ ἴῃ ἡδτίοη, ἢ6 
ἸΑΥ8 ΠΟ δῖγοβδϑ οὔ 118, θαὺ δ ουβ ὕἤθτα ἢ18 ῬΟΙΒΟΠ ἃ] 
τσ τὸ οηραάρο ἴῃ 1860 γγῶὰγ δ0 δὰ ψαρεὰ. Τῇ 
υδβοδίίοῃ πὸ δοῖ8 ΠΡ ψῶ8 δῖιο ἢ} {π8| {πεν οου]ὰ 
ποῖ 'π ὨΟΠΟΙ [ὈΓ δρδὶηδί εἷπι. ΕῸΓ ἢ6 ΒΑΥΒ: --- 

Ἀδ8 ἴπον ἀἰὰ υπῦο ΣΏ6, Βο ᾶνο 1 ἄοτμὸ υὩΐο 
ἴποσω. Ἐλοϊα] διοη γ88 ἃ ὑγὶπἶν ΟΥΘ 18] τ ρἢϊ, 
811}} βαποιίοποὰ Ὀγ 16 Κογαπ.3 Το τ} }8 τίχηι τΠ6 
ῬἈὨ ]ΠἸθη68 πδὰ Δρροδ]ϑὰ ἴῃ νοῦ. 10: “ Ἧ᾽ ὁ ψ1}} ἀο 
ἴο ϑ'διϑου 88 6 αἰά τὸ 8." Τ]ῖιὸ πιθὴ οὗ πάδῃ 

1 Μη οη στ ΕἾ πδῖκοα βασχηδοῦ ΒΟΥ : --᾿ 

“Ἰ οἷ 1} οἴδιοτ εἰἀφ. 
Ἰὰοοὰ Ὧ0 δι Ὁ] 90. (0 οοτ πΊΘ ἢ ἃ ΤΥ ἀοδάβ." 

5. ϑωτα; ὅ, 8, πΏΙΟΝ ταῖρι ἰὸ Εχ, χχΐὶ. 24, πῦοσο, δοτ- 
Ὅγοῦ, ἴμ6 ἰδ ἰδ δ ἴο ἐπι τοί] δύο ὉΥ ἀοϊοτιλ ἰης ἰὼ 
ΤΩΘΩΔΌΣΘ. ΟὈΓΏΡΑΙΘ ὑπὸ Ὠαχτϑιγο [ἢ Ὁΐος, ϑεπαλισ χα ϊ κεεπ 
Ασίεπε, 11. 179. 

8 ΤΏο 10] πίη (σβοδιδιίοο οἵ γασϑ. 1ὅ-17, ἴγοιυ ἃ Θοσ- 
8) ὍΟΟΚ ΡυΝ᾽ἰδμοά ἰὼ 1106, δὲ Ηδ]19, ἸΔΥῪ δοῦγο δ ἃ 
βροοίστοσι οὗ ἔθ οχορβοδίδ ἩΠ]ῸῺ δοιιοίδιηοα ρμαδοοὰ οὐττοθηΐῖ: 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 9000 6Ε53. 

ἀο ποῖ πηάοχίακο ἴο ἀθοϊάδ ρου ἴδ 6 τίρὨι οἵἉ οἸοΓ 
ΠΝ ἼΤΏΕΥ ἀσδῖγο ποι μίηρ Ὀπϊ Ρεδοδ --- ἢ [86 
δ ποθ. ὙΠῸΥ που]ὰ δουῦτηϊτ ἴο τΠθτη δ ΒΠΥ͂ 
ὅς ΑῺΥ δαπιϊβϑίοῃ οὗ β΄ πηβῸ 5 σσῃς ποῦ] 

γα ΟὈἸραιοὰ ἔΠδπὶ ἴο βιδῃὰ Ὀγ ἢ. 6 ἔδοϊ 18 
ἘΠΟΥ͂ ΟΑΠ]Θ ἴ0 Β6ῖΎ6 Ποῖ 88 ἰυροβ Ὀυϊ 49 τοο]8 οὗ 
ἴη6 ῬὨΠΠ δ πο8. ὙΥ ΒΟΔΟΘΥΘΓ 18 ΑΚ ἐπουρ]ι ἴο δε- 
ςορὶ 88ς} 6 πηΐβδίοῃ, νὶ}} ποῖ Ὀ6 Ὀγοῦυρῆϊ τὸ ΤποῦρὨὶ 
δηἃ Ταλϑοη ὈΥ͂ ΔῺΥ ΘΧΡΟΒΙ ΠΟ ΟὗὨ τγῖρῃῖ. ]1ΔΟ]ΔΙΤΥ 
5 αν ὺ ὈΠηΔΠ688ὅ. Πδδϑβου ἢδά θυδηῃοα ἤοτῃ [}6 
ἰῦο. Ηονν οἶ56 οου]ὰ ἱξΐ βιιγγθηάοσ δυσὶ ἃ τη 8, ΟΥ̓ 
ἴορ6 ἴογ ἔγοπι ἴδ ῬὮΠ]ΒΌΠ68 δου ἴΠ6 ΠΘΤῸ 
ὙΠ Οπὶ (ΠΟΥ [δΑΥΘα ὙγᾺ8 ἰπ {ΠῸ ΙΓ. Ροββεββίοῃ Ὁ ΗἨΟῊῪ 
οδῇ δι ο ἢ βίανοϑ --Ἶη ΓΟΟΘΙ ΕΠ Ππ|6 5 8150 500 ἢ οοπάποξ 
85 {Πποὶγβ ἢ85 Ὀθεὴ (8116 Ρϑδοθ- ουπρ --Οχροοῦ τὸ 
ΤΟΙηδὶἢ δὲ ροδεοθῖ 

γογβ. 12, 13. Ὅὕ7ο δῖὸ οοζθϑ ἴο Ὀἱπὰ ἐμ66, Βαϊ 
[Π6 ἰἤγοο ᾿πουδαηά τὸ 100 ὁπ οουγαρθουϑ ΙηδΏ. 
Απὰ πουοῦ ἀοοβ ϑδιηβοη Β0ν Ὠ:π)56} στθδῖοῦ ἤδη 
γγ ἤθη ἢ γοΪ ΠΙΔΓΙῪ 8) ]}ονγ8 ἢ π|6 6] τὸ Ὀ6 Ὀοπῃά, 
Αραϊΐπδῦ Ὠΐ8 ΠΟῸ ἢ ἸΓΥΙΏΘὮ [6 18 ρον ΟΓ]688. ΓΝ 
τη Ὀϊοοά οἵ Ιδ6τγαϑὶ ἢθ τηῦδὶ οἱ δηὰ νὶ}] ποῖ βιβδίπ 
ἢ π56}, Ἠς πιδῖίοβ Ὀὺπὶ| οη6 οοπάϊοη, δὰ ἔπδὲ 
186 Ἰοαϑὲ ροββὶ Ὁ] θ.Ύ Νο πάδοδηῃ δδπάβ τηῦϑὲ τηοαϊ- 
[Δἴο ἢΪ8 ἄοδῃ. Τῆδὲ οοπάϊτοη δ]οπο νουἹὰ πᾶν 
δ Πεοα ἴο ἱπίογτῃ [86 τθη οἵ υάδῃ, δὰ τον νθθ ἢ 
Δ0Ϊ6 ἴο σΟμργομοπὰ δο ἢ Πογοΐβπι δὲ 4}, ἴ[ῃατ ἢ6 
ΠΟΏΒΕ 18 ΟΠ]Υ ΤΠ οῖν δ! πρϑ, Ὀδοδι56 [ΠΟΥ ἃΓὸ [5Γδεὶ]- 
168, Ὀυϊ ἀοε8 ποΐ ἴδαγ (Π6 ῬὮ1 1501 η68. 

γεν. 14.  ΘΩ ΒΘ σδτὴ ποΐο 1,.οὩἱ, [86 βου ἐδ 
οὗ ἴ86 ἘΠ] δηθα τοὶ Ὠΐ. Ὑδὶ ἃ βροςίδε]ε ! 
Τηδὲ σον γα ἶοθ οδπ ὈΓΆΖΟΙ Ποδτίδ Ἀπὰ ἴἈς68 πη] 
8}} δθη86 οὗἁἨ δῆδπιο ἰδ Ἰοβῖ, 18 δβονσιι ὈΥ͂ 1ὴ6 πιοπιχοῖ- 
δὺΪ6 δε ἤοτὸ ἀσρίοιεα,. Δυάδῃ ἰ5 ποῖ δϑῃδιηϑὰ 
ἴ0 ἄγαρ 109 ΠΕΙῸ ἔογνγασγά, Ὀου πα νυ τ βίσοης οΟΓάβ. 
1 ἀοο8 ποΐξ ὈΪ] 8 τ Ποη (Πα ΡῈ] 15 11π68 βῆρας δἱουά 
δὶ [6 αἰ Ἡλίνμίος Βαϊ [818 οονγγαγα ν που ωως ὙΓΆΒ 
ΒΟΟΏ ἴο ὃ6 [γηρα ἰπΐο στοόϑδῃβ δηὰ ἤϊσῃξ. Α ἴδ 
ΠοΓῸ οΟπι68 ἰπ βρης οὗἩ 186 ΘΠεΙΩΥ δια ποδγὸ {ΠΕῚΓ 
ουϊοτῖε8, τπ6 δρίτις οὗἨ ἀοὰ οφοπι6β ρου Βἷπι. Η]9 
Βοδιῖ 0118 ἡ 1ἢ} ἱπαϊσπιδιίοη ΟΥΣΡ [86 ἱρποσ  Υ 
οὗ δἷ8 Ῥϑορὶθ. Ηἴδ8 βίγεηρτῃ ΚἰΠ 4168 ΓῸΓ Γεβὶ 511689 
ἀρθάβ. Η18 οογὰβ [Ἀ}} οὔ |1κ6 ἰοὟὟ βεϊζοα ὮΥ ἴδ 
ἔἢτθ. Ηας ἰδ ἔγοε, δῃὰ ἢΪ85 ἔγοθάομι 18 ΥἹΟίο συ. 

γε ΙΒ. 15, 16. Απὰ 6 δῶν ἃ ἔγοβῇ ἦδν-Ὀομ6 οὗ 
Δ 828. Τὴὸ ΠΟΥ 18 Ὀείογα ᾿ἶπὰ : {ΠΟΓΘΙΌΓΟ, ἔοτ- 
ΔΙΑ! (0 ὈΑΓ161] ΑΠΗΥ͂ ΘΆΡΟΠ ἰ8 σεϊσοθ. ΤῈΘ 
)αν-Όοπο οὗ 8 ΓΟΟΘΏΓΥ {Ἀ]]6 888 18 δὲ πδηά, ποί 
εὐ ἀγδὰ ἀρ, δηὰ τῃογοΐοσο 1688 ΘϑϑιὶΥ ὈΙΌΚΘΩ 
ἴογο [Π6 ΘΏΘΙΩΥ οδῃ ΠῚΠΚ, ΡΟ ΔΡρ6 ὈεΐΌτα ἘΠ οΙΓ 

ΒΟ ΟΥ̓́ΘΣ [16 ὈΓΙΒΟΏΘΙ ΠΑΥΘ ςοδδαᾶ, ᾿θ ἰ8 ἔγθο, 
δττηθα, δῃὰ ἀφ] ηρ ουἱ ἀο Δα] Υ ὈΪονγΒ. ΤῊΘ Ρδηῖς 
8 88 ρτοδὶ δΔ8 [86 {Ππ1Ώ 0} πδαὰ ὕθθῃ. Τθοτθ γ͵88 
ποῖδίηρ Ὀυϊ Βίργῆι δηά ἀθϑιὴ ἴογ {πὸ στοϊομοὰ ἴοα. 
ὙΒΟΓΘ Θηδαθὰ 8 ΒΙδρ ΕΓ δῃα ΥἹΟΙΟΓΥ 80 ΘΧΊΓΔΟΙ- 
ἀἰπδγυ, ᾿μδὲ ϑϑυηθοῦ Β1πι86], ἰὴ ροσῖὶς ΘΟΒίΘΘΥ, ΟΓ68 
ουὔΐ; --- 

ΜΙ ἰο αν -ῦοῦο οὗ Δὴ 848 
Ι εἰον ἔντο δισηίο: 
ὝιΩι ἐο ἱππ-Ὀοο οὗ ΔῈ 828 
1 ἰοοὰ νδϑηζϑϑῶοθ οἢ ἃ ἐπουδαπά. 

Βοτ ἴα [86 οἴατιρο ὩΣ ΤΥ ΘΓ ὙΘΓῚ ὙἸΟΙΤῚ ὙΠῸΣ 
“1717 

ἴδιο Ῥδσοποσηδδίδ ἰβ ἴο Ὀ6 ποῖραά θείτνθοη ὙἸΩΓΊ, δὰ 
τ βριιδοῦ Ἰουοὰ 8 (ΓΟῸΡ οὗὨ νοὶ ν δοϊάϊοσβ, δισοίοβιοὰ δυγίδι 
;ἷφΦ δοὰ διὰ οοεηπιδινάοα ἴδπατα, διὰ ᾿ϑὰ ἴδοτι ἀραίηδὲ 89 
ῬημΠούηοθ. . . .. Αῃά ποθῶ δ δὰ ἐπ δροὰχϑῃ, 89 ἀϊ6- 
καἰκοοὰ [9 ἰσοορα.᾽"" Ακαϊηδὶ δυσὴ περὶ ΠΥ ῥγουδδὶδ δζοδὸ 
δὶ ἰμοῖ ὕπηο ἴγοτι δὶἱ εἰὰὰϑα (οἵ. δίασκο, δίοιί. δείξει. ἡ. 157), 
ἔτοπι Οοῦδατα! (ἢ 6 Μααχα ϑηνιδον δ, 1107) ἴῃ Οτεεϊδοπα!ά, 
δ)ἀο!πιδη (δὲ Μαχίϊα, οο., 1706) ἴὰ Οορθημακοι, δινὰ ἰῷ ἃ 
μεθ Κηονῃ, Ὀυϊ ἐβοτουσὴ τοΐαϊδδου ὉΥ Ἠοΐηθ, οὗ Βαεϊίη 
(δίμεονί. ϑαενγα,, Ῥ. 245). 



ΟΗΠΑΡΤΕΗ ΧΑΥ͂. 9-30. 

888, διὰ “ΤΊ, ἃ Παρ, πο ἢ Ἰδίίου 8 ΠΟγΘ Ῥοεῖ- 
ἰσδιγ ὑϑοὰ οὗὨἨ 8 ““Διτωυ." 

(οττηδῃ τγϑαϊτίοη το] δῖθ8 ἃ βί πιῖ]δὺ ἀοοά οὗἉ ΑΙ ΤΟ τ 
οὔ Αφυϊδηΐδ. ἰδ ΠΟΠΙἶ68 Ρρύτβαο Ηἷπὶ ἴῃ ἴἢΠῸ 
(οτοβῖ, τ Ν16 ἢ απὰ Ἡϊἀορτπθ τοδδὲ δηὰ οδὲ ἃ 
ἐπὶποῖ Ὀδεκ. Ηο βεΐῖζοβ ἴῃ6 βδυγίηθ᾿ 5 ΡΟΠ6, δὰ 
{ὔγονβ ἰδ ἀραϊηδὲ [6 ΘΠΟΙΩΥ͂ ΜΊ ἢ πο ἢ Υἱοΐο ποθ 
ἴδε τδὸ Ἰδαῖον ]οβο8 ἢΐβ ογὸ ( Ἡ ἠκίπαβασε, ἸΓΆΠΒ- 
Ἰδιοὰ ὃν Ἠδλρϑη, ἱ. 289, εἰ. ᾿Ιχχχυΐ.). [Ι͂ἡ 16 1μδιΐη 
οι [} αἰϊατίνα, [ἢμΠ6 Ποτο ἴϑᾶτβ οὔδ ἴπ6 Βῃοῦ]άοτ- 

ἂς οὖαδ ολἱῖ δπὰ τὰ ἰδ δ᾽ανβ (ἢ6 ΤΟΌΘΟΓΒ 
(Οτίπηπι δὰ Ομ πιο ]οσ, Ζα!εοἰπδεὴο Οἰεαϊελίε αε8 
Δϊοϊαίϊετα, Ῥ. 109 1.). 1πη ὈΟΤῊ νοτγβίοπβ ἴπ6 δοτίοη 
18 ππτοδεοηδῦϊα ἀπα ἰαβίοὶθθϑ, Ἡ ΠΟΓΘΔ8 ὅπ6 ΠΙΒΙΟΤΥ 
οὗ ϑαπιβοη ἴ8 [4}} οἵ ἀτγαπιατῖς βουνοῦ δηὰ δρὶτὶϊ. -- 
ΤῊ τηΥ βίο] βοοῖ οὗ {π6 Ναβαιγίδμῃβ, ἱπ ΘΙ υτῖδ, ΔΥῸ 
εαϊὰ ἴο νοπογαίο ἴῃ ατσ- ΌΟη6 οὗὁὨ δῇ 8588, ὈθΟϑΌ86 
Δ 8δὲ8 ἀδνουγοὰ {86 ρίαηϊ οὐ Ποῖ ἴΠ6 ΟΥ̓ ΡῚ ΠΑ] 
ἀοευτηθηῖ οὗὨ την τοϊκίοπ μαά θθοη ττϊ θη (ςΐ. 
ΒΙεοσ, χυῖ!, 97, 6). 
εν. 17. ΤΏΘ πιᾶτὴθ οὗ 80 Ϊδοθ ᾿νῶϑ οδιιϑὰ 

Βδιπδιῃ-Ἰοομβὲ (ΗΠ οὐὁἁ τς ψεν-ῦοπθ). Τὸ τῆς 
πεῖρς ἀροὺ ποῖ ϑαϊηδοη (ΠγΟ [Π6 αν -ῦοπΠο, 
ἴδο ἐγ του οὗὁὨ δὴ δάμη γίπρς ροορ]8 ρᾷνε πα ῥγο- 
βοῖυοὶ δ᾽ ππῖπα ΤΟπηποιηογαίνο οὗ ἐπὶ οἰγοιπι- 
δίδηςο. Τὸ παγαῖίνο ονΐηοθδ ἀγιδιὶς ἀθ! σθον ἴῃ 
τπδῖ ἴς γοΐδιοβ {πὶ δαιηδοῦ υἱογοὰ 18 ρος τοῦ 8 
ΨὮ1|Ὸ6 116 ὑτὴδ 5.1} ΥἹΟΙΟΥΙΟΌΒΙΥ δὶ ησιηρ [6 η- 
υϑῦδὶ '᾿τοδροη ἴῃ ἢἷθ παπὰ. ΤΗῈ παπι διίοι οὗἉ 
τ ἈΠ πε 68, [ΟΥΠΙΟΓΙΥ διἐτἴοη ὈΥ̓͂ πιο8 8 οὗ ἴΌΧΟΒ, 
ἈΠ ποῦν σῖτἢ (Π6 ανυ- ΟΠ 6 οὗ Δἢ 858, γγ88 [00 ἄθθρ 
ἴο Δ]ονν τὸ Ηἰδίοτί 4] τοοο]]οοτίοπ οὗὨ ἰξ ἴο Ῥεγβῃ. 
ΓΟ 56 ῖκ δηοίμον οχρί δηδίίοη οὐ ἔπ πᾶπιο 18 ἀΌΪ0 
᾿ΠΠΟΟΟΒΘΆΤΥ. [Ὁ 8 ἀπαουὈι αΥ γὰρ τπδῖ πποιυη- 
τπἰ ποὺ ῬΘΑΚΒ βοιηθίϊπιοβ ἀοσῖνθ παπι68 ἔγοτῃ {Ποῖ Γ 
ἤοτιηβ, 88, ἴῸὉΥ ἰπβίδηςο, “" Α58᾽ σα γπ" (οη ἴπο σοαϑδὶ 
οὗ Αἀνη, οἴ. Εἰἴτίον, χὶὶ. 6715), οὐ “ Τοοιὴ " (1 ὅδπι. 
χῖν. 4), οὐ “ ΤΉτοαοι,᾽"" “Νοβο," δὰ “ ἢοχῃ᾿" (εἶ 
τὰ Τλίγ. Οτίβπαπιοη, ἴὶ. Ὁ. 47, ἢ. 804); ὑπαὶ {16 
ῬΟΞΘΙ 111 οΥὗἩ δὴ δι ϑιοΥο Δ] ἘΡΒΠΔΠΟΗ 18 ποῖ 
{ΠΟΥΘΟΥ͂ αἰπηϊηἰδμοά : (ὉΓ βὐνμμς 
ἰανθ δοιηοι πηθ8 σίνθη Γίϑ6 ἴῸ 
τ86 4θονε ἱπβίϑηςοθ ΒΟΥ [πδἴ ἀμ} 48 οἴζοη {{}18 18 
ποῖ τῆς οαξθ. [1.58] (ρτοροῦΥ, 1.60 }1}, 88 ϊθ πατης 
ΟΥ̓́Α, ἰοςα!ν, ἀοοβ ποῖ οἰβθνῃογα οσουγ;} ἀπά 8 
εγι ἰςΐβηι πο ἢ νου] πλκο δ {πὸ δουτοθ οὗ ἃ ἢἷ8- 
ΟῚ ἴῃ ὙΠΙΟΝ [Ὁ ἢδ28 Ὀσ1 δὴ ἱποίἀοηϊαὶ δἰ τι ἤσδησθ, 
ἀπα ΠΟ ἔυττηΒ ἂπ ογσαηὶς ραγῦ ΟΥ̓ 186 ᾿ βίον οἵ 
ΘΘΑΤΩΒΟΏ ἃ8 8 ὙδοΪο, ᾿ὰ8 Ἰοβῦ ἃ}} οἰαἴπι ἴο Ὀ6 οα]]οά 
στ εἰς στη. 

Ἄοεγ. 18. Απὰ Βο τγδδ βοῖῸ αἰμίγβῦ, δηὰ οδἹὶϑά 
τοῖο Φοβονδη. “Πα οὀχογίοι οἵ [Π6 ἀδὺ τγὰβ ἴθ0Ὸ 
ετεαι. ὕὩς Ρυγηΐηρ βὰπ δηὰ [Π6 τη 8118] ΘΧΟΙτΘ- 
τρθτιῖ δἰπὸ ςοηιγ δυο τποῖὶς ρματὶ ἴο οχβδαδῖ ἴΠ6 
ῬΟΤΟΓΙΙ] πᾶη. ΒΒ ΠΟΤ τνὰ8 {ΠΟΓῸ ΔῊΥ͂ Το ὁδἢ- 
τοοπιῖ Ηδ νγϑ δίοῃθ, 88 δἰ σαυβ. ΤὮδ6 ΘΟΥΑΓΑΪΥ 
δῖ οὗἩ Φυάδῃ πα το {ποι βοῖὶνο5 ΟἹ, ἴῃ οΥοΥ 
ποῖ ἴο ὕῦο ΠοΙὰ γοβροηβὶ0}]6 ὈῪ {πὸ ΡΒ. 268 οἡ [Π6 

ῬΟΘΌΠΙΆΓ ΠΒΠῚ68 
ἰβιοτίςα! ἰορσοπάν, 

στουπὰ οὗὨ ραγιοϊραῖίοπ ἴῃ [6 οοπῆϊοι, Αγραίηει 
16 ΘΠΟΙΩΥ ὃς ᾿ιαὰ τΠδϊ τηοϊδῖο αἰνίηο ΠΡ ὙἩΠΙΟἢ 
οδῖα ἴο Ὠίτα τῆσχουρῇ πἷβ ΝΑΖΑΥς ΠΟΙ ΒοΟγδοη ; 
εις τι18 γὰ8 20 ρῥγοίθοποη ἀραϊηϑί τὨϊγθῖ. Ης 
ΓΒ, ἱποτοΐογα, ἴο ἀοὰ ἴῃ Ῥγαγογ [ῸΓ ἀΐγοοὶ ἀ6}1ν- 
ἜΥΒΙΓ(Ε. 

1 Ιῃ 8 δι. χχῇ!. 11, πῦοτο δοῦλο δῖὸ ἀϊδροδοὰ ἰο δηὰ 1Ἐ 

ἴα ἐδ ὕοστα ΓΊΑΓῚ 9 [Ὁ τεαϑίας ΓΙΥΓΤΟ, ἐ. ει, ΤῸ νι 
ΤΊ Ἰοοσαὶ, οὗ. Τποηΐυδ, ἐπ ἰσε.,) δὰ Βύσει, 142. 8. Υν. ΓΙ 

αενᾶ ὙΠῸ, 8ιο Ὁ δ τυδηϊδεϊγ (6 ὑγοῖχ ὑεοροβιτίοη, 88 

δφῬοδσα ἴζοτα γος. 18. ΤΏ Ταγχυηι, ᾿ς '6 ἔσο, ἀϊδιδηραϊἐμοὰ 

φῬεΐποε ἴμο ἵπὸ ἤοστηδ, δυὰ χοοἀοτοὰ ἰμ6 ὅτδὶ Ὁ 2 1 γσ, 
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ΤΟΥ Βδοὶ χίνοι ἐπα ατοαδῦ βμαϊνϑϊίοι ὉΥ Ὁ 
Βδῃά οὗ [γ βοσυδϊ. ὙΠοβο ψΌτ 8 {ΠΠι|δῖγαϊο δηὰ 
οοπῆστηῃ [ἢ νίαν τὸ ἰπνο {πι8 ΤὯΓ δουσῶϊς ἴο ἀ6- 
νϑίορ οὔ ϑιπιβοη᾿ β βρ᾽ γί[14] 118. [π 18. ΒΟΌΤ͵Β οὗὨ 
ἸΟΙ͂Υ οἰοναίίοπ οὔ βου], τ βοη τπ6 ϑρίγιῦ οἵ Οοάὰ 
ἱπιροἷβ εἶπ ἴο ρτοδαῖ ἀθοὰβ ἱῃ ὈΘΠΑ]1 οὗ ΠΔΕΟΠΑ] 
Γτοράομῃ, Πα ἰ8 [}}7Υ οοπδοῖουβ οὔ [6 σγοτκ τὸ ὙΠΟ ἢ 
[6 18. οαἱἱοὰ. ΑἸιπουρ Πα βίαπαβ αἰοπο, ἴῃ6 οπά8 
[6 ῬυγδῖθΒ ΔΓ ΠΟΥ ῬΕΓΒΟΠ8]. Απά Γποῦρὶὶ 8 ρ6ο0- 
ΗΪ6 δἷπκ δὸ ἀθθρὶν ἱπίο εονγδγάϊοα δηὰ ὙὙΘΆΚΠΘΒ8, 
86 ἴ0 ἀδφῃγ ἷπι, γοὺ 4}1 ἢἷ8 Ῥόνγεῦβ αὐτὸ αἰἱγοοϊοά 
ἀραὶπϑὺ [6 ΘΠΘΙΏ168 ΟὗἁὨ [18 ῬοΟρ]ο. ΑἸΒΟΌΡΗ ἢ6 
ἢ πη56}} μα5 βολγοοῖὶν ὀδοδρρὰ ἴτοπὶ {Πποῖγ Βδη 5, δηὰ 
88 ΠῸ Ὁπ6 ἴο βίδπα ὉΥ ἢἰβ8 βἰἀς, [6 πευθγῖΠο 1088 
οομβίἀοτ ἢἰ πιο!  ΠΟΙΓ ΙοδάοΥ πὰ σπαμηρίοπ, ἴῃ 
ἀπίγ θουπὰ τὸ νἱπαϊοαῖο 10 ΠΟΠΟΥ πὰ ρ]ΟΓΥ͂ οὗ 
ἴΞγ 6] αραΐπϑι τὴ ῬἘΠβεῖη65. ῬΙΟΡΟΣΙΥ Ξροακίης, 
ΠΟ ΟἿΘ6 ἯΔ8 ἀοἸϊνογτοὰ πὶ [26 σΟΠΗ͂ΙςΙ οη δῖ ἢ- 
ΙδὩὶ δι Ηἰπιδοῖῦ; Ὀὰϊ ἢ6 τῆληκΚβ αοα ἴον “18 
βτοδὶ βαϊνδιίοη ρίνοη ὈΥ̓ [6 Βαπὰ οὗἁὨ ΠΥ βοσυδῃῖ. 
δ ἢπαβ 1τ}1]8 βαϊνδοη ἴῃ [6 δυο η οΧ 
τ ησοά ΌὈΥ τπ6 Ρ] ]801ποό8, ἀπά ἵπ τς ἕδος [Πδ0 Π6, 
83 8016 Τοργοδοηϊδίῖνο οὗ [6 {τὸ 8γπ6Ὲ], [85 ποῖ 
θοθη αἰϊονοά ἴο Ὀ6 Ρΐ ἴο βῆβιηθ. ΕῸΥ ψἰτὰ ΠῚ8 
Ὰ}}, τὴ. 145 δαϊνατῖς δὰ Ὀδθθὴ Ἰενοϊθά, Τὴ 
Βῃουῖδ οὗ ἴπ6 ῬὮΠΠ κα 168 ΟΥ̓ Ρ ἢ18 ὈΟΠ 48 γεγο Βῃου 8 
οὔ τα ρἢ οὐοῦ τ δ ΟΥ̓ [δγα6] δηὰ νοῦ [8- 
το] 5 αοὗ. Ηδόπος διὸ σαη ῥγὰν: “ὙὍΤΠουῦ Παβῖ ᾽.8ὲ 

τοσγπηοα ἃ μτοαῖ ἀθοὰ τῆγου ἢ τηθ, ὈῪ ΜΠ σἢ τΠ0 
ΠΟΥ ΟΥ̓͂ [86 πϑίίοηδ] πδᾶπιθ οὗὨ ἴπ6 Ἑοἢ]άγοη οἵ 

[δτδοὶ 838 Ὀθοῃ στοβοιοα δηα οχα]ῖοά, Ἰεῦ τὴὸ ποῖ 
ΠΟΥ ἀΐο οὗ [γδῖ, ἀπὰ ἴπ τῆδὶ "Ὧν (Ἀ]}] ἱπὴο 100 
Ὠλη 58 οὗ [π6 πἀποϊτοι πηοϊϑοά." ΑΙ Ὀοποῆϊ οὗ [16 
νἱοίοστν νοῦ] ὃα Ἰοδῖ, ΕΓ ϑΠΙΒΟΠ ΜΟΙ ΠΟῪ ἴο 
ἰδ. ἮΓδο {ΠΌΠΙΡ ΟΥ̓ τῃ6 οοναγαἱγ ΘΏΘΙῚΥ που] 
"6 στϑδῖον [Π8ῃ ΘΥ̓ΘΥ, Βῃοι]ὰ [ΠΟΥ ποχὺ 860 ἢΐτπὶ 88 
ἃ οΙ 658 σοῦρϑ6, Ηθ βρθᾷᾷκβ οὗ ἴπ6πὶ 88 “[Π6 πη- 
αἰγοππηοίβοα "Ὁ [ὺσ τὴ6 νΟΓῪ Ρύγροθο οὗ δχργοβϑίη 
Ἀ18 ἐσοηϑβεϊουβηοεβ [δι ὙΠ δἷπὴ τὸ ἥρῃιϊ, ἴο σοῃ- 
ποῦ, δηὰ ἴὸ ἔἈ]1, Δ΄Θ ποῖ Ῥθύβοπαὶ τηδίτογβ, Ὀα 
ἰηνοΐνθ ῥτϊποῖρ]οβ. Ηδ ἷἰβ πος οἵμεν μη (ἢ0 
Ναςσὶν οἵ Θοά, ε. ε., [6 οσοηβοογαῖοα νυ αυτίου Τ0᾽ αοά 
δηὰ ἷ8 μοορὶθ βγϑ6] δα πδὲ {Π6 δῃοτη 68 οὗ [ἢ6 
ἀἰϊνίπο οονοηδηῖ --- ἴπ6 ἀποϊγοιπηςξοα, ΗΪ5 ρου οη 
Βργίη σβ ἔγοτῃ (π6 ργοίϊουπα οιηοίίοη ἱπίο Ὑν ἢ ἢ 19 
βιισοαβδῖνο ὀχ ρογίθῃοοβ Οὐὔὁ [Π|8 ἀδὺ ἤδΥθ δθπρεοι 
εἶπ. ὙΠΟ ργοδῖοῦ ἢΪ8 ΔΡὰοσ ἴῃ ὈδΕ]6 δπα ἸΟΥ͂ ἴῃ 
Υἱοίοσυ, [Π0 ΠΊΟΓΘ Ῥδίμ δ] 18. ΠΟῪ [Π6 ΤπουρὩς οὗἁ 
Ἰοβὶπι τΠ6 ἔτι 15 οἵ τ[Π6 δάἀναπίαρα μαϊηρά, ἴογ ναπῦ 
οἵ α ᾿ἴπ116 νναῖοσ. Ἡόοτγο, ἴοο, μαΐ ᾿πδίγισ ἢ νὉ 
ἢπά}] “Ὑδῖ ἰδ πηδὴ ἴπαὶ ποὺ αὐτὶ τηϊπάϊι! οὗὅἁ 
μἰπι.᾽ Τὸ παρηι ναττίογ, θοίογο ψνῆοπὶ τποιι- 
88 45 ἰγοι 6, σα ηοῖ ΘΟΠηΌ6Γ τ ϊγϑῦ, ἀπά Ππγαδὶ Ρ6Γ- 
ἰδ ἢ πη]6088 ἃ ΤΟ π ἸΔ1η ΟΡΟΠΒ 50}. 

νοῦ. 19. Αμὰ σοὰ οἷανο [86 σροσδασ [μμδὺ τγδ8 
πὰ 1. Βὶ,. Αἱ πα ρίδοα νι ποτὸ δυηδοη ψγνα8, Οοά 
αοἰανα ἃ Ἰποσίαν κα ον ἐν πὶ τπ6 τος κ, δῸΠπι ὙΠΙΟΝ 
ὙΔΙΟΙ Βργβηρ, οὗ Ὑ οἢ ϑδαιηβοη ἀγβηκ, απ τὸ- 
Γγοβῃοα ὨΠπη56 1}. ΤῊ8 ΡΤ ΠΡ νν 85 ΟΥ̓ΟΣ αὐτοῦ παπηρά 
“ ΥΥ611 οὗ μἰπι ἰδδῖ σΔ]]οὰ ;᾽ 707 1ἴ τ α5. ιἷ8. Βα}νδ- 
ἴοη απὰ βοοοπᾶ ἀοϊνογάποθ, ΓΠῸ6 ννογὰβ αἱ τὴθ 
οἰοβθ οἵ οὐγ νόγβο, “ὙΠ ]Οἢ (1}06}}} ἰδ ἱἰπ 1κἢἱϊ ππῖο 
{8 ἀΔΥ,᾽" ῖἴ0 ΠΟ [Πο86 δὲ τῃ6 ὈδρΊ᾽Πηΐηρ' οὗὨ 10 
νΟΥΒ6 ΠΟΙΤΈΒΡΟΠΩ, “ ἀοα οἷανο τΠ6 τηουῖαγ πᾶ Ὑ)88 
ἴῃ 1,68 ],᾿ ρνὺΐ τὸ Ὀογοηα 4}} ἀουδὲ παῖ [6 ΓΟΙῸ 

τὰ ἴογῖι ἩΔΒΙΟΝ ἰδ ΤΟΚΌΪΑΥΪΥ ΘΠ ΡΊΟΥΘ ἰ0 ΟΣΡΓΘδ8 ΣΝ ἽΨῬ ; 

Ὀμπξ Θοδεηΐϊυδ δὰ οἰμεγβ Ὀοίογο ἰἷπὶ τηδᾶθ 8. τοΐδια κο ἩΏΘΏ 

86. ἴοοϊκ ἢ ΝΡ 88 ἴὯ0 ῬΓΌΡΟΣ ὭΔΙΩΘ οὗ 8 ἸΟΟΔΙΙγ. 16 

νᾶες ΟἿΪΥ ἃ βθῃοταὶ ἴοστα, ράψμδ, ΜΠ ἰδρο, προ 8 ἐσϑῃ8- 

ἰαϊοὰ Ἰωίο (Ὁ). 
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δῆ ἰδ ἴο 8 τποῦ τ κα νυ] -οροπίπρς ἴῃ ἴπὸ ρίαοε 
1, αηά ταῦ (45 ᾿Χ6 1} νου Ὑγ0}} τοιηαγκϑὰ) ἴδ 6 
οἰὰ, ποιοῦ! Υ ταργοάιορα οχροθιοη (ἀρργονθὰ 
850 ᾿ἀλυ εν 0Ὲ δὴ νι σὴ ὈΓ.5 τ8 τηΐπκ οὗ “τῆ6 
δος κεῖ οὗ ἃ τοοῖὴ ἰν τΠ6 )ανν-ὈΟη6,᾽ 5 Θη γον οττὸ- 
Ὡδοιβ. Εὸτ ἔγοπι νοῦ. 17, οτγο δδαιϑοῦ ΓΠΓΟΥ 

1π6 ἦα νν-θοπῈ ἀνίαν, ΠΟΙ προ ΠΊΟΓΘ ἰ5 δ8 1 δθους ἰξ, 
δηὰ τἴῃ6 πδπιὸ [κἢϊ τγοίυτβ ΟὨΪΥ ἴὸ ἴπ6 ρ͵δοθ; )π8ῖ 
ΔΒ ἰπ νοῦ. 9 τῇ6 πιοδηῃΐης ἰ85, ποῦ τι τπ6 Ῥἢ1}15}1Π68 

δργοδὰ {πο πλβοῖνοϑ θοιιῖ ἃ ΓθᾺ] ἦδυν-Ὀο0π6, θὰϊ Δροῦξ 
νυ Ἰασα οὗ τηΐβ παπθ. Πα Ψ6]], ἰδ 18. δὰ, “15 
ἴῃ ἐδ ἀπῖο τ ἀκγ." ὙΠῸ μίδοο ἀογίνοα ἐϊ8 
Ὡδιηθ, Εαπλαι ἢ -Ἰἢὶ, ἰτοῦλ τῆς Ὀδῖι]6 οὗ 186 Δ ν- 

Ὀοπο; δῖ τὸ μίαος γὰ8 ποῖ {πὸ ᾿διεθοης, της ἢ 
οουϊὰ ποῖ οχίβτ “"πηῖο {86 ἀηγ." ῬΤΠι6 ςδ]]Πἶηρ 
ἔοτῖῃ οὗἩ τα ψο}] νγαϑ ἃ βδοοοῃὰ ἀο] νογαῆςο, ἀἰδιϊηοῖ 
ἤτοι ἴῃθ ἤγπει, ὙΠΟ νγὰ8 ὸπ ἱπ ὕὑδῖ|6. [Ὁ ο(- 
ουττοὰ αἱ [κἱ, ὙΠΟ δαπιδοη δά οσοηφαοτγοί, ἴῃ 
οτγάογ τπδῖ 116 τιΐρ ας (6 γ6 4190 ὀχ ρογίθησθ ἴμ6 νϑῃ- 
1 οὗἁ 41} οἰσεπσῖι ψἰπους αοα. πο οἷά ορί πίοι 
ΔΙΌΒΕ ἴγοπι τῃ6 ἴδοι {πδϊ, ἀχοθρὶ ἰπ νοῦ. 9, τῃ6 8Δη- 
αἰοης νογείοπθ (τὴ6 δορί.) ὀνογυνμογα ἐγαπδίαιεά 
116 ἴογηλ [6 ἢ}, ὙΓ ΒΟΓΘΆ5 1ἴ 15. 8. ῬΓΌΡΟΓ ποῦπ ἴῃ Υογ. 
19 δ πιυσῇ δ8 ἱπ νοῦ. 9, 85 βοἊοπαεγὶ δῃου]ὰ πανὸ 
Κηονη ῥτοσίβοιν ἔγοπι [86 δγιίοὶθ, ἴτ᾽ 1ἰ 18 804 ἴῃ 
41} τὔγοο ᾿πβίδηςοϑ, νοῦ. 9 ἱποϊαἀοα. [Ὁ 18. ᾿Ἰπάσοα 
ἴγιιο τπδὶ Ἰδῖογ τη θά ἴθ] τυ τογ8. οα}} [ἢ βοςΚαῖβ οὗ 
τὴ6 ἀουθ]α τοοτῃ ὅλωοι, τηουῖαγβ; θυὶ, γ»ταπίοα τμδῖ 
8 51 Π|}} Ὁ ἀπ ἰογηδηπαϊὶ γγον δὰ ἰπ τῆς ΒΙΡ]6, -- οὗὅἁ 
ὙἘ]Οἢ τὸ ἤν α ΠΟ ΟΥπΟΥ ονἱάοπορ [Π8η {18 “Ὁ 
οϑδῃ σίνο, --- [ῃΠ6 156 οΟὗἨὨ τΓ86 ΔΥιΐς]6 νου]ὰ δυΓ- 
Ῥτίβίπς, Ὀοσϑιιθθ οἰβεσμογο (88 ἱἰπ Ζορὶι. ἱ. 11) ἰϊ 

Ῥοΐπίβ (1π ςοππροιίοη στ τ που ΦΠ99) τὸ ἃ 
οογιδίη ἀοῆηΐϊο, πιοτίλγ ᾿ἰκοὸ 1 Ἰοσαὶ γ. Μοπιίοη 
ταῖς α͵80 Ὀ6 πιλάς οὗ τπ6 οἰτίοΒ ἐῃ ῬηγΥρίδ δηὰ 
ΟἸἸοΐα τπᾶῖ ὕοτα {ἰὸ παπὶο 7]οἱιποβ. ΤῊ ἴτο νί ον 
ὙΓΔΒ ΔΓ ΠοΙὰ ὃν «]Ϊυβορίνιθ, 16 ΟΠ] άθε Ταῖ- 
τἄρα δηὰ, τ τἢ Ροου τ ΟἰοΆγηθββ, Ὁ Β.. Ἰμον] θθη 

Ώ. Ῥοτθδρ8 ἴὸ νου] γοσοῖνο δαγίΠοῦ {Ππ|5ῖγὰ- 
ὕοη ἔτοπι τ86 ἸοςΔ} ΠΥ ν᾽ ον τ παν Ῥγοθα ν νοπ- 
ζτο ἴο ἢχ ὕροῦ ἴον ἴἰὸ ὀνοπῖ, ΕῸΓ 111: ἀιοβιίοη 
ὮΘΓΟ ἴΠ6 ονοηΐ ἴῦοκ ρμἷδος ἰ5 ποῖ ππἰπροτγίδηϊ. 
1: τουδὶ Ὀ6 αϑϑυπιορὰ (οἷ, νοτϑ. 18,14) ἴθδι Εἴδηι 
διὰ κῃ ποτα ποῖ (ὯΓ αἰδίαπιὶ ἤγτοπι οὐς ἢ ΟἿΠοΓ. 
Μοτϑοτνοσ, ἰς ἰ6 ανἱάσης ἔγοπι τ 6 σοππηοστῖίοηῃ οὗἨὨ ἴΠ6 
Θητίγο παίγαῖϊνο, ἴπδὲ 1ὴ6 ἢ ΠἸβι1ὴ65. τη81 ἤδνο 
τὨγοδίο ποι οβροοί! ν [δὴ ρΡατὶ οὗ Φυἀλἢ}} Μη ΐσἢ 1ὰ 
οοπίίσυοιβ το ἴπ6 τοσίοη ψ θηςα ϑ'θμῃβοη τηϑ66 ἢ] 
διίδοῖε, ΕὟὌΥ {Π]8 γοαβοη δ]ομο, ἴπ6 ορἱἷοπ οὗ ὕ δη 
ἀο Ν᾽ εῖάα (αἀορίοα Ὀγ Κκο!]}), νγῆο ἰουκβ ἴον ἱζ οἡ 
1η6 τοδὰ ἔτοπιὶ Το]}} ἴζονοιῶι ἴο βοθυ-8μ6 8, δρ- 

ἱπιρτοῦα]6. πη τἢ6 οἵμοῦ παηά, τ[ῃ6 νϑῦΥ 
δηοίοπι τγδάϊτίοη στ ἰς! Ἰοσαῖος τμ6 61] οὗ [δὶ 
ἱπ τ1΄Π6 ψιοϊη!ν οὐ ΕἸ ΒΟΓΟΡρΟ 8, ἀΡΡοαΓγβ ἴο πι6, 
ποῦ ἘΠ᾽ π ἰπρ 411 ορροδίζίοπ, ἴο θ6 Θπιῖγοὶν ῥτοῦ- 
δὺο. [τ νγὰϑ ὉΥ 8 βοῦίοβ οὗ ᾿πιογοβίϊησ οὔϑογνϑ- 
τἰ0η8 8δπὰ δυριυιηθης9 τηδὶ οὈίπβοπ, θα ΐρον, δπὰ 
ΟἴΒΕΓΒ, 6580} 15ῃη6ἀ [16 ἔλεος ἴἢδιὶ ΕἸΘι ΓΠΟΓΟΡΟ 8 δπὰ 
1η6 τηοάοτῃ Βοῖϊ “τη, ἴτ86 Βοιοραῦγα οὗ [Πα 
Ταδυΐα ειμέησοτίαπα, το ἴ6 βαῖὴς ρ]δοο (οἴ. Εἰε- 
ΘΓ, ΧΥ͂Ι. 139); Ὀατ τΠ6 Πἰη15 οὗἩ τ6 Μ|άγαΞἢ πιϊρὶιῖ 
ἰάνο ἰοὰ ἴο 186 βαηο οοποἰιιδῖοπ, διὰ ὀνθηὴ ΠΟῪ 
δἤυτὰ δα τοπα] ἱποϊγαςτίοη. Τὸ [Π6 ροσι τ 168 
οὔ ἴπ6 τορίοῃ ὈΟΪοΩρ ἐπ 6 παι πιογοὺβ σανο-[ὉΥΙΠΔΏΟΠΒ, 
ὙΠ ἢ, ὉΥ ΤΠ ΟἿΓ ΠΊΟΓΘ ΟΥ 1658 ρογίρος γι ἔςῖα] ἤη5ῃ, 
ῬτοΥο {που ϑοῖνοβ ἴ0 πᾶνθ Ὀδθη {πὸ δὺυοάςβ οὗ πλθῃ 

1 ἸηοϊυάΖῆηχ, ἀομθιῖθαα, ἃ οοπιρασίδοη νἱἷἱξὰ ἰμ6 δδχὰ, 
ΤΟΟΚΥ πλίι 9 οἵ ἃ ᾿πογΌΓ. 

ὁ γγιαλ. Βαδρα, ὃ ἀ:| Ὁ. 81 Ὁ, Τθο εἰρῆς τοδα!ς [88 
ὈρΘῸ ῥτυδιγνοὰ ὃν Ατσῖ, μὸ τοῦῦ. Οὐ» οὐϊοηδ οἵ ἐδ ς 
δι γδεῖ γιὰ ριοίγοροί α. Ἡ Ποῖ ΟὨΪΥ ποτὶ σηὶ φτοῦ σου ά 
πᾶγο οτουϊοοκοα, κίηοο ἴδ δχρδηδιίου μϊςο ἴο] ον ἰπὰΐ- 
οδίϑδ (Πο ἐτι16 τοδϊης. 

ἴῃ δποίοπι εἰπε. ΓΙ (οὐοτ) ἐδ ἃ Ἴδνόγη, δηὰ τῆὲ 

ἴοστα ἼὝΙ (Ομοτίίς, Ε. Κ΄. Ηοτί6) 5ἰψτιῖβαβ ττορίο- 
ἀγῖοϑ, ῬοΟρΘ γ͵ΠῸ αὐγ6}} ἰπ εανοῦηβ. Νυν, Ἡδοῖ- 
Ἔν τῆς (ποτα ἰ5. δροκὲῃ οὗ, [π6 ΜΙάγΑ5}) ἐχρ δἰ πς 
ὈΥ͂ διιθδιϊτατίσ ΕἸΟΙ ΒΟΓΟΡΟΙ 5.52 [τ μΒα5 ποῖ μ{0}- 
οτῖο ὕδοη αἰποονεγοα τ πδὺ οἰγοπτηβίδηοα ἱηάπορὰ 
16 Ἠοπιδη5 ἴῸ ρῖνα 115 ὈοΔΌΌΪΙ] πδπλθ [0 τἰ 
Ρίδοθ. Βαϊ βἷποθ τὶς τγαδἰτίοη οὗὨ δῇ δοτοῖς ὁχ- 

νἱοΐς (ΤᾺ ΤΡ Ι) ψγ18 σοηποοίοα ὙΠ ἢ τἢς 
ὈΙδοα, ἴ6 Φονίϑ ἱπμαυϊδη ἀοτίνοι τῃ6 πδσὶς 

ὙΠ ΤΞ οὐ ὙΠἼΪΠ ΤΡ, νοῦ ἴδ πὰδῪ Βανε 

ὕοτγηθ, ποῖ ἥγτοα ΤΊ, ἃ σανογῃ, ὃυῖ ἤοπὶ ὙΊ,, ἃ 
ἔγοβιιλη. “Βδπο Οδοτνίη,᾽" ἴ5 τμ0 {1116 ἀβϑϑυπιδὰ ὃν 
πο: 6 Ποῖα Ὠοτοὶς ἔσδῖβ ἤδΥο 2866 ἔτος; ΤΉ βδπιο 
ἰάοα ᾿Ιοϑ 9 τῆς ἈΠ Ὰὰ ΓΑΒ ἢ πο τ ἀσγῖνοβ ΕἸδαῖδοΓ- 
ΟΡΟΙΪ 5 ΠῸπι οὐ γμλ, ἔγοράοῃ. ῬΤἢδ παπιὸ ΕἸεΌΙΒεΓ- 
ΟμῸΪ 8 νγαϑ, π᾿ ἤιςῖ, ΟΠ]Υ 8 γα δδτίοη οὗ [86 δπαεης 
πᾶπιὸ, τ οβο ᾿πηοδηΐῃ: [ἢ ᾿Π Δ Δ 18 μὰ σμδηρεα 
ἔγοιῃ “ ΟἾν οὗ τῆς ᾿Ιτορ]οάγια τὸ “ΟἿ οἵ ἴδ 
Ετδο,᾽᾿ δηὰ 18 ἁπάσῃ} γ ΓΟπηἀ ἴῃ ΓΠ6 Δ] 16 ηᾶ δηά 

Ταϊπιθὰ ππάογ ἴπ6 ἔοσπϑ ἸΠἾΓΠ ΓΞ δπὰ Γ 2 

ἸΣΥΤΠ  Ι τὰς ᾿ππαθίταπιθ ἐχροιπὰ 186 ῥγεβθηὶ 
πδπια Βοῖς ψ υτῖη 68 πηοϑπίηρ “ Ησιιξε οὗ Οδυτίοῖ," 
ΘΟΥ̓ΟΥΥ͂ Οη6 σαραῦϊα οἵ ἰὈΓπλὶπ;ς 8 ᾿υάοτηδηςΐ ἴῃ 180 
(86 ρεγοοίνοβ δὲ οπςὰ ἴδμαϊ [Πἰ8 Ὀδοδπιθ ροςβῖ [8 
ΟὨΪΥ νι τ86 ρτγεναίοησο οὗὨ 1[53]4 πὶ ἴῃ [8056 ΓΕΡΊΟΙΞ. 
Βιυῖ 88 116 παιὰθ ἱἴπο } 8 Οάογ τ δὴ [5]π|, δηὰ ἰ5 

ΔΡΡΆΓΟΠΙΪΥ ἰουπά ἰπ το ΜΙάγαϑι (45 1 2}) ΓΔ. 
Ιλ ΟΟδεγίη), [86 οοπ͵θεῖατο δυρσεϑἐβ 1186 1 {μαὲ ἰΐ 

ἰξ τοϊαιφὰ το ὙἼΞΆ, μοτο, ΓΤ, Βεγοΐβπι ; πβίς], 
ἱδ ἴτὰσ, σοπηπθοῖθ ἰδ Οὔδδ ποτ ὙΠῸ ϑ Πϑ00}» 
ΔΟΙἰονοπμοηῖ. ὍΤὴ6 “ Ηοπεο οὗ Ηογοΐβπι "ἢ ΔΠσνΤΕΓ3 
οητίγοὶν τὸ (86 “ Ἰίουβο οἵ Εἰοράοπι." Απὰ ἰξ ἴ: 
δῖ ολϑς ποῖ ἱπιρονεῖθῖα τππτ ἃ Ομ δηρο οΥ̓͂ εἰν πιοϊορ- 
ἴοι! ἀοτγίναιίοη, Κα τπᾶῦ ἴθ τῆς ςα96 οὗ (βογῖε, 

Οὐοαττοῦ Πότ δἷβο, ΒδΠΊΟΙΥ, ἔγοτῃ 3, “Ὁ, 

8 δοῖς, ἴο ὙἾΞ3, ἃ βετο. ΤῈδ ὀχργεββίου [2 

ἿΏ ΓΙ, ἴπ ὕϊο βοη536 οὗἉ αν ὕθπο, Οὐσιιγ5 8130. 
ΤῈ οἴδηρο οὗ [86 "" Ὑτορ!οαγίοβ᾽ ΟἿ ἢ Ἰηῖο 

[πὸ “ΟἿΌΥ οὗ Ηδγοοβ,᾽ ἀοιηοπδίγαϊοβ [ἢ6 οχίπιεποῦ 
Ὑ] οὗ δὴ οἱὰ ιγαάϊτίοη, νυ οι, 80 ἣιγ 48 118 πδπρὸν 

(Βτοθάοπι, ἢ εγοΐβπι) οἂπ ἐχρὶαἰπ Δηγτβίπρ, βροχε 
οἵ τ106 Βεοῖοὸ Ψψῆο ἴῆοτα Ὀοσαῖηθ θα. ριΡΒ ἈΓῸ 
811} ἑσα πὰ πρᾶν {πὸ εἰν. Οπὸ ἴῃ ρδγίσυϊαγ, Π6 ΑΓ 
[6 νΝ πρὸ οὗ ϑ8ι. απο; ἀν, ἔτοπι 16 παγὰ τοεῖ, 
8 “ Πἔιγ- πο ἔρος ἀθθρ, δηὰ ΘΡΡρδγοη ΠΥ δποίθηι " 
(σοῦ. ἐἶ 26). [( 15 τὸ [.: ποιὰ Τῇ ΨΦοϑεορδυν 
ΤΑ κ68. δ ΠΊ501}᾽8 ἰομπἰαΐπ το δρυίῃρ' ουϊ οἵ ἃ τΌ(Κ, 
δπὰ ἀσοίαγο παῖ [5 Ππαπιθ τγὰ8 81}}} κπουῃ ἰπ δΐ9 
ἀαγ. '9 Τάγρηπὶι ΠἰΚονν 86 88γ8 (δὶ Οοιὐ ἀἰέ 

ΒΡ τῃ6 τοοῖκ (35), δηὰ υἱδηβιδἷεβ  “ ΤΙΝῚ 
ἙΔ]]6ἀ ἰτ “πὸ νν0}} τὲ ἀγοβα ἂα 1} ὑγαυδῦ οὗ ϑ8πὶι- 
80η,᾽ δηὰ ἰΐ οχίδι5 ἰη [51 απο εἰι|5 ἀΔ8γ.᾿ 

Νὸ οἵἴδον νψγ6}} τπδη τη 8 [ὁΠ6 πϑᾶὺ [86 οἰατολ οἵ 
5:. ΑἼπ6], σὴ ὃ6 ἰπτοπαάρα ὈΥ Ψετόπ,6, το ὁ 

ἱπῳ ϑοοοῖ, ἢ Υἱδῖι8 ἴπ6 Εοπηίϊδίη οὗ δδιιϑοι 
ἔξ. αα ἰιωῖ., 106, οἀ. Βοπροάϊςοιϊ. 86). Το ττοῦ- 
ὕοῃ Τοπίπηθ βιολαδιθθ ἀη Ὁ] (6 εἰπιὸ οὗἨ Απιο- 
αἰηπϑ Δίαγιγτ, ὙΠῸ ὅδ γ8 (οὐρα 600 4. ν».): “ ἣς 

8 Οἵ Βυχίονι, ΖεΖ., Ρ. 8388. 1Ἔτδοὶ οαίϊβ ἰἐθοὶ Ὁ (δ 
Ὠδηιο ἴὰ ἰμ6 Ὀσδἤαϊ Ἀγτθ βεβαεά λαχχασκαλ, πιι τοῖν 

ὁπὸϑ ἴο ἔπ {ἰπ|ὸ θὰ Ἀ[οδαί δὴ δὮδ}} βδτο πιδὸο ἐξ ἔϑο. [{ 

[9 ἔστιδ. δἱ Ἰοδεὶ, (πὶ δ δ οΌθ Δ ΚΦ ἴγοαδ. 
4 0α δα δσοηδοηϊβηκουδ ροκΐίδοι οὗὨ [δ Ρΐδοι, εἶ. ἔσει, 

ἰὼ Βοηΐ. οὗὁἨ Τυάεῖα, 11. .23.. ἡοῶο. 
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σΔπ|6 ἰῃῖο 186 οἰτγ οα]1ςἀ ἘΠ] ΟΙΣΟΡΟΙ 5, Βοτο 581)-} οἵ Βαηβοη. ΕῸγ (Πἰ8 τβάβοη [ὸ βίοοα δπιοηρ [Π6 1 
βοῃ, ἴδῖ τηοϑὲ ναϊἰδῃϊ τω8}, ΒΟ ἃ τῃουβαπὰ τὰθη [485 Φυάρο. 1τ ννὰδ ΟἿΪῪ ἴ6 απ οἵ σουγασθ οἵ 
ΜᾺ ὁ ἰαν-Ὀοπα, ουϊ οὐὗ Πϊοῆ Ἰανν-Ὀοηθ, δὲ 18 18γι61᾽8 ρατί --- ἀὰι6 ἴ0 118 ἱπηροτγίδοι ἔα ἢ -- πὰ 186 
ῬΓΙΆΥΟΥ, Δίου Βργϑὴς γι, τ Βοἢ ἰουηΐδῖη ἱττὶ- [ ΟΧΟΘδ8 οὗ 10 Οἡ δ Πη 80} 8 ρϑτί, [δι ρῥΙυπροὰ ὈΟΏΙ 
ξαῖοβ ἴμδὲ ρἰδοθ υπίο τηἷβ ἀδΥ: δβηὰ πὸ ψΟΓῸ δ] ΑἸΪκο ἰῃ0 ΠΟῪ αἰδῖ 688 δηὰ δβυδογίηρ. 
ἴΠ6 ρἴδοθ νυ ΐοσο 1 τίβοβὀ ΤΥδα ΟΠ Β τοί πρ 50 
Δ Ῥεγοπὰ 186 δΔρῈ οἵἉ [5]4Π|, 8ΓῸ ΑἸ γΑ 8 ΨΟΥΗΥ οὗἉ 
Δι ΘΠΏΟΏ, ἜΡΕΥ ΜΉ ΘΏ [ΠΟΥ Βαϊ 80 Ὑ06}} ἴῃ ἘΠεὶγ 
Ἰοςδιῖθθ. Εὸν τπ6 ἀϊδίδποο ὥότῖη ΕἸ ι [ΠΟΓΟΡΟΪ 8 
ΘΟΠΔΌΪΠ68. ὙΘΓῪ γ06}} ἢ τῃ6 (Ὠοδίγο οὗἁἨ δαιμβου 8 
ΟΧΡΙοἱϊβ πἰϊπογῖο, δηὰ οομῆττωβ Οὐ δββ ΠΡΟ. 
τ(Δῖ Ετδπὶ ἸΑΥ ἰη τΠ6 Ὠρὶ ἢ ογμοοά οὗἁὨ [πὸ ργϑβοηϊ 
θεῖν αθθᾶη. ὙΒαα [86 Ψ6νγ8 στουπάρα [86 πᾶπὶθ 
“ΟἿν οὗἁ ΕὙθοάοιι ᾽" οἢ (18 ἐγβαττίοη, ΤΠ Ὺ [Ο]]ονγθα 
ΟΠ ΒΙἀογατΙοἢ 5 ποῖ οὐἷν δοδυῖδι!, θὰ Ὁ αἰδὸ Ὀοϊὰ 
ΘΙ] 8} δηά ἰδιουίο }} Υ σογγοροῖ. 

Ις 18 Ὁπα ΒΕ ΟΠ ΔΌΪΥ ἃ σοι Κ8Ὁ]6 ἔδαΐαγο ἰπ [Π6 
ΠΔΥγδνο οὗ 106 οσοιττθῆςοο, παι, τ πἰ1|6 ϑδσηβοη 
ταγε ἴο “Φεπονδῆ," τ6 δῆδνοῦ ἰβ δβοῦ δοὰ ἴὸ 
“ ΕΠΟΒῖπι :᾿" “ΕἸοΙ τη οἶδνα [Π6 τηοτίασ." {611} 8 
ἐχρίδπδίίοῃ, {πὶ 1 15. ΠΟΥ ΌΥ ἱπιϊπηαῖοὰ ἴπδὲὶ Οοά 
ογκοὰ τἢ6 Τηΐγβοῖ]6 848 1 γὰ οὗ πδίιτο, ἀοοβ ποῖ 
ΒΘΌΙὰ δυδὶοίοηί. ΕῸΓ ἰ8 ποὶ ““ΦοΠονδὴ ᾽" τ86 Οτα- 
δίοΥ οὗ Ναίυτοῖ Ὑπὸ ΓΑΓραπὶ (5668 [παὶ ΠΆΙΩΘ 
Βεσο. ἀοοογάϊπηρ ἴο ΟἿἿ νἱονν οὗ [16 το διοηβ οὗ 
τὴ6 Παπιο8 Φ 6 ῃουδῃ δᾶ ΕἸοπίπι ἱπ οὔτ Βοοῖς, [6 
Ἰδιῖοῦ ΔΡΡΘΔΓΒ ποῖ ΟἾΪΥ ΏΘη ΒΟΔΙΏΘΩ 9 ΓΘ δηά πδιίοῃ. --- ἩΤΟΒΌΒΟΒΤΗ: ΤὨΐ8 οοηάυςῖ οὗ 
ΒροΚοη οὗ, Ὀυΐ αἰδὸ πθη ΟἴογΒ ΤΠ Ὀδ]ονίπρ [τΠ6 τηθη οὗἩ ΔΦυάδη, βαγίπρ ταῦ τμ6 ΡῈ 15τῖπο8 8 ΓΘ 
[ϑγϑο 68 βρθκ οὗ ἀοὰ. ἘΕἸΟΒΐπι ἰδ Ποτο πδοὰ ἴῃ Ποἷγ τ] γβ, δηὰ δ] νουίηρς; ϑδιηβο ἴὸ ἔθ 6Π), Τη8 
ογάου ἴο ἱπιεϊπγαῖθ {παῖ ΠΟΗ- [ΘΓ 6068 8180 βου θα ̓  δ6 οοτηρατθὰ ἴο {παῖ οὗ ἴδ 726νγγ78, βαγίπσ, “79 
1:6 ᾿νοπάογῇι} οπηταΐη ἴῃ [ἢ] τὸ αἰνὶπο ἱπίοτ- [ἤδνο πὸ ΚκΚίηρ Ὀπὶ Οαβαγ᾿ (Φόμη χίχ. 15), δπὰ ἀθ- 
γοπίίοη. Νοῖ ΟΠ]Υ [β8γ86] 16}8 οὗ ἱζ, μονν Φϑθῃουδὴ Ἰἱνοτίπρ ἂρ ΟἼγῖβι τὸ τῃ6 οιηδη8. 
εἶανα ἱτ, θυ: 4]} ἴς πᾶν ἰδ 15. ἃ ννοτῖς οὗ ΕἸΟΒἑμ.) ὙΥΟΝΡΒΊΨΟΒΤΗ (οΠ βϑηηβοη Β ΥἱσίογΥ) : Α ρζτοδῖοῦ 

γον. 20. Ατπιὰ βδίῆδοι; υὐποα Ιασθ6], 1 [896 τηΐγαοϊθ 88 Ὑγοιρἢς “ἴη (Π6 πιο οἵ Ποαῦ-δτυ- 
ἄδλγε οὗ ἴμο Ῥδὶη δ θα, ὑνα Υ γϑασα. [1π 186} εβι᾽ (οἵ, γϑγὶ 1), παπιοὶγ, αὖ ἴῃ6 ἢγβι [(Ἐγβ 8} 
Ἰηϊτγοἀποκίοι ἴο [Π6 ὨἰΒΙΟΤΥ οὗ βδαπιβοη (οι. χὶϊὶ. 1), Ῥεηΐοοοβὲ, ἤθη (ἴγοο τπουδαηὰ σγογὸ σοηνογίοα ὈΥ͂ 
ἴς 18 δἰδιρὰ πα τ1Π6 ῬΆΠ Π501Π68 Ἰοτά θα ἴ οΥοῦ 18γα0] [τῆς Ὀγολο ΐης οὗἩἨ ΡΟΙ͂ΟΓ δά οὗὨ 186 οἵα Δροϑίϊββ, 
ΤΟΥῚΥ γοβϑῖβ. ]η οἷ. ΧΙΪ!. ὅ 11 8. Βαίὰ : ““ἢ6 5}4]} Π]]οὰ ἢ τπ6 ϑρίγίτ οὐὁὨ Οοά. -- ΒΡ. Ηατ,: ΤῊ 8 
δεσὶπ ἴο ἀο ἴνογ ἰβγαοὶ ὁ ΠΟΙ͂ Θπιῖγα ἀουγη ἝἉ}} 6] νυἱοῖουυ 88 ποῖ ἱπ 106 ΘΆΡΟΠ, ψγὰ8 ποὶ ἰπ 100 
ἀϊὰ ποῖ δοοοπιρ 5. ὍΘ Ὀ]αῖηθ οὗ [115 γοδίεα ποῖ] ἀγπὶ; ἰδ ννὰ8 ἰπ τπ6 ϑρίτίς οἵ αοᾶ, νΒῖο πιονοὰ 
ΟΩΪΥ ἢ [86 Ροορΐθ, οὗἨ ψβοπὶ εἷι. Χὶϊ. ἀο65. ποίη ὑγθᾶροη ἴῃ ἔπ ἄγ. Ο Οοά! {Υ ἴδ τπηθ8η8 ὉΘ 
δΆὉ 1Π81 [ΠΟΥ πα τεροπιθα,. Ὀυ, 88 οἢ. ΧΥΪ. ΒΠΟΎΥΒ, ᾿ υϑαῖς, Ἴμου αῇΐ βισοηρ : 

. αἷδο τὰ ϑαιηβοη. Βὰΐ [Π6 ΕΠ γοδγδ ἀυγίη) ΗΕΝΕΥ (ο0η ΘΠ ΒΟ 8 ὈΓΔΥΘΓ) : Ῥαβὲ ἜΧΟΙ ΘΏ 068 
Ὑ ΠΙΟ᾿ 6 Ὑτοῦρἢΐ δγὸ ποῖ Π]]δἃ ουὖδ ΌΥ 1Π6 οὐσιιγ-  οὗὁἨ αοἀ᾿Β ΡΟΥΘΓ δηἀ ροοάῃοβδ, ἃΓ6 σοὶ ]θηΐ ρ]689 
ΤΕΠΟΕΒ Γοϊϑιοιὶ. “686 οπ]ν πα ϊσαῖθ ναὶ ἔβα δηά ἴῃ ᾿γΑΥΘ [ῸΓ ΓΥΓΠΟΥ ΤΠΘΓΟΥ͂. “1,80 1Π6 υποίγου πι- 
ἀδηροτβ ΘΓ ΠΟΟΟΘΕΑΓΥ ἴ0 418]}}{ Ὁ ϑατηδοι [ῸΓ ρον-  εἰδοὰ ὑγϊπρη, δηὰ 80 ἰζ τοἀουπά ἴὸ ἀοα᾿β ἀΪδ8- 
ΘγΏστηθηΐ ἴῃ Ι5γ86]. Απά 1 ΤΏΔῪ νγ6}} Ὀ6 διρροβϑὰ [ ἢοποτγ." Ἴϊ6 Βεβῖ Ρ]θδ8 δῖθ ἴπο86 ἴθ ἔτο πὴ 
ἴπδιῖ αἴτοῦ (Πΐ8 716 ῬὮ ΠΟ Π 65. ΒΟΆΓ ΟΙΥ ὑπάογίοοϊς ἴο ] 04 8 ρίοτν. --- ΚΙττο : Νοῦ πιδὴν ψου]ὰ ἤανὸ Βα] 
ἐοηΐγοηϊ πίη. Του Ὀ11688, {Ππ. ΡΟ οὗ συ ά ἢ 4130, βιιοἢ “δῖγοησ ρογδιιδϑίοῃ οὗ (6 1ογὰ 8. ῥγον  ἀθητδὶ 
τηῦϑῖ δε [18 1.81 ὀχρίοἱϊ παν δοκηον]οιροαὰ ἢΪ8 σαΓΟ 88 Ἔα Τν Ἰοδὰ {ποπὶ ἴο οτὺ ἴο Ηΐπιὶ ἴοῦ δου 
αἰνίπο βϑίτοησίν, ἀπά γίεϊἀοἀ ]εἶπι τποῖγ οοπήάδοποο. [το ΒΌΡΡΙΥ 1Πδὶγ ῬΘΥΒΟΠΔ] ΔπΐΒ ἱπ ἴΠ6 ᾿ἴκ οχὶ- 
Ης ἰπιβο ξ, ἐπ ταΐγεῖ ἀπα δι πίηοδθ, μδὰ Ἰοδγηθα 1 σῬΠΟΥ. 
1δἱ Οοα αἰοῃθ Εἰγτε ΒίΓΘΠΡΊἢ δηὰ μοῖρ ; δηὰ τη|8] Ηβνᾷ (ου Ἐπ- Πα ΚΟ): ΜΙΔΠΥ ἃ δρτίηρ οὗἉ 
ἸΏΔΥ ΠΑΥ͂Θ βογνοὰ [ὉΓ ἴΠ6 ποτὰ] οἰονδίίοη οὗ τ [ ςοπιίοτῦ αὐ οροπβ ἴο 8 ροορίθ νυ! οἢ πΔΥ Ν.Υ 
ῬΘΟΡΪΘ αἰβο. [βδγδϑὶ ἀνγεὶς ἴῃ βεουτὶτν δηὰ ρθ806 [ὉΓ Ὀ6. οἈ]16ἃ ὃν 118 Πδπι6 : ἰΐ 18. τχο “ψν6}} οὗ ἰιΐπὶ τμδὲ 
ΓΝΘΏΤΥ γ6ΆΓΒ, [ΠΓΟΌΣὮ [6 σΟηβοογαῖίοι δὰ ἀοοα8, οὐἱοα.᾽" - ΤᾺ.]} 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

[ΒΡ. Ηλι: Τῆο ῬΆΣ]βεη68 μὲ δὰ ὈΟίΌΤΘ 
Ρἰουρποά νυ Βαπιβοῦ 8 Ὠοϊδγ, ἰῃ τῃ6 οδΔ86 οὗ 186 
τ 416, Δ΄Θ. ΠΟῪ Ὀ]ου ἰΣ 8 ΤΟΓΒΕ ΠΙΓΤΟῪ νἱ1ἢ 8 
ΠΟΙ ΙΘΥ τότ [ιἷ8 οὐ. [81 δϑῃδιηθα ἴο ὮΘΆΤ [1680 
ΟΟΥΑΓΑΪΥ {06 νν8 88ὺ, Κπονοϑῖ ἴποι ἢοϊ, θα. --- 
ϑόοοττ : Ηθαγ]688 ργοίεϑεουβ οὗ τοὶ ἱσίοη, πὸ γα]υθ 
(06 ἔτ 8} δηά ἴδαγ {π6 ἔγονπ οἱ ὑπὸ ννουϊά, δηά 
ὙΠῸ 8.6 16 βἴανοβ οἵ βίῃ δηὰ ϑβαΐίδῃ, ὁθῆϑυτο, Ὠδῖρ, 
ΔηΔ ὈΘΊΤΑΥ ἴΠπο86 ὙΠῸ 68}} (Ποπὶ ἴο ᾿ΙἸὈΘΓΥ ἴῃ 186 
Βογνίοο οὔ ἀοὰ. Το βανὰ {ποι βοῖνοβ, ἰῃ εἰπι68 οὗ 
Ρογβοοιτοη, {πον οἴδη Θροβίδιζθ δηὰ τὰὔγῃ ὑὈοίΓΑΥ- 
ΟΥΒ δηὰ δοσυβοῦβ οὗ {π6 τοί τοη. --- ΒΡ. Ηλαι,,: 
ΝΟῪ τἰ686 968, τπδὶ ταϊρῃϊ ᾶνο Ἰοὺ ΠΟΤ 5 Ιγ 68 
Ἰοοβα ἔγοιμι τΠοῖτ οὐ Ἰαρρ ΔΙῸ ὈΪΠπαϊΐηρ τη 6} 
ἀο]νοῦογ. --- ΠΕΝΕΥ : Τλι8 τπ6 «906 Ὁ}778 ἀο! νοσγοά ρ 
ΟΡ ϑδανίουγ, ὉΠῸΟΥ Ῥγοίθηδα οὗ ἃ ἴδαν ἰοβὲ 100 
Ἐοιμδὴ8 βῃουϊὰ οοπι6, δηἃ ἴΔΚ6 ΔΎΤΆΥ [ΠΟ ]Γ Ρ]8600 

πα παν σαν“ Οὐ “φῇ Κι νυ ον ΟΠ 

---....-...............ὕὕ....ψ«..Ὅ0...θ0ὕ.ὕ0....-.ὄᾧ -:ό:.Ὀ.ὈὃὄὅᾧΖἑ 

ϑαπιδοτ υἱοί σατα. Τλὲ ῥλιϊίξίίπος πιοαϊέαίο ἀξ αεδίτιοσέζοπ ; διέ ἦθ 6βδοαρθ8 αἱ 
γεξαπίσἠϊ, σαγγυγίπο ἐδ6 φαίο ὁ λ6 οὐίῳ αἰσαν οί, ἀΐπι. 

ΟΒΑΡΊΤΕΚ ΧΥ͂Ι. 1-8. 

1 ὝὌὝΠοη νοΐ ϑδιηβου [Απᾶ βαιηβοη σγθη}} ἰὸ δζα [᾽Α.228}}}, δα βαὺγ {μ6γθ 88 
2. Βαυϊοῖ, δᾶ ᾿νϑηῦ ἴῃ ἀπο πο απά τὲ ισαδ ἰοἰα 3 [86 ΟαΖίϊοθβ. [᾿Α.2Ζ1068], βασίηβ,, 

ϑατΏβοη ἷβ οοὴθ Εἰΐπατ. Απᾶ {Π6Υ οοπηραβεοά λΐπι ὃ ἴῃ, δπὰ Ἰαϊὰ νγαῖῦ [ὉΓ αἷπὶ 
εἰρθῦ ἴῃ 186 ραῖθ οὗὨ [π6 οἰΐγ, ἀπὰ ψγογθ ααυϊοῦ 411 [86 πίρμῖ, βαγίηρ, [ἢ (Π6 τιογηΐῃ 
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ΤΗΒ ΒΟΟΚ 

τἀ πηι, δηα ἰοοῖς []δἰὰ Βοϊ]ὰ ο 

ΟΕ 9 0 6Ε38. 

δ ὙΠΘῊ ἰὑ ἰδ ἀΔΥ νγ6 5}}4}} ΚΙ]] Ηἴτη. Απά ϑδιῆβοι ἸΔῪ 1]} τυϊἀπῖρμι, δηὰ [Π6] δγοβθθ δὲ 
(86 ἄοοτβ οὗ ἰῃ6 μαίθ οὗ [Π6 αἰ Υ, δὰ (9 ἔὕντο 

Ροβίβ, δπα τυθηῦ ΑΎΥΑῪ ἩῈ ποῖ [ρι]6ὰ ἐμοπὶ ὉΡ], ὈΔΓ δῃηὰ 4]}, δῃὰ μυΐ ἐδόηι ρου 
᾿8. βΒἰιου]άθυγβ, δῃᾷὰ οαστίθα {πθῖ ἀρ ἴἰο {Π|ὸ ἴῸΡ οὗ δὲ [{1|6] 8}}} (δὶ ς θοίοσγο Ηο- 
ὈΓΣΟΏ. 

ΤΕΧΎΘΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 αν. 1. -- τοῦς ἘἾ 35). Ὅτ. Οδδοοὶ, ἰἢ δοουγάδωοο τὴ Ἠΐο οχροοϊοο (φ00 δον), σουδεξε, υπὰ ἔα τῶ ἱάνγ, 
δἰ ρεμὶ οδῖῃο (801) (0 Βο;." ΤῊΪ τουάοτίης ἰ5 οοτίδί!} ροδείϊε (εἴ. ΘεὉ. νἱ. 20; Ρε. ΙΔ. 1, οἴ.) ; δαὶ δὲ ἐδ αχρεοδαίοε [6 
ἃ βιλυάϊΐης ουρμδεηΐδηι, [9 πείος οὗ υάκξεα νου]ὰ φδοδεοοὶυ δανὸ οεμρίογοὰ 16 [5 18 ᾿χοξο ῬΣΌΡΟΣ δϑδο δασο, ἩΏδσο ἐδ 

ϑδουίοχὲὶ που]ά ἐμόν δ} συρξοδὶ ἐμο ἰορδὶ δινοόσβὺο ἰαἰογρεοίδείοῦ. -- Τὰ.) 

[32 Τον. 2. -- 

υσδηδοτίθοτθ. ἸΤδ9 

δὴ (εἴ. ὅσῃ. χχῇ!. 20) οὐ ὙΠΕΡ ΜΟΝ, [86 ἀουδνίίοαι Ὀοοα ἀτορροὰ ουἱ οἵ ἴ[δο ἰεχὶ ὉΥ δοῖβο ογοσεῖξἘε οἵ 
, ἴασξαξι, δοὰ οἷος δοοίϑωι γεγείοῃθ, δΌΡΡΙΥ ἰμο ἀσδαίδῃογ, 7 ἰμάεοά ἴἐ οχίσυδὰ ἐπ ποῖ ἀδγ. . 

[8 ον. 2. -- ὙΒ ΘΝῚ : ἐδο δοσιφβέίτη (αἵ. Κοοῖφβ. ἰχ, 14) οὗγοσι οἵ ἐδία νοσὸ [9 τὸ ὃν ἀουξεφοὰ ἤσαι 72, ἐμο οὐῤεοὶ 
οἵ ἴδιο ἱπιτιοάϊαϊοι ν φοοσίης τοτῦ. 80 Βοσίβεβα δοὰ Καὶ!. Ὧτ. Ὀδδϑοὶ ἰβκοα ἴνο ποτὰ ἐ8 (δ βϑῦβο "0 80 δροαὶ,; Ὁ 
Ραῖγοὶ, πείοδ πουὰ τοφυῖεν ἔνο ομὐοοι “ΤῸ (166. χχίη. 16) οὐ 3 (ὕδαι. 18. 8) ὕο ὕὉο αχρεδδοδὰ. --- Τὰ.) 

[4 Υος. 2. -- ἈΓΠΣΛ ΤΠ) ἼΠΣΣ ΝΡ : υϑοζαιγ, “ ΟΌΓῚ τοοτοίος πφδὲ! ἐδ σα τὸ ΚΠῚ δινα." Τμδὲ [5, “ Ὑγα!ὲ 

(ὁτν τῦτῶι γοδατφαοο ἐο ἔμ) μεϑοάϊος ἡ ὝΓΊΓΝ : Βυ 4α!σὲ) τ8 1 τασταίης ὲξαι,} ο(ο. ΟΥ 1 Βα. 1. 33. ΕΣ 1 εἶ 

Ἰαδυϊενο οουοίσυοι, ε΄. 666. 125. 8. ν. ὟΨΡ, Β, 3, ". -- Τα.) 

ἘΧΒΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ὈΟΟΤΒΙΝΑΙ, 

γεν. 1. Απὰ δίδου ὑψόσ ἴο '᾿Ασσδῃ. Το 
Πποτοῖς ἀοροάπβ οἵ ϑδπιβϑοη πανοὸ ἀγίνεη τπ6 Ῥἢ 511 Π68 
ὕδοῖκς ἱτπἰπ τποῖγ οἱά Ὀουπάαγν-π68. ΤΉΘΥ πὸ 
Ἰοηροῦ νθηζΓΟ ἴ0 σΟπὶ6 ΠΥ ΠΟΓΟ ΠΟΔΓ Εἶπ. Ηρ, 
πόονόνον, Στ τΠ6 ἰοαγ σσβηθυ8 οὗἩἨ ροηΐῃβ, ὑπάοι- 
ἴδ κο5 ἴ0 υἱδῖς το πὶ ἰπ {Ποῖγ οσσῃ ἐγ ρα ςὨἱοΥ οἶξγ. 
᾿Ασζδαῖ, ἴῃς 428 οὗ ἴΠὸ Οτθοκβ, 8 (56 τηοϑῖ 
μον γῆι! θογάον- οἰ} δηὰ Ἴδρὶ(8] οὗὨ τς ῬΆ]Πἰδτ 68. 
1 ἼΟτο, 8ὃἃ5. ἴῃ δὶ δηὰ Αβδιηαοά, γοππαηῖδβ οὗἩ τῆ 6 
Απδκῖη διὸ δαί ἴο ᾶνο γοπηδὶηοα (Φοκῃ. χὶ. 22). 

Οοποογηΐπρ ἴΠ0 ΟΕΥΤΠΟΪΟΖΥ οὗ τῃ6 παπιὸ γ᾽ 
(᾿Α.Ζ228}}), ἀϊδδγοπῦ ορί πἰοηβ ἴανο ὕθοπ δχργοβϑοα. 

ΗΙ χ᾽ ε ἀοτναιϊίοη ἔτοπι ΤΨ, “ββοροαι, μ85 Ὀθϑῃ 
7} ΔΌῪ σα]]οὰ ἰπ ᾳαοδιίοπ ΟΥ̓ ϑίαγκ ((ὕὐαζα ὑπά αἰἶε 
Ῥὰλώϊδι. Αὐδίε, ν. 46). Βυῖ ὈΥ {6 56 οΥ̓͂ 6 νἱοῖν 
νι ΐοἢ, αὐθοῦ τἴἢ6 Οἷον δυϊῃου οι (ΤἾΓΟΤ «ΨΦ6ΓΟΠ.6 

ἀονη) ἢ λάορίβ ---- πο ἢ πιακο ΓΕΘ τὸ μὲ “τ 
δίσοηρ, ἰοτιϊΠοὰ εἰν, ἴῃ σοπίγαδε ὙΠῚῊ [Π6 Ορθη 
ΠΟΠΠΙΓΥ, δπὰ Ἀρροδὶβ ἴὸ Βι. ἢ ΠΔΠΙ68 48 ἤοπιο δπὰ 
Ὑαϊοπεῖα 85 ΘηΔΙΟΡΌΙΙΒ ---ἴ ποῦ] ρ͵δοα δηοῖδογ, 
ῬΟΓΠΔΡ8 πιοτὸ δοοογύδηϊ τ ἢ (Π6 ΠΑΓΟΠΔΙ] δριγῖς οἵ 
16 ῬἢΠπτπο5. ὙΠῸ οτἱμχὶπ οὐὗὁὨἨ τῇς πᾶπιὸ τϑὲ 
ΡΓοῦδοϊν Ὀ6 βοιρῆϊς ἱπ τὴς σου οὐὗὁ Ματβ- Τ- 
ῬἤΟΙ,, τα ψψατ κὸ Περί μοά. Μονοῖβ Πα8 οοπι- 
Ῥδιοὰὶ ᾿Αζησία, τΠ6 Τ͵ΤΟΣΖοηΐδλη πᾶπιο οὗ Ῥογβορβομο, 

σι ΓΝ (ΡΑφηϊχίον, . 8367). “ διγοηρ,» ἴῃ 186 
ἴγτι6 δ6η86 οὗἁἨ (ἢ τνοτά, ΤΑΥ Ὀ6 ΔΡΡΓΟΡΤ ΑΘ γ ῥτὸ 1- 
ἰοδίθα οὐ ἀδθδίῃ ; δεουγάϊην ἰδ 18. βαιά ἴῃ τΠ6 

“Βοηρ οΥ̓ Βοϊοπιοη " (εἰι. νἱ[ϊ. 6): “ Βιτοηρ ({ὙῚ 9) 
ΔΒ ἀολτῃ 8 Ἰονα." Τὸ τπ6 παπιὸ ᾿Αζησία (Α.ΖοεῖΑ) 
ποῖ ΟἾΪγΥ α-Α4βα, ἴῃ ἰάο! οὗ ἤΠ6 βδηεϊοηϊ ΑΥΆΌΪΒΠΒ 
(Μαγ8- 512) νοι ὰ οοτιθθροπά, Ὀαϊ 6150 δπὰ δϑρο- 

ΟἶΑΠῪ ὌΝ (ΑΖαζοὶ), ἴο νι θοπι ἴπ6 Μοβαὶς ἰδνῪ 
κοηΐ (Π6 ποδὶ ᾿δάδπ ν᾿ ἢ ἴΠ6 51π8 οὔ ἴπΠ6 ῬΘΟΡΪΘ. 
ΤἼ6 ἤδπι6 ᾿ΑΖΖΔΏ Ππαὰ ἰ8 οτἱρίη ἰῃ 1ἢ6 βογνίςα οὗ 
δι τ γτήποδη, τΥρβοηὶς ἀοίτἰ68, Ῥδσι Γ τὸ τῃ6 
οοαϑίβ οὗ ἴπ6 Μεαϊτοιταπόδη βοα. ΔΙΠΟουΡὮ 86 
τθοῖκα ςδ]]οἀ τῆς οἷν Ο4ζΖ8, ἰΐ 18 πουογῖῃο 1688 ΟἸΘ ΒΓ 
ἴδδῖ 16 [πάο-(οττηδηῖὶς οἰντηοϊοσν οἵ τ ΐ8 ποτὰ 
γά(α), ΟΝ οἰ χη  ἤδ8 “ ρι}0}}ς το βάτο," ἰδ ποῖ ἴο 

Ὀτουρῆς ἱπῖο σοπῃρδγίβοη. 
βδιωβοιι σοπλοδ ποῖ, 885] [κα (6 ἐγίδο οἵ Φπάδἢ 

(ει. ἱ. 18), ἢ. Θοπαῦοῦ ἴδε εἰἴγ. αὶ ἰΐ 5. ἃ 4π65- 
τίου ΠΟΙ͂ΟΣ τῃ6 96 η 8804} ν πη αἱ ΟΥΠΟΥ 1π|68 
10}1οἀ 8. Πογοΐβπὶ ἴο δίθερ, γγ88 4130 ἴῃ 6 οσοιϑίοῃ 
οὗ ἢ ῥγοβοπι υἱκῖς ἴὸ (ΖΔ. ΤῊΘ οἰὠΐ6 οὗ 116 
Οδηδδπ τὴ πδιίοπβ, δηὰ {Π|ὸ ὈαΔΌΓΥ οὗ τῃ6 ῬΉ1115- 
πο ὙΟΙθΏ, ΟΓΘ Δυγα Ὁ ]6 ἴὸ νο]υριΠΟΌ 50.633. 

Αποῖίεης Ὄχροβίϊοσβ Ὄχρίδἰποὰ ΓΙΣΥΣ τὸ πιδδὴ ἃ (Ὁ- 
ΙΏΔ]6 ἱπΏ-ΚΘΟΡΟΥ, 8 δοδίεβϑ. ὙΠΕΥ͂ ΕΓ 50 ἔδτ 
τίρεῦ, τὲ [ῃ6 Ὠουδο5 οὗὁἨ πϑι]οὶβ τοῦ [8086 ἴπδι 
βῖοοἀ Ορβῆ ἴο 4}} σοπιδγβ, ἱποϊυάἀϊηρ ΒΌ ἢ ΒΙΓΔΏΡῸΓΘ 
ΑΒ Πδὰ πο ζχγοϊδιίίοπϑ οὗ δοηυδιπίδποθ δηα πιυῖυὰὶ] 
ΠΟΘΙ ΔΙ τ} ΔῊΥ οπο ἴῃ ἴΠ6 οἶἴγ. ((οπίράγο, 
ἴῃ [αἰπ, τ6 ἘΓΘηπ το ἱπῖο θοῦ ΟἿΠΟΙ οὗἨ σαωρο 
δΔηὰ ἰεπο, σπεροα δπὰ ἰεπα.) Ἦβδηρςθ, ἴῃς Γδισαπι 
ἢδ88 ΘΥ̓ΟΥΎΠογΘ {ἱπο]υϊην Ψυάς. χὶ. 1) ἰγαπβιδίϑὰ 

ΓΝ ὺγ ΝΣ ΘΒ, ὦ 6., “ [πια]6 ἱπηκοορεῦ," 
πανδόκεια. Οπ 118 δοσοιιπῖ, [9 Βρὶ63, 4160, ὑγβοπὶ 
Φοβῆπδ βοης οὔ, ἀηὰ το σοτο ἱπθιοποεὰ ὮὈΥ πὸ 
8658] ἱπιραΐβδεβ, οουἹὰ ἀπδγίοῦ {ΠοπΊβοῖν 5. ὩΟ- 
ὙὙΠΟΓΟ ἰη Ψψεγίςπο Ὀπῖ ἰπ τῆ6 που οἴ ἃ τοπαὴ (Ψ 05}. 
.ϊ..1). ϑϑαπίϑοι ἀϊά ποῖ σοπιθ ἴο (428 ἴογ τὴ6 ρῃΓ- 
Ρο586 οὗἉ νἱ5 τσ ἃ πατῖοῖ: (Ὁ ἰδ ἰ8 δαϊά τῆδι “"ἢ6 
τγοηΐ {ΠῚ ΠΟΤ, ἀπ 5ΔῪ [ΠοτῸ ἃ ζοϑαλ.᾽ Βαϊ πβδη 
6 τυνϊϑῃοὰ ἴο τοπιδῖπ [ΠΟΓῸ ονοῦ ηἰρῃϊ, {ποτ τπτϑϑ 
ποιπίηρ ἴον μἷπι, πὸ πδιίοηὶ ΘΠ ΠΥ, Ὀτιὶ ἴο δοῖάὰ8 
ν ἢ τη ζοαλ. Τ 8 ττηθ 106 παγταῦνο ρῖνοδ ἨῸ 
Οσσββίοη ἴὸ ἰὰχ ἢὶπιὶ ἩΠῺ Βοηδδ] γ. γε ἀο ποὲ 
Γοδλά, 88 ἴῃ ὑοῦ. 4, “δηὰ δ Ἰογοὰ ποτ." ΗΠ8 βἴαν 
8 ΒρΡΟΚοη οὗ ἰπ ἰδηριασο ποῖ αἰβέγομν ἔγοτη μας 
σπιρίογεα ἢ τοίογοποθ ἴὸ ἴπ6 δροάο οὗ {πΠ6 Βρὲὶε8 
ἴν 6 ἤουδθ οἵ ἔλαθ. ὙΤΠῸ ποτάὰ8, “6 "ΔῈ 
ποτ, ΟἸ]Υ ἱπάϊΐεσαϊο τα θη ΠΘ βαῖν 8 ποτηδῃ οὗἁ 
ΠΟΥ 61488, Βὸ Κη ὙΠΟΓΟ δ6 σου ἤηα 5Π 6] 16 Γ ἴὸσ 
τ6 ἷσῆῖ. Ὑ6 ΡΌΓΡΟΒο οὗ ἢἷ5 οοπιὶπρ' νγὰβ ἴο σῖτε 
τ6 ῬὨ ΒΕ π65 ἃ ὨΘῪ γῥτοοῦ οὗὁὨ ἢ18 ὉΔῚ] β5Π 686, 
ὙΠ ΠΠΙΟἢ νὴ διιοἢ τπαῖ Π6 αἰὰ ποῖ δῆμππ ἴο πιοοῖ (Ππασπὶ 
ἰη τποῖγ οὐ σἢϊοΓ οἰ. 

γον. ῶ. Απὰ 86 ἴδ6 ᾿Ασξίϊοα γσῸ Ἰοϊ, 
1μδὲ δβδωδοι), νγῶβ οοσῶθ ὑδὶῖμοσ. 6 μδὰ θθοπ 
866η. [{ νγὰἃ39 ῬΓΟΌΘΟΪ τἰουγαγά8 δυδηΐϊηρ ὙΠΟ ἢ6 
οπιογοὰ τῆ6 εἶἴγ. ὙΠ Πουϑε8 ἴῃ τ Β ἢ ἴῃς ἰτϑὰθ 
οὗ ἃ σοπαὴ ννἃ8 οδιτίϑὰ οἡ, ΑΚ δΔη ΠΕ δπὰ 51}}} 
16 οὔ [πὸ νν8}}5 οὗἩ 1ῃ6 “ΕΥ̓ (}0δ5]ι. 1]. 15), ποῖ ἕασ 
ἴγοπι 6 χαῖθϑ. ΑἸ ΠΒουΡἢ ἰξ 18 ποῖ βιδῖθὰ τ πεῖβον 
16 ἱπηῃδυϊδηι8 ΚΠΟῪ Ὑ ΠΟΤΟ ἢ6 Ὑγ8, ἰξ τημδὲ Ὀ6 
δϑϑυηθὰ τὰς ἴμογ αἰάὰ ; ἔογ, Ὀοης ἴῃ [86 Οἱ, ΒΘ 
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δὰ Ὧο οἰοῖοα 88 ἴο ἢἷβ8 ρἷδοὶ οὗ δυοάς. ὍΤλο κίηρ 
οὔ Ψεγίοπο οοτηπηδη 8 ἤλμαΡ ἴὸ ἀο᾽ νοῦ τῷ ἴΠ6 
δρίοβ  ὃυι 186 ἀοβοῦριίου ΒΟΓῸ μίνοη οὗ [Π6 ΜΔΥ 
δ ὙΠ ϊοὴ ἴἢ6 ᾿Ασχίνεδ βεῖ ἴο ψογὶς [0 οδίς ἢ} ἴῃς 
ἀτολάθα ἴος, ἴ5. δ Υ ἀπιυβὶπο ἀπ Ἑπαγαςίογβο. 
ΤΠ6 πιοβὶ ἀἰγοοῖ ἂν πον Ἱὰ πᾶν ὕοοη ἴο δνὸ 
δἰϊδοκοὰ Ὠΐπὶ ἴῃ τὰς Ποιιδ6 οὗὨ [ἶιο ζοπαὴ ; ὃπὲ τῆδῖ 
σΟοῦΓεΟ ἴΠῸῪ ἀνοϊά, ΤΟΥ͂ ρΓΟΡΟβθ ἴο ἰΪ6 ἴῃ να]: [ὉΓ 
[πὶ τ δ Πα σοτποδ οαϊ. ΟἿΓ δυῖμοτ᾽ β τι86 οὗ ἴΠ6 

παρετίοοι ἿΞ 95) δηὰ ΕΛ ἰδ ρου δ δηὰ ἰη- 
τετο ἢν. Τδδὶ οὗ νη ἢ ΠΟΥ ΒροαΚ, ἀπ βὰν ἴΐ 
τουδὶ Ὀ6 ἄσπρο, 85: “ ὈΒΓΓΟΪΒ τηιδὶ ρῸ δϑουϊ,᾽ δπὰ 
“ΒδῃάΣ τουϑῖ ᾿ἰα ἴῃ ψγαὶτ 811 πίρηι δὲ τ86 χαῖο,᾽" [86 
ΡΟΝ ΠΔΙΤΆΓΟΥ ΓΕΪΔΙοΒ 88 ἵΓ ἴξ γε ΓΘ δοίμ} }} ν ἀ0Π6. 

Υ ἀϊὰ ποιβίηρ οὗ [πὸ Κὶπά, Βοννθνοῦ, θὰ: Ἰηδτοβά 
οΥ̓ ΡδισΟ τ ρ δηα ἡνδιομίπρ “ 8}} πίρῆς," (ΠΟΥ ΕΟ 

ἢ τον “ ᾿ 2) ὈΜΌΠ “Ὁ δίτγαϊα, δπὰ κερὶ χιυίΐοὶ “ 4}1 εἰρμι" (ΓΤ 29, 
πϑοᾶ ἔπῖοο ἰπ ΟΓΟΓ ἴο Πὶπὶ αἱ τΠ6 οοηίγαδῖ Ὀοίθοη 
σοῦ 56] δηὰ δοιϊίοη ὙΠ ἢ ΠΟΥ Ἔχ τἀ). ΤΟΥ 
δου α ἀουθι]ο86 πᾶν ὕθεη οἡ τποῖγ ἰορσδ [Ὠχοῦ ἢ- 

ους ἴπ6 πἰρῶι, δας ἰπ ἴδε {μὸν ΓΤ, Κορι 
τΠοτη 96 | Υ68᾽51}}}, Τηϑ 6 ΠΟ ποΐβο, δῃηὰ ποαγᾷ ῃοιΐηρ, 
8: “5 8 τἰπ|ϊὰ Πουθοῃοϊ ἀοσ, τ ῃοὺ 18 αἰγαϊὰ οὗ {Ππ|6 
ὨΓΡ͵ΪΔΓγ, ἰοῖη8 ἴὸ ὃδ6 [Ἀ38ὲ ἀβίοορ, 580 88 ποῖ ἴο ὃὲ 

οὐ! ρεὰ γον δπὴ 11|ὸ ΤΟΌΌΟΓΥ σοίΐηρ ὁπ. Τῆς μαῖο, 
1ΠῸΥ δΑῪ ἴ0 ἐδοὴ Οἴδποτγ, 18 ΠΓΙΏΪΥ ἐπδίθπθα, δὸ {παῖ 
86 σβδῃποῖ ροῖ οὐὧἱ οὗἩ [6 εἷἴν, ἀπ ἴ0- ΠΊΟΙΤΟΥ͂,, δὲ 
δΌ ΓΒ, γγὸ ΠΑΥΘ σοΥίαἰ ΠΥ ΚΙ Ϊοα Ηἰπὶ (116 παγγαῖοῦ 
δραϊη τοργοβοη δ (π6 Γπην τ κοὰ ἀυουΐ 88 ἀοῃο, 

ἉΓΏΣ Σ1). “«ΑὮ γε68, ἰο-Ἰοττον Ὁ ΤΟΙΙΟΙΤΟΥ͂, 

ΤοΟ-ΤΩΟΓΓΤΟΎ, ΟὨΪῪ ποῖ το-δΥ, 18 [86 ἰαπριαρε οἵ 4}} 
Ἰασύ ῥδορὶο --- αηὰ οὗ [6 Εἰ ΠΙΟΓΟῸΒ 88 ννο]]}. 

6γ. 8. Βυὺ Βαιηδουι δβἰϑρὺ [1] σοἀηίσμῦ. Ης 
δὰ Ὀϑοὰ το] ά {πὲ 8 Ῥγθβθῆοο ἴῃ Οδζᾷ ν'ἃ8 
Κηον. ον {ππ||6ὸ ἴθαγ ἢ6 ἕο ἢ, ΔΡῬΟΔΓΒ ἔγοπι ἴἢ 6 
ἴαεϊ τπδὶ Πα κἰορὲ {1}} πιά ηΐ ἢ. Ὠ6ῃ ἢ διόβο, 
ἩΘΩΐ ΘΔ] ΠΪΥ ἴο ἴϊιο πϑῖο, δὰ (88 ἰξ νγαβ εἰοδοά δηὰ 
δαττοα) ᾿ἰπεὰ οὐ ἰ15 ροβῖβ, ρ᾽δοοὰ ἔπ8 ἀοοῦβ οἡ ᾿ἰϑ 
δοπ] 6 γβ, πὰ ἰγαπαυ}ν Ῥτγοοοοάεά οα ἢΐβ ναῦν 
Ἰοπιθ. Ηύυπιοῦ δηὰ βίγοηστ Ομαγαοίογ Ζϑα 4} Π15 
ἀεςά8. Οὐ τιιῖβ οεεδδβίοῃ, πόύγονοῦ, [ἢ ταῖρ ἢ ᾿6δι 
ὙΠ ἢ ἢ ρῥαγοά ΟἹ οὐ ἴ[Π6 ἰῃπαὈϊδη( οὗ ζω 
ὍἨΔ8 8150 ἴΠ6 σογδῖ ΠῈΣ]! τον ὙΥ ΠΙΟΒ πα οου]ὰ ἰη- 
βίοι ἀροπ ἴποπι. ΤῊ γαῖεΒ οὗὨ ἃ Ρ866 δυτηΡο]} Ζοά 
8 οἶν!ς δῃα παίοηδὶ δίσοπρτῃ, ἱπδϑιιυο 85. ΤΠΘΥῪ 
Τοργοδοη το ἰἱηργοββ ἰπῖο ἱϊ, ϑϑιιδοη οηδοίοε [1- 
ΟΓΒΙΥ, 88 1ὑ ΟΣ, (ἢ 6 ῬΙΌΠΩΪΒΘ τηνάς 10 ΑὔΓΑΠ ΒΩ : 
“ΤῊΥ δορὰ 68}}8}} ρουβάθββ 86 μαῖὰ οὔ [8 ΘΠ ΘΙ 108 
(οη. χχὶϊ. 17). Ὑπὸ ἔβοῦ ἀπὰς Ιϊοῦοοσα ἰ8. αἷ8- 
Τηϊδροα ἢ τῃ0 δαᾶπιθ Ὀ]οβδίης (αεςη. χχῖν. 60) : 
“Μᾶαγ τὴν βορὰ 8 ἴη6. σεῖο οὗ ἴΠο86 ὙΠῸ ἢδίθ 
1:1 ἱπάιοδίδβ ΡΟΡΌΪαν αἰβιδίοη οὗὅὨ τῃ6 ἰάσδα 
1πδῇ ἴο ἴδ κο ροββεβδίοῃ οὗ δῃ ΘΠ ΙῊΥ 8 ἜΡΩ 8 ἴ0 
οΟὈϊαΐη 6 οοτηρίοϊα ΥἱοῖουΎ οὐοῦ ᾿ΐηι. ἤδπηορ, ἴῃ 
1.6 Εδδὲ νἱοιοτου 8 ὑγί ποο8 ἤανο ἔγθα ἜΠΗ Ὺ {ΠῚ ΟΓΔΙΪΥ 
ΟΔΙΤΙοὦ ΔΥΑΥ͂ ἴΠ6 ρδίδθδ οὗ Ἴσοῃησεγεὰ οἰ[166 (οἶ 
Ἡδγωτηογ, Οἰεδοΐ. ἀε5 Οεπιαη. Ἀείολω, '. 3267). Ἐὸοτγ 
[6 8810 ΓΌΆδΟ, ΑἸτδηδοῦ, Ὑποη πθ τοοῖς (Οπ|- 
Ῥοβίβ]]δ, οδαϑοά [Π6 ἀοογ8 οἵ τῃ6 8. δα πιοδ᾽ ΟΠ γοὶ 
ἴο θ6ὸ Ἰδοά ουὖἵ, δηὰ ἴο Ὀ6 οδττίοα οἡ [86 Βῃου άἀογ8 

Ὶ (1ὸ δὔονο οχρίδηδίίοῃ οἵ τοῦ. ὃ. 16 τιοῖθ ἰηρϑηίουδ 
ἔδη ποιοίβοίοεν. ΤΏ6 ἰοχὶ ἀἄοοδ οὶ δροοῦὶκ οὗ νῶδὲ ἴΠ 9 
Ῥμι σείοα καἰ ἃ οὐσὴϊ ἰο Ὀ6 ἄοῃο, Ὀυὶ οὗ πὲ τ ἀοηο. 
11 [5 ἐσεο, ἐπδὲὶ (ηἷθ Υἱὸν πιροὶλ πὴ ἰῃσ ἀ ΠΏ Υ οἵ ὁχ- 
Ῥἰείηϊηκ πον βδιεασιδοῦ οουὰ ΤΒΕΥ ΟΝ ἴΠ6 καί, δῃὰ ἰἢθΦ 
ἩΔίσΠοΙδ Ὀ6 ΔΡΡΟΓΘΏΓΥ πΟηΘ ἴμ6 ἩΪΐδῦ. Τὸ ΔΩΒΉΎΘΣΙ ἰδ 
ῬΕΟΌΔΌΟΌΙΥ ἰμδὲ αὐΐδοσ ἴπο βυδγάδ δηά ᾿ἰἰοσϑι- ταῖν στο Ροδίϑά, 

οὗἩ ΘΟ γιβιίδηβ, ἴο Οογάονα, ἱῃ εἰρη οὗὨ ἷβ8. υἱςίουγ 
(Εδύγθσγαβ, Οἰεβοῖ. υοη ϑραηίΐφη, ἰϊϊ. 145). ΤΠ βδιθ 
ἰάδα ργθβθηῖδβ 1{66] ἴῃ ̓  βαν ψ πϑδρμ, Ἰεροηαβ, ἡν θη 
ἴδῃ 8 ΔΓΘ ΓΘρΓΈβΘη ἰΘἃ 88 ΟΑΥΤΥ ΠΡ ΔΎΓΑΥ ΟΠ ΤΟΙ 68 

τὰ πον ρίδοθς, ἴῃ οὐ ἴ0 ΒΠΟῪ ἴΠ61Γ ΠΟΒΙ ΠΥ 
Ἀραὶπδὶ ΟΠ ΓΟ Δη ἐν (ΒΟ μδιιΌ δ οι δὴ ΜΆ]]ον, Δίΐθ-. 
ἄετε. ϑαρφεη, ΡΡ. 150, 151). 

Βαῖ ῥγϑοίβοὶ Υ Ὀθοδυθθ [ἢ ΤΟΙΊΟΥΑΙ οὗἁὨ {86 ψαῖο 
οὗ ἀαζὰ νγὰβ Ἔἐχργεβδῖνο οὗ [6 πδίίοπαὶ Βαμα Δ ὕοη 
ΟΥ̓ τπὸ ΡΠ] ἰδ πο8 ὈοίοΓΘ [8γ86] ---- 156γδοὶ] πανίπρ,, ἃ5 
τ τόσο, ἴἢ (Π6 ῬΘΥΒΟῺ οὗἁ [18 Τορτοδοηϊδίνο, ἰΆ Κοπ 
τΠ0 1 ςἢίοῖ οἰ ΕΥ̓͂ ΟΥ̓ δίουιτῃ -- 10 18 ὨΘΟΟΒΒΒΓΥ ἴὼ0 [8 Κ6 
1η6 δβίδίθιπιθπὶ ταὶ ϑϑηιβοη οδιτίϑα 116 γϑῖθ “ἃ 

ἴο ἴδ6 ἴῸΡ οἵ ἴμ6 τιοπηιδία δοίοτο (35 22) Ηο- 
Ὀγοπ,᾽ ἰἱῃ ἃ ποτ ᾿ἰἴο γα] βοηβ86 ἤδη Κοὶϊ ἴροὶβ ᾿ἷπι- 
βοὶΓ Ὀουππὰ ἰο ἀο. Ηδθτοη να ἴΠπ0 οοπίγο ἀηὰ 
οἰϊοῦ δοαὲ οὗἩ 1η6 ὑτἶρθ οἵ Φυάδῃ. [1 γὰβ ῬγοΌΘΟΪΥ 
16 δροάθ οἵὁἨ ϑδαπίβοῃ 8180 ἀπσίῃρ [6 ΣΥΘΏΓΥ ὙΘΆΓΘ 
οὗ 8 ἠμάμεβῃϊρ. βσγδο] 8 ἐγ ατωρῃ ἀπά τ6 ῬΆ11}5- 
ΤΠ 68᾽ Ἱρπιοπη ΠΥ ἼγΟΓΘ ὈΟΓῚ πιοϑῖ Ὁ] ΑΙ ΠΥ ὀχ ργοβδβοά 
σΠοη [Π6 μαῖθ οὔ (828 νγδ8 ᾿γίπρ θοίοτε Ηθῦτγοῃ ; 
ἴον ἴς 88 ἰοιηά ΔρΡρΡΙοργ δῖα ἴὸ σατγν [Π6 μαῖο8 οὗ 
τῆ ἙσἤϊοΥ οἰ οὗὨ 1Π6 ΘΗΘΠΙΥ ἴο [Πο οἰϊοῦ οἰ οὗὨ τὴ0 
ΠΟΠΑΠΘΤΟΥ, οἰπογίδο Ἠοῦτοη που] ποὶ ἤᾶνο Ὀθοῃ 
τπιθηΠοποὰ δ 411. ΑΒ ἴο τὸ αἱ ΠΠσΌΠΕΥ ΟΥ̓ οαττγίης 
[Π6 σχαῖθ 80 (ᾺΓ δα Ἡρῦγοῃ, ἰζ 8 ὉΠ ΠΟΟΟΒΒΑΤΥ ἴὸ 
νυν δία 8 ΟΓὰ Ὡροη ἴ. Ηδς ψῆοῸ Ὑτγοποῆοα ἴδ ρσαῖθ 
ἴγοτπῃ 15 ἤγτη δβϑοιγῖγ, οὐ ἃ α]δὸ δαστν ἰξ ἴο Ηο- 
ὕτοη. ΒΒοβί(δβ, 88 Β00ὴ 88 Βὸ ναῷ ἰῃ πᾶ, ἢθ 
ἢδά τἰπι6 ὁπουρῃ. [Ιἡη Ηδῦγοῃ [πὸ ονϊἀθηςοὶ οὗὨ 186 
τοδὶ ΠΟΓΟ ΒΒ {ΠῸΠῚΡἢ δηὰ τη6 ῬὨΠ 511 ποθ᾽ Πα. πι}}18- 
τίου τ το ργοῦδὈΪΥ Ἔχ δἰ τοὰ Ἰοης δἴθογ 16 ὀνοηῖ 
ἴοοΚ ρῥίδοθ. Εὔυθῃ ] θη ΠδίΐοΠΒ 866 πὶ Ἰοϑδῖ οαρδ- 
υἱς οἵ ἀοίῃρ γτοαῖ τπΐηρβ, τ ἰ8 γοῖ ἃ σμθογίηρ βίῃ, 
ΡΙΟΙΆ ΒΟΥΥ οἵ ὑδίῖοῦ ἀδγϑ, ἰΥ ΠΟΥ 18 Κα ρίοαδιγο ἱἢ 
τῆς ντγοαῖ ἀδοάβ οὗ [ΌΥΊΟΥ ἔἰπηθ8. Ιβγλοὶ νὰ8 ἰῇ 
βογνϊτυὰθ [ὉΓ ἴἢ6 ὙΘΙΥ͂ τολδοὴ ἴπαὶ ἰζ ΠῸ ἸΟΠΡΟΓ 
Κπον [06 σγοδίποϑβ οὗὨ 118 δποθβίουβ (οἰ. ἱΐ. 10). 
ὙΠοσνοῦ 1.68 ρἰθαβαγο ἰῃ δίδου, δοσαάϑ δο 0 
ιουπά ἴο ΠΟΡΘ6 ἴοσ ἔγθθάομι. 

ἩΟΜΙΚΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊΘ δῃςϊοηὶ ΟΠ ΌΓΟΙ πϑοὰ ἴΠ6 ραῖο οὐ ΟἌΖΆ, 88 δ 
ἴγ}06 οὗὨ [ἰἸὸ καῖοβ οὗὨ 86}} ἀοϑίσογε ὃν Ομ γίϑι. ἃ 
πιοάογῃ ἀγυοτι εἰς, [6 4 ἴΤυ, 88 τοιραγκοά (παῖ 
τηοϑῖ ΟΥὨ 1π6 ρῥἰείαγον ὙΠΟ γΕΓΘ ϑαρροδοά ἴἰοὸ ὃΘ 
τοργεβοηί ατοη8 οὗ ϑδσηθοπ, Ἵδυτυίπρ ΔΥΑΥ [ἢ6 
κϑῖεβ οἵ ΟΔΖΆ, Ἀζ6 ποῖ βιο, πὶ τοργοβοηῖς τ6 ρ81- 
αἰγιὶς οὗἩ [ἴΠ6 ροβροὶβ, γῆο ἴοοῖς ἂρ ἷΦ Ὀοὰ δηὰ 
ναὶ κοὰ (Μαγίρην, δ οι οπηαῖτε, Ὁ. 899). Βυΐὶ 100 
6586 Π [18] ἸΠΔΌΟΓ 18, ποῖ [86 ρἰοίαγοθ, θα [π6 δρίτὶϊ. 
(428 ἰδ, ἃ8 ἰΐ οΓΟ, [Π6 δ᾽ ΓοΟΠρ ΠΟ] οὗ [86 ΘΠΟΠΊΥ. 
ΘΑΠΊΒΟΣ, ΨἼΟ ΘΠΙΟΓΒ ἱΐ, ΓΟΒΟΙ. 68 ΟἸγίδῖ, }Ὸ 18 
Ἰαϊὰ ἴῃ ἴμ6 γτανθ. Βαϊ 18:6 ΘΠΟΙΑΥ͂ οδηηοὶ δίηὰ 186 
᾿ἰνίηνς Ῥγογά. Ηδθ τοὶ οπ]γ τίβοβ ἔγτοιῃ ἴπ6 ἀδδὰ, Ὀαδ΄ 
Ης ἀοργῖνοβ ἴΠ6 ΤὈΓΙΧΟΒΒ οἵὗἁ 118 ζδῖοβ, δὸ [πδὺ ἰξ οδῇ 
ὯῸ Ιοπροῦ ἀοίαίη ΔΠΥ Ὑπὸ σπουὰ Ὅδ ἔγθοι ΟἾἹῪ 
ἢ ΤΟΙ ΠΒ 8 ΟΔΡΙνΟ, ἴῃ ΠΟ ΠῚ δἰ τοὶρ 8, πὰ Ρ8- 
δῖοι ἰβ ΒΌΡΓΘΠΙΘ --- Ὑἢο0 που]ὰ ὃ ἴτθα ἔγομι ΟΒγίϑι. 

ἔδοθο τουδοτοὰ δίθορυ ὉΥ ἱπδοίοῃ ΘΝ), δενὰ οοπδ- 
ἄδης ἐμαὶ βαπιδοῦ πουἹὰ ποὲ ἰφανο ἐδ σζοπάλ Ὁ8Ε}]} σποσῃ- 
ἰοκχ. Ὀοοδῖῖθ “αυοῖ " ἴῃ ἃ ϑοη89 Ὀογοηὰ ἐμαὶ ἰηἰδηδοῖ ὈΥ͂ 
[5ὸ ᾿πδισυςοὴβ (ΠΟΥ Πδά γϑοεϊγοι --- ἰὰ ΟἿΟΣ ποράδ, 8}- 
Ἰονοᾶ ἐποπιδοῖνοα 0 Ὧ.}} δείοορ. Οἵ. Βογίμοασυ δηὰ Κζοὶ!. -- 
Τκ.) 
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ϑαηπιξοη᾽ δ Κα]. 4{{ὲ ἴουοε α Ῥλεϊίξίϊπε τσοπιαπ, απά, σοπ βαϊηφ ἰο ἀδν λα δθοτοέ οΥ ἀΐε 
δἰγοησίδ, ἐς δείγαγεά ἐπίο (δα λαπάε ὁ ἀὲδ ἐποηιῖεε. 

ΟΒμαρτιεε ΧΥ͂Ι. 4-20. 

4 Αμπὰ ᾿ξ σβιηθ ἴἰο ρ888 δῇογιγαγὰ [δῆϑγ (}18], (πα 6 Ἰονθᾶ ἃ ψοιηδῃ ἴῃ [86 γὙ4]167 οὗ 
ὅ ϑογεῖ, γοβο ἤϑηθ τσα8 Ὠ6]}14}. Απάὰ {Π6 ἰογάβ8 [ργίποββϑ])] οὗ {86 ῬἈΠΠ ΒΕ πθ8 στο 

ἋΡ υηίο ΒοΓ, ἃπά βαϊᾷ υπίο μοῦ, Ἐπιοο [Ῥογβυδαθ] μἷπι, πὰ 866 ὙΠ γαὶῃ ἢΪἷ8 σγοδὺ 
Βίγοηρτῃ ἐξείλ, ἀμὰ ὈΥ͂ ταί πιδαπδ ἯΘ ΤΩΑῪ ῥγανδ!]} ασαϊηβὶ πὶ, (μα΄ γ᾽ 6 ἸΔΥῪ Ὀΐπα πη 
ἴο Δ8ΕΠΠ1οὶ [με. μαπιθιο, ". 6.» καδάπο ) Ἀ]Τ : 8Π4 γῦ9 7}}} σεῖνβ {66 ΘΥΘΥΥ 0Π6 οὗ υἱ δἰθνθῃ Βαῃ- 
ἀγορά ρέδεες οὗ β'ῖνεσ.. Αμπὰ [6 }|δὴ βδἰα ἤο ϑαμηβοη, 116]] τὴ6, 1 ῬγδΥ ἴ66, τ Πδγθίῃ 
(ὮΥ ργϑδαῦ βίγθηρι ἐξείδ, ἀηὰ τ βογον π΄ τὰ παρ οϑὺ θ6 θουπάὰ ἴἰο ΑΒ οι [5046] 
[π66. Απάὰ ϑ'δϑηγβοη βαϊα ὑηΐο Π6Γ, 1 ὙΠ Ὺ Οἷα τὴθ πεῖ βανθὴ σγθθη τ] }}8 [τηοἱβὺ 
ΘΟΓ 87, ἐπδὺ σ 6 πανυϑῦ [πᾶνὰ ποῖ θεέ 6η} ἀγὶθά, [πῃ 88.4}} 1 06 σεικ, δηὰ Ὀ6 885 8ῃ- 
οἴποῦ [Δ }γ Οἶ6Γ7} ηδη. Ἴδη ἴ[Π6 Ἰογὰβ [ργίποββ ) οὗ 6 ῬἘ]1βποβ ὈΓουσ εὐ ὉΡ ἴο ΠΟΥ 
ΒΟΥΘῺ ρΊΘΘΩ ΥΥΪΓΠ8 [πιοῖδὺ οΟΓά8], νοι ΠΔα ποῦ Ὀθθη ἀτὶθά, δηὰ 8886 Ὀθοππὰ Πὶπὶ 
πὴ (θα. (Νον ἐῤεγα τἰσοῦδ τηθὴ Ἰγϊηρ᾽ ἴῃ νγαὶῖ, Δ ἀϊην τὶ τἢ ΠΟΥ ἴῃ {Π6 ΟΠδιαθογ.)ἢ 
Ἀπὰ 51:0 βαϊ υηΐο ἷπι, Τὴο Ῥ θεῖ π68. δό ἀροὴ ὑπ 66, ϑαθβοῦθ. ἀμπα δ Ὀγᾷκθ [0 
τ 18 [Π0Γ48} 88 ἃ. {ΠΓβϑ οὗἉ ἰουγ 18 Ὀγόκϑη γἤθη 1Ὁ Του μοῦ [8π16]161}}} (π6 ἦτθ. 80 

10 [18 βίγθησίῃ νγὰ8 ποῦ Κποχῃ. Απά 6118} 8814 ὑπῖο ϑδπιβου, Βϑῃο]ά, ἰμοὰ Βιαβὶ 
τηοοκοά [ἀθοοϊνθα ] πιθ, δηα ἴο0]ἃ τ26 1168: ΠΟῪ [6]] τη6, 1 ΡὈΓΔῪ {Π 66, τ ΠΟΡΟ ἐ ἴδοα 

11 πυϊριῖοδὶ Ὀ6 θουπά. Απά δι βαϊα ὑηίο δῦ. 1 {ΠΟῪ Ὀϊπα τὴθ ὅιβὺ [οταίί : 45] τὶ 
ΠΟΥ ΓΟΡΘΒ [Πδὺ ΠΘνΘΓ 6 γ6 οσουρίοα [1 τ ΟὮ ΠΟ τνοσὶκ γγ88 νοῦ 4086], {Π6ἢ 588]}} 

121 ῦ6 τγϑακ, πὰ Ὀδ6 ἃ8 δποίμον [Δ}γ οἵ6γ] δῃ. 6] δῖ ἐμϑγοίογθ ἴ00 Κ ΠΟ Γορδβ, 
δά θουπά τὰ ἐμ γον ἢ, ἀπ βΆ 14 ἀπίο πἰ, ΤΊΘ ΡΠ ἰδ πο8. δε ἀροὰ μθο, βδιῃ- 
βΒοη. (Αμπὰά ἐλόγο τσόγ Ἰοτβ ἴῃ νγαῖῦ δ ϊῃρ ἰῃ [Π6 σδιαθ6γ.)} Απα δ6 ὈΓΑΪΟ {Π6πὶ 

18 ἔγοπι οἵ᾽ ἷβ Ἀγτὴβ {τὸ ἃ ᾿ῃσοδὰ. Απά [5]1|4}} βαϊὰ πηῖο ϑιαιωβοη, ΗΠ ογίο μου ἢαδί 
τηοο ρα [ἀθοεῖνθα] πλ6, δῃὰ 1014 τηϑ 1168 : 0611 τὰ βοῦν [ποὺ τσ ϊοβὺ θ6 θουπά. 

14 Απάᾶ Β6 βεϊα υπίο δοσ, 1 ἴοὰ ννθανθϑὺ (π6 βϑνθὴ 00 ΚΒ οὗ ΤΥ ᾿ϑδα υῖ [1. ε.. 510] 
1Π6 νοῦ [Π. 6. δο πατρ). Απα [δἰ ἀϊὰ οο, καὰ] Βῆ6 λδίθηθα ἐξ τ] [η6 ρΡΐη, δῃᾷά βδἰὰ 
πηΐο δίπα, ΒΘ ῬὨΠ 8 πθ8. δέ ἀροη ἴΠ66, ϑαάβοθῃ. ἀπά 6 διυδκοα ουὖ οὗ ΗΪ8 βίδβῇρ, 

15 δῃὰ πϑηΐ ΔΎ σγίἢ [ρ0]]64 οἷ] [π6 ρίῃ οΥὗἨ 118 θθδῖι []Ἰοοπι], ἀπὰ τὰ ῖιἢ [οπαΐί : σι 18] 
(π|0 τγϑῦ [οτ, πασρ)]. ἀπά 886 βαϊὰ υπίο ἢϊῃ, Ηον οαπϑί ποὺ Β8Υ, 1 ἰΙονθ 866, ὙΏΘΩ 
{πἷηθ μοαγὶ ἐδ ποῦ ἢ 6 ὙΒοι Παβὺ τηοοκοά [ἀθοαῖνθϑα ] τη6 [Π686 ἢ ΓΘ6 ἔἰπι68, δηά 

16 παϑὺ πού ὑο]Ϊὰ τὴ ψ]ιθγϑίη ὑΠῪ ταῦ βίγθηριῃ ἐΐείλ. Απὰ 1 οΆπ|6 ἴο ρ888 ΘΠ 886 
ΡΓΘΒ86α ᾿ἶπὶ Δ τυ ἢ ΠΘΡ ογαάβ, δηα ὑγρθοα Ὠΐῃη, 80 ὑπᾶὺ ἷ8 80] νγὰβ ναχϑὰ υῃΐο 

17 ἀδαίῃ; Τμαὺ ἰἰθ 1014 ἢδν 411 18 ῃϑασγί, μα β8]ἃ ὑυηΐοὸ ἢθγ, ΤΠΘΓΘ μαίῃ οὶ ΘΟΙΏ6 ἃ 
ΤΆΖΟΙ ὍΡΟῺ τηΐπα ΠοΔα ; ἴογ 1 λαῦο δέοη [ἀπὶ} ἃ Ναζαυῖῖο απο Οοά ἔχοι τὰῪ πλοῖο β 
ΜΟΙΔΌ : [61 Ὀ6 βιδνθϑῃ, [ΠΘ1} ΤῊῪ 8. ΓΘΏ ΡΤ Ὑ01}} ρΡῸ ἔγομλ τηθ, δῃᾷ 1 5}.4}} Ὀθοοπιθ ΘΚ, 

18 δῃά ὈὉ6 ᾿Ἰἶκθ δὴν [411] οὐλότ' τλδῃ [τθ}]. Απὰ πθὰ [οἱ : 8681 6 1118} βατν {μιδὺ 
[6 δᾶ το]ὰ ΠόΓ 411 ἷ8 μϑαγί, [8π4 δ! βαπί ἀπά οδ᾽]ϑὰ ἴῸγ {π6 Ἰογὰ8 [ρυγϊῃοθβ] οὗ 
{μ6 Ῥ᾿]βυϊπ68, βαυγίηρ, (ὐτλθ ἂρ {118 Ομσ66, Ὁ ἢ6 δαί βιθυθα τη ὃ 411 ἢἷ8 πϑδγί. 
Τμοη (86 Ἰογάβ [Ρ.ΪΠ0687 οὗἩἨ 1π6 Ῥ ἢ] 8.168 σα ἃΡ ἀπίο Ποῖ, δῃὰ Ὀγουρσιί [86] 

19. ΤΩΟΏΘΥ ἴῃ ὑποὶν πδπα. Απά 8β}16 τη846 ᾿ἱπὶ 8166 Ὁ ἸΡΟῚ ἢΘΓ ΚΠ 668; Δηα 56 0816 [ὉΓ 
ἃ Τῆ8Δη, Πα} 86 σαιιβοα Πἰπὶ ἴο βῆδαυβ [δηὰ δῆ βιανϑὰ] " οὔ" [ῃ6 δούϑῃ ]Ἰοοῖβ οἵ ἢΪ8 

20 ποδά; δπά 8.86 Ὀθρϑῃ (0 ΔΗ Πού [βὰρ486] ἶτα, δα ἢ18 βύγθηρσο νγϑηΐ ἔγουα πἶπι, Απά 
8:6 884, ΤῊο ΡΣ] Ἰδύϊηθβ ὅδ ἀροῦ [Π66, ϑαιηήϑοη. Απᾶ ἢ6 δινοκο ουἱ οὗὨ [18 5166, 
ΔΠΑ βαϊά, 1 νν}}} ρὸ οαὖ 88 δὲ οἴ ὺ ({π|68 Ὀοῖογθ, δα ΒΑ τηγβ6}7 [γ66].} πὰ δθ 
υγὶϑῦ ποῦ ἐμαὺ 16 Ιογὰ [εδονδῃ] τγδ8 ἀοραγίοα ἔγοια ᾿ϊῃι. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

[1 ον. 7. - Ὁ ὩΣΩ: ΠΟΣῚ, “ πιοῖφί οογάξ οΥ βιχίησε."" Καα: ὴ Ἐπ αν ΤΏΘΘΣΙΒ δέσίηξ, “. ξ., οἵ α Ὀον, Ῥε. 

χὶ. 2; δῃά [η Ασδρίο δυὰ βϑγχίδο Ὀοϊὰ θον-δισίης διὰ κυϊαχ-δισίησ. Νον δίμοο ἔδ 9 ὩΣ δ᾿ ΔΙῸ Βοχὸ ἀδεϊησυίεδοι ἤοο 

[9 ὩΝΓΊΏΣ, τόροο (τασ. 11), ἔμ ἕοστωον τοῦδε Ὀ6 απδοτδιοοὰ οἵ διιΐτηα} ἰσῃάσηδ ος ας σιτία, 8." ΙΕ 18 ὀογέδί νυ ἰὼ Ἄιγος 

οἵ (λἱδ γον ἐδαὶ ἐδφ ὩΣ δΙῖο ἴο Ὀ6 ““ πιοὶδι,᾽" 88 δἱδὸ [δας ᾿ξ πιδίκδδ ἃ δίτουβ δηὰ οππδοῖο ἀϊδι οἰέσα Ὀοΐπϑεη ον ἊΝ 

εὐά ΠΩ... Οσταρασο ἔδο του δοίης οἵ (Π6 ωΧΧ, : νευραῖς ὑγραῖς. -- ΤΆ.} 

ῶΦ Ὁ “ ὦ» 



ΟΗΑΡΤΕᾺΕ ΧΥ͂Ι. 4.-0. 9215 

Ὁ αν. 9. -- ὝΠΙΓΙΞ, ΤΙ Ὡϑδν ΞΓΜΓΤῚ : " δοὰ ἐδο Ἰατκοῖ βαὶ ἴοτ μὲσ ἴα ἐδ αραγαβοωῖ." [Ὼ 66} οοτιείδοτοά, 

ἘΝ τοϊκιιξ ὃο εοἰοοῦνο, δ του δοτοά Ὁ ἰμὸ Βὶ Υ. (εἶ. οἰ. χχ. 88); Ὁυι, ΔΙ ουφξὰ οὗμος ῬὨΠ ΒΕ ΌΘ5 ΘΔ μανθ ὈΘΘΏ 

ὭΡΟΙ δὲ Ὠδοΐ, ἰξ που)ὰ Ὀ6 ἀϊδίοις (0 οοῇοδαὶ ἐδ: ῬΥΘδΘΏ Ο ἴῃ (ἢ τοῦ ἐϊφ0}7 οἵ οσο ἰπδη οὐδ, διὰ Ὠδῆςο ἰξ που]ὰ ΒΔΡΙῪ 

νο δεϊοσωρίοι. ΠΡ Ι6 ἀαί. εοπυποαδ. Το τουδοσίης, “ πῆα Βδτ," δἀορυοὰ αἰδὸ ὉΥ Οδδϑϑὶ (δὰ Ὧο Ὑέθει6), ἰ οὶ Ἰηἀοϑὰ 

ἐπωροοδῖοῖο, Ὀυὶ κῖνοα ἴὸ Ὁ 8 πιο ΐης ΜΠΙΟῺ [{ ΤΑΡΟΪ 68, δὰ ψϊςὰ 18 ὨθτΟ 1668 δ} 8 Ὁ]6. --- ΤΝ.} 

8 ας. 18. -- Το Ἰδάδιον ἐν; οἵ ἰλο Κοτὶ [9 ογλάσθηῃε γ {μΠ6 οοττοοὶ οὔθ, ἠοϊπὶδιδιιάΐης Καὶ! 8 τοερδυῖ ἢ ἤκτοσ οἵ πΙσ, 

(Καῖ! ποιὰ τιακο 186 οἰδῦδο ἃ τεπιασκ ἰπϑετίθᾶ ὉΥ [86 Ὠδτταίοσ : “ ἕοτ Β μιά βῃονϑὰ μος {5} δ!} Β5 μοασέ." -- Τκ.) 

(4 Υοσ. 19. - ΓΙΣ ΔΙῚ » ρῃᾷ 90 διδγεοὰ." ἜΠο ρῥἱοὶ ἰβ οὶ Ἑ“δΌδδεγο ΠΟΙ ; ΘΟΏΙΡΑΓΣΟ ἴΠ6 ΡυΔ) ἰπ τοῦ. 17. Το Ε. 

Υ. δου δ ἴο δοοορὶ δ ἰπἰοτργοϊδίίοη οἵ ἴδ γοϊκαίο δοὰ Αἴοχ. βορί., Ὑδίοῦ ἐσγαπδὶδίθ ον, ὉΥ “ΡΑΥΡον." [{Ἴ}9 

δὲ" (ὗνὉ -- υὔ Ὁ) ἠΦ ῬΡσοῦδΌ!ν ἰῃς ΡΒ δ Ὑπὸ ἨΔ οα ἀν δὲ ἴω ὑπο δὲ “ὋἸατῖοῦ ;᾽" δηὰ 6118 04}19 

οὗ διῖτα, ἴω οτάοῦ ἴο Βλγο δοσυθῦοαυ Ὡρῶν ἴο ἀοίδυνἃ μος δῃου]ὰ ϑϑιμδοῦ τδκοὸ ἀπείπα πο διοατίηρβ ὑσοοθδα. (Ἷ.  αἱ!, ---Ἴ.} 

[8 Υατ. 20. -- ἽΝ: Ὅτ. Οδδδοὶ ἐσπυσϑιδίθθ, τισί γείολ ἐγπιαππεέη, ἢ ΡῸΣ οὨ δεμὲ δδδοοσὲ 17 υϑδημοοά. ἨῸ διρροθδοθ 

αίνϑοει ἐοὸ δε ἴἰμο ΡΒ ἐἰδέϊαδ, ἀπ ἴο οχργοδ Εἷδ ἀοίοττη! δέου ἰὸ κ'νο ἴπθπι ὈΘΕΏ26 86 μοζοιοίοτθ (896 Ὀεϊον). ΒΒ ποῖ 

ἴο ΒΥ (δὲ 33 Μ1 ποῖ Ὁδασ (816 δβηδο, ἰδ βϑαπιδ οἷϑδαὺ ἐμδὶ ἐμ “Ὁ οἿὮοΣ ἐπ|06 ᾽ ΤΟΙΣ ἰ0 [86 ῬΓΟΥΪΟῺΔ αἰξειηρ δ οὗ Ὠ59]}- 

Δ} ἴὸ σωδείασς ἢἰ6 δεστοί. --- Τὰ. 

ἘΧΈΕΟΕῈΤΙΟΛΙ, ΑΝῸ ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ,. ῬΆΣΠΙ δε π6 ΒΟ ΡΓΟΙΏΛΟΥ͂ γὴ8 ΑὈτοραῖο ὈΥ {Π|Ὸ στον- 
ἱπρ' ἴϑαν οὔ ϑ' ΠΊ5Ὸ0} 5 ΒΟΥ ν 8 δᾶμο. ΝῸΥ ἰ8 ἷξ 
ἀπῆου!ε το 8ὲ6 τῇδε {πὸ τγρα  τίοη [Ὁ] ον Ὀγ Επβο- 
Ὀΐα8, σοπποςῖβ (801 ἩΠῺ [Π6 Χορ οβὶβ οὗὨ οἷ. χϊὶ. 
25. ἴτ ννὶ]} τπογοίογο Ὀ6 δῇ δ᾽ ον] σοη]θοίαΓο, 
ἴο Δ850Π|6 68 ἴπο {ποϑῖτο οὗ 1Π6 8δ8α οι λβίγορῃθ 
ὙΠ ἢ ἰδ ΠΟῪ το]διοά, [Π6 Ῥγοβοηΐ τυγοῖο Νοὰ ὙΠΠ]δρὸ 
Θἰπχδίτη, γθοηςο [μ6 δά ν (ΝᾺΩΠΑ]) 5᾽ π|8ϊ]Ππὶ, ραϑϑοὰ 
ΌΥ τι ἐγϑυθι]εῦγ οα ἴΠ6 ὙὙΑΥ ἤγοτῃ (ΔΖ ἴο ἀδμκο. 
Ιοη, σιογο ἰδ ἀθθουςο5, ἀογῖνοβ 1ἴ8 ΠΒΠῚΘ παρα 
χνί. 68). 1τ 15. τουμδγκαῦϊο ἴῃδι ΔΉ ΘΓ, αἱ θεῖς ἰη 
1ἷ8. γτοκρθοῖ οστοηθοῦβ γα οπ, Ἰοὰ αϑίταγ Ὀγ 186 
πδπιθ Αϑκιυϊᾶη, ΑΒῃΚοίοη, μα8 ἰάθη ρα [ἢ18 ν Δα Ὺ 
ἢ τῆν Ὀτοοῖς Εβμοοὶ, ψν ῃ οἢ τιν ἰηἀοοά δ 
Βουσῆς ποᾶῦ Ηοῦτοπ, ὈαῚ πο ἢ ΠΚονν89 ἀογνοα 
118 πᾶπιῖὸ ἴγτοπι ἴΠ6 σγωρέ8 οὗ {παῖ τορίοῃ. 

“Τῆς πδπια οὗ τῆς ὑνοϊηδῃ τνοῦὰἋ ηοὶ ἤαγο Ὀοθη 
σίνοη Ὀζν ἴπ6 ΠΑΓΓΑΙΟΥΓ, μ81 ΒΘ ποῖ ν πο τὸ ἱπτὶ- 

ον, 4. Απᾶ ἐδ οδσοθ ἴο γ8085 ὑπ8δῦ ἢθ6 Ἰονϑθά 8 
σοἴϑη ἰῃ [86 νΔ}}}]6Υ οὗ βοσϑῖς, ΟΕΘ ὩΒΤη6 γΥ88 

ΤΟΙ. [οἱ εἶπ ὙΠῸ δβίαπα 3, Κα Ποοᾶ οϑὲ ἢθ 
41|}. ΤὨΪΐΒ ἰ8 νδ]ὰ 4180 (0Υ τῇ ρον γῇ} } ρουβοη- 
εἶν οὗ ϑαιθβοη. [ζ 8 ἴ[Γὰ6 1μδἴ ἴπὸ δανθηϊγοϑ, 
ἰὼ ὙΔΙσΟΐ 86 Π 506} 7 οηδηδτοά πἷπι, Δα ΠἰΠοτίο 
ὕκο οἷν ΟὐσοδϑίοηΒ 07 δοῖΐηρ 88 [06 ΠΕσῸ οἵ ἢΪ8 
γόορ!6. Βυῖ ἰδ ἰ8 ἴγιι 4160 ἴῆδι ἰδ ῥγεϑθηΐ ἸὸνΘ 
ἀἰ δτα 1π ΤΩΔΏΥ τοδροοῖβ ἤοπὶ {πὶ ΠἸ Οἢ 0 Κα Υ 
τὸ [Π6 ψοϊηδη οἵ 1 ἰππ8}. ὙΠΟη ἢδ γ͵ὲ8 γουηρ, 
τη [ἴ0γ δἷβ ρθορ οβ βκο ποοάρά παίυα} ΟΟΟΒΒΙ ΟΠ 8 
{τ ΨΑΥ δραίη8: τὴ6 ῬἪ 1501 68 -- ἴ0 ΒΑ. ποῖ ϊπρ 
οὔ το ἕκεϊ τΠδ1 δ ἴδ αι τἶὐπὸ π6 βοιιῆῖ Ἰδινία! πιδῖ- 
εἱπιοην. Νον, δα πδ8 Ἰοπρ Ὀθοῆ ἃ πϑη. Ηϊ8 
ΚΓ στη δπα ρτοδῖποβθ Προ ΠῸ ΤΌΤ ἀοΙηοηβ[Γα- 
[ἴοπ. 1) 1 δὴ Ὑ88 ποῖ ᾿ἷκ νἱΐο : ἱ ποῖ 8 ““Ζοπαλ,᾽ 

δ!6 γγ88 81}}} ὑπ ἃ ΨγδΆν τ. πιᾶπ, ὑγΒΟπὶ δ ΒΑΥ || πγατο τῃ8 βαπιο ἰάοα ψν μἰοἢ Π.. Μαΐγ ὀχ ργοββοα (ϑοία, 
πὰ ἰονεά. Μογὰ] ἀβῆρεγβ, {ἴΚ6 4}} ΔΑ ρΈΓΒ, ΠΊΑΥ, 9.2... Δα οι, πα. Τ0),} ν ΒΘΒ ἢ τοπιαγκοά, (Ππαΐ ον θη 
ἰπ {π| ργονίάοποθ οὗ (04, δέγνθ ἴο μῖνθ ὄχ ρόγιεποθ ἰΐ 1.6! ἢ} Δα ποῖ ὈΘΘΠ ΠΟΙ ΠΔΠΊΘ, Β86 τλϊμχῆϊ πον- 
ῖο , 8πὰ αὔονγὰ ἢ [1 Π11168 ΤῸΣ Υἱὸ- 

ἈΑ μπτβεν; Στὰ ον δια τυ δε ῥόδο ἐπ ον ων αλβ ον δΥΊ Ποῖ 85 ῬΓΌΡΟΥΙΥ 86 80 οαἰ]οά, Ὀθοδυθο Ὑο ἸΟΤΥ ; Ῥαΐ ἴο τη ἰηῖο τποπὶ, ἴῃ {Π6 σοηβάοποθ οὗ 

ἹΤΠῚΞ ΣΝ “886 ἀΟὈΙΠ αιοὰ 18 δέγοηριι." ΤῈ νγηηΐηρ πον ΥἱοΟΓ168, ἰ8 ποῖ ρογη το, ἐσθ ἴ0 ἃ 

ἴοττα ΣΊΣἽ (ἴτοπι Ο δ] ἄοθ Ὁ μα ΟἸΘΑΥΙΥ 6180 
δαχιϑοη. ὙΠῸ “ Ναζὶγ οὗ ΕἸο η "ἢ 18 ποῖ ἴο Ὁ 
τιδδδηγοᾶῖ ὈΥ̓ ΘΟ 0. ΓΌΪ68.: Ἔνογυ ΤΠ Ϊπρ ἰδ ΙΔ ΓᾺ] 

ρίνοη τίβο ἴο [6 πᾶπιο Δαλιδά, ΜΒ ἢ ἰδ γίνοῃ ἴο 
1)6 1 ]αἢ ἰπ τπ6 δοριπαρίπν δη ἱπ Δ ηΥ Μ595. οὗὨ 

ἰοῦ ἴα ; θαϊ ΟΠΪΥ 80 Ἰος 88 πὸ ἀ005 ποὶ ἀοβθογαῖο 
Ὁ τλοϑπδ οὗὨ ἰϊβ6ι ἢ [86 βίγοησιῃ ΜΠ ΟΠ Ἠ6 15 

Ποβορθαβ, ἀπὰ ψ]Οἢ 18 ΤΠΟΓΟΙΌΓΟ ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ ποῖ ἃ 
[186 τοπαΐηρ. ἦα τηθοῖ α'80 ΠῚ ἃ ΟΥΘΟΚ ἴθῃ}416 

επάἀονοά. 
Βγ ρἱνίηρ τπ6 πϑῆθ οὗἉ τπ8 Αθϑ ὙΠ6ΓΟ, ἀπά οὗ 

ΠΆΠπιΟ Δαλίς, δαλίδος. 6 παιηὸ Πο] 1] 4}} του 8 
5 ΤΟΔΟΠΥ οὗ τη οποιηδίοροοσιίς Οοτηδη ψογὰ 

ἴα ποπιδὴ ψἤοπι, δαπηδοη ἰονοά, ἴΠ6 ΠαΙΤΑΟΥ 
αἰγοδὰν ἰυτεειδάονβ {Π| τοιηρίαοη πο Μ Ὠΐςῃ ἢ 6 

οἰν-ἐϊμίεη [ἘΡῚ 5, το ἰωδΐ αβςορ], Ουσοοκ βανκαλάω 
(νηθποῦ ἃ ῬΓΟΡΟΙ͂ πᾶπηθ Βαύκαλος). ΘΟΉΒΌΔΙΣΥ 

γνἰδοθὰ πἰπιβο ὙΠῸ ΝαΟΠΑΙ (ΠΟῪ οὗ ὅϑόγεὶς ἰβ 
ον ΔΘ ΠΥ παπιρᾶ δ ἃ γαυγίοιν οὐὗἨ ἴΠ6 ὕΚ;͵ΆᾺΡΘ ---- ἴῃ 
ΔΡ Ὧ66 ΔΙΠΊΟΒῖ 810} 6 1658, γεῖ ργονϊἀθὰ ὙΠ ἃ | βἰηρβ δπά [.}}18 1πῸ πη Δ η}} βίσοηρτῃ οὗ [16 ΠΕΓῸ ἴῸ 

ΒΙξαρ. Τὸ νοϊπρίποιβ οἰ ο5 5 οὗἩ 1π6 Ῥἢ} 1861 Ππ68 
Κπονν τηἷ8 (1}} Ἧ6}1, ἀπὰ τΠπογοίογο ΠΟῪ ΒΑ Υ : 

βοῖϊς βίοῃϑθ, δῃὰ φιοάἀυςτίνεα οὗἨ αὶ ῥγοοίουβ τοὰ Ὑὴ6 
(εἴ Φέετ. 11.221; Ν γ. 3) -- σ πσἢ οἰβοινπογο ρῖνοϑ 
ἴπ6 πᾶπιὸ Εἰβοἢπιϊ ἴοὸ δὴ Αταδίδλη ἰπἰαπὰ (Π τῖογ,] Ψών. 5. Ῥοσγβιυδᾶθ Βίτη, δϑ!ὰἃ βδὸθ ὙΒοσοί ἰδ 

χὶ!. 452). ΟΥ̓ [πο γμοβίἰοῃ οΥἩ Τ6 ΝΆΟΠΑΙ] ὅδόγοκ) αγϑαῦ δίσϑησὶ ἢ. Θαπιβοὴ ψὰ8 ΠΟ ρίδηϊ, 

γὸ αν ΠΟ ΟΟΡ ττρ ἴοη τπλῃ {παὶ οὗ Επιβο 118, σοαῦβα πα οἰθρμδητπο, Κα ἃ Οὐο]ορβ; οὐπογννῖβα, 
ὙΠῸ ΚΟΥ ἃ μίβοο παιηθὰ δόγοοὶ (αἰ, ἐἔ. ΒΔΓΟΟἢ), [Ἐπ ου]ὰ παν θθοη αἴ πὸ 1088 ἴο δχρίαίῃ Βἰ8 
πογῖῖ οἵ ΕἸ ΠΟΓΟρΟ] 8, ἴῃ 16. νἱο Ὑ ΟΥ̓ ΖΟΥΒὮ, βιγεηρῖθ. ὙΠῸ βου )άογθ οὐ πο Ἦθ ἐμτια 1.6 
ἴἴ6 Βοπις οὗ ϑαπιβοῦ. Βιι τῆΐϊκν τυβ!οπ οδῃ Βϑϊο- ἀΟοΥΓΒ οὔ (κΖ28 νόοῦο ποῖ βἰχῖν οἱ 8 ΔΡΑΓΙ, 88 ἱπ 

ΒΟΏΓΟΟΙΥ 6 δοσορῖοά. ΕῸΤ ([Ππ6 ρῥδοθ, λα μίηρ ΤΟΣ τ ἢρτιγαῖνο οχ ργοβδίοη οὗἉ ἴτμ6 Τα. Ηὸ τγδϑ 
τπ οοιηθοῖίοπ οὗ [π6 παγταῖῖνο, οαπποῖ πᾶνὸ ὕθθη σορΌ]αυγ Ὀυΐ], ΔἸ εβσα ΔΗ 6 ΙΏΔΥ Τοποαίγα οὗὨ Ἀΐπὶ 

τοιλοία ἔγοιη (428 (εἶ γοσ. 21}. ΝᾺΑΥ͂, ὄἌνοη [Π6 ἴτη-, , 
τηοάϊατθ οοπηροιίοι οὐὗἨ Οὐ πατταῖῖνα στ τὴ6 ρτο-ὶ 3 Οὗ Βαπιίάδαγ Καδόα, ᾧ 9, Ῥ. 194 ὁ. 
νἷοῦβ ὀοσῦγτοηοο ἴῃ ΟδΖα, ρμοϊπῖβ ἴο ἴ8μ6 νἱοηὙ οὐ, 4 ὮΝ) Ὁ, ὙΦ : ΡῬιοθδβθιγ οἰγταοιορίσα!!γ ϑοπηθοιοὶ 

τ8ο Ἰαιίοῦ οἶγ. Μοτβουοϑγ, ἴΐ 8 ἴο "6 βιιρροϑοά πὰ τ ΠΣ Ἶ 
Ῥτοοΐβοῖυ ἴω 186 τορίου ἱπάϊοδιοὰ ὉΥ Επθοδῖαβ, Δ] ΤΡ τλϑ Θτοθὰ τύραννος. Το Ταγρύτα ἐτωρδίαμεα Ο ΑΣ, 
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88 18}} δηδ διαὶ ; (1}} οἵ βρι τἱϊ, νοὶ ροοἀ-πδιτγοα 
δ Κιθα, δβ 106 ῬόΌβδοαδΟΣ οὗ ἴσιο αἰνὶηο ζεηΐαβ 
ΑἸ ΥΔΥΒ ἰδ. 

Βαϊ οἱ 1119 νοῦν δοοοπῃΐ, Ὀθοδυ 86 ΠΥ 5316 4}}} 6 
ἀϊὰ δοῦπι ΥΟΡῪ αἰἴτοπς ἔγοπὶ (μοιηβοῖνεβ, πὶ 88 
[ΠΟΥ Κπονν ποῖ ἴῃ6 Ῥόνοῦ οὗὨ ἀϊνίηθ ἱπϑρίγϑοη, 
ΠΟΥ δηἰογίδιποὰ ἴπ6 νν]άἀθ Βργοδα δι ρογδι οι, 811] 
συγτγοης ἴῃ το Εδϑῖ, τι 6 8] βοπγὸ οσσυϊ ΤΠ Δ ἢ 5 
δὶ [εἷ8 βογνΐοο, γοτῃ Ἡδὶοῖ ἢ6 ἀογνοι ἢἷ8 υπυ508] 
διγοηνίη. ΤΠ ΟΧΡΓΟΒΒΙΟἢΒ [ὉΓ δηιυ]εῖδ δη ἃ ΟΠΔΥΤΩΒ 
ἴογ 8ιεῖ, δπἃ δἰ λα΄ ρΌτΡρΟδοβ, ΔΓΘ 51}}} ὙΘΓΥ ΠαΠιοῖ- 
οὔ ἴῃ τ6 Ῥογβίδη δηὰ Ασωῦὶς Ἰάϊοπημϑβ. Εἰ ιυιϑἴδπι, 
δεοοογάϊηρ ἴο ἴῆ6 γαπίδη Ἰεροπά, οουἹὰ ποῖ ἴανο 
ΟΥ̓ΘΙΌΟΙΩΟ [5ἰδπαάϊαγ, ἢ μ6 δα ποῖ ργονίοιγ Ἰδαγποὰ 
ἢΠ6 οἰάσπι ψΠΪοἢ κᾶν ἴπὸ ἰδοῦ ἢ18. 8 ΓΟ ΡΊΝ. 
ϑοδηάϊηανίαη ΠΥ ΓΠΟΪΟΡΎ, αἰ8δο, ρυϊθ ΤΠΟΥ ἱπ Ροδ- 
δοδδβίοῃ οὗ ἰνἷ5 κι οβῖ βίγοηρσίῆ, ΟὨΥ θη Π6 ΡαὉ8 
οὐ {6 κίγα ἰδ νυν ον ΘΕΒΊΓΟ8. ἰξ τὸ ἶπι. νοι ἴῃ 
ΟδΥτηδηΥ, [ἢ 6 δι μογϑτ !Οἢ γγὰ8 ργον θη ΠΠ1] σοτη- 
ῬΔΓΔΕΓΝΟΙΥ ΤΘοοπς [ἰπ08, τΠδὶ ΡΟγβοηΒ ἢδ 80πι6- 
τἰπιοβ Ὀσοοῖηο “ΤΕ ΑΥΓΠΥ δίσοπ ̓  τπτοῦρ ἢ [86 86 
οἵ ἀφπιοπίας ἤοδῃ (Μοῖογ, δολιοᾶδ. ϑάαφεη, Ρ. 111). 
1 τὸ γϑαῦ 1718 ἃ Ρϑῦβοῃ ςοηϊοββοὰ ἴπδὲὶ [Π6 
ἀὐν]] μαΐ κίνοη πἷπὶ ἃ γοοοὶρῖ, ἰῃ ἴΠ6 Ροβϑσβϑίοη οὗἉ 
γος δα [6] ᾿π)661} βίτοηγοῦ τΠ8ῃ 81} ΟΕ τπϑῃ 
(εἴ. ὁ Ἀπλεδθσος, ͵ϑελαιρίαικ ἀπφεν. Δίεϊιπμπσεη, ἰὶ, 
δ]4 {). 

[τ ὰ8 δὶ ἱπιρογίδηϊν ἔογ 6 ΡΠ. 1811 Π68 ἴο Ἰοατῃ 
δ μλΒΟῚ ΒΒ ἘΠΔΓΠΙ, πῃ ΟΥΔΟΣ ἴο τΓοποΓ ἰδ ΡΟΝΟΓΙΟΒδ. 
ὙΠΟΥ ΠΟΔΓ οὗ ἢ 8 ἴονὸ (ὉΓ [6 14}. ἽΠΠΟΥ ΟΓΟ 
ΔΎΔΙΟ [Π8ὲ ὑὈείυγο [5 [Π6 ἤδτῸ μαά [Δ11|6ὰ τὸ ἡ 11ἢ}- 
διδπαὰ [6 ΠΔ)Ο]οΓὸ5 οὔ τἢ6 ψοϊαδη πὸ ἰονοὰ. ἴῃ 
Ὀοϊῃ οαγϊϊοῦ δ Ἰδοῦ {ἰπιοα, ἴΠ6 οὔθη 818 ΤΟΓΟ 
οὐπνοτβάπῖ σι [π6 ἀλήσοῦβ ψοἢ οὗδη δυΐδθ ἴῸὸ 
ὁνὸπ τς στοδίοθι πεῖοθα δὰ Κίηρβ, ἔτοπὶ {πο ὶγ 
ὙᾺ ΚΠΘ89 ΤΟΥ Γὰ οπιοῆ. “Γγβαϊοη δηα ροθῖγυ 
816 (]}] οἵ ἰξ. [ἴπ 1Π6 δροογυρμδὶ Εδαάσγαβ (]. εἰ". 
ἷν. 26 ἢ) νὰ τοδὰ : “ΜϑδηΥ ἤδνθ ρῸπθ οἷμῖ οὗ 1Ποῖγ 
ΠῚ [ὉΓ νόπιθη, δηἃὰ ἤαγο Ὀοσοηθ βἰδνυνθβ ΟἹ 86- 
οοπηὶ οὗ το. Μδην δᾶνο ρογσῃοα, δηὰ οττοὰ, 
δηὰ βἰπποά, ὃν γοβϑοη οὗ νοϊηθη." Απά τὸ Τυγ- 
5} ροεῖ ΗΑΠπΙαὶ βαγ8: “Βτοιῆογ, ΤΠ Ἰποὰ οοπιοδὲ τὸ 
ὍΟΙΉΘΗ, ἀο ποῖ ἴγυϑὲ τ6πι. οτο ἢανα ἀοοοϊνοά 
φνοῇ ρῥτορίιοῖβ." ὙὩΤΒουρῇ [Πΐ8 Ὀ6 ἴταθ, δἰ! ννοπιθη 
ΔΙῸ ποῖ πον ἀοίαμηρα. ἸὙταϊΐογβ {|κΚ6 1}6} 8} 
ΔΙῸ ΟΠ]Υ ἴποβο ψγ0 ΔΙῸ βο ἢ 88 8ὴ6 Μῶϑ, [151 
88 ἴῃ6 ΟἸΪΥ ἰονϑῦβ οὗ τγδᾶβϑοη ΔΙῸ ΘΟ ΔΓ ΪΥ ΠΊ6Π, 
Ἰκο τη6 ΡΠ 15 ποδ, μῸ ἀδγθ ποῖ τηϑοῖ στοδίηθ88 
ΟΡΟηΪγΥ. 

᾿Απὰ νὸ Ψ}|1] αἷνο ἴ᾽.660 οἴονδθῃ Βυμάγοα γίϑθοθϑ 
Οὗ εἰϊνοῦ ϑϑοῖ. [1 8 ἃ ΘΓ πόδ ἴγὰθ ἴπ8ξ 15 
Βοτὸ ἀτγίνουῃ ψἱτἢ τὴς δῆήδοιίοηβ οὗ ϑαπηβοη. [1 ἰδ 
ΔῊ ἰπδίδηοθ 90 ἀοίογγθηῖϊ, [πδ1 ἰ ταὶρ ϊ γ)6}} τον 6 
ἀρορὶῪ δηὰ ἱπείγυουῦ Ὀοῆ γουης δπὰ οἷά. Τμς 
ποπιδη οἵ ΤΠ} Ὀοϊγαγοα ϑδϊηβοι ΟἰἴΠοΣ ἔγοιῃ 
ἴϑδι οὐ Ὅπι ΡΠ Πἰβτπὸ 268] : {18 ΟΠ6 861}]8 Ὠΐπι [ῸΓ 
ΤΩΟΠΘΥ ; δη( (86 ΡΒ] δεῖ π65 τ ἢ ἡ ἤοπὰ 8.16 ἰγϑ 68 
ΔΙῸ ΥΟΥΥ οΑγοία! ἴῃ τηλκίηρ (ΠοὶΓ ὈΓΟΠ δο8. [Σ ἰ8 
ποῖ οηουσἧ, ΓΠΟΥ͂ βιϊριιαῖθ, μδὶ 8.10 δβοοσίδὶ 8 τΠῸ 
δοογοῖ; ἰΐ τησϑῖ δα δυο ἢ ἐμαὶ 156 σϑῃ Ὁ6 πιδάς οἵἉ ἰΐ, 
δηά τηδὴ ὙΠ} τ 6 ρατγιϊσα δῦ βρος βοα τοϑυ]ς, Τἷ8 
οδιοία [Π658 Βῆον ἴπ8ι {86 οο] ἀ-Ὁ]οοάἀοά ῬὨ}]} 1911 Π68 
Κηον νἱἢ Ποῖ ΠΟΥ μδὰ ἴοὸ ἀο. ὅο τηυςἢ [ἢ 
ΒΑ ον 18 1ἴ ἴ0 866 ΘΑΙΏ8ΟΏ ᾿αν}κἢ ΟΆΓΟΒ868 ΟἹ Βι10 ἢ 
8 Ἡοιηδη. ΠΟ 8πὶ 0 ψ ῈΟΩ 1)6. 14} ΘΟ ϑ6 [5 

1 Το Τασρύπι δρϑακο οὐ 1.100 δἷϊνον δέῃ αν Ὁ, 

ὅσαι Ὁ Ὁ). ὁ τὴο τοϊδείοα οἵ [89 φοῖδ ἐο ἐδ βθοῖοὶ, 
οἴ. τῦῦ “μος Οεδελίελις,," ΄ἰὰ Ἐτροῦ δηὰ ασΌσοἐ 5 Επον- 
ἀϊοραπίε, Ὁ. 80. 

8 [Οοιερδο 9206., 451. τ. 8, 11] -- ΤᾺ.] 
8 [ὃγν. δδϑοὶ δεδιιιηθα δὶ ἐβγουκσὰ ἐμ9 Ῥτυδοηὶ ἀἰδουδοϊοῦ 

αι Ὠο ἢ ΜἊ8 αὶ ΡΒ Π μΕπθ ποδῃ. Ηδ 15 ργοῦδὈΪΥ ὁοῦ- 
ἕνου, εἴ. Βυδτἢ ς διδία 1)ιςέ.) ἃνῖ. “ Βολ δ. Ὑγοτγάδποτγια, 

ΤῊΕ ΒΟΟΙ ΟΕ σὉ 0 6Ε8. 

ἴο 86}} 186 ΠΟΙῸ 8. ποῖ ἱπεὶρηϊβοδηῖ. ϑ'ποθ ἐδὸβ 
ΟΥ̓ 16 ῥσίποαδα ργομπλἶβοβ 1,100 βῆ δ κ6]8 οὗ βἰΐνεγ, δα 
δίησθ, δοζοσάϊην ἴο Φυᾶρ. ἐϊ. 8, 188 πυροῦ οὗ 
ῬΙπουΒ ΤΏΔῪ ὕῈ βεῖ ἀονπ 88 ἤγο, 1[Π0 δίπι ρΡὶ] 
διρβοῦῦι ἃ τὸ 5,500 58 Κ6]8, Ὀοζινθοη 4,500 δηὰ 5,000 
[Ῥπιδϑία πη} ἘλοΙ μοι Ποὺ [0 6.. θούποθη 8,000 δᾶ 
8,500 ἀο}]8γ5].} -- ΗΙδὰ Ουτυβ, τῆ Εοτϊηδη, θενὰ 
Ι688 πίσραγα! γ ἰοναγὰβ Εαἰνία, 15 δοοτίαα, τ1μ 6 
ΟαΕΠπῖδη οοπθρίγαου πιρης ρόγμβαρθ Βατα Ὀοίσε 
πιο βυσςοδίι! (4118, (ἰαεπα, 98). 

ΙΒ. 6-9. ΤΥ 186 Υ Ὀἱπὰ τὸ υνἱδδ δονοσ ἔροαι 
οοσάβ. 1) 6} 18 ἢ} δεοορῖ8 ἴπ6 οὔτ μοίᾷ οὔέ ΓΚ 
ἰγθᾶβοῃ, δηἀ θομπΒ ἴὸ ζηδητιαῖο Βογβο  ἰηῖο ὅδιπε- 
Β0Π᾿ 8 ἔδνογ3 ΌΥ ἱπηυίτίοβ δρουὶ κῖ5 βίγοηρτι, Βαςξ 
διιηβοη ἀοοθβ ποῖ [Ἃ6]}] μοῦ τῆς πῇ. ἢν ποῖ ἐ 
Βοςοάῦβο ἔσο ἴπαὶ τηοτηοπὶ ἢ6 σουά ἤᾶνς Ὀθοῖ 
ΟὈϊ κοά τὸ ἤδτα ποῖτῃϊπρ τοῖο ἴο ἀο πὶ ποτ. ΕῸΣ 
μοι ηποδτοπβ γοπλἱπάο Ὠΐπὶ οὗ τπ6 αἰνίπο οτρ 
οἔὔἩ ἷδ βίγοηστῃ, πο νγὰ8 ποὶ ρίνοη ἴοῦ δῆς}. 8 
ἤοῦδο, δηὰ νῆϊσοἢ αἰτοῦ 8 ἴΓῸσ ΔΒΓ οουἱὰ 0 
Ἰοῆροῦ Ὀ6 Βοοτο ἴῃογο. Α8 βοοὴ 88 ἢ ἰοἰὰ τ 
γι, πὸ πηπδῖ οἰ Π6Γ ἀδραγῖ οὐ Ρογ δ, βορασαίο 
ἴτοπι ἢἷ8 σπαγπηοῦ οὐ βυ γ. ΤΠ πιοάϊδοναὶ ΡΟΟΙΓΥ 
ἰῃ Π ἢ ΠΟΡΟΘΒ οὗ ΒΌΡΟΓΙΟΥ οτὶρίη ᾿ἶγα ῬΟΔΟΟΔΙΥ͂ 
ψ ἢ όπιοη, Ὀὰ: τὸ Οὐ]! ἴο Βοραγαῖς ἤζοταῃ 
ΠΟ 88. ΒΟῸῚ 88 ἴπ686 ὈδρΊη ἴο ἰηααῖτο δον 1ΠΕῚΤ 
ἀδβοοηῖ, Τοργεβθηῖδ 16 δαιὴθ που τὴ Ἐς 41 
ξατῦ. Τὸ ἴδ᾽ 8 4065} 008, πονγονοῦ, ἴῃ ποθ ἥο- 
τΙΟΠ5, 86 ποῖ ρῃϊ ν᾿ ἢ ΓΓοβοηϑῦϊο ἱπίοηῖ. ΤΉΘΥ 
ΠΟνΟΠΠΟἾο88 ἀγῖνα 106 ἸηΔῃ ΔΌΎΔΥ (οἵ, ΤΥ ποτὶ: 
δεν ϑελισαη, μ. 321, οἴς.). 

νήδηϊ οὗ οοηῆάοηοο δηὰ πδιίΐοηαὶ [Ὁ ]Ποννβὲρ 5 ἀο 
ποῖ Ῥογπιϊδ ΘΑΠΊ8Οη 0 ψμίνο ([ἢ6 ἵγιι6 ΔΗΒΉΓΟΥ ἴὼ 
δὰ, Βυῖ { τλ680 Ὀ6 τἩδηϊΐπο, ΠΟ Δ Ὠδ 
σοηθογῖ ἱΓ ΠΟΥ, ονΘἢ ᾿οανίι Γ ααοβιοῃβ Οὐ 
οἵ νἱόν ῖ ΓΠμαὶ 1[Π18 ἰ5. ποῖ ἰπὶ τοῖο, 15. Ὀυϊ ἴου 
Ἰαΐη ; ὑπῖ ἴπΠ6 σχρδηδίίοη οἱ ἰζ 18 πῃρ]οαβίῃςς. 
ΔΏΙΒΟΙ, π᾿ κὶβ ΚΟ, 8.1.8] ΒροΥῖβ, ἰδ Υ8 ὯῸ0 οἸαἰπη8 ἴὸ 

ΠΊΟΓΔΙ ΠΥ, ἀπὰ {πὸ Πογοΐβιω, ἰῃ ὙἩ 8161 Ὠ6 ἴδ6}8 ἢϊ2}.- 
861 φρο γα, δίθθῦϑ ὑποσ τ[ἢ6 ρῥ]δαβίπρ 96 πε δον: 
οὗ τῇδ ρ'ίδν. Ηὸ σου]ὰ οοπἄηυο ἴο ἀϊνετὶ ἰτη θοῇ, 
ἀπά τῃογοίογα ρτγοίογβ ποῖ τὸ 16] {π6 τγιῃ. [ἢ τὰθ 
“βανθη ςογβ,᾽᾿ πονγανοῦ, Π6 ΑΙγεδὰν Εἰ πη δὲ τὸ 
“βονθ ΙοἊκϑ᾽ οὗ ἢἰ8 οδα. Ηογο 15 [86 γόστῃ οὔ 
ἢ18 []}. Ηδ 5800 Κ8 1ἴὸ ααϊοὶ 1) 6} 118} ὉΥ βοπιὸ βοτὶ 
οἵ δηῆβίοσ. ὅϑὅδυθῃ σου 8 οὗ 2Π1ΠῚ4] το πάο8, ποξ 
γαῖ διτοίοπῃοὰ (οἴ. βδ'δαϊβοιϊζ, Αγοῤδοίοσία, ἱ. 141, 
Ὠοῖθ 8), δὲ ὑπάοιυ ον βυδὲοϊοπι ἴοὸ ΤΕΒΟΥ ἃ 
ΒΊΤΟΩΣ Ιηλῃ ἱποαραθϑία οἵ ἀοίοηαϊηρν ἰπηδο}, [ς 
88 8 ἈΠΒΎΘΓ Μ ΠΟ, [2 6118} χασ ΤΟΔΘΟΏΔΟΪΥ 
Ὀ6]ονθ, ἡν ἢ}16 ΤῸΓ ἰμβ6 1] 10 οοηταϊηοαὰ πὸ ἀδῆρου; 
ἴὉΥ ψ;ὯΟ Ὑ}} μυῖ τὴ6 οογάβ οπ πὶ, ἐχοορῖ ὈΥ 8 
ΟΥ̓́Τ. ΡΟΓΙἰβϑίοη 1 ἔνϑῃ ἡ Ώθη δὲ δ βῃ δβοηυδηϊ τίσὶς 
6] )ὴ μὰ [86 σογὰβ ἴῃ τοδαϊηθ88, πὰ οοαχοὰ Πῖτα 
ἴο Ιου ἰοῦ ἴοὸ Ὀἱπά Πίτα τ ἱτἢ το, ἢς οου]ὰ 5811} 
Θοηβοηΐ ἴο ὃὉ6 ρῥϑδββῖίνο. δὰ τη6 ἢ} 150π08 δοὸ- 
[ΔΙ διἰϊδοκοὰ ἢΐπι, 10 που]Ἱὰ θα πᾶν αθογθα 
πὶ 8 ἀοϑίγη Ὁ] 6 ΟΡΡΟΓΓΠΠΙΥ ἴῸΓ δῇ δογοὶς ἴνας. 
Βυι ἴπὸ ῬὨΠ δ] η65 το οατοῆι, πὰ ΚΘΟΡ δὲ ἃ ἀϊ᾽- 
ἰδῆς πη1}} {ΠΟῪ 866 ον ἴΠ6 1714] νν}}} πὰ. μοι 
Π 6} 14}ῖ τα 868 ἴῃ6 οΥῪ οὗὨ ἢ} Βε1π65, δ πιθοῦ τε 5 
[86 σοτβ ἈβυΠἀοΓ 848 50 την ΤΠ γοδ8 οὗ ἴον. Ηθ 
ϑνα ἃ γῥγοοῦ οἵ [ιἷ6 βίγοησία, Ὀὰϊ ψαϊποὰ ὯῸ νἱὸ- 
ΤΟΙ. 
Ββονόνοῦ, ὙΏΟ τορδτὰβ ΠΟΥ δὲ ἃ σῆϊ, γ0}}8] ποέβδα οὗ 
Βδιηδοῦ Ἐ Οἴτῃ ἰσῖ06.,᾽") πιο ἃ δυρροδίίου ἩΟΤΙΏΥ οὗ οοπαϊᾶ- 
ογδίίοη οἱ ἐδ οὐδοῦ αἰῶάθ. “" ἨδθΏοΘ,᾽" 86 86Δγ8 (ὩΔιηοῖγ, δ 
Ὀεΐος δὴ [Ἂσϑοϊ 66), ““ κἢο ῥχοίδωροιί ἰονο Ὁ βαυσρδοῦ, πϑα 
δ) βαϊὰ, “Τὸ ῬΒϊἰδηοδ ̓  (πιΐμθ Θθπιΐθα 86 'ψὸ}} δ πἰπο) 
ἴδῖο ὕροῦ ἔδοο, δωιηθοῦ., Ηρ Μὲδ4 ἰὴ6 πιοτὸ εὐδὶὶν σδοχὶ 
ἴῃ (06 δδιο ὈδΟοΔΌδΟ 6 οοΟἸἹ ἃ ποὺ ἰυμασίοο ἰδὲ ἃ ΤΟΣΔΩΣΙ 
οὔ Ἰδιδοὶ νου] Ὀθίγαν Ὠἰπλ.᾽" -- ΤῈ.) 
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Τμδι  ἘἸΘ. τΠ6 ῥγηςρ]6 οὐὗἁἨ δνἢ] ἤοτὸ διίειαρίθ ᾽ κοοοηῃᾷ {{π|6 ἀορατγί, ἀἰδαρροϊπιοα δη βἰοογ. ΤῊΘ 
ΜΡΜΙΟΣΕ εἰιῈ ἤότο, ϑεδπαϊπανίδη ΤΟΥ ΒΟΪΟΡΎ, ἴπη [Π6] ἐοτὰν 8} τοπι δὶδ ΔΙΠῚΒ ΠΚὸ (ἢγοβϑ. [1 ΔΒ [Ὁ 

ἀδ, γοργοβοπῖδ ἱπνογβεῖν. ὙΤΠΘ “Αρβοϑ᾿ (ἀοπηιὶ-! πὰ θὰ: 8. Ρ᾽δδδδηϊξ ῥδϑίϊτηθ {ππ8 τὸ γίν 6} 18} 
ξοὰβ) ἀγὸ δἴγαϊ οὔ τμ6 “" ἡ ο1᾽ (18π6 τερτεδεπίατῖνε [ὁπ τπογὸ ῥγοοῦ οὗ 18 βίτεηρίτη, πορίπρ ῬΟΙΒΒΡ5 ἴο 
οὗ ον1})}. ΤΟΥ ρεγβυδὰο ἢἷπὶ [0 8]|1ονν Ὠἰπιβϑὶ ἢ τὸ [ἀθο Γ ἤΟΓ ἔτοτη ἔστι 6 Γ ἀποβιοπίηρ. [Ε{ἢἢ αἰ ὰ Ὀα]ΐονο 
δο Ὀουπά, ἴῃ ΟΥΔΟΓ ἴὸ Βῃουν Πΐβ βίσοηρτηῃ. Ηθ ἴθαγπ] (Πΐ8, ἰξ οομ]ἀ ΟἿ] 6 ᾿π σοπϑθῃθαποα οὗ δ8 πιδρ- 
ΔΡΌΠΟΘΥ Οἷα οἰναΐη δήθ ὅποι μοῦ, ἈΠ11} ἢ6 16 Ὀουπὰ | εἰἤοοης οομἤάοποο, το ἰπ 116 σΟΠΒΟΪ ΟΒΏΘΒΒ Ο 
ΕΥ̓͂ Π)Ι68Π8 οὗ ἃ Βἰπρταν οΟΥ, ὙΠ086 δυταθυ ς8] 1 5᾽ΤΘημτῇ νογροὰ τοναγὰ ποθ. Βαϊ ΔΙ ΙΓΟΒ 
δ6Ώ86 ΤΒΚ68 ἰΐ [Π|6 βῆ Πη0 848 ἴπδὶ ὉΠΘΓ νι ἰσ ἢ ὅ8πι-  ᾿{κὸ 1201} 888 ἀο ἢοῖ ΤΈΪΩΧ : ἀυδυῖοθ δηὰ υοχδίήοη 
ΒΟ δΌΘΓΌΣΙΙΣ : [00 11 ἰ8 ἴῃ6 οοτγάὰ οἵ ϑεπ δια] ἶτν. -- 6| υσρὸ τε ο, ἴπ ἴδ ΟἹ ἀ-ΕὙΘης ἢ τοϊηλπος οὔ 
ἷπ ἃ ἀϊειοτιοὰ ἴοττῃ οὔ οἷν Ὠδγγαιῖνο τὸ εἰσ ἢ τὸ ἢν ὰ [Μοτ πη. τηδὲ νγῖδο τη δβαγ8 [πδ΄ 800 ἢ ἩΟΙΏΘΠ ΒΓΟ, 
ἰὼ τη6 Θ)δνὶς βίουυ οὗ ἴῃ βίτοηρ δοὴ, ὙΠῸ τη] “" λαμιθφοπδ αὶ ργεηᾶγε μοϊβδοπβ δὴ τίυϊδγο, γείλβ ἃ 
1)6 τορθ ἴῃ ρμίθεθα, Ὀὰὶ βιοσππιὺθ ὑπάοσγ τπὸ 1Π1ῃ] ργοπάγα ἰδ οἰδεαμία α ἴα μίμέε, ταδοιοτβ ἰγταπολαν εἴ 
δἰπο, ὙΞὮΙΟ συ18 ἰηἴο ᾿γ5 Βοβῆ. αὔἔάϊες." 

γοῖβ. 10-12. ΙΓ Υ Ὀϊπμᾶ τὴ ΣῈ ον τοροα] ὟοΓ5. 13, 14. 17 ἴδου γοανθδὲ [06 δούϑῃ Ἰοοα 
ψῖῶχ ὙΒΙΟΒ ὯΟ Ὑγοσὶς γγ8ὲ8 ΟΥῸΣ ἄοθ. ὅδδῃηδοι 8] ΟὗὁὨ ΤΩΥ̓͂ οδὰ ἱπίο [89 0. ΗΘ 811}}} οοῃόοθα]α [9 
ςοπιετηρὶ οἵ 6 ῬἢΣΠ μη68 6 80 ψτεϑῖ, τ1π6ὴ ἢ] ἔπι ; νὰ 4150 ΟΠ 6 ΠΊΟΓΘ γ͵6]45 8 βῖιορΡ. [6 υῃ- 
ἄοεβ ποῖ ὄὐθὴ ὈθΟΟΠῚ6 ΒΏΡΤΥ ὙΠῸ 1) 6} ]8ἢ, ψν Βο56] γα ἢ ΦΟΙΒΙΆΠΙΕΥ ἀπ! πίϑῃο8, [ἢ6 ἀδηροῦ ΘΟΠΕΙΔΠΕΙΥ͂ 
ῬΕΠανίου πουογιμεῖθθβ οουὰ ποῖ πὲ ΔΡΡΟΔΓ δβι18- ἱποσθδβοβ, Ηθδ {ΠηΚ8 ΠῸ ἸΟΠΡῈΓ οὗἩἨ δέϊιδὶ σοραβ ; 
ἰεῖοι!5 ἴο ἢΐπι. Απά δὴἠε Κηοννβ ΠΟΙ Ῥυνῦ ΟνοΓῚ] ἢ ΕΡΘΆΚΒ ἰγοϑν οὗἩἨ 186 Ἰοςκ οὗ δὶ8 μβοδὰ. Ἐοτυ- 
πὶ 80 ὍΙ1, {παἴ, αἴἴοσ [6 δῃοίθηϊ ΤΏΔΠΠΘΥ Οὗ ππργὶν, 6 ΠΙπιρὰ δἱ το πὰ, τπάογ ἴπ6 ἥσπτο οἵ τπὰῖ 

ἙΟΙΏΘΠ, 806 566 Κ8 ἴ0 Ἔβοδᾶρο ἴῃ τεργοδοίνθθ  Β ἢν] ἢ 186. υπιουοποὰ οὗ ἰαῦοτ, θὰ παπιοὰ οοτα 5 ; 
ἴα τηῖρῦ Ὀ6 Ἔχροοίοα ἴο τηδῖζο ἀρδιηϑῖ ποτ, ὃν 8η-} πον ἢς ΠΆΠῚ6Β Π8 ΠΑΙ͂Σ, Ὀΐπι ἀο68 ποῖ γοῦ Βρθδκ οὗ - 
τἰσ! ματι τπθῖπὶ νὰ ΠΟΥ ον δργαϊηβὲ πἷπι. ΑἸ 115. ππτοιο Βοα οοΟπδοογατίοη. δ ΟΥΡΆΠΙΟΑΠΥ ἀοιϑ 
ἴ8ᾶῪ νυ τ 41} τῃ6 ὈΓΆΖΟη ΟΠΤΟΠΙΊΟΓΥ σἰΠαγαςίογι στὶς [ ἢ18. ΟὟ ΠΟΌΪΘ πϑίιγο Ῥγὸδ8 ἘΠῚ ΟΠ νγΓΪ ἱπο [πὸ 
οὔ ποΐζθῃ ὙγΠ086 ΟΠΑΓΙΏΘΒ ΔΙῸ ῥὑτοδῖ δηδ νυ Ποϑο ΒΏΔΓΙΟΘ δαῖ [0Γ πὶ ΟΥ̓ ἴΠ6 ΓΟΡΤΟΔΟΪΟΒ πὰ ἴΘΆΓΕ οὗ 
᾿σδγιβ δτὸ ὑ8. “1 αν Αρδιῃδ,, ἴδ ἰβ8. βαϊἃ ἱπ τῆ] ἴΠ6 τγαϊοτοθα. Α8 βοοῇ 88 πὸ ἀσιογίποα οἰι Ποῦ τὸ 
ΔΡΟΟΓΥΡαΙ Εβάγαβ (1. οἷ. ἴν. 29 1}, “ τακίηρ τΠπ|᾿6} 16}} τὴ6 τγατῇ, ΟΥ ποῖ ἴο 16}} ἰζ, ἢ6 τιυδὲ Ὀτοαὶς ἢ 
στόνγπ ἔγοτῃ τς Κη Ποβά, δηὰ βιγ κίπς ἔπη. 1] τὴ6 τρα οτουϑ τοι ρίοτ, δὰ ρμαγὶ ἔγοπι ποΓ ; δηὰ ἱγ 
56 δι 8 προ ἢϊπ), ἢ6 ἰδυρῇ5; ἢ 586 ἰ8 ΔΠΡΤΥ 6 ἀοοβ ποῖ ἀἄο {πῃί8, ἴὰ 18 Ὀγδοῖβο Υ ἢ18 ΟΥ̓ ΠΆΤΥ, 
δῖ Βἴτῃη, 6 Πμτίογβ Πογ, {παν Β16 ΤἸΏΔΥῪ Ὀ6 Γοσοης 6 ΠΟΡ]6 πηριι}86 τονναγὰ {τ ἢ, ΠΟ ἢ δυο ἐπ ͵6δὲ πὰ 
ἴο πῖπὶ.᾿ 66, τ ἢ τροϑβοη ἴῃ ἢογ Ποαγῖ, ἀαγοδ] ἰη 1Π6 ἴβοθ οὗ ἰΓοβϑ0} 6 σδῃποὶ ἀθηγ, ἴδδὲ ἀγῖνοβ 
ἴὸ ἴὰχ ϑδ'διηβοη Ὑ11|| 04]8ο οοὰ, Βυϊ 5[|6 τι868 8 Εἷπη οἢ το ἀδδβεγιςιοη. 
[εἰστιοαὰ ροπ οἱ εἴνοποθβ δπὰ ΠΟΥ σγοσοά!α ἰθαῖβ ἴο)] Ἐχροκίίοτα Πηὰ 1ἴῃ 6 ΔΠβΤΟΥ οὗ ϑδιηβοη ὙοτῪ ἀΒ- 
ΤΈΠΟΝ ΠΟΙ δι 018 ἴ0 χαΐῃ 8. βούγοῦ δηᾶ Β6Γ γα -  ΘὩ]Ὸ ἴὸ Ὀ6 παηἀογειοοά, Ὀὰς πορα]  βϑῖγ. 6] δὴ πδά 
ναγὰ, 561} ἢ6 ἀοθβ ποῖ 16}} ἤὼγ το τυ τῆ ; Ὀπι} ἢ ΠΟΥ ΒρΡασίοηΣ 8 οΔΥΟΓ 8 Ἰοοτῃ, δὲ Ὑ ἰς ἢ 508 
τοῦ Βῆθ Σλϊ65 8ὴ δάνδῃος ἴον αγβ ΠῈΓ οἰ. [| νοτκοὰ. [10 νγ8ὰ8 ἀοιι θυ] 688 οὗἨ τ[Π6 ὈΡΥσδΣ, ῥγὶπι- 
οουὐὰ ποῖ 6 Οἴογν βο. ΕῸΓ δἰβοιρῇ ϑατηβοπ᾿ ] ἰἶνα ἴογη. [Ὁ 18. ῥγοῦ Ὁ]6 (Π8ῖ 16 16 ἢ Π108] ἴοΥΤΩ 8 
Ετοδι 658 ΟἿΪΣ 6518, ἰῦ 8 Πανογ ἢ 61.885 ἴτας τμας Ὠἰθ] σοπηθοῖθα νεῖτἢ τ 6 Ὑγοδυ τ᾿ 8 τὶ ἰη Εμνρίὶ 6 γ 4]ξ0 
φοά κα δβίγοη ἢ ττᾶϑ ποῖ ρίνοπ ἰοῦ βροσ. ΤΠα] Ργδνα]επὶ οἡ ἴπ0 ῬΠωηϊεΐδη σοδδῖ. οανΐηρ πο- 
ἰαυα }} γθοοῖνεὰ στορτόϑοῖ ἐπαὺ Β6 μαὰ τοϊὰ μον] ἸΏΕ ἢ αν αἰβδὸ Ὀθθη ἰουπὰ ἀορίοιοὰ οα Ἐξγρύίδῃ 

ἀπίῃ ΝΙοὴ μὸν ἀετσαπά ρτοίζποα, ϑαίαῃ αἴτοιαν, τ μαπηρηίθ, Ὑμὸ ποτὰ ΓΒΕ εἰρτιῖδεθ εἶιο τοῦ 
ἀταν αὶ Ηἰς αὐτὸν πὲ ἘΠ ΟΝ τεἰώδεες Ἐστάνπον πε] θὰ ἴΠ6 Ἰοοι. Ηοδυο μα (οἴ. ΒΟ ] αδποτ, 7.λε8. 11]. 

[6118 Βοῦ ταῦ ἢ6 σαῇ ὃὉ6 ὕοπηά Ὀγ πον σον 8 “ ψ τἢ 529) μιῈ5 ̓  περ μέσαεν ΝΜ τ ΝΡ ΉΚΕΙΠΕ τ 
Ὑὑγῃϊςῖ πὸ νσροτκ 48. ὕδθπ ἀοη6,7 τπ6 δα ἀοα απ] ἢ- ἐὐροὰ : νρβφδο  μδει ὑρίν ᾿ ΕἼΞΗ ἩΝὰ ὴ ΤῊΝ ΡΝ 
οδίίοη ἰβ ποῖ δπ ἘΠΊΡῚΥ πη τπποδηΐπρίοθβ οπ6. Ης 8 16 {ΕἸ πιθδῃ ΤΡ. ΘΈΛΕΤΕ ΜΙ ΈΘΟΚΤΟΥ. ΠΟΒΕ 
ὙΔ5 αἰτοδαν ὁποα δουπά Ὑἱτἢ “ποὺ οοτγὰβ᾽" (εἢ.} [6 Υ υνογὰ ἰβ πιδηι ον ΠΩ Θ, δπὰ τὰ6 βαπὶο ΔΒ 
χΥ. 13), δυά καὶ Ὠἰπιβ6}} ἔγοθ. Βυῖ τμο οοτὰϑ ΚΠ} μεσάντων, ν᾽ Ὠΐοἢ ΟἹ [86 ΤυΧΧ. Κηον,, ἀπά ἰ8 οογ- 
ὙΠ ἢ πῸ ΜΌΓΚ [ὰ5 γοῦ ὕθθὴ ἀοῃθ,᾽ 8ΓῸ 8ῃ ἰπηδρα] ταἰ ἢ] ποῖ Οστοοκ, δἰτπουρ ἀντίον ΘΟ ῸΥΒ Εἰβο Πδτο. 
ΟΥ̓ Ηἷθ βγεῖ ; τῃ6 Παὶγ οὗ πὶβ οδαὰ αἷθὸ 18. ἢ ἢ- ΤῊ Ταγχύτη τορυοβεπίβ ἱξ ὉΥ ΝΩΙΨῈ, ΤΕ 
ΡῬτοίδηρα --- ΠῸ ΓΆΖΟΥ [88 ΘΥΘΓ ἰουοΠοὰ 1. διγοηρίῃ)} “Ὁ : ᾿ 
δηἀ ςοπβεοογϑίοη γα ἐπαγαοϊογίβις οὐ ἴῃ τϊηρ 8 ἘΡΡΒΕΥ ἀεγίνεά ἤγοπὶ 186 βαᾶπηθ ἴθο ποδὶ Ἔχ ργεβ- 

δἷοπ, 6118} 15 ἴο ν οτκ ἴΠ6 ΠΔΪΤ οὗ ϑδηλβος, πῃ γεῖ ὙΠΟΡΠΗΙΙΠΕ ΕΣ ΌΥ ἐν ΤΠ ΑΠα ἀςΠΙεπιεῃ ΡΙδοοθ δὐπηβεὶ πρᾶσ 1ῃ6 Ἰοοπι, ἱπίο ΠΟΙ ΜΘ 88 
ἘΠ ΠΟΘπΤὶ ΞῊ τὴ ἐῤῦς : 6 οἵ 18 ὁ νϑῃϊεϊθ, ὁπ ὙΠ ΙΟἢ τη ἀὐκκ οὐἩ ἀοάὰ 15 ποο. ΤῊΪ οου]ὰ οπὶγ Ὀ6 ἀοπθ ΠῸπ δῦονο. Ηδ- 

ἰγαδηδροσίοὶ τηῦδὲ ὕὉ6 ἀγαννῃ ΟΥ̓ ΔΠΪΠ181]58 ΠονΟΡ δ6- ἐν : Ν : 
ἴοτο νοκοὰ, δπὰ τηιϑὲ ἰτβοῖ Ὁ ὕὈΘ πον. ΤῈ ΡὨἢ]16.} τοάοῖτιδ μ 835) ἱπίογπιβ δ, ἴμδι τ1πΠὺ Εργριίδῃβ, 

; ἘΠ} Ϊκ6 ΟΥΠΟΣ ΠδιΟΠΒ, ἰπϑοσιοὰ 1806 ποοῖ, ποὲ ἴγοπὶ [πα ΕἸ ποῦ (1 ὅ6π). νἱ. 7) Κπονν 18; ἴῃ Ἰὰνν οὗ ᾿ 
ἴδγδοὶ αἰδοὸ τϑοορηῖζεα τ[Π6 ῥυϊποίρίο, ἰῃ 118. τοχαΐτο- ἜΣ ΡΝ ἀγά, ": ἜΘΠῚ αὐροε ἀρλμρδξύλν ἀπο 

ἐδδς 1Π6 τοὰ δοὶ ἔ νυ πεδεῖ 8 ἰοοκβ νογο ἰοῃρ ὁποιιρὶ ἴο ἔοττη ἃ οἱοβα δῃ 
ρρανο τδιρώε ὲ ΚΕ Ὁ ΡΟΓ ΠΟ ΟΠκΕΙΝΙ ἐς Ῥοσγίδοι Μοῦ ; [ὉΓ ἴξ 15 δ ἀρὰ ἐπδῖ δὲ)δ α͵80 βίγηιο Κ ἰὴ ΟὯ6 τροη ποῖ τ ὩΘΥΟΓ σἀπιο 1 (Ναη. χίχ. 3). 
Αναης ἰπιβοί οὗὨ τῇ 8. Ὀοϊ οἴ, ϑϑπηβοη δροδκα οὗ [ τὴ0 ἼΣΩΝ, τη6 θαϊῖοπ, ἱπ ογάοσ τὸ βῆονν πα ἐξ νγϑβ 
“ΠΟῪ ΟΟΥΪβ, ἩΠΙΘΏ πᾶν ΠΟΥΟΥ ἀΟΠ6 δογυίςοθ,"" ἰη " 
οὐἶοῦ ὉΥ 1}}15 βιιρροβίίοι ΟΥὦὨ δΒροςῖ8] βίγοπρτ ἴῃ 
16 πὴ, ἴο Τπλκα ἰδ ΒΉΒΙΨΘΓ τής Γὰ στρα], ν ἢ1]6 ἱ 
δὲ [16 5δι6 (πὸ ψῖνοθ 8, τοβοοϊίοη οὔ [86 γα 
Ὑἰτ τερασγὰ τ0 Εἰ πιοο  , 

Βυῖὶ τη6 τΓδδδοη 068 ποῖ γοὶ βιςοοοά, Τὴὸ 
ῬὨΠβιΐηα ΒΡΥ, ψῃ0Ὸὺ 16 ὑγοδοπὶ ὃαϊ οοπορδὶοά 

(ἸἼΠΞ, ἴπ τπ6 ἴπποῦ ραυτπιοπι), ταδὶ ἴῸσ [86 

8 Τορυ δ ρΐθοο οὗ ποανίηρ. ἽΠ 1β στ μαῖ ἩΤΏΟΓ 
ς8118. [Π6 κερκίς, .«ΒιΔῆ, δα τ ν ] θη ἴὸ Οὐ “ Ὀδεοη."" 
ΤΠὸ Οτθοκ κερκίς, 150, πιθδ 8 8. Ρΐπ, παὶ], }υ5ῖ 85 

[6 Ἡδεῦτονγ ὙΠ ἀοο8 οἰβονθετο. ατίηρ [89 
πους, ϑαπιβοη ᾿δα (Ἀ]]6Π 8516. ρ. Ηδα ἢ Ὀδοη 
ὈΠΔΌΪ6 ἴο οχίγίοβία ἢἷβ Παὶτ, μα νου] δὲ Ἰοθβδὲ δυο 
θεθπ υὑηΐτθο ἴῃ ᾿ηΐδ Τῃηονεπιοηῖβ. Βυΐ δὲ 106 ΟΥῪ 
“ἢ ] ΒΕ πο8 1 ἢ6 ἀνά κοθ. Ἦδ ρῖνεβ 956 ὝΤΘΏΟΘΙ,, 
ἈΠα τὴ6 τοῦ ἸοΑΓΒ, τὴ Ὀδίίοη βῃυοῖδ οὐΐ, ἀηὰ τ0 

ΒΟΥΘῚ ἸΟΟΚ85 δῖῸ ἴτο. ὙΒΟΥ 819 οδἹ]οᾶ ΓΕ ΓΌ, 

1 Μοάϊεναϊ μυρογε το τορσούῦοοα ἐδ 18 Α]Ίκο. ΟἹοὶῃθ διὸ 
τοσυϊτοά [ὉΓΣ δ᾽οξοι δια μυγμοεοθ ἩΒΙ ἢ ᾶγοὸ Ὀόθη δηϊδῃηοί 
ὮΥ “ υυπάοᾶ!ο Ροτδοιι8."" 
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ἃ ουγὰ ἔοαπά ΟὨΪΥ ποτα. 11 οοπιθβ ἔροτα Ἦ 2 
ποῖ, πονγονοσ, ΠΌπ δι τ᾿ πὶ ἢ τηθδΠ8 “το σἴδηρο, 
θαι ἔγοπι τῃ6 οααΐνα!οηιϊ οἵ πλέκω, νυ ἢ τ ῖ ἢ, σοη- 
ϑοπδηϊ Οἰαπροβ δοῖπις ἈΚ ἰητο δοοουῃῖ, ἰΐ ἷν 

πἰομἰςα] (ΡΠ -- 9 -- 59 τ πλέκω)η. ΤῈΘ 
πλόκαμοι, ἰοσῖα, ἀ΄ῖῸ βονοη. ἰη δοοογάδῃοο ψ 1 [86 
βϑογοά παϊηῦοῦ οὗ ρογίοοτοη πα Θοπβοσγαίίοπ, [}6- 
118} ἤπ5. Βογβο  ἀοσοίνοα ἰ0γ τπὸ τη ϊτὰ τἰιπο. ΤῊ6 
ῬμΠίΝ 66. θοοοπηθ ἐπηρματίοπς δὰ ἀυυίυυθ. Νὸ 
τηοητίοη 18 πεῖς τὴν τὰϊτὰ τἰπὸ οὗ ἃ ΞΡΥ, δι πρ 
ἀπο ἰδϑῖια οὗὨ τ86 {π|4]. Ἐνοη τμ6 βοιοῃά τἰπηο, 1 ἷπ 
ποῖ βῖδιρα, δ8 δ τς ἤτβι δτιοπιρῖ, τηαῖ τὰ. ῬΠΪΠ18- 
εἰπο8 Ὀτουρὶν ποῦ {π6 οογά8. ΤΠὰ ψοϊηδη 8668 ΠΟΥ- 
8610 ἀοίγαπά θα οὗἩἨ ΘΓ ἰαγρα μαΐπ8, πὰ τυγηθα ἱπῖο 
ἃ ἰδυρηπρ-ϑῖοςκ Ὀοδι4ι8, ὅΠα τηργοίυγο ὈΓΠΠΡΒ 
δυο την τὸ ὈΘΑΓ [0 ΤΟνΟΓΟΟΙη6 ἢ ἴθῸ. 86 
ΘΙ ΡΙΟΥ̓Β 4}}] ΠΟΥ αγίβ ἴὸ τΤοστιποηῖ πη. Ηὸ ἀο068 ποῖ 
Ἰονθ Ποὺ --- αβ πὸ ᾿ιϑϑυῖ [ὉΓ ἨΟΥ - 18. ἀδςεῖνοῦ 
ΠΟΙ: δον ἴα τπὺ σϑιιδ Οἡ ὙΠΟ ΘΓ ἴραγβὸ πὰ 
ἘΠῚ ΔΙῸ ρα. [Ιῃ ροΐπι οὗ δος, τῇς τῆγοθ- 
Ὁ] τοργόδοῇ 15. ἃ τὨγοοίυϊὰ ἱπ)ασῖῖςο. 6 (ΓΘ 
ΔΏΒΥΟΥΒ 6 Πα σἴνοῃ, ἸοοΚοα δὲ σαγϑί }Ἐ}γ, ἰΌΓΠῚ Ἀ8 
ἰς ῸΓΟ δὴ οηΐμιηδ, ἰπ ὑοῦ τπὰ ἀττἢ ᾿1ὁ5. οοπ- 
ςοδ]θα : ἱῃ τἰἰὸ ἤιβῖ, [Π6 ““ϑύνϑῃ :᾿ ἱπ 186 δοοοῃὰ, 
16 ““σοπδρογβιίοη :᾿ ἰπ τα τηϊγάὰ, τπὺ “Ἰοςκβ.᾽ 
Ἠο ἰδβ γθδ! γ ἴοῸ μυοαὶ ἴο 118; δῃηὰ τῃογοίοτο ἢς [5 
ἃ νἱοῖ. Ηδὰ πὸ ΟἿΪΥ ᾿ἰοὰ τἘΒογουΪΥ, ᾿ἰ6α οησα 
ἴθογο, ἴθ πεδὰ ὑὈθέοη ἥτο. ΤῸ Ρ]ἰ8ι1 65 νου ἃ 
ποῖ πᾶν γοτυγποᾶ ; 1). 118 σοι] ] ἢ πᾶν σραβοά. 
Βυῖ δαμικοηκ Πἰδίογυ ἰ8 8 ἥπίβῃοα ἱγαροὰν. Ης 
[4118 ὉΥ σθλβοι οὗ ἢἷ5. σγοδίποβα, νγ οἷν αἰ 46 γ8. ἢϊπὶ 
ἴτοπι ἀνοίϊαϊις τῆς τγιβῖ οὐ τῃ 6. βογρθηῦ ἩΒΟΠΣ ἢ6 
[88 οποδ βιονο ἰ τὺ Ἀρργολοῖ ἢἷ8. Π66]. 

ϑϑιηβοι 8. ΡΠ Δ Ὁ] ποθ. ὯΔ 5. Ἰηθ 0 ὙΠ 50 Β]ς ΙΟΠΕῪ 
ἔγνοϊουβ δρρτγοϊιοπβίοη. ““διγοηρ ϑόϑδιμϑομ," 88 γ8 
᾿ϊουββοδα ἰ ξυμ, οὐ. 1782, 1}. Ρ. 200), ““τνᾶβ8 ποῖ 
80 ΒιιῸην ἃ. 1)6}114}}. ἢ 8 18 οὐτυπόοι 8. [Ιζ 588 
Ὀῤσλιδθ ἢ6 ἯὯΒ 80 Βίγοῃ" δηά 1)6} 8} 80 ψγοδῖι, 
τπᾶῦὺ πο [0], Ηδ βιειιπθ]οι ον ῦ δ Ορροῃθηῖ 0 
ψ5 ἴ00 [1{π|6 ἴὸ οοπιοπὰ ψῖῖῃ. ἢουθέθαι ΠΟΠι- 
Ρᾶγο9. πίη ἢ} Ηοτοι δ. ἴῃ [ἴ8. τοϊατοπ8 ἴο Οπι- 
ΡΠπα]6. "118 41]380 ἰδ ἱποούτοοῖ. δὲ τὰγτ ἰδ 
ποτη πος θὰ ἃ γΓοριθιοηθίοη οὗ [πὸ βυπ, ὙΠῸ ἃ5 
Πότο ἀυβοοπεῖβ ἱπῖο τὸ Δ οὗ ταροϑθ. [11 89 πὸ 
ἀγαπιπἰςο- ἢ 5τουῖ 4) ἱητογοθῖ. Οὐ ρ ἢ 4]6 ΠΊΔΚΟ8 ΠΟ 
ἀοιαπα οὗ δηντμΐπσ ἢ Πἰσἢ [86 ΡΓΟΒΡΟΤΥ 
δπὰ ἐτδοάοπι οὗ ἃ παίίοη ἃγὰ οοπποοίθρα. ΝοΥ ἰδ 1 
ἸοτΘ σογοοῦ ἴῸ ΙΟΟΚ ὉΓ ὡπαορίεθ ἀπιοηρ ἴῃ 6 
1258 ν] οἷν, ἐπ ἰγρἀτοπ πὰ ροεῖγυ, δγὸ ἱπηροβοὶ 
οἵ ἰονογ- βογοοβ ὈΥ̓͂ {ΠΟ ῚΓ Ππι|ϑύγοθθθϑ. [056 ΔΓΘ ΠΊΘΓΟ 
ἐγῖ41}8 οὗ βίγοη τι, πο τῆογα] οδαγαοῖοσ, ΤΠΘ 
Ἰιϊδίοτίϑη οὗ εἰιὸ [088 βΆνβ, βϑηοΥ ΊΟΆΠ]γ, οὗ Ηυ- 
Δγὴ8 (ἄρᾶς, ὁπ6 οὗ [[Ἰὸ ἰ481 πηοηδτο8 οὗ Ῥογὰ 
(ἀϊοὰ 1525), τῆλι “6 νγὰϑ' ΠΟΥ͂ΘΡ Κηονγη ἴο το 86 
ἃ ΜΟΙΊΔΠ, οἵ ὙΠΑΙΟΥΘΓ ἅμ ΟΥἩ Δορτοο 586 πηρηϊ Ὁ, 
ΔΏΥ ἔΆΝΟΥ [Πδῖ δῃηυ πβκοι οὗἁὨ Ἀπ᾿ (Ῥτεβοοῖς, Ῥεγι, 
ἱ, 839, ποῖ6). ὅδαιηβοῃ Παὰ σοΥα ἢ Υ το πβοὰ Π)6}}- 
14}, δά ὸ ποῖ Ὀθο 50 σγοδὺ ἴῃ ἢΪ5 βίσοηρίῃ, δὸ 
πηΐααθ π᾿ ἢ15 πιδη δια 0Π, 80 οἰ ονατοα ἀὔονθ ἢν 5 
ἴπηθ, 80 {πὸ ὄνθῇ ἴῃ ὀναϑίοη, 80 δϑι ποσὶ ἴῃ βροτσῖί. 
Τῆδ νολΚηθ85 οἵ Ῥογο]08. ΤῸΓ Αϑρϑδίαᾳ, ὄνοῃ 1 ποῖ 
σ«ίτπους ἰπθιθησα οὐ εἴαϊγα οὗ βῖϑῖθ, νγ88 ποῖ ἀγα- 
ΠΛ ΙΙς --- 0 {ΠῸῪ τη πτι}} Υ γα] θἃ ΘΔ 0} ΟἸΒοῦ ; Ὀὰῖ 
αι ϑ0η 8 ἰοσνο 18 Τγαυίς, Ὀοσδιιβ [6 ΡΣ ἴῃ ψῆ ϊς ἢ 
ἴη ἢἴ8 στοαίηθβα Β6 πα υ] 63, Οδ11868 115 ἔθος 0 5114 6 
ου δοοουηῖ οὗ {ϊ. 

1 Σ: ΟὐΟΌΤΒ ΟὨΪΥ ΒοτῸ ; οὗ. ἄλγος, ἀλγύνω. δδηλί]ατ ἰκ 

ἹΣΤΌΝ, Βαρρεν. 
8 Ἰὴ 1ΆπΠ6 Μί|ά 6 Αρϑ6 ἰξ νῶϑ θεϊ!ονοὰ [μδὶ δο ;δὰ δὲπρί- 

βοὰ πἰτπι ὉΥ τηϑατδ οἵ οριμτη. Τιιὶβ νἱον ἱγαπληιεθαά ἰὑ86]7 
σνϑμ ἰηΐο ἴπ6 “' ΟΒβγουΐοσου ηροὶ υδ}}..} ἰὼ ἰδ θη Σ, δεγίρέ. 
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ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 9000Ε8. 

Ὕογβ. 15, 16. Απὰ ἰβ 8οὺ] νχᾶβ νοχοὰ υὔΐόὸ 
τ ἄδαϊῃ. Τῇ ϑαπιβοη σγοπιαίποα, ἢ6 πευβῖ Βασι. 

ΤῊΘ πδίϊοπαὶ ἤοτο οὗ ἰβϑγβοὶ πο σαπηοῖ δὲ 
δἰ 56} ἤτοι ἃ ἢ] δεη6 οδη, πιβὲ ἢ}. [πὰ 
γδίῃ 88 Π6 βου ρἢῦ [ΠγΘ6 {π|6ὸ8 ἢ Ρυ ΒΕΓ ΟἹ ἢ 
ἃ 7651. Τὴδ ἀνδσίοθ δηὰ ΚπάνοσΥ οὗ βυςες πόπιθῖὶ 
ἈΓῸ ποῖ ἴο 6 τ μὰς ἔτοπι ΟΥ̓ ὙΓΠΓῪ τιτθ. 556 
Κπονβ τῃδὶ δἵ ἴδϑῖ πα σβηποὶ {πὰς 18:6 τοῦ ἴοῖα 
Ποῦ. Ῥυρεῖβοὶυ [ιῖ8 ρτοδίηθϑθ δι} [ΒΔΓ Βη 685 6 8.- 
016 ΠΟΥ ἴο ςοπιρδ55 [118 ἀδδιίσγιςίίοηῦ. ἢς, τοιηδίηδ : 
ἀηα 8ὴ68 ἀοδβ ποῖ οδᾶ88 ΠΕΣ οδοτῖδ, ἘΠῚ] δἱ 189: 6 

ἰ8 νγεδτίθὰ οὐὗὁἨ μοῦ οδαϑεί}βϑβ ἰβαζίηρ Οπ π )..ἢ 

56 δοτγοά ἰπι το ἀραιὰ (29) ὝΞΠ).)) τὰ ἔδατα 
Δηα ΤαρΙΌΔΟἢο8., Ηὸ ν ]βηθα ἴὸ πανὸ τοϑί -- 88 ἴο 
Το δίῃ ; ΠΟΙ ννᾶ8 οὔτ, τογοίογο, θὰϊ ἴὸ στατπιῖ 
ΒΟΓ νῖβῃ. ὅϑυοῖ ἰ8 156 ΡΕΠΟΒΟΡΗΥ͂ ΟὗὨ πιϑηΥ Βα 5- 
θα η 458 00 νἱοϊὰ τὸ ᾿νοτλθῃ διηδιτουβ οὗ ταὶ. Τὸ 
θῸ βιτα, ΤΠ ἀτὸ Ποῦ πεῖν 65, Ὀείοτε σοι ἀπά τηριι, 
Ἀπ 106 ἀλπροῦ 8 ποῖ αἰννῆνϑ 50 ρῥτοδῖ 88. Ὦργα. 
δεπιβοῦ, Δ΄ Γμου ἢ ΒΘ τοπιδΐπβ, ὅπᾶὰ5. }ιϊπη6} } δῸ 
Ρ᾽ασιοα, τῆδιὲ ἴῃ ΟΥ̓ΔῸΣ τὸ ααῖϊοῖ 6 Σ αἢ, ἐν γΥ 1] 
656 189 ἐπα πἴογοηιν τὸ ἢἶπι. Ης ἀσξθογπιΐπος ἴο 16] 
ΒῈΓ ἴΠ6 ἔγιαθ τϑββοῃ οὗὨ }ι18 στολῖ βίτσεηστῃ. ΒῺς 
Μ}}} Βα ποῖ ψὶνῇ τὸ ἰοδὲ τπ6 ἴγαϊῃ οὗἨ δῖ 6 1611 
ΠΟΓΈ δπὰ ν1}} Β6 ποὺ {ΠΟΓΟΡΥ 1ο86 18 δβίγεη τ ἔ 
Ης σοποϊίογ ἴδ ἢοῖ. Βιιιῖ 1}}15 Βίτοηρτι νΠϊσἢ ΒΘ 
8 ἴῃ ᾿ξορδγαγ, 1 ἰ8. ποῖ ἢ]8. ΟΥ̓Τὶ βοβδίοῃ ἢ 
6 ἀοὐβ ποῖ χοῆθρος. 10 νγἂβ γσίνοῃ πὶπὶ ἴῸγ 186 

ἔγϑθάοπι οὗ ἰδ ρθορία αραίιβε [8 ΡΒ διῖηθ5. Βας 
6 Μ11 161} ποῦ 116 τγυ τ, οοπὶθ ὙΠδῖ Ττηᾶν, ἴπ ΟΥΔΟΣ 
[0 δᾶνα μύλοῦ. 1)6 1118 84 ἀοιθι} 655 ὑτομιϑοα 
ἰπὶ ποῦ ἴο δῦυδβε ἰιἷδ β8εογεῖ. ἮἨκδ ὑδ]ονὸβ 6 Σ᾽ 
ὈΓΟΙΠ δα, 1 ΟΠΪΥ δῸ οδῃ βιίθῃοθ μοσ. Ηβ νγϑ8 
Ασα τὸ ἀσαῖῃ, δοὸ τπαϊ μἷ8 σουγαρο, [06 ἔγεβδμ6 85 
οὗ μὶ8 πιϊηὰ, ἀπὰ [ἷ8 ῥραϑϑβίοῃ [ὉΓ Υυἱοΐογν στὸ Β6- 
πα ῦ66 --τ δ πἃ 8Δ}} τπεἴ, ΒΘ ΟἠΘ βῖερ οἰ οὗ ποῦ 
Ἰιουβα γουά μαναὰ 8οῖ πῖπὶ ἴγθ ' Αὐϑάποησε ππ- 
[0]. ἢἷ5 διγοηρτῃ: [6 Π|Δ)ῃὲ ἐπ τπὸ ἩΥ̓ΙΠΟ- 4116 ν 
(Δίαελαὶ ϑονοῖ) μὰ ἰδ ἴο βίοορ. ὙΥ̓ΒΘη πὸ ΕἰΠοὰ 
ΠἸοΠ8, 6 ν᾽88 (ἡ οὗ πεαρρίηῃεβα δηὰ το 5 ἢ [ῸΓ [Π : 
ποῦ, ἢ6 ἰ8 ττοδγὶθά ἀητὸ ἀθθῖῃ. [Ι͂ἢ 1ἰτπηδῇ, μἷ5 
ἰδ θοΐγαγβ δῖ, ἀπὰ δῇοταάϑ τι Δῃ ΟρΡρΡοΥΌΠΠ Υ 
[ὋΓ 8ἃ ρἱοσχίουθ υἱοίουῦυ : πον, 86 Ὀεῖγδυϑ Ἀἰπιϑο]ῖ, 
πα ζ4115. 

νον. 17. 171 θ βδνϑιῃ, ὑμθῈ ΣΩΥ͂ ΒΘ Β 
Ψ1 κο ἥγοτω σζωθῶθ ἘΣ Χροπίϊογθ, ἔγοπη τΠ6 ΘΑΥ] θδῖ 
Ἀ1Ὸ5 ἀύνῃ, μᾶνο ΠΟΘ τη 46 πιοητίοη οὗ τῃ6 ατεεκ 
ντὴ οἵ Κίηρ Νίπιιβ οὔ Μοραγδ, ἀπά πᾶνὸ ὄνθη 
τουβγάσα τ ἃ5. 8 ἀἰβῆρσιγοτηθηῖ οὗὁἨ ψμὰϊ ἰ8. βιδιϑα 
πογο. Βιιῖ οἡ ΟἸΟΒΟΥ ἱπβροοῦο οὗὨἨ ἁ [6 δοιιτθϑ 
ΜΠ Πθπς0 ψ͵ΓἯ ἀοτῖνο ον Κπον)οάρο οὗ πὸ Οτοοῖ 
τηνι, ἴ80 ργοδῖου ραῦί οὗὁἨ [16 δηλ ορσΎ ὙΠ ἢ 1 
ϑΘΘΠ8 ἴ0 ΟΥΓ τ οὐ Πατταῖνο (4115 αὐσαν, δηὰ 
εἶθ ἰάθα ἔγοπι νι πίοι ἴδ Βργίη 8 15. Βθθῃ ἴὸ ὈῈ ΥΕΥΥ͂ 
ἀἰϊγοητ. [τ ἰδ πον θογα βιαδιτοὰ (πὲ ΝΞα8 σοῦ]ά 
ἰοβα μἷὶβ. ἀοιπίπίοῃ ἱ ἰδ ΠΔῚΓ 0 γῈ δυο ΟΥ̓; ας 
ΟἾΪγ ταῦ οὐ Πὶκ Κ,ΓΑΑᾺΥ ᾿ιοδλα {Π6ΓῸ Γ͵ΟῪ 8 5'ηρ]6 ρυγ- 
ἮΝ ΠΑΠῚ στ ΠΟ ἢ μι ἔοτία πο ψ͵ὸ8 οοῃηροῖρα 

ΡΟΙΙοά. χν. 2: πορφυρέαν ἐν μέ ἢ κεφαλῇ 
τρίχα; εἴ. Ονὶά, ένα ΝΠ. 8: “" τ ἈΝ ΡΥ βὰ (ον 
πὶ) ΟβίτΟ ἴμεν ἠἤοπογαίοβ πιδαϊο δ υϑτίϊςε οαποβ.᾽᾽}ϑ3 
1 18 ἴτὰθ ταῦ ἢ5 ἀδυρ ἴον Ὀοϊγαγοὰ ἢΐϊ ; Ὀαὶ τμδὲ 
85 ποὶ [εἷ8 Δα]. Νοῖ πα, θὰ Πὶ5 ἀδιρ ΟΥ, γ88 
ὈΠ παρὰ Ὁγ βεπδυλὶ Ἰἰονα ἕου τῆι9 ϑποπΥ. δὸ ῬΓῃ- 
αἶραὶ ἰάρα, τῇς ψοακηοθε οὗ ϑϑηιβοη ὨἱηΊβο ΙΓ, 18 
ὙΠΟ ἀπγοργοβοηϊοά ὙΨΉΥ ΟὨΪῪ 16 ρμυγρία αὶν 

ἤν. Βυμηϑοῖο. 1 πἰαϊῖν. Ἰηδενο. ἢ. 989: “ Θαπι ον. ορὶο 9»ὸ- 
ἑαίως." εἴς. 

8 ΟΥἮ Πγκίηυπ, Καδ. 198 : Ῥμσρμγοιων ετίμποι. ΥἹΓαΊ, Ανὶς, 
γοῦ, 121: ππαάϊία ἐσδαγὶρξς. . .. εἰ γοδεμ8 πιεάϊο ἐμέξεδαξ 
τενίίοε ασὶμίβ. ΤῸΘ “᾿ ροϊάθῃ Παῖτα " οἵὗὁἨ βοῦ γδῦζ ( ζντρν. 4εν 
ψιλοὶ. Ὁ. 144) αὔὸ ἐπογθίοσο ἴὸ ὃθ δοτζοοίοι, 88 δἰ Βοξ- 

τμοδυ “ ρχο οοϊης Ὠδὶν." 



ΓΠΗΑΡΤΕΒ ΧΥ͂Ι. 4-20. ΟΊ 

οὐπίαϊπεὰ 15. Πάμοία πιασπὶ τεσῆϊ, τὸ ἀγὰ ποῖ ἴπ- 
[ὑπμηοὰ. Βαϊ 18 πκιιδὺ ῬΧΟΘΘΔΌΪ ὑθ τ ἐπ υν ὈΥ 
186 δεδιυτηροη οὗ βοὴ οοπποοοη Ἡἱ ἢ [ἢ6 Ρὰτ- 
Ὀἰε Ἰίζις οὐ τὸ ὅθ, ἀπά (6 ναϑὶ Κπον )εάρε τς ἢ 
ἴδδι ἀεἰτνγ γῶ8 δυρροδεὰ ἴο -- ἰλν18 πηακίηρ 
ἰξ αὶ μἱεάρο οὗ νἸβϑάομα σαῖποῦ τΏΔη δίγορτῃ; ἴων 
Νίριδ δὰ π0 Ἠδγςοι]68. ΤῊΪ8 νἱον" 18 σουτουθογδιοα 
Ὁγ ἴμ6 ἀἰθεγοηῖς ἴση σίνοῃ ἴο τ86 ἰάθα 'π ΡΟΡΌΪΔΓ 
,ἰγβαϊοπβ. ΕῸΓ }ι8ῖ 88 ΟΠ τ δ: Δ} Ρογίγα γοὰ [ἢ6 
ἀον!] 8 οὔθ ὙΠῸ δττογχϑῖθβ {Π6Ὸ βΟνΟ δη ἃ ΔρΡοδΓ- 
ΔΓ. ΟΥ̓ ἴθ Ἰἰσαῖ, ἀπ ργθβθι 8. ἰ πη] 861 ἃ8 δῇ 
δΔηρῈ} οὗ Ἰγπῖ, 80 ρορυΐᾶῦ συποορτίοπβ ἤᾶνο ΓΘρ- 
τοδοηῖοα ἰεἰπὶ πὶ ἃ οΟςΚ᾿Β ἰρδι ποῦ, 88 [6 Βυ1η- 
ὈΟΪ οὗ χη, ἀπά ἴσοι ἃ Κίπάγοα ροΐηϊ οὗ νἱθιν, 
δδνρ ἱηνοηῖοα τῆ6 οἤδγηι οὗἁὨ “ ΡΌΪ θη ἀον1} 8- δ ῖΓβ ἢ 
Ὦ διταἰη ἴο πηΐνουβαὶ Κπον ]οᾶρο (οἷ, τὴν δ αϊδεΐθη 
διμάϊεπ, Ρ. 86). [πῃ 4}} {18 τῆε τς 18. ΠῸ γεβοιῃ Ὁ] δηος 
ἴ 6 [6 -ἸΚὸ, ἰδίου 4] ρίσῖαγα ἤογο ἀσινῃ οἵ 
δαθβοηῦ. ὅ:1::}}, 10 σδηηοῖ 6 ἀοηΐρά τῆδι τὰς Β1Ὀ]1- 
68] παΙταῖδνα ἢδ8 ΔΡΡΑΓΟΠΟΥ {πγπβῃοα 1Π6 Ὀ8 818 
ΟΥ̓ ΤΩΔΗΥ͂ ΒΌΡΟΓΒΤ ΟυΒ αἰδιοΓ ΠΟ Β, ὨΟΥΘΥΟΥΓ σΟΣΓΒα 
τοοδῖ οὗὐ ὑμοπὶ ππδὺῪ Ὁ6. Ατηοηρ {Π|686 {Π|Π οΆ86 οἴ 
ΑΡοΟΙἸοπῖυ8 οὗ Τγδηδ, ν ποπὶ 1)ομι τη σδυϑοὰ τὸ 
6 βῃδνϑὰ, ἰβ ποῖ ἴο ὃὈθ6 τροκοῃϑ, ΠΟΊΥΟΥΟΥ; ἴου 
παν ννϑῦ ῬΓΟΌΔΟΌΪ ΟΠΥῪ ἀδδίχποα ἴοὸ ἰηβίος ἀΪ8- 
ποποῦ. Βυὶ ἷτ 15 ποῖ ἀεὶ δῖνο ἴο ἢπά οπο οὗ 1ποῖὴ 
ἵπ {86 ορίπίοη τὺ πιαρὶοΐδη5 δηὰ νυ 05. ἡνοΓα 
ἰπβοηβίθία τὸ τογίιτα, ἀπ} [πὰ μαΐὶγ 8] ὕθοη βῆδυθη 
ἔγοτῃ τῇ ψ ποὶς ὕΟΔΥ - δὴ ορ πο δ] ἢ ἰοά τὸ 
ΙΩΔΗΥ͂ (ἀοἰεϑί  Ὁ]6 ργοσοράϊηγσδ, Ὀυ 8 4180 ἜΘ 
σοπάἀοτηποά ὈγΥ̓ παν (οὗ. Μαγιη 1)δ]τῖίο, Διιϑημίδ. 
δίασιίςςε, ἸϊῸ. ν. ὃ 9, ν᾽. 7164 ἢ,, οα. Οὐ]η. 1679 ; 
Ῥδαυϊΐπὶ (1709), λιϊοβορὴ. 1ιιαἰϑίιπάεη, ἱϊ. 169 ; 
δομοαίηβ, δὲ δὲϊα Οεγπιαπὶς (1728), Ρ. 388). 

Μετ. 18. Διὰ 6.18 δϑὺνν ὑμαὺ ἨὯ6 Βδὰ ἰο]ὰ 
ΒΟΣ 8}} ἰδ Ὠθασί. ΟἹὰ Ψον βη δχροβίϊουβ ΒΥ 
τπδῖ βίας Κπονν {Ππ|8 ὈροδΌ80 “ νογὰβ οὗ σὰ} }} ἂΓο 
ΤΟ ἢν τοσορηῖζα}}α,᾽ δὴ Ὀδοδῖι8δοὸ δὴ6 ἔν] ΒΌΓΟ 
τι ἢ σοὰ]ὰ ποῖ “ΑΚ τῃ6 πδπα οὗ (ἀὐοα ἰῃ 
γαΐϊη." 8.116 (Ὁ]ον οά ἊΡ 6 Γ αἰβοου ΤΎ τυ Ργο- 
ςοοαΐηρ» 8 δυο ΕἾ Υ. δαϊδη θα]. ὅ5Ὸ δ΄ ὁπὸο βοηΐ 
το ἴπ6 ῬΒΠΠΙ5τῖπο οἢ]οίβ τὸ γοηϊιοϑὲ ἴΠοπὰ ἴο Υἱκῖς ΠΟΥ 
ὁΠποῸ τποῦὸ. ΤῊ τἰπιθ πα δὰ υπάουθοα  Υ οροπεά 
ἢ18 ποεῖ Ὁ ποῦ. 8.86 αἰά ποῖ, ονγονοῦ, ἰητοχίσδία 
᾿ἰπι, ἀπά ῥγοςθοᾶ ἴὸ ἈοΥ ΜΟΥ Κ, ὈοΐΌΥΘ ΓΠΟΥ σδπη6. 
ΤΠΟΥ πιθδὲ ἢγβιὶ ὑγίημ [Π6 Το ΠΟΥ ὙΠ ἐΠοη. 4.8 
ἴογ τπδ6πὶ, ἐΠΟΥ͂ θοοη πιδάθ τΠοἷγ Ἀρροδγδπος, δηὰ, 
οοπορβ τὰ ΠῸΠιὶ ϑδαπιβοῦ, αὐνδιϊ θὰ ποῦ οΔ]]. 

γεν. 19. Απὰ μὲβ δίσοῃσ θοῦ ὥΤΟΤΩ ἴτω. 
ΑΒ δοοῃ 85 ἴδο βονοῃ Ἰοὺ ΐκβ οἵ ἷ8 ποδὰ ἢδλαὰ {Ἀ|160Π, 
Ἰδ Τςορδεθά ἴο ρβοόβϑοδβ ἴῃ6 ΒῸΡΟΓΒΙΙΆΠ δίγοηρτῃ 
πεϊοῖ πδὰ πὲ Πογῖο τοϑι θὰ πῃ Ὠἷπ. Βαϊ ἴῃ τῃ6 
Ὀοχὶπηΐϊηρ οἵ [ιἷἰ8. ὨΒίΟΤΥ, 'ἴπ τΠ6 δῃηπυποίδίοη οὗ 
Ἠΐ5 Ὀἱγτ ἀπά ἘΠΑΓΘΟΙΟΓ ἴ0 ΠΪ8. ῬΑΓΟΠΒ, ᾿ξ 8 ποῖ ἰπ- 
Εἰπφαιοά τα ὈΥ ΤΘΆΒΟΙ οὗἁ πὸ ἢδὶγ το ἢ ΠΟ ΤΆΖΟΥ 
ὙΔ5 ἴο τοῦς, ἢ6 δου] Ῥοββθθβ 880 ἢ} διγοηρΊὶ. 
Νοῦ ἰδ ἰδ Δι Ποτο τπθπεοποά τὺ ϑδτηβοη, τἢ6 
οἰ], 88 Δἰγεϑαγ ἷἱῃ ροϑδοϑβίοῃ οὔ {Π13 ρμίδηϊ 
διγοηρσιί, 838 Β00Π 88 8 Πδὶγ παὰ σγτονυῃ Ἰοῆσ. Οη 
[Π6 σοπίγασγυ, ἴὸ 8 Βαϊ, “Απαᾶὰ ἡ) οῃονδῃ Ὀ]αθβοά 
Βῖπι." Ηδα ἴὲ θθοη ἢἶ8 Ἰοηρς Παὶνγ ταλ τηδάα ἢΪΐπὶ 
80 δ᾽ ΟΠ, ἴοτο που ὰ ἤανο ὈΘΘΠ ὯῸ ΠΘΟΟΒΒΙΓΥ͂ [ῸΓ 
τῃ6 δρίτ; οἵ Φοῃονδὴ ἴο “ ςοπὶθ προη πἰπι,᾿" ν ἤθη 
86 Ὑὸ8 βδοιΐ ἴ0 ῬΘΓΪΌΤΤΩ Βοπὶθ σγοαῖ ἀδοά (ὉῸΓ 
γι ΙΓ τὴ οσοββίοῃ Ὀγοβοηῖοα 1186}, ὙΥΠδι βου οὗ 
διτοησιὶ ἷ8 Ἰοηρ ἰοςκβ, 48 βις, οουἹὰ ρμῖνα ᾿ΐπι, 
ἷν ΟἸΘΑΤΙΥ 866 ὙΠ6Π ποι δίπρ νας Οὐά 5 ἱπιεγνοπίης 
Ἰιοῖὶρ βανοβ πὶ ἔγομη Ῥογβπΐπρ (ἤχου κῃ τηϊγεῖ. 
Το στον οὗἩἨ[Π6 πηϑπάνοη ΑΓ οἡ τ ᾿ιοδ4 οὗ 
ἃ Ναζαγιθ, νγ88 ΟἿ 8 [ΌΚοη οἵ ἷδ ΘΟὨϑΟΟΥΓ Δ ΟΠ, 

1 ϑυεῖ; [6 4]λ0ο 6 Βοιιδὴ δὶ μβοϊδο τοργοδοηιδτίοη ἰουπὰ 
ἴα Βαγαίον. διίει. Τὴφοιϊοσίψεο, Ὁ. Θ86 : “Δα εοπιρνταιίίοπ 66 
δοε ελσυειι ἐἰαἱ ἰα εον αἰ ον ὧἀἐ οα μγί οἰ ἐφ οονιπιε ἰα πιάγαμε 

ποῖ 1Π6 σοηβοογδίίοι ἰἴ861. δ τα] τὶν, 106 βονοη 
ΙοςΚ5 οἵ 58 π|801) γεγο ΟἾ]ΥῪ ἴΠ6 βἰψῃ οὗ [ἰε ΒΓ ΠΡΊΝ, 
ποῖ τἢ6 δίγοη γί ἢ ἰτβο] } ΤΊ βισοηστῃ οὗ δαπιδοῦ 
ἀδρομάρα, πος οὐ ἴἢ6 οχίθγηδὶ ἰο κ8, Ὀμὰδ οἡ 16 
ὁοπβοογατίοη οὗ ὙΠΟ ΠΟΥ ψογὸ τπ6 ΒΥπιθο]. 
Εἴοηςο, [6 ποοάοὰ (ἀοά ̓Β περ δηὰ ϑυ ἶγὶτ, πὰ τὸ- 
οοἰνρα ΐ8 δίγοηρῖῃ ποῖ Ὀσοδιθα οἵ [ιἰβ Ἰοπρ Παίγ, 
Ὀὰαῖ Ὀδοδαδο οἵ ἢΪ8 τοσδιίοη.Σ ΕῸΤ Οὐοα᾿ 8 ΠΟΔΓΠΟΒΒ 
8 σταηϊοὰ Ὧοϊ ἴο 4]} γοθὸ ἢπὶγ ἰ8 Ἰοπρ, θυ ΟΠ] 
ἴο ἴποδϑ6 ἀθνοῖοα ἴο [118 βοσνίοο, Βυῖ γτδ8δῖ 48 ἴῃ 
Ιϑγϑθὶ ἢ οδαϑοὰ ἴο ὕὉ6 ἃ ΝΆ ΖαυΘ ὙΠῸ βῃανοα ἢΐ8 
᾿δΙΓ, 80 ΘΑ ΠΊ50Π᾿ 8 ΘΟ ΠΒΟΟΓδ!Ι͂Οἢ ἀοραγιοα ἔγοπὶ Ὠἷπὶ 
ψ θη ἢδ ΓοΙηον α 185 βίσῃ. θη μὸ ἔμ Ἰοὰ τὸ 
νυ ΠΠδιδηά 1)61}18}}, Πα βιστοπάογοά ποὶ 80 πο ἢ 
8 αἱ Γ, 85 ἢ8 αἰνῖπα οοπβοοσαίίοθ. Ηα ἀσηΐοβ 
8. αἰοειίοη ἴὸ Ὀ6 ἃ “Ναζὶν οὗ Οοά, νῆθη ἢθ 
εἶνεβ εἶδ Βαῖγ ἴο ρῥτοιπαίίοη. Ηΐ8 σΟΠβοογατ θη 
28 ὈΓΌΚΟΠ, ΤῸΓ πὸ νοϊαπΊΔΓΎ 4]]ονγο ἰδ τὸ ὃὈ6 
ΒΓΟΠΟΣ Ὀγ τῆς πυπά8 οὗ πὸ ΡΠ ΠΒπο νοϊηδῇ ; 
8 ΘΟΙΓΆρΡῈ 88. ὈΤΟΚΟΠ, ΤὉΓ 6 δα ἀοῃς γΠδῖ 16 

γΟυ]ἃ ποὶ ἀο; 8 Ἰογουϑηοδ8 γα8 ὑτοκοη, ϑ]Ποη 
.6 γίοε]άο νὴ μαὶ; [8 οατγῖ, ψνοαγιο, δηὰ ἴῃ 
οοηῆϊος ἢ ἢ πη 56; 8. ΘΟΠβοίθ ποθ 8 ὕσόκοῃ, 
δηὰ ψουἹὰ ποῖ "κ ἀγτοσῃοα ἴῃ πὸ ἱπίοχίςατοη οὗ 
ΘΟΙΟΚΊΓΑΡΟΒ; [18 πιδηοοά ἷ8 ὈγΌΚΘΠ, [ῸΥ ἰδ 18. 0 
Ιοησοῦ ἃ ὙΠΟ]6 τῇ ΜΏ0, ἱπ ἃ να κίηρ ἀγόδιη, θο: 
ἸΓΑΥΒ [06 ΒΒΠΟΙΌΙΑΓΥ πα ρἼΟΓΥ οὗ 5 16 ἴο 16 
ΘΠΟΙΩΥ͂ : ἴῃ 8 σνοτὰ, [Πὶ8 βίτοη στ 8 ὈΤΌΚΟΗ; δηὰ 
οὗ 411 1Π18, ἢϊ8 [αΠ]6 ἸΟΟΪΒ ἀγὼ ποῖ τΠ6 οδι56, θὰ 
16 εἰσι. ὙΠῸ ἀεδμαγίυτο οὐἩ ἢΐ8. βίγθηστῃ 15. ποῖ 
ΔῊ ΘΧΊΘΓΠΔΙΥ οδιδβοὶ, θὰ δὴ ἱπγαγα]ν στοπηαοὰ 
ΠΊΟΓΔΙ ταδὶ]. Ψ νη βαν8 (“ππεῖϊα, ἵν. 1705) παῖ 
τ[6. ΓῸ8] ἸΠἾ6 ἤδιηα (ςαἰογ) οὗ τῇς ἀδοολβοὰ 1)}140 
οραβοὰ ἴὸ Ὄδχὶβὶ ΟΠΪΥ υγτἢ τπ6 βονοπηρ οὗ [Π6 Πα ῖγ 
ἴτοπὶ ΒΟ ποδά. Τῆι 1άς8, ταὶβϑοὰ ἱπίο {Π6 ΒρῇΠΘΓΟ 
οὗἉ πιογαὶ γα τ, ΔΡΡ] 65 (0 ϑαιίβϑοη. ΗΪ8 ἰοὴν ΠδΙΓ 
γ88 ΠῸ ἀπηαΐοῖ, σοηἰἰοπὶπρ [6 οπ)]οντηθηὶ οὗ {πὸ 
δρίτιε οἵ Οοἀ ---ἰἴον ψιτηδυῖ Ὁ τἰὸ ϑρίτῖῖ τοδιοα 
ου; Οἰάθφοη δπά Ζεῥρῃίμδι, ΕΠ Πρ τθοπὰ γἢ Βογοὶς 
νἱγίυθ; αὶ απ, ΜΠῺ 8. τοδί] 6585 ̓ θαγῖ, ἴθ σοη- 
ΒΟ Οσ 5} τῆ γον πἰπη56} δηα ἢΐδ ΡΘΟρ]ς, ἴογ ψὶηθ διὰ 
ἰονα, ἱπῖο τ86 Ῥονοσ οὗ ἴπ6 Πατῖοῖ, μ6 Ὀοοδηδ 
Ὀγοκοπ ἤοῖο. ὅδίησε Πα Εἰ πιβο} 86 γ8, δηα [Ὁ}}γ Ὁο- 
ἰἴΐονο8, [πα ἢΪ8 βίτοηρτῃ 8 ἰῃ [18 ἤδῖγ, αηα πονοτῖ- 
1{|61688 ψίνοϑθ ΠἰΒ0} Γ ἀρ, ἰδ 15 ονϊάοης {Πδὺ ἃ ὈΓΘΔΕΙὶ 
᾿ὰ8 ορεποᾶ Ὀοΐννγθοπ [18 ραβϑίοῃβ δη4 ἢΐδ ΓθΆ5Ο0Ὲ ; 
ἃ π| τῆ 9. Ὀγόμοῖ τηϑὰθ ἴῃ 8 ὑγόκθῃ δῆ. Τ]}5 
ἸΠΟΓᾺΙ τυρίατο αἀἰθΠη ρα 51.168. ϑαιηβοη 8 [84}} ΠῸΠΙ 
δἰ ΠΉΠ ΑΓ Ὠἰϑιοτῖοβ. Ὑδα Ἰομοπά σοποογηίηρ ΘΠΟΙΚἢ 
ΒΟ οα απ, ἔπ τὴ “ Εοτῖν Υ ἸΖίουβ ᾿ (6. Β6]1γ- 
πδιιοῦ, Ρ. 25) 8. ἴῃ ΠΙΔΗΥ͂ τοϑροοῖθ Βῃδροα δἴογ ἴποὸ 
σαι δβίγορἢα οὐὗἩἨ ϑαιίβοη ; θυ 1Π6 ΓΒ ὈΥ ψ ςἢ ἢ 
ΘΆΟΒΡΟΒ ἤγοπη 6 Δ Π ὙΠῸ ρΡογκθσῦϊοβ. Πἷπὶ, Δ ΓΘ 
τπο56 οὗ τηαρῖς. ΠΟΙ ἃ οπιδῃ πα} ϊν ρογβυδά θα 
Ὠΐπὶ ἴο ὈΟΙΓΑΥ 8 Βοογοῖ, 1 ἴπ τη οὐἵ τῃδὺ ἴξ οοη- 
αἰβῖβ οἷν ἴῃ σοτίδί ἢ ΘΧΤΟΓΠΑΙ νη ΐηρθ. Δ} ΠΙΟΓᾺΪ 
ἱπίογοβὲ 5 τυαπείηρ, θοτὴ ἴῃ 6 δἴίαςοκ ἀπὰὶ ἰπ τ6 
ἀείρμβε. ὙΠὸ διορίποα Ἰοροπὰ ἰῃ τη ΝΙ θα απροη 
8 τηοτο Ὀοϑιτ]. ὙΠὸ πουπάεξα ρματὶ οὗ (Π6 ΠΟΤῸ 
8. 4150 δῃ γον Ἔχίογῃ 8] ; δι 115 ὈΟΊΓΑΥ Δ] ἰδ ἸΟΌρΣ 
ὈΥ ἰονς, ποῖ ὉΥ τρϑ]ῖσθ. ΟἸ ΓΘ πι 14, ἔτοπὶ ἴον ἴὸ 
ΠΟΥ Πυβυαπά, Ὀδοοίιοβ ἴΠ6 ἀἰβοίοξοῦ οὗ δῖ86 ψοδὶ- 
π685, γ᾽ εἰς ἃ πιλη Ὀοῖγαγϑθ. [π δ]ανῖς (εἴ, ΝΥ εηΣίρ, 
Ρ.- 190) δηὰ Νουγῖὰ Οογαδη Ἰοροπά8 (εἢ. ΜΙ Ό]]οη ΒΟΥ͂Σ, 
Ῥ. 406) πιαρίοἶδῃ8 ἀπ ΒΙΤΟΠΡ ῬΟΓΒΟΠ8 40 ΠΟΙ ΓΑΥΤΥ͂ 
τοῦ Ὠσαγῖδ δῦους τ ἢ τῆοπι, Ὀπὶ Κοορ {Π6πὶ ῸΠ- 
ἀογίι}]ν σοποθαϊοθά, [1 8 ΟὨΪῪ ΟΥ̓ ΟΠΙΘἢ 8 αγῖβ ἴΠαΣ 
ΟΡΡοποη 8 δβοογίαίπ ἈΠΟ 11 ἰ8ι. ΤῸ ργίγηϊνο, 
ΠΙΟΓᾺΪ ἰά688 σοηταϊηδὰ ἴῃ τΠ686 Ἰοροη 8, ἀγὰ ἀἰβῆρ- 
ατοὰ ἀπάοῦ {Ππ6 ΥΔρΡΡίηΡ 8 οὗ οἢ] ἀ 8} αἰ ΒΟΥ ΠΟ Ώ 8. 

ὁ 00 παεαγέαι, πιαΐϑ πυξίοπιεπε ἰα εαμδε αὧἐ δὰ ὕογζα ΖὩν- 
παίμγεῖ 9." 

2 Οἵ. Βαπιίάδαν Καῦδᾳ, ὃ 14. ν. 214 ἀ. 
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Μεγ. 90. Αμὰ ὃ8ο εδἰᾶ, ΤῺῈ6 ῬΏΪ ἰπείσιθα ΔΣΟ ! τΓΑΪοΥ, Ἐὸὺ0Ὶ ϑαιζβδοη νρ ἴῃ ἔδιιϊ, απὰ 1)6}}|δὰ 
ὍΡΟΣ 866] [πῃ ρῥγονίουβ {γαἰβ, οογ 8 δπὰ γον ΓΒ, τὴ 8 8. ΡΠ ἰδπο. Τα νγοπιδὴ 15 ΤΏΟγα ΘΧΟΌ560]0 
Ἰοοιῃ δὲ] κπόννη [).6} 8 ἢ δηὰ ποῦ οοπίδἀογαοβ [6 τπλη τμ 6 αἰδοῖ ρ᾽6 τη0 τοβὲ 
αηἰπιραίγοὰ σοηαἰ τοι οὗἉ απιϑοη 5 διγοπ μι. ΤῊΪΒ, 
εἰπιο, τοπάογο οοηῆϊάοης ὃν 1}6 1114} 85 τον, {Πε] 
ῬΒἢΠ5τη6 σὨΙΟΙ͂" ἀγὸ {πο πιβοῖνοβ ῥγοδοηῖ. ΘΑΠΊΒΟΝ 
ΤΊ568, ΓΟΟΙ ἢ, ἔγοπι βίθθρ, βθὸ ἴπὸ το κΚ «τοπὰ, δηὰ, 
τη ἰκῖρ τ δὲ Θνογυτίης ἰ8. δ6 υγπιοΥυ, δαγο: “1 
ν"}}} κμὸ οὐ το ὕδβίιο ἃ5 δἵ οἴου εἰπ|65}" ΒΗ κυ ΐῖ8 
{6 δεῖίοπ ἢ 16 νοτὶ -τθηῖ -- 

ῊἨὸ νἱδβὶ ἡοῦ ὑμδῖ ϑοβουδὴ νὧδ δοραγίϑα ἔγζοσω 
Ἠΐπι., ΔΡΡγοΟρτγί τοῖν ἀοοβ {Π6 ΠΑΥΓΒΙΟΣ δα δίας 
“ΖΦ μονὴ ᾿᾿ ΠόΓο (Ὁ “δέγεη στη," [5 οοηΒγηιην 
ὙΠ|δὲ Πι5 Ὀθὸπ ταπιδγκοὰ αὔονθ. ὙΠῸ ϑρίγι οὗ 
δῖγοη ἢ, σΟΠβοΟγΆ ΠΟ τὸ (οά, ἱπίορτιν οἵ δ0ι], 
ἐἢς ἔα} πο55 οὗὁἨ ΘπιΠδίαδπι, [Π6 ον ου 5 Π688 οὗἉ 186 υπ- 
ὑτόκθη ΠοαΓῖ, ΟΓῸ πὸ ἰοπ μοῦ ἰ8. Τΐδ 15 αἰ τολαῪ 
ΔΡΡΑσθηῖ ἔγοια 16 ἔδεῦ τὶ μΒὸ ἀἰὰ ποῖ κπον ἴδ 
ἀοάὰ μὰ ἰεῖϊ μη. Ὁ οόνοῦ 849 αοἀ, Κπονε ἰΐ ; 
ὙΠοιξοονοσ Ἦσ 1845 Ἰοἵϊ, πον β 1’ ποῖ. Ἦοα ἢς 
ΔΒ ΠΟᾺΓ ἢΪ8 ἐπα, Ὠ6 σου] ΡΥΔΥ ; Ὀαϊ ποιν, ἱπ Ὠΐ5 
δίδίβ οἵ βοπιὶ-ἰτοχὶςδιίοη δηα ἱπιο!]οςῖια] οὔέσιγε- 
ἄοπ, ἢ σϑ παίζῃ ἤρ]ιξ 88 ΤΟΓΙ ΟΥΥ͂, ΠΟΥ 94}} οἡ 
Οὐυά, δηὰ 50 --- 6 [81]. 

ἨΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ϑδΠΒῸη ΜΆ8 Δ ΝΑΖδγῖθ. Εἶο θΟΓΟ τῇ βἶστι οἵ 
{Π6 σοη ον 8] ρη]θκιῃοοὰ. “1 οοπβοσγατίου οὗἩ Οοά 
88 ΠΡῸΠ ΠἰΒ μοδά. [Ὁ ἢγοα μῖ8 μ|}}, σαν ἢΐ8 
δἰγοπριη, δηὰ μα οα ἢΐβ ΘΓΙῸΓ ἱπῖο 106 ΜΑΥ οὗἉ 
βαϊνδιίοη. [δ ψν ῃοη Πα ῥὑγοΐζαμηθά ἱξ, δπὰ ἴῃ ψγοδ- 
ποϑδ ΔΙοννοῦ 1)61 8} ᾿8. ἀπ ῆοΥ Βαπα το ἰοῦς ἢ ἰΐ, ἢ 
Ἰοβὲ Ὀοτἢ κἴγόηρίῆ δηὰ νἱοῖοτγ. Οοά Ἰοῆ Πΐπι, ὃ6- 
σαιδ6 ᾿ς μοὶ τπ6 Βοπογ οὗ πἰβ αἀοἀ σἤοδρεγ τἢππ 
ἢΐ8 οὐ ρ]οαβιτγοβ. βέσαυϑο ἢδ γάνα Ἐρ ἴπδῖ ν᾿ Πἰςῃ 
Πα Κποὺ ν'ὰ3ϑ ποῖ δ΄8 οηῃ, ἀοά ]Ἰοἵς πἷπν ἰπ ἀϊ5- 
ἤόοπογ ἴο Ηπὰ [18 ΨΔΥ ἴο ρϑηΐΐθηοθ. Ηθ ψ8ο οοι[ἃ 
ποῖ ψιποτπαὰ τὴ6 δ γοπιρη ἢ ΟΥὗὨ ἃ νγοπηλῃ, οὐ ἢ 
ὙΠῸΠ ἴον ἀοπμδηδιὰ {{|0 ΒατγτοΠοΥ οὗ [8 νοςϑ- 
ὥοπ, "γὰ8 Ποῖ ΨΟΓΙΠΥ͂ ΔΗΥ͂ ΠΙΟΤῸ ἴο ΠΗ πὰ [ἢ 6 
ΘΠΟπΥ. Ηϊ5 ονο8, ὈΠΠηὐδὰ Ὀγ Βοηβιδ! ν, δὴν ποῖ 
[80 ΓΓΘΊΒ0Π : Βοοῇ, Γ᾿ πάοα ὈΥ 1ῃ6 ὁποῖαγ, 6 διιοι]ὰ 
566. πεοίΠποῦ δ}, ΠΟΙΓ πηθῆ, δεῖ ΟὨἿΥ ἀοά. Τῆι 
ἄοπα, πὸ τιγηοά Ὀδοῖς, δΔηἀ Οὐ σἄπιὰ Ὀδοῖκς ἴο Ἠἰπι. 
1 ἰδ ποῦ ἃ Ὀοαια] οοτη ραγίβου ν᾽ εἰς ἢ 8 βοιηο- 

ἀπη085 ἰμδι τ το Ὀοιννοοη 1). ἢ} ἀπὰ Φυάκ5. τῃς 

ἀρδὶπεῖ ἷ8 ρυτο ΜΝ δϑῖοτ. 
Βιυι δεαπιδοὴ ἰδ {πὸ ἴγρ6 οὗἩ 8}} βιις ἙἽμ! ἀγοη οἵ 
ἸΏΘΠ 89 ΚΠΟῊῪ Οοά, ρῥγαΐδρ ἰδ ΡΓΑΥ͂ ἴο Ηἰπι, 
ἀοῆνο βίγοηρτη δα Ἰονὸ του; Ηϊπι, δα νοὶ (Ἀ]]. 
δίῃ 18. [ῃ6 ΘΥῈΓ ργοβοηῖ 1)6}Π|δὴ, πὸ Ἰ)ανὶὰ, 
(6 δίημογ, ἴο 411, πὰ ὑὈγουρῶῖ πὶ ἴο τοαγίιὶ 
τοροηΐβποθ. ϑϑδμξοη Ὠἰπιβο  , γαῖποσ τπ8η Ὠ 6 88, 
8 [ῸΓ 8 πιοιῃοηῖ τῆς τα οῦ, Ἐπὸ ἀο  νοσοὰ {πὸ 
πομποῦ οὗ δἰ [γὰ ἴο ἔπ ἰμδυ} 8 οὗἩἨ [06 ἙΠΟΙΏΥ. 
Ιμῖ πὸ οὔθ τπϊπὶς ἰμδὲ ἢ οδῃ 58 06]Υ δηΐϊοῦ εἰδιροτ. 
"Πὰς ζοθθ ὑοίοτο 8 ίβ)]. δεϊξοομθάσπος οοΐποβ 
[0 8 ὑδὲ οηὰ; οΟΠγ οοπβάῤηοε ἱἰπ ἀαοά ςοπάυεῖδ 
τγου μὴ τοπιρίβιίοη, [1 8. ΥὙΟΤῪ ῥτοροῦ ἴο ὑγδᾶυ: 
Ιοὐγὰ, Ἰοβὰ πιὸ ὕοϊ ἱπίο τεπιριίδιίοη; ὕπὲ᾽ ΥὙΟΓΥ ἰδν 
ἔγοπι ῬγΟροῦ ἴὸ δηϊοῦ ἰητο ἰδ ΟἿ Οἢ θ᾽ δ οὐσει ἔγϑο- 6}}]. 

ΓΒο 1υϑὲ οὗὁἨΤΠ6 ΘΥ̓́68 18 ἢοῖ κυ 658. Σὲ ἰ8 [16 
πϑῖο τὸ τΠ6 πηοδῖ σϑγπαὶ ἀθδίγοβ. δὶη δίνδυβ ἴοῦ- 
τυγοθ, ονθη δὲ [618 ἰογίατοὰ ϑδῆδοη. [ζ ἰς5 
πόνο ψραγίοὶ ἴῃ ἰὰ αὔυγίδ ἴὸ ἱπάυςε νυἱγῖπθ ἴο 
ὑὈεῖγαν ἰτκο .. ΕἾοο, 1Γ τῆου οδηδὲ ποῖ τι μιὰ! 
Τὸ ἔῤο ἔτυπῃ εἰπ ἴ8 Ββογοίσπι. Ηδὰ ϑαπλϑοι ὃυϊ τι 
ΔΑΝ ἔγοπι 1)}0} 4, 88 8 οονναγὰ τιιη8, Βα δά 50 ΓΕ Υ 
βῃλί τη ἴῃς ΡὨΠΠδιῖπ65. Ενοτν Ἰαρθ6 πο δὶπ πηυβὶ 
ὍὈ6 τορεπιοὰ οὗ Νόοης οὗὨἩ υ8 δνα δυσῇς Ἡδογείη 
ἴο ρίοτν, Ὀπὲ 46] εἰδηὰ ἴἰἴπ ποεὰ οἵ τστϑρεηΐϊδηςοα. 
γΠὸπ ὅδ} τοοορηϊζοα ἢϊ5 δίῃ ἴῃ πανυΐπρ' ρογϑοςμπιδά 
7688, ἢ Ὀροδῖα Ὀϊϊ πὰ, Βυῖ βοοη 6 βανν, ἰἰκὸ 
οι), 0 Οη6 ὑπαὶ ὶΞ ΒΑΥΙΟΌΓ. 

ἘΜΩΚο τὴ Ὀϊϊηά, 
8οΟ1 Ὀὺῖ 866 ἴι66, βανίους κίηα." 

ΚΤΑΞΒΚΕ: Ἐγνοη στοδῖ δηὰ ΠΟΙΥ ροιβοῦβ πιδὺ (Ἀ]}} 
ἰπῖο ρσγοββ βῖπα, ἰ πον ἀο ποῖ δίς ἢ οὐδὺ τποῖῃ- 
ΒοΙνοβ. -- ΤῊΝ ΒΑΜῈ: ΤῸ πηοονοῦ οὔτ ἘΠ οΙΘ Ποατὶ 
ἴὸ ἀοἀ ἰβ8 ουῦ ἀυΐγν, Ὀὰῖ ννγὸ ὅζὸ ποῖ Ὀοπῃὰ ἴο ἀο ἰδ 
ἴ0 οὐ (6]οὐν- θη. -- ΤῊ ΒΑΜΕ: [ἢ [6 ΤΟΙ ΌΘΙΒ 
στ ΠΟΙ ππθπ δἷη ἀραϊποὶ αοά, ΠΟΥ ἀγα 8150 
Ὁ ΔΙ Ραμ 5μοα ὈΥ Οὐοά. --- ΟΚΒΊΛΟΗ : ϑδπηϑοη 
τη ΚΒ ἴο πο] 45 ἢΐβ ονσῃι, ἀῃὰ ἴο .86 88 ἢΘ άτραι 
ταὶ τυ] ἢ 88 ΟἿ]ΥῪ ἰοπὶ το Ηἶπι, δηὰ οἵ πὰ ὈΟΥ- 
Γονοα πδίατο οὐὗἩ νης πἰ8. Νασαγίς αἰ οο 
σΟΠΕ.Δ}}γ τοπιϊπ θὰ πὶ. 10 ἰ86 τυ (πὲ ἢδ ΡΓθ- 
ῬΆΓΟΒ Ηἷδ ἀθορ 141} [ὉΓ πἰ πι56]} ἢ. --- [ΟΒΌΒΎΟΕΤΗ : 
δδιβοη τορ θὰ τὸ Ὠ 6 1] Δ᾽ 8 ἰεπιριλοῃβ ὈΥ͂ {πτῈ6 
Ἰΐοα ; ΟἸγίβε τορι οὰ τὸ τη ἀον}} 8 τεπιρίδίοη ὉΥ 
ἴΠγοα βαυἱη 55 ἤγοπι ἴῃς ϑεγίρίυχα οὗἉ ττυ τ. --- ΤΕ.) 

ϑαπιδοπ᾽ ἐπά. 7ἴε εἴαγε πιοτὸ Ῥλιϊ(δέΐηος ἐπ ἐΐς ἀδαίὴ ἰδαπ ἦε ἠδαά ἄοπα ἐπ ἰΐδ. " 

Ομάρτεεκ ΧΥ]. 21--31. 

2] Βαϊ [Απά] [πὸ ῬὨΠ] 8 1Π68 ἰοοῖς Ὠἰπι, πὰ ραΐ οὐ ᾿ἷ8 ἜΟγθ8, δῃα Ὀτουσπὺ Ηἷτα ἄονσι 
ἰο Δζαᾳ [᾿.4.2Ζ4]}}}, ἀπά Ὀουπά δἴπι τ} δδίοσβ οὐἁἨ ὈΓΆ88 ;᾿ δηὰ ἰα ἀἰά στ πὰ ἰπ [86 

22 ῥγϊβοη-ουβθ. Ηονοὶῦ (ῃ86 ΠΑΡ οὗἉ δῖβ μοδά Ὀδαρδη (0 ὕ,ΓΟΥ τἀμὰ αἴον ̓  πα 88 
αἴθ 28 βιανθῆ. Τμθα [ἈΠπᾺ]7 (Π6 Ἰογά8 [ργποββ] οὗ 86 Ῥμ]βπμοβ αὶ τοά ἐπι {τ ϑχ- 

Β61ν65]} ἱορϑίμογ, ον ἴο οὔδι ἃ στϑδαῦ βδογὶῆσθ υπίο Ῥδσοη {Π|6} ρμοά, ἀπα ἴο Γϑ]οΐοθ: 
24 ἴον πο Υ βαϊά, Ουγ ρσοά παῖ ἀο]νοεγοα ϑαπηβοι ΟἿΣ ΘΠΘΙΩΥ ἰπῖο ΟὐΓ μαμὰ. Απὰ ΒΘ 

[οπιϊῦ : σθη] ἴΠ6 ρ60ρ]6 βαᾶὺγ Ὠΐπι, [ἀΠ47 {ΠΘΥ ργαϊβοα ὑποὶσ ροά : ἴον {Π6} βαϊὰ, Ουγ 
᾿ Βοά μαίἢ ἀε]νογθά ἱπίο ΟἿΣ μβπᾶβ οὰγ δηθιαν, δπ4 ἴπ6 ἀδβίγουο [ἀθναβίδίου] οὗ ΟὉΓ 

» ΠΕ) ΘΟΙΠΙΓΥ []14η4}; ἩΒΙΟΝ ΒΙΘΥ ΠΔΗΥ ΟΥὗἩὨ 8 [πο τα] Εἰ ρ] 164 Οὐγ 8]41π}]. Απὰ 1ἱ σλπιθ 
ἴο Ρᾶ88, ῬγΏθη {Π|6ῚΓ ΠΘΑΓ(βΒ τ ΘΓΘ ἸΏΘΓΓΥ, {παᾶΐ (ΠΥ Βαϊ, (411 ἴον [οχαι : [0Γ] ϑδπιβοῦ 
{μᾶῦ ἴθ ΤΩΔῪ ΤΠ ΚΘ ἃΒ βρογί. ἢ Απά {Π6Υ οα]] θὰ ἔοσ [ουῖῦ : 0 γ] ϑδιββοι ουΐ οὗ {10 
ῬΓΙΒΟΠ-ἤουβα ; δῃὰ ἢδθ τηϑδᾶβ παῖ βρογί: δῃὰ (860 βοὺ ἢΐτι- Ὀθύνγθθη [6 Ρ᾽]]ΆΓ8. 
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20 Απὰ ϑαπῆδοη βαίὰ ὑηΐο (Π6 δὰ {παὶ Π6]ἃ μἷπὶ ὈΥ [ῃ6 Παηά, ϑιιθδοσ τὴθ {μα 1 τιὰν 
ἴδε] [οι] ὁ (80 Ρ]]]Αγθ τ ΒΘγθα ρου {Π6 Ποιι86 βίδηαϑίῃ, ἐπα 1 τλδΥ Ἰθδὴ ἀροῦ (Π6πὶ. 

2] Νον ἴη6 ἤουδθ νγϑ [1] οὗὨ τζϑη πὰ ψόσωθῃ : δηᾶ Ὁ}} [Π6 Ἰοσάβ [ργίηςβϑ͵ οὗ {86 
ῬΠΠ]Π δ θ8 τσόγ ἰΠ6γ: δηὰ ἐΐϑγο τῦεγ8 ρου {Π6 τοοῦ δρουΐ ἴἤγθα [πουβδηα τθῃ 

28 δῃὰ σψουηθῃ, ἱπαὺ Ὀ6Π6]4 []οοΚοα οἱ] νγ}}16 ϑατηβου τπβ 6 βροσί.0 Απᾶ ϑιιζηβοῃ ο8116 8 
πηΐο (Π6 Τογὰ [96 Πονδ}], δπᾶ βαϊὰ, Ο 1μογσὰ αοὰ ἀδώλμς, ΤΘΙΏΘΙΌΘΙ 116, 1 ΡΥΆΥ 
1866, 8η4 8 ΓΘ σΊ ἢ Τη6, ἰ ΡΓΔΥ [Π66, ΟὨΪΥ (88 ομοθ, Ο Οοά, ἰδπαὶ 1 τηᾶὺ "6 δ᾽ ὁμοὸθ 

29 δνοηρϑα ὅ οὗ [86 ῬἢΠἰθοπ68. ΤῸΓ ΠΥ ὑ7ἴῸ ογ68. Απά ϑαιβοῃ ἰοοὶς Βο]ὰ οὗ (πΠ6 ἵνο 
τ 14.416 Ρ1]]ὰγΒ ἀροὴ τ ἰοῖ [86 Πουβθ βίου, δῃα ου ἩΠΙΟΝ ἰδ τγὰ8 ὈΟΓΠΘ ἃρ [8η4 ἢ6 
Ἰεδπϑα ρο {Π6ῃ}], οὗ [ὁπ] [88 οὔδ 1 ἢ Ηἷ8 τὶρηῦ παπᾶ, απὰ οὗ [οη7 [8 οἵμὸῦ τῖτὰ 

80 ἢἰβ Ιοῦ. Απηά ϑαπιβοη βαϊά, [δὲ τηὸ ἠϊθ πὶ τῃ6 ΡΠ] η68. Απὰ Πα Ὀοτγοα ἢ ϊπ- 
86} ψ ἢ αἱΐ ἀὐς [οπιϊῦ : αἰΐ λὲδ} ταϊρηῦ ; δπὰ 1π6 ᾿ουβ6 [8}}] ἄροῃ {πΠ6 Ἰογάβ [ργ] 6681, 
Δα ὍΡΟΩ 8]1] [86 ρδορῖθ ἱπαῦ τσόγὸ ᾿μθγοὶπ. ὅ0 (6 ἀθϑδᾶ ὑβίοῖ ἢ β] 6 δἱ ἷβ ἀθδίῃ 

81 τοῦθ τόσο ὕμδῃ ἐλὸν ποῖ Π6 βϑνν ἴῃ ἷ8 116. Τηθη [.π4} Πἷδ ὈΓοίγοη δηά 4]] 
[6 ἤου86 οὗὨ [18 ἔἈΎΠΘΣ σαηθ ἄοννη, 8ηα ἴοοῖκ Ὠΐπι, ἀπαὰ Ὀγουρῆῦ λίπε ὑρ, δηα Ὀαγοα 
πῖτὰ Ὀούγθοη ΖΟΥΔἢ δηα ΕΒ 80] ἰπ 116 ὈσΓγὶηρ-ρίαοο οὗ Μδηοδῆ ἢἰβ Δ μογ. Απὰ 
ἢ6 Ἰυάροαᾶ Ιδγδ6] ὑπο γοᾶΓΒ. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΠΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ͂, 

[1 Υ͂δε. 2]. --- Ῥτ. Οδδϑοὶ ἱγαπδιδίοβ, “ρας Ηἷπὶ ἴῃ ϑεΐατ (ει 6η);" δοὰ δἂάφ ἔπὸ ΤΟ] ον ης ἑοοί-ποίο : “ ὈΔΣΙΌ ΤΩ, 
8 δὲ 2 ΚρΞ. ΧχΥ. 7. οἱο., ἀγὸ ἰγσοῦ {εἰῖοΓ (ἐέδογπς ει 6η}), ΘΟΙΏΡΘΙΘ ΟΌΣ οχρσοδδίου ἴο {9 ἰῃ ἰσοῶθ. ΤΏ ζοἰϊος εοπῃοἰδιϑὰ οἵ 

ἵνο οοσζεδροῃάϊηξ ρμασίδ, Ββθοῆςο ἐδο ἀυδ)." Τὸ νογὰ (Ἰτοῦ Ἶ 1}ὴ (19 ποΐο 16 ὈΓΤΟΌΘΔΌΪΥ ἐο Ὀ6 ΚΘῺ ἢ ἐπ ζΘΏΘΓΙΔΙ ΘΘΏθ9 

οἵ “ἴ χοοῖα],᾽" ἴον ὈΩΦΤΩ ὉΠ ΘΕΈ ΟΏΔΌΪΥ τοϑϑδ “ἡ Ὀγασϑῃ ζοϊίοτ.᾽" -- ΤῈ.] 

[2 εν. Ὦ. -- ἼΣΗΣ : ἔφρουϊ ἴΠο ἴἰπ9 ἰδδι.,᾽) οὐ Γ[ 88 ΒΟΟΏ 45.) ΤὙὍ6 πορὰ ἰμἰτολίεβ (δὲ ϑβδιηϑοῃ ῬἨΔΒ ποΐ Ἰοῃρ ἰΏ 

(80 πτοιεβοὰ οοηά! σα οὗὨ ῥτίδοῃι συ. ΑΔ δοοῦ δ 8 ᾿δὶν ὈδβδῺ ΤαΘΟΔΌΣΔΌΪ ἴὸ στον, (δ φυϑηί δὺυουϊ ἴο δ γοϊδίδὰ οο- 
ουστοὰ, 80 Βοσίδοδι δῃὰ Καὶ! --- Τὰ.] 

[8 γον. 25.-- ὈΠΓΙΘ... ἼμΚο (μὸ Ε. Υ͂., Ὀτ. Οδβθοὶ, θὸ Ἰγοιίθ, απιὰ Βαπδου ( Βίδοέισετὶ), δἄορε βϑθσσαὶ σοῃάοτ- 
ἴοι, πος ἰϑανο ἐποὸ κΚἰ πὰ οὗ βρογὲ αὐογάδὰ Ὁγ βαιθδοῦ, διή  ἐῃθ ΜὯῪ ἰὼ πιο ἢΦ φυζηϊδηοὰ 1ξ,) υοάεϊοττηϊηοὰ. Βιιρῖ 

τεσ (ἰδὲ “116 απ ἐπιρτοῦθοϊο ἱμαὶ βαιϊηδοῦ, ἃ ῬΟῸΣ ὈΠ0Δ ρῥτποθαγ, δηουϊὰ ὃὈ6 τεαυγοά αείέθείν ἰοὸ θηκαβο ἴῃ δηγ- 

τος ἐμαὶ ἐμοῦ ἃ τοδῖκο δρογί ἰο ὨΪ6 Θποπιίεβ."" Βαὶ [6 ἀοοϊάοἀ]γ δεῖῖνο οχρυβδίου ἴῃ ἐπ παχὲ οἰδΌδο, ὩΓΠῸ99 ΠΝ, 

οδὼ δοδτοοὶν ὃο ἰηϊδτρτοῖθά οὔ ἃ τπϑγο ψαδυΐγθ δΌΠλἰβδίοα ἰ0 πιοσκ τ οὐ ἴδ6 ναὶ οἵ βδζιδοῦ (οἵ. δἷδο γος. 27). Τὴ πόγά 

ΓΤ (ΓΙ 'ὸ « ροϊδοῖος οἵ ἔδιο βδῖῃθ οστα) [8 ὑπϑά οἵ τωϊταΐο ἄβῃοος, οἵ, Εχ, χχχί!. 6; 1 86τι. χυἹη, Ἵ; 2 βδτω. τὶ. ὅ, 
ΣΙ, σοῖς. Ὑδοῖθ [9 ΒΌΓΟΙΥ ὯῸ τοδὶ ᾿π ρΡΓΟ ΔΌΣ Υ ἴῃ δαρροείηκ ἴμδὲ ἐφ ῬΗἢΠ δε η66 ἰη ἐδο Ὠοϊκξ οἵ ἐπ 6ῖν τουδὶ δ ου]ὰ 681} 

ΡΟΣ [8 νόοοῦ, ὈΪΠπῶΔ Ῥείθοπον" ἴο ὁχοουϊθ ἃ ἄδῃςο, Τ0. πον οὐ ἀοϊοείδιίοη δηά ἴοσυ δ͵6 ἀδεροῦ ΒΌΛΙ  ἰδ(ἰο ; πἢ]16, οα 
186 οἶμον απ, βδιβοῦ ὁ δεηυϊθθοθΏοὁ ΤΠΔῪ ὃθ οχρίπἰηοὰ ἴγοιῃ ἷ5 ἀδεῖγο (ο γαίῃ αὶ ἴδυογδΌ!]8 ΟΡΡοΣ ΠΥ ἴοσ χοῦς 
εἷα ἀτεδὰ ἠδρείζῃ. ΑΠῸΣ ἴθ διἰἰχκυΐϊης ἀδηοο, ἰδ χοαυσδὲ ἰο Ὀ6 Ῥοχταϊἰοὰ ἴ0 “198 ὍΡΟΩ ᾽" ἴῃ 9 Ρ1}Δ 8 που]ὰ ΒΡΡΘΩΣ ΥΟΥῪ 
πδΙΙΣΑΙ. -- Τὰ.) 

4 αν. 28. --- ΘΙ ΟΓῚ ([Ὠδἰοδᾶ οἵἩ δ οστοῦθουϑ ΚοιΒΙθἢ ΘΙ, ὅοιπ ἃ τοοῖ ῸΣ, ἩΔΙΟΣ ἀσοδ ποῦ ΤσοΌ): 

ἴτοαι Ὁ, ὩΌ, μάσσω, ἰο Ἰοσοῖ ; οποιιδίοροοίίο, "ΚΦ ραίγραγε. 

(6 νον. 28. -- ΠΝ ΘΠ ΣΝ. Ὅτ. Οβδρβθὶ 8 σϑυδοσίης 18 ὙδΥῪ δίχοϊδσ ἰοὸ ἐπαὶ οὐ 26 Ἐ. Υ͂. : Τα8Σ ἰελ ποιὴ 

εἰπ»ιαὶ γεγκειμπα πεληιθ πρὶ τπείπον ξιοοὶ Αμχεη τοί θη ---- ἴ Ἰδῖ τὴϑ ΟὯΟΘ ΠΟΤ ἰδ ΚῸ Ὑϑμοδηοο, [18 {Ππ26 ἴῸΓ ΠῚ ἔνγο 6} 68.} 

Βυϊ τυη}θ65 Ὡ9 6 ὮΟΙΘ ἤθε ΐῃ πο, ΘΟΌΓΥΆΓΥ ἰο τῸ]6, 0118 του οτος [5 δρδίηδιὶ [6 ΘΟΌΘΟΒΔΟ 8, (0 δΔῪ ποίην οὗἩ [80 νονοὶ 

φνοϊπις. ΤΏο ἰοχί, δα ἰὲ δβίδπᾶβ, πισϑὲ Ὧ6 τεοβὰ : (ςἰπαὲ 1 Ὁ6 δτοηροὰ πὴ ἐἢθ τοηρθαηθθ οὗ ΟὯ6 (5ς. εγθ, ὙΒΙοΙ ἰδ ἔστ.) 
οὔὲ οὐ ΤΩ τὸ 6γ68.") Οοπιρατθ ἐλ) ὀχοβαδὶδ ὈΘΙΟΎ --- ΤΒ.} 

ἘΧΕΟΡΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΟΟΤΕΙΝΑΙῖ, 

Ψεν. 21. Απὰᾶ ἴ8ο ῬἘ Πα ΐη6 5 Ἰα᾿ ἃ Ὠο]α οὗ Ηίτη. 
ΤῊΟ σΔΙΔΘΙΤΟΡἤΘ 8 ΤΟΥΤῚ} 6. ΤΠ [8}} οὗ ἃ ΠοΙῸ 18 
ΒΟΙΤΟΥΓᾺΙ ἀπὰ ἸΔπΊοπτ}]6 θογοπ δηγτπίπρ 686. 
Ὑγοϊοποά οηθη λοβ Πρ Κο {ΠΟΠΊβ6] ν 68 Τη 516 Γ οὐἁἨ ΟΠ6 
ἩὮΟ (ὉΓ ἸΘῪ γοδῦΒ λα ἤδοη νἱςστοτίουβ. [Ι͂π 1}}6 
κἰάἀΐποβ8 οὗἉ 8 ἐπ τή δρί τίς ἢ δαοουτη 8 ἴο 1Π6 
τ] τη 6, 85 8 σουπάοα ᾿ἰοη 8 σα πη} ἴο ἃ Ρδοκ 
οὔ γεϊρίης δουπά8. Βαϊ ὄνεπ ἴῃ (ἢ}8 ΟΧΊΓΟΠΙΪΝΥ, 
6 τοῦδ ἤδγνο σἴΎση Ῥτγοοῖ οὗὨ (16 ΒΓ Πρ οὗἉ ἢιῖ3 
δῖτη. ὍὉμῃ6 σγιοὶ ργοσπυ!Ἂοη οὗ {πὸ ῬἢΠ50Π68 1πηϊ- 
ςδῖς5 {π|8. ὙΠΟΥ ἀο ποὶ ΚΠ πἰμ, [Ὁ ΠΟΥ Πδῖθ 
Ηΐπι ἴοο ἱπίδηβοῖν ; θυ ἀνθ Ὀοΐοτο {Π6Ὺ Ὀτγίηρ Εἷπὶ 
ἴο ΟδΖ5, ΤΟΥ Ραϊ οὐ εἶδ ογ68. Ἦο τηῦβὶ θ6 πιλὰθ 
Ῥονγοτῖο85 ὉΥ ὈΠΠΠ 688; ποῖ πη} ΓΠ0Ὸ, [ΠΟΥ τη ΪπῈ, 
ΜΠ ἴς 06 ὙΪδ6 ἴ0 ΙΔῚ δδίὰςβ 4}} ἔδαγ οἵ Ὠΐπι. γε}: 

ἄοο8 (Π6 76 8ἢ ΟΧΡΟΒΙΟΥ το πιατκ οἡ [ἢν ἸΏ ΒΊΟΙΟΠ, 
1πᾶὲ ϑαπίβοη ΠΟῪ ἰυβοβ [18 αγοβ, δηά ἰ8 [οτοτοὰ 
ψ{} οἰαΐη5, Ὀοοδῖιδα πογοίοίοτο ἢ6 [Ὁ]] ον ΗΝ 
ΟΥ̓6Β ἴοο τητοἷι, δηἃ ἰ]ονγοά ὨΪπιβ6 ] τὸ 06 ἐδττοτοά 
ὈΥ ἴπ6 Δ᾽] ΓΘ 6 Π18 οὗ ἴΠ6 δοη868. []1ἢ παῖ πουνῖ- 
υἷο βὶΠ 8 τὰ] ποῦ [6 βανᾶσα παίγοα οὗ ηδη δῆραρο! 
ΑἸΊ στ ]ῖν 18. ἃ ΤΥΘΠΖΥ οὗὁἨ πη. ]]16; Ὀὰῦ Β᾽η ἷβ γτὰν- 
ἱηρ τηλὰ νπθὴ ἴὑ οἶδ ἀ9 ἀραίπδὶ [Π6 ογο, δηἃ βῖορυ 
10 1Π6 ουηπιδίη οὗἉ ᾿ρμῖ, 105 βοῦσοο οὗ 70. διὰ 
ἔγοοάοπη. [τ ἀοο8 ποῖ Ἔχοῦβ8θ ἴ:0 ῬΆ] 1511Π 608. τῆι 
ΠΟΥ ἀτῸ ποῖ ἴΠ6 οηἷν οπϑϑ ὙΠῸ ἤανθ γοϑογίθα ἴῸ 
(5 βαίδηὶς ργςῖῖοθ ΤΩ ργβοῖῖοο, Π|κ6 ΟΥ̓ΘΤῪ ΟΥΠΘΡ 
βἰπ, [88 118 νου] ἀ-Ἱὰς Ὠἰδῖοσγ. Α ῥχοίουπηὰα δηὰ 
του ἈΠ] τπὰγτῆ ὀοηςογηΐπρ [ἢ}8 πιδτῖον 18 Το πὰ ἴῃ 
Ηετγοάοῖμβ (ἴχ. 98), δοουταΐπσ ἴο γῆς ἢ τπ6 Ὀ]1πά- 
ἴῃ ρ οὗ Ενθηΐϊαδ, ἃ ῥγίοβὶ οἵ {πὸ ϑυη-ροὰ, 15. ρυη- 
ἰϑιδὰ οὐ τ}6 ἔδ]8ο ζοδϊοῦῦ γιὸ ἰηβίοϊοα 1 Νενοῖ- 
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1 οἾ 685, τ 8 ἱπίογηαι ἔιγΥ πδϑ θθθη ἐἈΠι αν ἴὸ πηθῇ ' 6 ἢ τδδ γεῖ Ῥγοβρεῖοπβ, ἴδ6 ρεσγβοὴ οὗ 0).6- 
ἴῃ ανετν ἰαπὰ οἡ ννηϊςἢ τῆ βὰπ βηΐπεβ.:; “6 πιοπ- [|δὴ ἰπιογροϑοὰ Ὀθίνέθθη ἰδ βισηῦ δηαὰ ἢΪ8 σ]]Π ἴῃ 
αὐποητ8 οὗ Νίπονοῃ 5δον υ8 4 Κίημ, γπὸ νυ ῖτὰ Ηΐδ 
Ἰᾶποθ ρυτα οὐῦ τῃς ὀνὺβ οὗὨ 58. ΓΙ ΝΌΠΟΡᾺ, δ9. Νοὺ- 
ΘΔ ΠΘΖΖΑΓ σαϊκοά τὸ ὕὉθ ἄοπο ἴοὸ Ζοάοκίδι, [86 
4]16η κΚίηρ οὗ δυάδα. Τδοτα οχ δῖθα οὐοη αἰ ογοηϊ 
1Πποοτῖθβ οὐ τι 5 ογι 6] αὐτὶ Απιοης ἴΠ6 ΤΡ ΟΓΒΊΔΉΒ, 85 
Ῥγοςορία5 ἰηογπια α8 (ἴπ Ηἷ8 εγδίαπ δειπογαδιίία, 
ἰ. 6)» ἰδ νγα8 υδ8] ΟἸἾΒΟΓ τὸ ροὺγ τοὶ - ποῖ οἱἱ ἰπτο [Π6 
οΥ̓Εβ, οΥὉἩ ἴ0 ἀΐω τῆδτη ουἱϊ υνυἱίνῃ το ποῖ προ ].89. ΤῊΘ 
ἰαῖῖοῦ τηοὰθ 15 ργοῦδυΥ ἀπ ργοϑϑθὰ ὃν {πὸ Ηοῦγενν 

22, τὸ Ὀοτγο οαν 6 ογα, οοώηπι ἐβοάετε (εἶ. ΤΩΥ͂ 
,Θελαπῖνγ, Ρ. 86). ὙΠ6 τογγῖὉ]6 πιοῖῃοὰ οὗὨ ραββίὶπρ 
οὐοΥ ἴ8ὸ ἐγ ἢ ἃ ρ]ονῖηρ ἴγοιι, τνᾶ8 οὶ οΟπβ}- 
ογοὰ τὸ ὕ"Ὲ αἰννὰν 8 οἤειίνο, ἀπά Ἰοῦς ἴῃ ΤΙΔΠΥ͂ σα 308 
8οῖπθ δ σῆς ΡΟ ΟΥ οὗ οπ]ογὶπς τα ᾿ρῆς (οἴ. 1)65- 
αἰσπϑ᾿ β Οἰεεοή. αὐγ Πωπηπεπ, ἵν. 98, εἰς.). ΤΠῸ 
114 416 Αροβ ὁ! θα ἴτ αὐδασίπατα (80 ἴπ6 1ιαἸ]δη 

811}}}; (ον (πνγ ϑταπ πδῖῖοπβ μάνα ἢοῖ Κορί (Ποῖ;- 
δεῖν ἔγοο ἔγοπι {118 αϑοπιϊπαιῖίοη. [Ὁ ννὰ8. ῃγϑο- 
τσ ποῖ ΟΠΙΥ δίπυπρ τὸ Βγ χη Π68 (νΠοτὸῸ 588 κ 
(οἸπποη 8 15 ἃ οὐ ύδῖθα Ἔχ }}6), θα αἶθο ἀπο: 
ἢιι6 ΕὙΘΔΙ ΚΒ (οἴ. ΟΠ μοῦ ἢ Β ἰαννδ, ἰη ατόρογ. Γι τοη., 
}{ι. ἔύαης., νἱ. 46) ; ᾿ἰΚοννῖδθ διυηρ τἴπ Νογιηᾶπε, 
ὙΠΟΓΟ, τὸ Ὀ6 βυγα, οϊκτι οἵ Βοϊοβιηθ (τὸ 1[)6ν}}} 
ἀϊὰ ποῖ οοπίθηςξ ἢἰπιβϑὶ νυ ῖτἢ ϊ. Οογάδη ρορυΪδῦ 
Δ 4180 ρῥίαοοι ᾿ξ ἀπιοπρ 1ἴ8 ΡΟ Δ 05. [π| 1Π6 80- 
ἀΐϊοη οἵ (οἰορπα (1074), ἰτ νᾶ8, δ [ϑπιθογί τὸ- 
Ἰδῖοϑ, ᾿πθ]οϊοά ὁπ ἢἶ8 ποι ἶο8. Ὁν τῇς φοο] 6ϑἰ δῖοι) 
Ῥυίηςο οὗ τ οἰΥ. Ιλοπηἰβοθηοὸθ. οὗἉἨ ἰξ δ΄ΓῸ ῥγο- 
βοσνοὰὶ ἴῃ τπὸ ρορυαῦ Ἰοσοπά5 οὔ Νουῃ (ἀογίδηγ. 
ἌΥ͂Ὲ ΤΩᾺῪ εἶἴὸ 1Π6 ΒΙΟΤΥ οὗ 116 πιδη ψνπο ἀογίνοα 
σύθαϊ βίγοηρτη ὈΥ τηθλη8 οὗἩ 8 δυς δαπὰ ψἢς ἢ ἢ6 
το, πη ΜΠ0, ἀἴοῦ ἃ νοπιδη παὰ Ὀοϊγα νοὰ Ὠϊη,, 
νγὰν ἀορτγίνοα οὗ ἰνῖ5 ὀγὸ5 (ΝΜ ΠΟ Π ΠΟΙ͂, μ᾿. 419). 
ΤΠ ΕΤΟΥΥ ΒΙοἢ τορτγοβοηῖθ Β.] |5γία8, [6 στοδὶ 

Ἰοτο οὗ Ψυπε ἴα 5 τοϊχη, 88 ἀερτγινοὰ οὗ Ὠΐδ5 ΘΥ68, 
δηὶ Ὀυρσσίηρ ἔοτ οὐὔοῖἹ τῷ 186 διγοοίβ οἵ Οοῃϑίδῃιϊ- 
ΠΟρΪΟ, ἷς 8 οιίοη οἵ ἰαῖθγ εἰπιο8; Ὀαϊ ἰξ [4}18. (ἉΓ 
βογι οὗ 116 ἀπ βροαίκα Ὁ] 6. τα βοῦν δοίι}}γ ὁπ γοὰ 
ὉΥ͂ ϑαπιβϑοῆ. 'ΓΙΘ ἙΤΟπϑβο οι 5Π0 59" Οὗ ἔΠ6 ἴτοαβοῃ οὗ 
Ὑ Πῖοἢ 6 δὰ ὕθοη μι το 8 αοὰ, δηά νυ οἢ 
δ ὕθθη 80 τογΓ Ὁ Υ ργδοι θά τονγαγαὰ ἢ πη 86 1; ἴἢ6 
[4}} ἴτοπι ἃ ᾿ιοίκην κὸ σἰοσουϑ δηὰ ργοβρογουϑ, ἱπίο 
δὴ ἱπαοεογίθαθ!α αἰβίιοηοῦ; ἴπ6 ἱπιροίθποο οὗ τῇδ 
ξοττηοΥ] νἱοτονίοιι5. ΠΓούπιδη, [6 ὈΠΠηἀη655 οὗὨ οἷν 
80 5πάγρ-ἰττοά, τΠ6 οἰαΐπ8 οἡ 18 οοπβοογαῖθα Ὀσάν, 
1πὸ γ6 115 οὔ τοί ατηρὶι οὗἉἨ [Π6 σοιναγ γ᾽ ἔυ6, ---α 41} {Π18 
ονοῦν ΒΟ] 64 ἢιἰ5. 80ι}} 80 ρονογί ἰγ, τηδὶ ΟΠ6 1688 

ττπ8η 6 ᾿δὰ αἀἱοά ἴ0Γ γιοῦ, Απά δεΐδ ρθορὶα 
ορῖ βίίδηςο. Βυῖ τι6 ΡΒ ἰδτη6 8. 81}}} ἔοαγοα ΐτη, 
Ἔνθ πῃ ἢἶβ 0]: πάποβ8. Ὑ ΠΟΥ (διογοὰ ἷἶπιὶ τυ Στ το 
οἤαίπ8, πὰ πιδάρ ἢἶπὶ ἴαγηῃ 8 πὶ}}} ἰῃ τη6 Ὀγϑοη.2 
1 θοροῦ ἀἰβῃῆοποῦ οου]ὰ ποῖ ὕθ ἱπβίοειρά. Ἐὸγ 1116 
Ὦθτὸ οὗ αἰϊνίπο γοοάοπι νγ88 πιαὰθ ἴο ρογίοστω τἢθ 
σοὶ οἵ ἃ βἷανο. [0 18 ννὶ}]} Κπονὴ [ῃδὲ ἴῃ δῃ- 
τίφυϊν τ86 ψογῖ οὗ ΒΠΗΟ ΟΡ ν88 ἀοης ΟΥ̓ δ'αΥο8 
(ἔχ. χὶ. δ᾽; χὶ!. 29). ΤΠ ς 8]αν 68 (ἢμι8 οι ρ]οΥοα ἡ Γ6 
ΤΩΟΤΘΟΥ͂ΘΥ σοΟΠβίογοὶ [Π6 Ἰοννοϑί, ὃ νυγ ἢ 1688 ΠΙΟΠΟΥ 
ΚΠ ΔΠΥ͂ ΟἾΠΟΙΒ, απὰ 85. δι ἢ ἴου Πα ὙΠΟ θο] τ 8 ἴῃ 
16 ποῦβὲ βἰτυδτίοῃ (εἴ, ΒύςκΚη, διανδἠαιμδῆαίς αἶοτ 
Αἰλεπον, ἱ. 95, οἀ. 24). ΤΠθ ἀώριῃ οὗ ϑδδπιϑοη 
απ Ἰατίοη 8 848 ργοδῖ δὲ ἢῖ5 ἀτπῖθε εἰοναιίυῃ. 
Βαῖ 'π τὴ0 πιά 51 οὗὨ 1186 πιο ἃ 6 ἘΠῚ 8, --- 

γοεγ. 22. ΤῺ Βαὶν οὗ μΐδ Ββοδᾶ θϑβδῃ ἴο ΤΟΥ 
διαί. ἢ Ὁ] πἀοα ογὸ8. ἴθ Ὀόση ΞΡΙΓΙΓΆΔΠΥ͂ ἴο 
866 -- [δττογοά ὙὙ1 ἢ σἤα 8. ἢ6 οσδΙη6 ἔγΓ66 -ν ΠΟΥ 
Β᾽ αν ϊσ ἢ ἸΔΟΥ͂ Π6 τίροηθα ἴογ [πὸ Γτοθάοιῃ οὗ ἀοά. 

1 1 Ηεγοάοίθα [5 ἰο Ὀ6 Ὀδεϊϊογοι, ἐπ 6 ϑογ( ἢ ]Δὴ5 ὈΪ δὰ 
δνοτν δίανο (ἰν. 2). Αἰοχδηάου ϑονύγαδ ἰκ τοροτίοθα ἴοὸ μδΥθΦ 
μαϊὰ. ὑπαῦ ὙΏθηοΥΟΥ Ὧθδ ΔΩῊῪ Δ ὕὈδιὶ ιιάχὸ πὸ ἔδεε ἰπο! πϑὰ ἐο 
ἴεαν ἰδ 6.9 οὖ σῇ 16 δηρὸν (κι ρτία 4, 17; οἵ 8618.» 
δἷὺβ οὐ ἴῃ ρμαδϑαζθ.) . 

δηὰ ἀκπγ ἴον ἷβ ᾿ξ" Ια; ποισ, τβουρῇ Ὀϊϊπὰ δῇ 
αἰ πη ρῥυίβοῃ γγ 818, ἐς ΕΔᾺ ἴ6 ΡΟΜΟΥ δα στοεῖ- 
Π6858 οὗ 159 ἀοἀ. Ηεδ τοουρηϊζοα ἢ18 ΟΥΓΟΤ, δ τὸ- 
Ρεηϊμδὰ. Το ἴΏ655 οὗ ἴΠ6 (4|1|6ὴ ϑδμηβοη σοη- 
δβἰδιοὰ ἱπ τπΐ8, τπαῖ, 6 411 ποῦ]α παΐυγοβ ἱπὶ ΒΙ ΠᾺ1]}τῪ 
οἰγουπιβίβπορα, ἣα ὈΘΟΔΙηΠ6 Κ͵ΘΟΙΟΓ δηὰ ἔγοογ ἴῃ τὴ6 
ἀδὺρεϑὺ βιδετίπρ τΠ8Π [6 ἰδὲ θθύη Ρείοτο. 

γοΓβ. 23, 24. Απὰᾶ τἢρ τχίμοο οὔ ἐμῃὸ ῬὮΏΠὶ9- 
2168 Δοδϑυῃ Ὁ]Θα ὑπόσώβοῖγοα. Λ βΌΠΕΓΑΙΪ ἔδηβε οὗ 
τῆδη είν πρ δη 1 ϑαςτὶ ἤς 65 τ͵αβ ἴ0 ὕᾺ οοοὈταῖρα ὅι 
ἀλσχι. ΤΠ 8 βῆονϑ τῃδὴ᾽ (]ἀαΖα 5 δ΄ τδῖ {1π|6 186 
Ιοδάϊης ῬΙΠ]5εη6 εἰν, ἀπά τμδὶ Ῥάσοι, ἴΠ6 ἤδἢ- 

βμθρεὰ μοὰ (237, 68}}}, νγαβ τοζαγάϑαὰ ὈΥῪ ἔποπὶ 88 τὴ 
οι οἀΙ ποηΐ οὗὨἨ {π6 τοὶ σίοιιδ δ 6815 Ὀεϊπθθη 
τπ6η ἀπὰ ἴβγοὶ. Ἰλάροη, {ΠῸ βοι-κοά, 45. ἴτ ὑσοτο, 
ὙΠῸ ῥγοϊοςῖϑ ἴΠ6 οἰτἰ68. οὐ τῇδ οοαϑβῖ, ΟΥ̓ΘΥ δσαϊπεῖ 
τα οἵ ἴβγβοὶ, Ὑπὸ δδβ ποῦ ἴπ6 τδίη ]δηά. 
Τῆδ. σε ταῖίου ΑΥΤΔΠ Ὁγ τε ῬΠ1 51 π68, εἷ- 
τοπάρα ΒΥ Αἱ τοῖν ετῖρθεϑ πὰ ῥγίποοϑβ, τ βϑτῆοβ τὺ 
τ 6 ἀπρραγά-ΟΥ̓ ΓΟΓΓῸΓ ἱπβρίτεὰ Ὁγ ϑαμηβοη. 7115 
εἰγευπιβίδηοθ παῖ ΠΟΥ ΟΧΡΓΘΒ8 {ΠΕ6ῚΓ ἴον ἴῃ 185 
(ογπὶ οὗἩ τη Κοσινίηρβ δπὰ βϑλογιῆςοβ ἴὸ τποῖγ σοι], 
ἰδ, ἴῃ 156} σοπεοιάοτοα, δβἰησι τ, βοοίην τῆδλι ἴπὺν 
ψγ6}} Κηονν ὉῪ πυπαῖ ἴοι} πηρδη8 ἴΠ|6 νἱοῖογΥ δὰ ὕει ἢ 
Καϊηρὰ ; ὃὺς [ἴ 18 ποπα ἴῃ 1655 ἰπϑίσχυστῖνο. [{{τπῸ]} 
ςουἹὰ Ἰοατῃ ΠῸπι ἰς τῃδι τῃ6 ῬὨἢΠ 5165 Τερσαγὰο 
ΘΥΟΓΥ͂ ΥἹΟΙΟΤΥ͂ ΟΥ̓Ρ Οπ6 οὗ {ΠῚ ΠΠΙΡΟΥ 85 δῖ ἴῃς 
Β8Π16 ἴΐπ6 8η δοὶ οὗ ἐποὶγ ἀοἶτν, -- Ὀεϊης, ὈΘΙΟΥ ἰπ 
118 ταϑροος πᾶπ τῃ6 ΙΘγα 6 168, ΜΓ ὴῸ ἙΟΠΈΠΠΔΙΪΥ 
ἴοτσοῦ 1Π6 ργοδῖ ἀθδὰβ οὔ το αοἀ. 

ΕΓΒ. 95-27. ΟΔ1] Βασώδου μοῦ μὨΦ ΣΩΔΥ ΤΩΒΙΘ 
ὯΔ δροσί. Τῇ ῬΒΙΠἸϑεἶπα {πδηκαρίνπρ τγ8 ᾿1Κ6 
τΠοπχβοίνοβ. Μϑὴ ΤΩΔΥῪ ὕὉ6 Κποννη ΟΥ̓ Γ[Ποἷτ δαβίβ. 
Ηροτο ἔποτο ψγὃἂ8 πὸ τβουρδὶ οὗ Παμ Υ. ὅδϑογίοιθ. 
Π688 8480 ͵8 »γα πίη, Δ Ποῦ σἢ ΠΟΥ γοπιϊ πὰ τηθτ- 
δαῖνβ οὗὨ τῃοὶγ ἰοβϑϑο8. 'ΓΠ6 τὰ ἢ 18, Σοροηίδηςο, 
πιοϑὲ δίιγαοῖϊνα ἰῇ ῬΓΟΒΡΟΤΙΠΥ, 8 ἀΠΚΠποΥπ ἴῸ 
Πϑαῖμοη. ΤΟΥ͂ ργαΐθο τποῖγ ροά, ἱξ ἰ5 ἴσας, Ὀμὲ 
πον ἀο ποῖ ὑγὰγ. ὙΒΘΥῪ οοἰοῦγαϊα ἃ ρορεϊαγ πϑῦ- 
γ], σαγαοιτογιχοά ΌΥ οδιίηρ, ἀγη Κίπρ, ἀπ οδϑι- 
ἴῃς, ὙΠΟΥ νοτα πη Πἰμῆ 501 ΓΙ 68 ΟΥΟΥ ἃ ΥἹΟΙΟΤΥ͂ [Ὁ 
νΥἰοἢ (ΠΟΥ πα ποῖ ἰουρῖ!. “ΓΠΟΙ͂Γ ἸΟΥ͂ ΓΟΘΟ ἢ 65 ἰἴ8 
Δοπιο ὙΠοη ΤΠΟΥ βοπά ἕοτ ὅδιηβθοη. ἢ 18 Ὀγουσπῖ 
ἴῃ, σμαϊποὰ ᾿ἶἰκοὸ ἃ Ὁ68Γ. Α ροορὶς βῆον5 [18 τγογδῖ 
βία ηθη 10 ΠΟΔΡΘ ΠΙΟΟΚΟΥΥ δηὰ ἱπϑιΐϊν οα ἃ ἀ6- 
ἔθ π86]1658 ἴοαβὄ. Ηον ποι] 16 Βοπιδη5 πᾶνο τγοδιθὰ 
Ηδηπῖραὶ μαὰ τΠῸΥ βοὴ ἷπλ ῥὈγίϑοηοῦ ἢ Ηονν νγδ 
δυσοτγιῆδ τροδῖρα, τ ηθη ἢ6 γ58 ἀΓαρσοά τυ Εοπιθ 
ἰπ τῆς τὐἰπρῆ οὗ Μαγυβ: Βαϊ {1119 Ναπιί ἀϊδη 
ἴοχ ννδβ τοηογρὰ ᾿ἴπβδπθ ΟΥ̓ῈῚσ [ἢ τ ἡδανα ἰπδίευρά 
ἀροη μἰπὶ (ΡΙαι., Κα 3 ήαν., 13). ο δΙ)1η4 ΠἸοη 
οὗ ἰσγδοὶ, οὐ ({6 σοπίγαγυ, τὰ} 8 σαἰ πην ΟΠ, 8]- 
τοδαγ σοπβοίοιιβ οὗ [86 γοβιογοὰ ςοῃβοογαἤοη οὗ σοά 
οη 5 Βεδά. Ηἰἱἷδ8 δρρεάγαπος δῇοτγάρα {})ὸ Πὶν ἤοοΐ 
βροτέ ; δηὰ [Π6 εἰγευπιϑίδηοοθ παῖ ἐνόγυ ῬἈΠΠπτὶηο 
οοι]ὰ ἀγα το ᾿ουςΐ δα πλοςκ, δπὰ οὐποῦννδο Δθ 050 
1η0 ὈϊΠΠπηὰ ἢότο, γαϊβοὰ τηοΐὶγ τα τὸ πὸ Πίμδοδῖ 
οἷς. Βυῖ ργῖάθ ροββ ὈΘίΌΓΟ ἃ [4]] ; ἀπά {Ππὸγ αἰὰ ποῖ 
γαῖ ϑυ)οίοη ΠΥ Κηον ἴ86 τοδπ ὑυῆοπὶ ἤν ἀεγιἀοά. 
Απᾶ (δον υἱδοϑὰ ἰτπὰ Ὀοίτσϑοι ὅδ Ἀ1]16:8. 

Μυςὴ παϑ Ὀοθη πύθῃ σΟΠσοΓηΐπις [06 ΔΡΟΠΙοῦ- 
ἴπγαὶ βίγ]6 οὗ ἔπ6 Ὀυ]Πἀἶπρ πὶ τ ΙΟἢ ἴῃς ΟσΟΌΓΓΕΙ(Θ 
ἴοοΚ ρίδοθ. Βοσγίδοιυ ἰβ ποῖ γοπρ ἴῃ δανὶπρ [Πδ] 
ἰς 18. Ἰπιροβϑι Ὁ]6 ἴ0 δοῖῃθ ἢ ΔΏΥ ραγιϊσαΐδῦ ἀ6ἴε- 
πιϊπδιίοη ἴῃ τη ἷβ8 πηδῖογ. [Ὁ Ὑ8ὃὸ5 ποῖ οβϑθητίδὶ Ὁ 
ΟἿΓ ΠαΥγδίου Β ρΓροΟΘο ἴὸ ψίῖνα δὴ δυο ἰτθυϊζαΓαὶ ἀι- 

ἃ [δος πτίϊοτα, ἴθ ρυϊξείος κίοκ Ζοοκίδ ἢ δὲ {8 88ηιῸ Ἰη- 
ὈοΣ, ἰοϊδη σὰ ἀουθιοαα ἴο ουίοτπ Πἷδ ἔκί ἰὸ ἐμπδὶ οὐ ϑδι- 
βοὴ (εἴ. Βπαι ἃ, Οελελ. ναείς, 11. 7143. 24 οὐϊ!ίου). 

4 ὙΠΟ διοῖ οχρίαἑηδ ἰδ δὐοοιοῖο ἴῃ Αι λα, γαγα 
Ἡϊμονία, χὶν. 18 
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δβετὶ ριίου Νονογι πε θαβ, ἢΪ8. ἰδησα 
Τί γα] 8 ἴον δῇ 1η6}} σ᾽ δα ΘΟΠποΟΡΈΟΗ. 
εἰση οἵ ρἰδεῖηρς ϑ'δσηθου ὑοίνθοη {πὸ ΡΠ ΠΔΥΒ ν᾽ δ 8 
ΘΛ ΘΏΤΙΥ τὸ ΘηδΌΐθ 41} ἴο βεὸ ἷπ ; ἴῃ ΟΥΠΕΥ νγογ5, 
ἴο Ρυὶ πἷπιὶ ἴῃ (ΓΠ6 πιϊάκὶ οὗἨ 1Π6 Δββοπι)γ. ΝΟΥ, 
δοοογαΐπρ ἴο δηςίοηϊ οοποορτίοπδ, ἤδάνεη δηὰ Ατ- 
26 δὲ Κϑθρεῖβ οὗὨ ρὲ ΠΥ; δῃὰ τ θοῖ οΣ ὉΠΟΥ͂ λοία 
7πειὶ Ὀοτὴ ΕΝ οὐ νυ τ τ οἷν ΒΟ. ἀθγβ ΓΠΘΠΊΒΟΙν 68 
οοπαί με εἶχα ῥῚΠ]ατϑ, ΓΠΟΥ σὐπηοῖ ἰσανο τΠοἷγ μ]δοθκ 
αἰϊμβοῦΐ σδυδίηρ τἴΠ9 Ὠοάνοηβ ἴο ἴμ}}. 1}}}5 γνοοῶ- 
(8] νἱονγ ἰβ8 480 ωππα ἱἰπ Φοῦ χχνὶ. 11, Χ Ἴθγο τῇ6 
ῬΠΙῚδτθ οὗ {π6 Ὠρανοῃβ τοὶ αἱ θα Β γεργυοῦ. Οἵ 
1815 σοπορρτοη {Ππὸ τὰ πὰρ] 6- υα) πρ αἱ ὐμΖα τ 88 ἃ 
τοργεεθηϊαιίοη. νῸ πη τν μέ} γ5 διιρμογίρα τῆς 
Ἑδιοῦ ὕσαπιβ οὔ [6 γαῖ θυ Πα. Πουπα αὔοας τῃ6 
οῦδβο ἴΠ6ΓῸ τῶ ἃ ΚΆΠΟΥ, νυ ἤοτο (6 ρορυ πος οαπὰ 

ἃ γἷδος. Τιϑ 8 σϑ] ]οἢ ΔΒ, {Π|6 δή πιο τούτη νυ πο ἢ 
ἐδ ΔΡΡΙοἀ τὸ ἴπε θδι γοοῖϑ οἵ οὐοπῖδὶ ᾿οιι565, ψΠ]οῖι, 
ΡΙΟΡΟΓΙΥ δριακίηρ, ΔΙῸ ΟἿΪΥ Οροπῃ ρΑ]]ογῖθβ, δαγ- 
τουηἀοά Βγ το] ν-νοσκ. ᾿ΓΠ656 οδίγμ 465 ΟΥ̓ μα ΠΟ ΘΒ 
οδπποῖ ἰᾶνοὸ ὕδοη βαρροτῖοα ὑγ τὸ πιϑίη γ1}Π|τ ; 3 
ἴον ἴῃ τ αῇ 6856 ἸΏ ὴῪ τνοι ἀ ποῖ ἕνα ἤθοὴ 806 ἴο 806 
δαπιδοη. Το ΠΟΓῸ τνου]ὰὶ Ὀ6 νΊ 510] τὸ 41}, ΟἿ]Ὺ 1 ἢς 
διοοὰ ἴπ [6 Ἰονγοῦ βρᾶςς, Ὀθίννθοη [ἢ 6 ΡΥ ΠΥ. οἡ 
ἘΠΙΓὮ (Π6 Βουδθ γγα8 διιρροτγίοά, τ{πῸ μα] ον ν ὀχίθηά- 
ἱπῷ δγουηά [ἰπ δἀ68 οἵ ἴπ6 ἢοιβθ, 8δπὰ ζιξίθποά ἴο 
τποπὶ ; δηά {ἢποτὸ 15 ποι Πρ αἵ νασίδησο νἱτἢ {18 ἴῃ 
ἢ18 τοιαδὶ ἰρ τῆς ἰδὰ το ὕο ΑἸ] ον οὰ τὸ ἰΙοδῃ τροη τῆς 
ΡΠ αν. ΟἿ οἰοξοῦ ἱπϑροοτίοη, Οὐ ΠΑΓΓΆΙΟΥ 1618 
τυ ἢ τότ 1ΠδΔη ἰ5 δἵ ἤγεῖ ἀρραγοηῖ, δή 800 νὴ ΘΥ- 
ἸάΘΠΕΙΥ ῬΓΟΥ ΟΌΒΙΥ δοαιιαϊητοα ἐν ἢ} τΠ 6 ἀγτα Ὠροπιρηῖ 
οὔ τὰ6 Ὀπ!]άϊηρ. Ηὸ Κπον, ἴοο, ἴπτ ἢ παὰ ὕξοη 
ΕΞ ἴῃ τῆ σοη ΓΘ, ΟΥἩ 1ΐ τὴν παν Ὁτιὴ το! Ὠΐτη 
Υ [Π6 154. ΤΊΕΓΘ νυ ὸγα ΟἴΠΟΡ Ρ1ΠΠὰΓ6 : ῬΡΕΓΠΑΡΒ ἃ ροτ- 
Ὧςο οχίοπάοα ἀγουπά ἴΠ6 Ὀυ]]αϊπρ. Βς δηηθοι το- 
4υσδῖβ ΘΧΡΙΌΒΕΙΥ ἴὼὸ Ὀ6 ρα το ἦμ6 ῥυπαρὰ] ΡΠΠΔΓΒ, 
έοῃ νυ ϊςἢ (6 Ἰιοῦδο τοϑῖβ." Τῇδ ΟΝ ῸΓ μϑτὶ οὗἁ 

ἐνθ πουβο νγα8 Πα ἢ Ὁ ΘΝ πὰ Ὡ 52, πποη 
διὰ ποπιθη οἵ ἀϊκτθιοιξίοη, το ΌοΥ τ ἢ (ἢ ΡΥ Οαϑ, 

δηὰ νν8 ςδ]]οὰ ΣῊΝΒ; τὸ φ6]Πογγ (23) οοπιαίηρὰ 

το τπουβαπὰ ρεγεοπβ, ΓΙ ΣΝ, ὦ. ε., τὰς 
σΟπιπιοη ρθορῖθ. παν {Π|8 μα θοῦ γ88 ἰπ τῈ6 
Βοῦδο, τπδς ἰκ, τπἰπᾺοΓ [16 οονογίησ ἃρθοτηθ ὈΥ͂ τ|τὸ 
ΡΙΠατθ, δηὰ ἤόποὺ [6}} Ψ ΠῈ {Π|ὸ Ὠοιιδ6, 18 ουάοηῖ 

ὁ ΠΟΙ γοῦ, 30, ἡ ΒοΓΟ νὰ τοδὰ τιλῦ τὴ6 “ ουπα {6} 
ὍΡΟΙ 811} “τιδὺ νι γὰ τποτγοὶη. 

γοσ. 38. Απὰ δδζθβδου οδ θὰ πο ΦΘΒΟνΔΏ. 
ΤῊ8 δον (πδὶ πὰ πε ΠῚ τυσούογοά ὨΠηβοΠ, 
ΑΔΒ δοθῇ 88 6 σδὴ ὈΓΔΥ͂ δραίη, ἢ 15 {|6ὸ ἤθτο δρρείῃ. 
ΤῊΘ ΡΓΑΥΘΓ ἢ6 ΠΟΥ ΟἶἶδοΓ» 5 [8}} οὗΐδγνου διὰ ἰπ- 
[οηδὲῖν, τίϑίης Πποανοη Αγ [{κ6 δοκα ἴγοιῃ (ἢ 6 
ΔΙΑ οὗ ἰποθῆϑο, ἴτ 18 11ὸῸὸ ἀφοῦ δηὰ ναϑῖ φοτ- 
Ἰαίηϊ τς, αὐΐου τὴ ἀνγί! ΟΧΡΟΓ 6 Πο05. οὗ ἴΠῸ 
τ ἄδγε, κτίοῦ δηὰ πορὸ πᾶν σδιιβδὰ ἴὸ ΚΆΓΠΕΓ Τὴ 

᾿ἷδ δου]. ἢθ 868 4] [0 πᾶπιο8 οὗ (ὡοα ΜΙ 
ὙΠΟ Π6 18 βοαιδὶπίθά, δπ 4 σοη 8865 Ηΐπι, ἴῃ [86 
ἀν κηθθβ ΜΠΐΟ] δυγγοση θ᾽ ̓ἶπὶ|, ΠΊΟΓΘ ἽΡΕΡΙΥ δηά 
[γυ θη Υ ΓΔ ΤΟΥΓΊΘΥΙΥ ν θη Θη)ογίπρ ἴΠ6 ᾿ἰμσὰϊ οἵ 
16 δι η. Απὰ νῖΠ4], 158 τποῦ ἢ 5 δὰ θαυ Εἰ] γ 
ΙΓΑΠ Χο, ΕὟὌΓ [ὈΥΝΟΥ ΘΧΟΘ]5 8411} Βοιμ  ]ο 8] δτί. 
ὙΠῸ ῥΓΑΥ͂ΘΡ αἰνί 68 ἰπίο τᾳγοα ΡῬαγίβ, δηιὶ τλκθα 
2.6 ΟΥὁ ἴἤτοθ πᾶπιο8 οὗ ἀοά. Εδοὴ ραᾶγὶ οοη- 
δίς ᾿ὮΓΟΘ πίοοΙγ δοραγαιθα που χηῖ5. Ηθ ὑδρίηθ: 

“1 τὰ τὴ ϑεμονδα (ἸΎΓΝ), τοι θεγ τηθ.᾽ 
1π 186 τιΐάϑὲ οὗἩ δογνυϊτι6, ἐμαὶ ποὰ πὰ (τιογοα Ὁγ 
[6 ΡΒ 5.η68, γἢο Ἰοτιὶ ἰξ ονοὸσ Ὠΐπι, Ὀτίηρς ᾽ἷπὶ ἴῃ, 
δηὰ θοηἀ ἰπὶ Οὔ 48 (ΠΟΥ Οἰοοθθ, [18 Βριγίς 64118 

1 Ακ ἰπιρ! οά ἴῃ πο ποτὰ: ἔχει δέ τε κίονας, Ο,]ν4.ς 1. δ8. 
2. Αθ δίατκ ἐλ] 0Κ8( Θ ατα, Ὁ. 8382 ν πόδ συμ σριίοη ἰδ ἴῸΓ 

81} τὸ ὈΥ υὸ μιϑδδδ οἶθατ. Νοσ ἰ ἰν ὠθοθϑϑιγῦ ἴ0 δ ρροίΘ 

Αθογάβ (Πς 1 αροὴ Ααπαΐῖ, ἴῃς οτὰ νν ῆοῸ ἰ8 ἰῃ Ὠοανθη. 
ΤΒ6 ἀς- [πιά 81 οὗ ΠῚ ΠΙ811π6. [8 ὉΠ τοπ 8. ον [Π6 νἹσῖΙΟΥΥ οὗἁ 

9228 

ἴπ 16 

τποῖγ 140], τ[Π6 δοοιηΐπε ται μὶ οὗ {ποὶγ Ἰδάζοπ, π6 
6816 οἡ επονδὰ, τπὰ μτοαῖ (ἀοά οὗ ἴκγδοὶ, γ Ηθ 
αἰομο ἰβ τπ0 Γοτὰ. ΑἸοπο δηὰ ἰοσϑακου, βυσττουπάραά 
ὉΥ τασὶηρ ἴοθδβ, Βα οὐδ τὸ ἀοά : “1)ὸ ἴΐου ΣΟΙΏΘΙ})- 

6Γ πι6." ὙΤιῈ νογὰ ἽΦΙ [5 τηοβὶ ΓΑ ΘΠ ἀδοὰ 
οΥ̓ Ουά᾽ 8 στδοίουιβ πὶ π ]} 688 ΟΥἨ ΒΥ ΟΠ, 6Χ- 
ἀὐρλν λιν Ἰ186} ἴῃ σα [Ὁ πὶ. [τ ἰβ ἢ 8 
οαγι [1}} οὐ ῥθηΐίδπεο τ 6 ἡπ Δ ΚΟΑ (58 ρμεοττοι. 

ΕοΥν ἴγΟΥἹΥ αοἀ μαὰ ἀεματιοά ἔτοτῃ ᾿ἴπ|, πὰ ἢ6 
πδὰ ὕθὸη ἀορμτίνοι οἵ ἀἀοα 8 σατο ον ἢἶπι." ΠῚ ΠΟΥ 
(ἀοὰ θιυῖ ἴΔ|κ65 1πδοιρῆῖ οὐ πὶ, 6 Ὑ11}] Οπὸθ το γθ᾽ 
06 τεςοἰνοά ἱπῖο ἀΐνια ἕινονῦ. 
Απὰ δἰγϑηύμϑι σΣΩ6, ΟὨἹΥῪ ὑπ8 οὨοθ, Ο αοὰ. 

“Βιτοηχίπθη πιο. ΗΘ πο ΟΡ Ρυῖ8. δῖ8 {Π8ῖ 
ἴῃ ΠῚ Πι86} ἢ, ὩοΓ γαῖ ἴῃ πὶδ σγονηρ παὶσ. ΤΠ 
ΒΟΌΓΟΟ οὗἩ ἴδ ΤφΟπβοογαῖίοη δηἃὰ βίγοησῖῃ ΠΟ 
[ογπουϊγ δαοτγηποά πίττῃ, δη ἃ [ῸΣ ἴμὸ γοῖτυγῃ οὗὨ νυ" Ὠίειι 
[θ ῥἰθβάβ, 1βΒ ἱη αοὰ. ΕὸῸν τΠ18 τοάβοι, [6 ἰῆνοκιβ 

οά ἀπονν, --- [μΐ8 εἶπ δδ ΤΙΝΊ, ΔΙολίπι, 
ἢ 1π6 ἀγιίοϊο, ἰδ (Π6 ἴτῦς, 156 ΟἿ ΕἸΟΝΐπι, 
ΠΔΠΊΟΪΥ, τ[η6 αοὰ οὗὍὨ ἴκτδο] (εἴ. ἀῦονο, οἡ οἷ. νἱ. 20 
αηὰ 86; δηἀ οἡ οἷ... Υἱϊ. 8. χίϊ. 18). ὙΥΆ116 4}} 
διοιπηὰ ᾿ἷπὶ, ἴῃ 6. ἐποιηΐοβ Ῥγαῖΐδα ΤΠΟῚΓ ρσοὰ 48 [ἢ6 
ν ΟΟΥ (νοῦ, 24), μ6 ργδΥ8 10 τ18ὲ 604 οὗ 18γδ6], {παῖ 
16, τὴο το] ΕΟ τη, τπ6 τὰς βίγοηστη, ποιὰ 
5 ΓΘ κί 6 πϊπὶ “ γεῖ {Π|8 ος6.᾽ Ηδ ἀοα3 ποῖ δε Κ 
ἴο "ὸ {16 ἰὈΥΤΙΟΥ δδιηβοη ἀραῖη. ἢ6 ἢδ58 ἀοποὸ νυῖτ] 
Ὁ. Αἴον διςῖ αἴδμταςο, 6 νοι ]ὰ ποῖ νυ ἰϑ ἢ ἴῸ 
γοΐυγη τὸ Ὁ ΟἾΪΥ ἴωγ “τῖ5 τπης,᾿ [6 ῬΓΑΥΒ 
ἴοτ βῖγοηρσι, κνῖςἢ σὰ μχίνοϑ δηά τ Κο8 85 Ηθ ν1}], 
ἈΠΟ ΗΣ ΠΟ ΟΠ6 ἴῸ βιΠρΡΟΒ6, 88 ϑδιϑιωβοη (ὈΥΤΊΘΓΙΥ 
ἀἰά, τῆδι ἴδ ἴ6 δῇ πα] }]. Ῥοβϑοβείοη, ὙΒΘΙΠΟΥ 
᾿δοά οὐ δριιβεά. [Ιπ πὸ εἰϊγὰ ρίας, ἢς ἀσοίατου [86 
ῬύγΡοϑΘ ἴου νυ ἢ 6 ἀοδίτοβ ἴῃ βιγοη μιῇ : --τ 
ΤΑ ΙἼΩΔΥῪ γοὺ ΟἿΟΘ ἰδκθ νϑβθδῃσοθ ΟἿ 

1) 9 ῬὨΪ δε ηθα, ΌΥ ΣΟΘδοῚ Οὗ ΣῪ ἴἔτνο ογϑα. 
18 ἰὺ τίσῃῦ [0 ῬΓΑΥ {π|ι81 ΕῸΥ δαπηβοη ἰτ ἰ8. ΕῸΓ 
δ6 ῬἯᾺ88 σΔΙ]οἀ ἴοὸ ΤΟσΟΊρΘη86 ἴΠ6 Ῥεῖ πὸ 5; ἢ δα 
ὙΏΟΪ6 ἴ45Κ νν8 αἀἰγοοῖθα διζειηβὲ [Ππ6 τυσαηῖβ. Ηὸς 
[8]} ΟὨΪΥ Ὀδοϑιι86 ἰηδῖθϑδ οὗ ἀνθηρίην ΤΠ6 ὙΓΟΠΙΒ 
οἵ ἷβ ροορίβ οἡ {πο ῖγ ΟΡ ΤΟΒΒΟΓΒ, 6 βΒαπθδηαοῖοα [κἷ9 
δῖτοη στα ἢ ἴῃς ῬἢΠΠδτῖη6. ψοιηλῃ. [Γ πον Π6 
ἀοδβίγοβ ἴῆ6 τοβιογατίοη οὗ μιἷ8 Ἰοδῖ βίγοησιἢ, Π6 δι 
Ια }Πγ ἀ0 580 ΟὨΪΥ [ῸΓ τς ράτροβο ἴον νυπίοῃ δ ἃ 
ΟΥ̓ ΔΙ ρίνοη. Τὸ γοπὰ οογὰ 3 ἴῃ ῥΐθορβ ἴ0Υ δροῦῖ 
ΔΒ ΠΟΙ 8 ὑυδίποβϑ, ὑὰῦ ἴ0 τῆρκὸ 1Π6 ΘΠΟΙῺΥ 86- 
ἜΠΗ νὴ ἢ τὴ6 ΡΟΝ ΟΓ οὗ τΠδ νταοίου5 ἀοα οὗ 
ΓΔοἱ. 
Βυῖ ΠΙΔΥ 6 ὕπο ἀοσπιαπὰ ΓΟΟΟΠΊΡΘΏΒ6 [ῸΓ ἢΪ8 

“ἴὯ͵Ὸ οΥ081᾽ Α5 ϑέιηβοη, 6 πιᾶγ. ἴῃ ἢΐ5 
ΡΓΆΥΘΓ, 11 18 ἴσγπο, ἢο ἀἰὰ ποῖ ρμ]οδᾷ ἢ 5 σοπϑρθογδιίοη 
ἈΒ ἃ “ Ναζϑῦιο οἵ σοά ;" ἴῃ [νἷ5. Ἀπ} Υ ἢῸ δ ΓῸ8 
Ὠοϊ 186 [Π18 Ρ]68, 51Π06 ἃ ΓΆΖΟΥ ΠᾺ8 ραϑδοα οΥ̓ΘΓ ἢ18 
δορά. Βυΐ ἴἴ νγὰϑ πον γτΒ ] 6868. ΟἹ {8 δοσροιης 
παῖ ἢθ δα 8 δίγοηχῖι. [{ γεϑί θὰ ἴῃ Ἠΐηι, ποῖ 
8.5 πιδῆ, δῖ 688 Ναζαῦῖθ. [1 νν)2ὼ8 ἠοϊ ἢΐ8, ΔΙ ΠΟ ἢ 
[6 τηϊδυβεα ἰδ; ἰδ νγὰ8 ἰθηΐ Εἰπι, (γ᾽ ἰν18 ῥθορμῖο, 
ἀφαϊηϑῖ (Π6 ΘΠΘΩΥ. Βαϊ πον, ἢἰβ βίγοησιν, ὄνθη 
1 ΔΙ τοϑίογοὰ, ψου]Ἱὰ ἀναὶ] Ὠΐπη ποῖιηῃϊηρ. ΤΠ6 
058 οἵ δοιὰ [ἷ8 ἐψε5 το πάἀογοὰ ΐ πβοῖοβ8. ἢ οου!ὰ 
ποῦ, Κοὸ ἃ ὈΠπὰ ςὨἰοϊιαίη, --- πΚα 1)απάοϊο, τῃ6 ἀορθ 
οὔ Νεηΐςο, διὰ Ζίδκα, τς Βοβοιηΐδῃ, --- ἰἸοδ ἢ]8 
ΡΘΟΡΪΒ6 ἴὸ Ὀδτ]α, ἴοσ ὸ 15 πὸ οϊοξταἰη, θὰ ἃ ΒότΟ, 
νυ ὶϊο βίδπαβ ἀπά ἢμδιιϑ δἰοῦθ. ἽἼπὸ 1088 οὗἉ ἢΪ8 Ἔγοϑ, 
τηθτοίογο, οἰυποϑ ἢ15 σατοογ, Ἐπ [η685 (188}]65 Πἰϊη 
ἴτοιη βογνΐηρ ἰΟΏΡΟΓ δὲ ἴΠ6 ἱποῖγαπιοπὶ οὗἩ τὴ (τοι 
οὗ Ιδγϑθ]. ἤδρηςο, ἢς ἀυπίγοβ νοιρθᾶποο, ποῖ [υΓ 

ἐἴδλὲ [6 Ρὲ] Δ Γ6 ΟΤῸ Ἡοοάδῃ Ῥοαίδ. 
εοἷχο, ᾿ΔΟΥ Ὑ͵Ὸ τηουὶ {ἰκοὶν οἵ δίουο. 

ΙῺ ἃ ὈυΠαλομΐ οὗ ευςἢ 
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186 δοότῃ, ἀἰβῃοπου, οπδὶπδ δη ρῥγίβοῃ, ἴὸ το 
6 88 Ὀθϑὴ δι ῃ)οοῖδά, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ ἴωυγ [εἶ8 ἔιρο Ἔνοβ 1 
-- παὰ μὸν Ἰοῖ πὶ δὰ οη6! ὙὉὙ8θ νϑθηροᾶποῦ ἢθ 
866 8 ἷν ποῖ [Ὁγ πἰπιβοὶῖ, θας ον δ Ροορίθ δὰ [86 
Οοὰ ν]ιο οἐἰιοῖς ἢΪπι. 

Ηἰεἰδησαυαρο, ἰδ [8 ἴτας, Θομ Δ᾽ Π6 [Π6 σοηῖΓαδὲ οὗ 

οἵ οπὸ τοοοπιροπες (ΓΙ 2) ἔτ μιν ποὸ Ὄνοβ. 
Ὡς ἐχρίαπαιίίοη ἰβ ἰῃδὶ ἢ6 οδη δίγίκα ὕὈπῖ οὔθ 
υἱονν πιο ; ὕῖ {πδῇ οπο, ἱπ ἢἶθ. πχὶπὰ δηά υὶτῃΐη 
ἢϊπ γοις ἢ, ΨΜ}}} δ Βῆος (τ ὑοῦ! ογεβ. Ηο ν}}} ἰμῆϊοὶ 
18 ὑυἱον οπ ἴπο ἢ] 5] 68, το 81} δγουπά ἢἰπὶ 
Ργεἶδο τ ἰάοἱ ψῆὸ γψανὸ τ οπὶ νἰ ΌΟΥΥ, ν᾽ ἢ γοδ5 ἰδ 
ὙΓᾺ8 ΟὨΪΥ ἰδ ἰογιηοῦ τη πτᾺ} υἱἱηάποδα {πὲ σδιποὰ 
᾿ιϊθ 41}, δπὰ δὶβ ργοβοπῦ ρῃγδίοα! θη ἀηοθ88 ἱμπδῖ 
εἶνοβ {π6πὶ {Ππεῖγ δοη8ὸ οὗὨ δοου ΓΙ ν. 

ΤΏ γοΘ τἰπιεβ ἢΠ6 διιπιρίθιὶ τὸ νι ἱπδιαπὰ [)6} 118 ἢ 
- ἰἢγοο ἤτηιβ ἢ μἱαγοα νυ ἢ 5. δίγοη σι, - δηὰ 
(}}. Νον,, 6 ῥγάγοαὰ ἴἴγθο Ππι68, ἴ0 ἴΠ6 τὨς6- 
πδπιοὰ αοά, τἰ6 ταὶ γ οἴ ψεδονδῆ, ἕογ πη οτοϊδπά- 
ἰὼν δηά βδἰγοησίῃ. 

οἵ. 29. Απὰά ϑβαχωδοῦ ἰοοῖὶς Ὠο]ὰ οἵ [86 τιἱά- 
ἀ16 υὐ]ασα. 6 βῇον 8 Βίπηθο} ἴῃ 4}} Ὠΐ8 οἱά στϑαῦ- 
1655 Ἀσαη. Ἐὺγ (Πα ἢἤτοϊ εἴπη ἢ βιίοοί διγαΐη ἴῃ ἃ 
οτονα οΥὗἩἨ ΡὨΪ ἰϑεἴπε5, δηὰ δὲ ομο ὕοκαι τὸ τη Κ 
οὗ ὑεῖ. Απὰ ποινάς τὸ Ὑτοισ ποῦ 
ςοπάϊίου ἰῃ της πὸ (οππὰ [εἰπϑ.} , 6 ἤχοα δὲ 
ὁποο οὐ ἴδ ρμυΐπι Μ᾿ ὸτὸ δ6 ἱπίο πὰ 8 τὸ ϑχοσαῦδ Ηΐ8 
ἀεοα. Ηἰ5 υἱ πάῃ 6 55 ὈΘΟΟΠ. 8. 8 πιο π8 Οὗ ΥἱοΙΟΓΥ. 
ἢ εἴδηαβ Ὀδοΐνθοι {ἰἸ ὸ σΘπτγα] ΡΠ γα, ὁπ ν ΙΓ ἢ {116 
υυἱάϊης τοβῖβ, ἀπά ὑὈευῦνθοη ψ ἢ ἢ 16 ἀἰδίδηςο 18 
ποῖ χε. Βοίης δ]1π4, ἴδ τᾶν ὕο Δ] ονοά Ηἷπὶ ἴο 
ἴδκο 0}. οὗ τμοπὶ, ἰὰ ογάοῦ ἴο βιρμοτγι δἰ πλ δ  ὈῪ 

το. (Τλδι ΓΡΡ ἸΏΔΥ Τηοδη ἴ0 ἴδιο [ιο]ὰ οἵ, 
ΑἰΠπου ἢ Ἰουπά ἱπ ἰπδὲὶ δοῆϑα ΟΠἿΪΥ ΒαΓὸ, 18. Βῆονγη 
ὈΥ 16 ΔηδιοσΎ οὗ 186 δδπδιγῖς ἀτή, αὐοοῖκ λαριβά- 
νειν, λαβεῖν) 6 ργοϑϑο8 ἴποπὶ ΠΡΙΏΪΥ 18 ὈΟΙῊ 
ἉΓΙΏ5, 84 ΒΑΥ58: --- 

γον. 80. Ιοῦ στῶ ἀΐο τὴϊ 86 ῬἈΙΠοἰτιθ8. 
ΤῊ ν τὺ οοποορριίοη οἵἩ τὸ ἀθοὰ 15 Ὁ ΥΤΟΙΘΤΟΙΠΕΤΤ, 
Ἄγ .6 τῆ ΡΒ 1 811π63. Τοὐοίσο, ἀσπίηκ, ἀπὰ τηοςκ, 
ννοῦρο (ἢ8η ΠΟ]5 Πα ΖΖΆΓ, ἀπὰ ἤιπον τῆ ὈΠΠπαά θὰ ΠΘΓῸ 
ἀςορὶν δυϊα αι] δὰ ρὰῦ ἴ0 βδπιθ, μὸ, οὔ [ἢ6 
(ὈΠΙΓΑΓΥ, ἰ8 δου ἴῸ ρμογίοσττη τὸ ἀθαὶ οὗ ἃ μίδηϊ, 
ἈΠᾺ κἴαπαβ δπιοης τΠ6ῖ ἴῃ ἴΠ6 (ἈραΓ Ὁ οὗἩἨ ἃ ψδῖ- 
ΤΟΥ δὐῦοαϊ ἴο πῖον θα α, ὙΠΟ ΟἾἹῪ ἵΔΓΓΙΟΒ. ἴ0 οομ- 
ταοϑηὰ ἰδ σαι τὸ αΠοά. [ὰ δ΄ ἔγιιο, ἢ σδπηοΐ ἀὁ0 
αῆδι ἴα ἱπιοηὰς τὸ ἐο νἑτποιιῖ Ἰοβῖηρ Πὲ8. ον ᾿Π ; 
ας πο ᾿ἰνοὰ ΟΝΥ̓ ἴὸ σοπαποῦ, ὙΥἹΟΕΙΟΥΥ͂ 18 ἸΏΟΓΘ 
ἴλη Π. ΤῸ τὰ Κα ποῖὸ οἱ δι ΐοῖα ἰβ ὙὙΒΟΙΠΥ αἢ- 
δαϊα θα. Ης αἀϊὰ ποὺ ΚΠ] ἰτηβο! τ οπ μἱαηροὰ 
ἴω τῇς ἀρορίδε αἀἰκμῆοποῦ, Ηὸ ἰ8 ἴοο ρογϑας [Ὁ0Γ 
ΘΟΝΔΓΟΙΥ δα ΐοῖ!ς; ἕο ἴὉ 18 8 βρεςί68 οἵ ἢϊχ;ηῖ, δὰ 
ΠοοοΣ ἀο ποῖ ἤςο6. Νὸ : ἴπ6 ἈΠ πα οὰ πλα μογοοῖν 8 
τῆ δι τΠ6 ρῥγοβοιῦ τηοπηθαϊ ΠΟΙ ἀν οὐ δῇ ὀοσαπίοη ΤῸΓ 
ΥἱΟΙΟΥΥ, ὅπὰ ἀνδὶ!}8 ἰπιβο } οἵ ἱΐ, ποι νυ οϊδηαἶνρ; 
(δι ἴτ πιιιδῖ οοβῖ πἰπὶ ἢ18 οὐσῃ ᾿Π 0. [τ ἰβ ποῖ 88 1 
ἢα πουϊὰ παν Κι ]1οα Εἰπηβο! ἢ, πὰ ἢ οεσαροα. Ης 
Κηοννς ἰδὲ ἱ ἢἷἶ8. ἀθοα 6 δυσοοσϑίι!, π6 σδηποῖ 
οβοᾶρο. Βιυιῖ δ ο ᾽β. α͵80 τολὰγ ἴο ἀϊσ. Ηδ 15 τύφοπ- 
τα τὴ εἷ8 ἀοά : "8 αγεδ ᾶνθ δραίη βθοὴ Ηϊὴ 
ὙΠῸ νγὰ 8 Βῖ τ ΠΣ τ. 

1 σοπλθαῦφοιγ, 1 οδηηοὶ [οἷον ἴδ 6 ππλυ] 8019 ὀχοχοαὶβ 

“ΐϊςδ ἐδ κοὺ δαιιδοῦ κοῖς (ο Ὁ δγουκιά ἴοῦ ὁΝὲ οὗ 6 ἴνχο 

ογθ6. ἸΤἸμδὲ που]ὰ ὕὈδ δἰτορίο νἱυάϊο: ἰγϑῦθαϑ. Το ἿΪΘ 10 

ὙΦ 6 οοπιραγεῖΐνο. 
ἐδδη εἷδ πο οσεα, δῃὰ ἔλθῃ οὐ δοοουηΐ οἵ ἔσο. ΤΏ 920».- 
ἰδ οχοχοαὶβ οὐἷν [ΓΟ] ον ἃ δροείϑὶ υμι !οιἶς8ὶ ἰά66., πὨϊσ ἢ δὲ 

Ὀοίζίοιι υπάἀετβίππδ “ ἴνο ογεβ.᾽ 
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Ἣὸ ἀωδίτοο ἃ Ὑδυθδῆοθ ρμτοδίεσὶ 

ΤΗὸ ἰγασοαν ὁηἀ8 τοΥΥΌ]Υγ. 1, ΔῈ ΉΟΓ δπᾶ δδους 
δηὰ ἀγιυηΐκοεπ γονοὶ Ἀσὰ δὲ πον ἰρῆονῖ, ποη δ δηι- 
ΒΟ ὑθπὰδ ἴ[Π6 εἰ τα ἢ ὑτεδὶ οτος : ὃ ἴδον 
Ὀγεαῖκς, [26 δα! άπ [Ἀ}15,5 -- ἃ τοττῆς ΟΓα8ἢ, αηὰ 
πὸ δι ρ]δ δ ἃ ναϑῖ δερυΐϊοῆγε. Ὁ 1λάξοη, σσβοτε 
18 ΤΥ νἱοϊουγῖ Ο ὕπδσα, ὙΠ ΟΓΘ 15. τὴν 5 ΓΘ ὮΝ 
Ρυΐποοβ δηιΐ ργίθβίβ, ᾿οροῖθοῦ, τ σῸΡ6 δὲ ποῦ 
1|ρ8, πὰ ποσοῦ ἱπ τπεὶγ ΠοΑΓΙΒ, δγὸ σγυβῃθα Ὁν 
6 {8|ΠΠῆὺ δίοθ. Ὁ Ρἱοσοϊηρ ογῖθβ, ἴΠ0 νδδὲ 
στον β δα ργαβϑυθὰ ἰοχεοῖπογ. ΤὙμ6 ρα] ογῖο5, ἢ 
τμεῖγ θαγάοηϑ, ργϑοϊρίμαῖο ἐπ ϑοῖνοβ ἐροη [6 μοι 5 
οἵ τοδὲ Ὀοῖονν. 1} 6δῖι νδϑ 8. 1 Ὸ Γ ΔΩΥ͂ Γεδ- 
σα; ἴδο σἰδηρθ ἔγοια ἴΠ6 βδουπαβ οὗ τγο)οϊείϊηρ ἴο 
ὅτοδῃβ δπὰ [Π6 γδίι]α οὗἩ ἀδθδίῃ, τογτ 016 ἃ5 τὰ ᾿ἰρ ῦ- 
Ὠἷπρ. [Ιῃ τὸ πηκϊάβι οἵ ποιὰ,  δῃὰ Ἰονουδβ, 
δἰοοί [6 ἤογο, δηὰ τοὶ ἢἷβ ἀοδῖῃ. Νοὶ πον ἘΠ ΤῊ 
ἴΠ6 Ὀυης οὗἁὨ δῃ 888, δὰ ΠῚ ΡῚΠατα οὗἁὨ τηϑυῦ]ο, 84 
ἢδ φοηηυοτοά ἴΠπῸ ἴοαθ. 1Ἰδαροπ᾿ ΒΒ ἴθπιρ]ο, Ἡ]Ὴ 1τ8 
τπουβαπά5, ἢδὰ ὕδθη ποαροὰ ἃρ 43 ἢ5 ταν πουηᾶ. 
δίπος ϑαπιβοη πηιιϑὲ ἀΐο, πα οουἹὰ ἠοῖ ἰδνο {Δ|1|6 
στοδίογ, Ὑγαϊζοτβ, [ΟΓΠΟΠΙ͂ΌΓΒ, ΤΟ ΚΟΓΒ, ΘΠ ΟΠ. 68, 
ἸΥΤΔΉ 15, 41} ΙΔῪ αὖ ἢἰ5 ἔπος. Τα Ὀἰϊπεὶ Βογὸ αἷς 88 
ἴΠ6 γαῖ υἱοίογ, γῆο, ἴῃ Ροπ ποθ δηαἃ ὈΓΆΨΟΓ, οχ- 
μάρα, Ὀγ δι ἴοτηρ δηα ἀεδι, [86 οἸΤΟΥΓΒ υὗ τὶς ἢ 
6 πδὴ ὕθοῃ μιν. 
Τῆς Ἰπῖογν οὗὁἨ δαπίδοῆ Χο δΪβ 811 ροοῖτνυ. ΤῊ 

δ ρ]6 παγσϑίϊνο οὐ ἰξ '8 δὴ [6 βαπιθ τπιο βἀογποᾶ 
στ 16 πἰῆοδὲ τὶ. 118 ΠΟΙ͂ πα {τὰ ἢ ΓΘ 
ἰοδῦ οά τὸ ὃν [ἢ6 Ποαγὶ οὗὨ δυογυ τοδάοσ. πους 
ΤῊ ΔΡῚς ΑΓῖδ, υνἱτἢ ΟἿΪΣ ΠδίαΓΑΙ στο δηά ἀςδίι, ἴτ 15 
ὨΘΥΘΓ ΠΟ] ΕΒ. 1}} οὐὗἁὨ βρ᾽ 118] τη ΓΥο]5. 
Βυῖνο Γιγπβηεα τῃς τορυτῖ οὗ 16 1351 ΠΟΙΤΒ οἴ 

{πὸ Πογο 5 61 Ἅ]1ὸ οβολρεί, 80 ἃ5. ἴο 5οῖ ἔόττῇ ἢΐ5 
ΡῬγαυὶπρ δη δοιϊίηρ 1 [τ που] βϑοιὴ τς τη ῖς αἰδὸ 
ΌΓῸ ποῖ Ἰοδ αὐτὸ ππ}ιϊπτοα ὈΥ {Π|ὸ το ΠΑΓΤΘ να. 

Α ἸΔὰ, δῇ δἰϊοπάδης (33), Ιεδὰβ εἶτα, νρμοπ τὴ 
Ῥ ἘΠ βτη 68 οα]} ἢΐπὰ ἰπ δΌμὰ [86 ῥτίξοπ (ΥοΓ. 36). 
[0 πιᾶγ ὃθ μ͵διδίο!ν σοη͵οοίυτοὰ τπεϊ τ0}18 νν 85 πὸ 
ΡΒ κηο. [1 βοοιηδ ποῖ ἱπιρτουδοΐα {πὶ ϑδτυ- 
8Β0ῃ, ἴπὸ διιάρθ, τῦδϑ [Ὁ] ον δ τπῖο [5 Ῥσίδοη ὉΥ δῇ 
διτπαηπῖ, πο86 ἢάοἰ ἐν οοπίπποα πε θάκοα. [τ 
ομδδποοὰ [16 τ ρἢ οὗ της ῬὨΠΠ5εῖπ65 τὸ δ᾽]ονν 
τἷ5. ὕροῃ τ}}}5 δι: ρροσί το η, ΤΏ ΠΥ ΡοΟΐΪηδὲ ΧΡ  αἱπ 
τοι βοῖνοϑ. “8 διϊονάδηξ, [πῃ π, ΠΥ αν [ὉΓ- 
ηἰσῃοα πἰπὶ τυ ἃ ἀκοτίρίοη οἵ τἢ6 ἔσβιῖνε βοθπθ 
ἰπῖο ἴα πιῖῆκι οἵ νη ϊοῖ Πα τᾶ πἰτοὐυοοα, δηά 1η- 
[υττηοα ἷπιὶ ἴῃ ὙΠαῖ ῥᾶγί οἵ (π6 δι ἀϊπ ἢ ν᾽85" 
νἰδοοά. Ετοπὶ πίπι ἴ6 σου!ὰ 4190 οναιη συϊάδηοδ 
ἴο {πὸ βροῖ ψ } ς ἢ 6 ἀθαπιθα 10 ΠΟΓΟΒΒΑΓΥ ἴο ΟΟΓΌΡΥ. 
“ΠΝ αὐτο δηϊ ν᾽ 88 ἰῃ [Π6 βοογοῖ οἵ 15 ῬΥΑΥΘΓ δηὰ 
[ππιῦρο: 8Δηὴ0 ἢ ννὸ δβϑι πιο πὶ ἢς αἰπτηϊεοοα Πὲπὶ 

ἴοτε τ ἐφρούη μὲ 6 ΔΓ δ ὁΠ06 ΘηΔὈ]οά ἴο ὁχ- 
ἰδ ΠΟΥ ἢ σοι] ἰδ Κα Ὁρ ἷβ ῥΘο] ΠΥ ΡοβίΠοη ὈΨ' 
16 ΡἐΠᾺγ8 που Ἔχεις διϊτοηοη. ΤΉ 1186 
[ἈΠ 1] (ΟἸ]ΟνοΥ οδοαροὰ ἀθδαῖ, δπὰ αυϊοκὶν σὸ- 
Ρογίοα τῃ6 ὀνθηϊ δὲ ΠΟΙΠ6. 

γεῦ. 81. Απὰ δἰα Ὀσϑίδσοῃ δηὰ 41} ηἷ5 ἔδέμιϑτ᾽ α 
Βοῖδ6 σδιὴθ ἄονσῃ. Τΐβ 18 ἴῃ6 ἤχει ΠΙπὶ 6 ἤδυθ 
οὗ ἱπίογοβὶ ἴῃ ϑ'διηδον οἡ ἴδ 6 ῥΡϑγῖ οὗ μἷβ. Ὀγοιἤτεε, 
δη τΠ6 Πουδο οΥ̓͂ ἢἷ8 ἔΔ ΠΟΥ. ΓΠῈ Βαβῖθ, Ὠονγονοῦ, 
ἢ σ ὨΙ ἢ ΤΏΘΥ ρῥγοςσθοάοὰ ἰο ΔΖ, δηὰ ἴῃς στοδὲ 

8 Τὴ οεούττοηοο ἴῃ Ῥασυδ. γΥἱ. 9 6 ποὶ πεὶ] δἀδρίοὰ ἴο δ 
Ὀτουχς ἰηἴο σοπι ρδΣ θοῦ. 

4 Ἐδο ἰοΥΤΟΣ οἵ ἃ δἰ παῖ δ ὺ Δ᾽ δι γ, Δ᾽ ΟΡ οὗ ἃ δουδῖοτ 
δι816, πότ οχρεϊοηοοδὰ ὉγΥ Κἰος ἨδΏγυ, τὰς δοὺ οὗ Βαγῦδα.- 
τοδδδ, ἴῃ 1188, πῆθα ἔδο Ρ᾿Παγα δοὰ βοον οἵ [80 “ Ρτουαυεὲ 
δὶ Ἐτίυτί, κατ γῶν. ΜδΩΥ ρετίδῃοα. Οὐ ἴῃς κίως δυᾶ 
[9 Ὀϊφῶορ,. νυ κδὲ ἴἢ ἃ οἷοσῦο, οϑοδροὰ (εὖ. νον. Ἀἥονε. 
δ γονὴ ηθορ 1183, Ὁ. 48, οἀ. Μοδάθυ). οα ἴπο 21κι οὗ συν, 
1364, οὨο οἵ ἰῆφ κτϑυΐῖο Ρ]1}}6 τα, νεῖ δυρροτίοὐ ἐπ οτοο 

4 Αὐυκσυείΐιο, δὲ Οἰτώ. δεὶ, Ἵ, 26: Οκιίὴ εἰ επῖμι Λος  οἵὔἩ ἰπθ Ομ ΌΣΟΙ οἵ ἔδ9 Ἐτδυδῆχυτγπιίοη. δὲ 8.. Ρεϊογεθοτς, 
“ποεγεπὲ πον Ἀγιαπ ΐμε ἀΠἐορΡαι ϑεώ αἰτία λωιξδα, πες ἐγ- 1 Ὀτοῖθ. Α ἰδ πῃ} οδ'ϑπισορηθ δηδυοὰ, δὲ ἴ6 ἙΠΏΓΟΝ 
γαμέεξ, εεα οὐεαϊεπίε, εἰεμέ ͵ἱα δαιίδοπα αἰτωμὰ ποδὶς 703 πολ ἐτυϊα θεὰ ἴ0 Ρίϑοθα ΟΥ̓Σ (026 τἴρδδμβθα ἩΔΟΣΕ ΟὈΣΊΟΔΙγ δὰ 
ἐδὲ ἐγεάετε. ἄγαν ἱοροίδοξ. 
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ΝΠονοϊὴρ ἴὰ Ἡδον Τ8ῈγῪ ἀἱὰ ἱξ, δροδαῖκ "τὸ}} ἴὉΓ 
τποπ. Ἔνεν μεν μανὸ αιτῖνοα δῦ ἘΠΟΌΖΗ [0 860 
1λ6 Βεδρ οἵ τυΐῃδ, πεῖ 1ζ9 ΘΟ Ὠ1)665 ἀεδα Ὀοάΐοα, 
}.δὶ δὲ [6]. ΤΏΟΥ ἴοοῖς βδιηδοὴ δῃὰ οαστίϑα ᾿ἰπα 
ὮΡ ἰδ ϑοϊθση ἔἌΠοΣδὶ ὑσοοδδδίοη (ἜΌ0}} δ ῥτοῦΘὈ]Υ 

ἔνο τιοδηίης οἵ ἸΙΠΝ 2) ὁ ἴδιο Ὀατία! -ῬΙδοο 
οὗ Ηἰς ἔδίΠοΥ, ὙΠῸ δὰ ποὶ [ἱνοὰ ἴο 806 [0 ΒΟΙΤΟῪ 
οὗ ἰδ χτοδὲ δοῦ.: ΤΠ τοστοα ῬὨ 58εἰ Π.65 ροστοΐῖ- 
ιεὰ οτειγιΐησ. Αὐργυϊδὴ δηὰ τοουχιίην τοἰσηοὰ 
διθοὴς ἰδοῦ. ἘΥΟΥΥ πη ὙΔ58 ἰῃπ ΘΟὨΝΙδΙΟὮ --- 
(εῖν ὑσίποοῦ τ ΓῸ ἀοδὰ. Αηὰ βὸ {πὸ οοτρϑδε οὗ ἴῃ 
ΒεγῸ ΨἘΟ διροῦθ ἔβθτα ἸΩΟΓῸ ΤΘΔγΉ ΠΥ ἰῃ ἀθδίδ ἰμδῃ 
ἴπ 18, γσδδ Ὀυσπθ ἰῃ δ᾽ Ἐπὶ Ὀσοοθδδίοη δου ἰδμοὶγ 

ΣάοΓ. 
Απϑὰ μΒ6 ἡπάφοᾶ Ικγ86] ἐποηΐ γοῦσα. ΤῊ 

διδιοιηθηϊ 16 ΒΕΓ τορεδιθα ἴῃ ΟΥΟΥ ἴῸ ἱπιἰπη)δίδ [μδὲ 
ϑδιηδοῦ δ οὗὶεΐ8] ἴοστη δὰ ποῖ Ἑοπιθ ἰ0 ἃ οἶοδο ὃ6- 
ἴοτο ἴθ δὐθῃῖδ ἰμδὲ χεϊδίοά, δαὲ ἰοσταϊηδιρὰ ἢ 

ϑαιμδου Ἰἰνοὰ δηὰ ἀἷδὰ ἰπ οοῃῆϊοϊ τὶ [ἢ6 ἢ 8- 
οτδὶ οποσηΐοϑ, ἐμὸ ΡῈ δι πο6. ΤῊ βάχιθ ἔδί6 ἢΔ8 
ναί! θα νἷ5. Ηἰδίογυ δηὰ {ΐ ὀχροβίοῃ, ἤοπι [86 
τας οὗ 7] δὴ ἔἶο ἱπιροσί8ὶ Ῥα δια τὸ [δὶ οὗ 
ΤΩΔΏΥ ὙΓΙΓΟΓΒ οὗἩ ἐΠ6 ἰδὲ σσηιγ68. [1 ΜῊ8 68 
οἶ4}}γ ἴῃ τ6 δαυθη θοῦ! [ἢ δηὰ οἱ δα ἢ σΘΏ ΓΕΓΙ68 
ἴθδι ἱγγουθτθηοο 42 ἴοο οἴδη οδὶ θα ογ οἰ β, δηὰ 
τας ἔπνοϊουβ ἱπαιρί ἀΠ σδ8 σοῃδίἀογοὰ ἔγθο ἰῃ- 
ᾳυῖΐγγ. Ἴδ φδι ῃοῦς νδρίἀηθ88 ὙΠΟ γᾺ8 ἴῃ ρᾶσέ 
ὈΔη"Ποὰ ἔγοται τῃ6 Πο]ὰ οὔ οἰδδβδῖςδὶ δηὰ (ὐδστηδη 
᾿ιτογαΐασο, οοη ἔπαθα ἴο μ6δῖ16 ἴῃ [Ὧ6 ὀχοροβὶ8 οὗ [6 
ΟΙά Τεκιδιιθηι.3 “οι. ῬΆΣΡΡ Ηθίηθ τρδῪ ἱπάθοὰ 
Βανθ ὕδοὴ στρῆΐξ ἰπ βαγίηρ (Δ δϑεγίαί. δαάσγα, Ὁ 
359), [Πδὲὶ [00 ΙΠΟΘΚΟΥΥ δὶ ϑϑϑιῃθο 8 ἰδν-ὈΟ πο δηὰ 
ἴοχοβ, δὰ δὴ Ὁ] οσῖου οὐ͵οεῖ ἴῃ ΥἹΟΥ͂ ; Ὀαϊ ἰξ γγᾶβ [ὉΓ 
το πιοεῖ το ῬὨ 5 ΕΠ 6.1κο, Ῥγοδαῖς ΠΆΓΟΥ 
ἩἘΙΟῚ ΟΓΟΪΏΔΙΠΥ του κβ σοηυΐἷηο ἀπ 6] 1 εἴ, [δῖ τὰ 8 
ὈΠΔΌΪΘ ἴ0 ΟΡ θη δηά τρ ΠΥ Θδιϊπηδίθ (80 
ὙΠ οΥία] ἄγαπηδ οὗ β'διμδοη᾿ β ἴθ. Ἀπ ππέγυ Ὁ] 
ΟΡ δγίβοη τι ΗΘΓΟΊ]6Β ὙΓΔ8. ΘΟΠΒΙΆΠΕΝΥ ἱϊογαῖθα, 
ΔΙτΠΟΌΡΒ ἀδοροῦ ἱπδίζις ΟἸΘΑΓΙΥ δῆονθ (μδῖ, ἀραγὶ 
ἔἴτοτη ἴδ ἸΙοη-“οηαπδβὲ οοιησηοι ἴο θοί!, Ἠθγοῦ]68 
5 οὗ 41} ἀτοοῖκ ἤβογοθδ ἔπ 6 Ἰοαδὲ 8} {8 0]0 ἢ. Ὀ6 ΟΟΙΏ- 
Ῥασοά υἱτὰ βϑδιηδοῦ. ΤῊΘ ἱροηΌ Υ οὗἁὨ (ἢ6 ΘΓ] Ϊ6τ 
Θοςοδἰ δεῖσαι! Ἰοϑ ΟΠ ΓΒ τη ἢϊ, που ογίδοῖοδθ, ἤδνο 1οα 
1πότὰ ἴο 1}18 ἩρΝ ΤΉΝ: Βαξ ποοογαΐηρ το ΡΊΡΕΡ 
(Μγιλ. ἐεν Οἠγίβιὶ. Κυπεί., ἴ. 131), ῥὈτίπιϊονο ΟἸτίθ- 
ἴλη αγὶ ΠΟΥ͂ΟΣ ΓΕΡΓΟΒΘΉ 6 ΘΥΘΉ 80 τη ποἢ 88 1}6 ΠΟΏ- 
Βῖοει οὗ ϑδιηδοη πὶ τἢο Ἰοη ; δηὰ ᾿ἰδῦοσ γοῦκβ οὗ 
ατὶ σοππηοοϊρα Ηοτγοι]ο8 τ τἢ αν δ γν6}} δ τ ἢ 
ϑιαιϑοη. Μεηζεὶ (δ πιδοίϊα, ἰἱ. 880), 18 οΥ ορ᾿ηΐοη 
ἴκδὶ 106 τορτοβοηϊδίοη οὗ βδιηδοη, ἱπ τἢ6 δεῖ οὗ 
Ἰοαγίηρ Ορϑῦ 16 ΔῈ οὗὨ [86 Ἰίοη, οὐδ σ ΕἸΘΠΟΝ δηὰ 
Οογιηδη Ἑδμυτο )-ἀοοΥβ οὗ τπ6 Μίάα]6 Αρεβ, 18 δὴ 
ποηϊτδεοι οὗὨ δἰ πα ῖ]ὰν ΜΙΓΉγαθ ῥἱοἰΌΓΟΒ. Θ ΓΟΡΙῸ- 
δε δείο οὗ βδιθδοη σι ἢ Οὐδ ἴοοί οὐ ἴδ6 [1Ο0Ώ, 
ὙΓὮ110 ὑεῖ ἢ δὲ Βδηδδ δ6 (Ὠτοι]68. Εΐπι, ἰγγρὶςδ] ἴῃ 
Βγσϑηῖίηο ρῥἰοαΓοΘ, 15 6586 {18}}}7 [ἢ6 ΒΔ. ἀμ 
ὥοῃ (Βοιδίε, Ἠαπάδιιολ ἀεν Μαϊίετεϊ, ». 127). ΤὮΘ 
ΒΟὈΪοδὲ οοποερίίοη οὗἉ πὶ ἰῃ τηοάο τη ΡΟΘΊΤΥ, ἰδ ἴΠδὲ 
οὗ Μητοπ᾿ δ ϑαπιβοη 55: δαΐ τῆδι ἀγδπλα 
ἔσοδίβ ΟἿΪΥ [86 οηὰ οἴ ὨΒ 11, δηὰ ποῦν - 
διδπαΐηρ ἰὼ ἸΟΩΥ τποῦρ δπὰ ΟἸτδεϊδη ἸΌΓΥΟΥ 
ἀϊοεῆκχατοα Π0 ὈΟΔΌΙ] δἰ] οὐ ΕΥ̓ οὗ βεγρίατο ὈΥ͂ 
ορεγβείς δαάϊιίοηϑ. Ηδηάθ]᾽ 8 οτδίοτίο, ϑαπιβοη 
(Ρεοτγίογιπιθα ἴον (π6 ὅτϑὶ τἰπιο ἴῃ 1πάοπ, ΟεἴοῦοΥ 
12, 1142), πὸ τοχὶ οὗ ποῖ ἰδ Ὁγ Μί]οη, παῖ ποῖ 
ἩΓΟΓΤΙΏΥ οὗὁὨ τ86 ατοδὶ αὐβς ἔνα ἷς οοἰενταῖθά. ΤῈ οὦ- 
Ἰοοιηδὰ σοπιροϑοσ, Φοδοπὶπὶ ΔΗ͂, ἰηϊοπαθαὰ [0 ῥτθ- 
Ῥδῖὸ ἃ β'διωβοῃ ὀροῖὰ; θυὶ ὙΠΘΙΒΟΥ ἰΐ τγ85 ΘΥ̓ΟΥ ΡΘΓ- 

111 ἰὸ ἐδιονοογζο ΟΠ Ῥοδίοδ}}} ἰδδὲ ΜΙ ΟῺΏ ΣΟΡΕΘΘΟΒΙΣ 
Ἰδληοαὶ 86 εἰ}}} δ: 1τὸ δὲ 6 {ἔστι οὗ δβδιησοῦ 8 οδίλδίτορὨο. 

4 ἴῃ ἃ πιο αγδείηδὶ ἰ86 9058 (Βευ!, 1304), Βασωϑοι 5 
δοίου ἰ6 εἰγὶοά "᾿“εὐεμπϑίἑελ ᾽" (ΔὈοε ΔΙ 4Ὁ]6). 

1ὅ 

βῖορροά 

ἰοπωθὰ 1 ἀο ποὲ πον. Αἱ τδδὲ ὁ ἴον οὐὺ ἰἶὰ 
δρργεείϊδοη οὗ δ Βοοῖκ οἵ δυάροδϑ δπὰ οἵ ϑδπιβδοη 
βιοοὰ ἰῃ [6 1δδὲ σΘΏΓΙΤΥ, ἰδ δῆοντη ὉΥ Ηοσάογ᾽ 8 
ἀἰαϊορτιο ( σεἰδί εν Εὐτᾶϊολ. Ῥοοεῖε, ἤἤεγζε, ἰὶ. 3204), 
ἰῃ τ ΒΙΟΒ [80 ροσθὶ σμάοαγογα ἱπάθοα ἰ0 οἱουδῖο [Π6 
Ὠδιγδῖίυο, πὲ οδὴ ΟἾΪΥ ἢηὰ ἱἰδ ““ πιοδί Ἑοδδγβοῖοσ- 
ἰδ Δ} }]} ΡδΟΌ ΔΓ δηὰ Ὀδδυ ἴα] ἰδδίασοα, ἰῃ πιδὺν 
2 Ἰρ με ταὶ ἴο 186 πηδίη βίου. 

1ς '6 οὶ αυἷΐα οἰθαν στ (Π6 Βοπιδὴ Οδιδμοϊίο 
Ἰοροπὰ πιδάθ ἃ ρὲ γείςεΐδῃ οἵ ϑδιζδοι ; ὃ δηὰ ἴὲ νδϑ 
ΟΘΥΓΆΪΏ]Υ ἴΔΥ ΔῸΠι ΔρΡριορσίδιο ἤθη ἃ Ἰυχίδι οὗ 188 
ΒΘΥΘΏ ΘΠ δηΐου (16 ΜΟΙ 16 Βαγεγ, ἀϊϑὰ 
1672) το πὶ 88 [86 πο] οὗ ἃ τετῇ Ἀροῖμι 
τη Καν." Ηο ἰδ δ οἵ ἴθ δῃοίδῃξ ρϑορὶθ 
ἰ{8 6} (εὖ. 16 Ιπιτοαυςοι), πο ἰδ ΟΥΕΥΥ ΘΙ 
Υἱοϊουίουδ, δ0 ἰοηρ 8ἃ8 ἐξ Ὀγθϑοσυοϑ 118 ΘΟ ΔΟΟσδἤοα 
ἱπίαςξ, ναὶ 1116 ἰπΐῇο δουνϊπὰθ δηὰ Ὀοη 88 ΒΟΟΏ 
8 1ΐ ῬΓΟΙΒΠ68 1ϊ8 οὐι δβοσοὰ σμδγδοῖοσ. ΤῊΘ ἴγροδ 
οὗ 106 δποίοηϊ Ομασοὶ ἤδίδοσβ, ἴῃ τ Ὠ]Οἢ κυ 601» 
Ρδῖο ἴδο 11 δηὰ εὐβετίπρ οἵὗἨ ϑδιηδοη πὶ ΟἸγίδε, 
ΔΙῸ ὙΘΓΥ͂ ἱπροη οῦδ; δηὰ [6 Ρῦτο δηὰ οἰσνδιοα ἀϊ8- 
Ροείοι (ΠΟΥ ταδηϊῆοδὲ τμογοίη, ἤηάΐηρ δρίτγὶς ὑδ- 
᾿ϑῦδο ΠΟΥ δοοῖὶς ἱξ, ἰ6 στΘΥ τὸ ὃθ Ά 
νοοά-οΑυνίπρ ΟΥΟΥ [Π6 οἰοὶ -Οἰδίγδ ἰὴ τη6 Μδυ]- 

ῬΟΤ  ὈΤΟΙΠ ΙΩΟΠΑΒΙΔΙΥ ΤΟρΓοθθηδ ϑϑιηϑου Ἡϊ } 
ὙΓΑΥΪΏρ Παὶγ, τἱἀΐηρ οα ἴδ0 ἸοΏ, 16 δυιαῦοὶ ὁ 
ἀδδίῆ, τοθο αν 6 ἰδαῖβ δραγὶ; Ὑ ἢ 116, οἡ ἴΠ6 
ΟΡΡοβίϊθ δἰάθ, (29 πηΐσοστι 168 ἴῃ [6 18} οὗὨ [δ9 

ἰγρίη, --- ἸΟρΈ [ΠΥ Βυτη οἰ χίηρ' (Π6 δἰγ δ ἀπ γεβογ- 
τοοῦου οὗ ΟἸγίδι. ΕΓ ἴὸ Ηἶπι δρρ] 68 {μ6 βαγίης 
οὗ 186 ἌΡΟΘΙΕ (ΗὉ. χὶ. 82, 833), τπᾶῦ ὉΥ ἔα ἱτἢ ἢ 

[Π6 τοῦ ἢ 8 οὗ Ἰΐοη8. 
ι 6 πΟΡΙΏΥ οἵ πηρητίοη [Πδὲ ἩΠῚ]6 [ἢ ἢδηιο8 οὗ 

186 οἵδποῦ ΔΦυάσοκ, ΟΥ̓ ποῖ, Εμυά, Βασακ, αἰάθου, 
ΦορὈΙ ΒΔΕ, ΒΟΔΙΟΟΪΥ ΟΥΘΓ ΓΕΟΌΣ δι οηρ ἴΠ6 «Ψ6νγ8, δαὶ 
οὗ ϑδιιβοῦ νγὰ8 ἔγθα πα ὨΟΥ τιδοὰ, Ὀοϊ᾽ δη οἰ 1] δηά 
ἴῃ τιοάογῃ {{πη68. 

ἴῃ τῆς δἀάγοϑϑ οὗ ϑδιωθποὶ (1 ὅδ. χὶϊ. 11), (δ 8 
ΠΆΠΙΟ οὗ ἃ ΠΕΙῸ Βεοάδῃ 15 ἰηβογιθὰ Ὀδίτγοθη Φοσα Δ] 
δηὰ ΦορΒΊΠ ΔΗ, ΠΟ σδῃ ὍΘ ὩΟΠῸ ΟἾΒΟΥ Τ8η Θ'ϑιωϑοῃ. 
ΤΒΘ γοδαϊηρ Βαράκ οὗ ἴδ0 ΓΧΧ' ἰ5 πο ϊ ΔΩΥ 
ῬΓΟΡΔΌΪΠΥ τὰ 118 γυοσ. Βοάδηῃ ἰ8 Βεῃ 1) δὴ (116 γ- 
ΑΙ, ““8ὅοῃ οὗ Ὠδηῃ ᾽ἢ)), ἱ. 6., “180 ΠὨηΐϊο." ΤῊῈΘ 
ἰΑτα ΠῚ 186 οὗ [8 Πδ1)6 ἰἢ ΒοποΥ οὗἨ [Π6 ἐτῖρθ, 88 
ὑπἀουίοαγΥ οοηηθροϊοὰ πἰὮ [16 Ὀ]οβαίηρ οὗ δοοῦ 
ου δῃ, Ὑἢ ἢ δον [Π6 11 οὗ βιδιλϑοῃ τῃσϑὶ δυὸ 
δοοιηθά ἴὸ δύο δρϑοῖδὶ σαίδσομοθ ἴὸ δἰπὶ: “Ὧδῃ 
8881} ἡπάρϑ μἷ8 Ῥθορὶθ, 88 οῃ9 οὗ ἴδο {τἴδε8 οἵ [6- 
τ 6]. Τ6 ὈΥΪΠλ εἶ 6 ΘΟ ΘΟ ΟΌΒΠ 688 οὗ [ἢ6 ῬΤΟΡΉΘΟΥ͂ 
οὗ ὕδεοῦ τονυϑαὶϑ ἐ5 6} πογοίῃ ; ἀπά πονδθγο οουϊὰ 
ἱς Ὀ6 βδἰὰ υἱτδ ΤηοτῸ ῥσγοίουπά εκἰσηϊοδηοο ἰδδη 
ἢΟΓΙΘ, --- “1 παῖδ [Ὁ [Ὦγ δβαϊνδήίοη, Ὁ Φοδονυδὰ 
(ἄφῃ. χ]ῖχ. 18). 

ἘἨΟΜΝΤΙΤΊΟΑΙ, ΔΝ ῬΒΑΟΤΙΟΔΌ, 

βδτώβδοι, μανίηρ ἰσυπὰ ἢἷ5 Οοα ἀραΐη, ἀϊοά δ ἃ 
ὮδΤΟο. Ηἰἷ5 Ὀγειθγοη οΑγγίοα ἢΪἷπὶ ἰπΐο ἷδ8 (ΔΙ Π6 Γ᾽ 8 
ἤδημῳ ΗΙΪδ6 Υἱούοῦυ Ἧῶ8 τοδί ἰῃ ἀθδί εἰἰδπη ἴῃ 

Αποίθηξ ἀΧροβίϊοτβ σοῦ ραῦο ἢἰ8 ἀθδίῃ τ ἢ τηδι 
οὗ Ομγίδι. Βυὶ ϑδιηϑοβ ζᾶνο ὉΡ ἢἷβ ᾿{{8 ἰῃ ἍἽσγὰδσ 
ἴ0 ὍΔθ9 ἢΐπ ὁποτηΐοα ἴὸ αἀΐθ: ΟἿ τδὲ ἰῃ ογάϑσ ἴὸ ρὶγο 
ἴποτὶ 116. ὅϑδπῖδο ἀἰοὰ χἰδαϊγ Ὀδοδυδο ἢθ ΠΥ φῚ 
[ουπὰ πὶδ αοἁ δραίη; ἰῃ ἔμηςε αοὐ ν8δβ ὭΘΟΥ͂ΕΣ 
Ιοδί. [ε 18, βουγουοῦ, 8 σοοά ἀοδίῃ, ὙΠ6 ἢ ΟἿΘ 5668 
δἰ βο ] ἢ τοδύογοα ἴὸ σοι ηΐοι ἢ Οο. 1 ἐδ9 
ΟἸγβείδη, ἱπ τη Ἰδδὲ Ὀγθῦ ΒΟυΓ οὗἁὨ ἔἰπ6 σγοδῶ, πο] ἀδ 
ἔλβι 8 αἱ ἢ, 180 τμουδβαηᾶ ἴοοθθ ἰοϊ Ἰοοθθ δρδίπδὲ 

8 ΤΥ Ἰηδοοὰ βαοροει ὃδ6 τοοδοί. Οἵ. Βαγδλιάι, ΤΊ 
ἴμε ᾿ρα πεῖς, Ῥοεῖκα, νἱ!!. 671. 

4 Οἵ. Βαγ}6, δίει. 1'4.. 3668. 
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υὲπι ὈΥ δἷπ δηὰ ἰοπιριδίοη (Ἁ]} θείοτο ῃπι. ὙΠ εη 
ἃ (ἢ γιβύδη β ἴθ γβ, 1η6 γε ργοβοῃ δεν οἵἉ εὐ] ρΐδος 
ἐΠοιηβοῖναβ τουπὰ δῦουϊ ἢΐϊπὶ τϊῈ Ἰδυρη ον δηὰ 
ΤΠΟΟΚΟΓΥ ; δηὰ ἴ πὸ ὁηάπτγοι, δίδ Υυἱοίογυ ἴῃ ἀοδιὶ ἰ8 
Ετεδίογ τπδὴ ἴῃ 18. ϑίγτοηρ 8δΆ δι 9οῦ, ΜΔ5 [Π6 
ΜΟΔΚ ποπιδη Ῥογροῖαδ (πῃ 186 δβοοοπα σδηΐανγ); ἴῃ 
τὴ πιϊά5ι οἵ ἰογτίπτοβ 886 βαϊὰ, "1 κπον ἴἢδι [1 δυΐ- 
ἕεσγ, Ὀ01 1 δὴ ἃ ΟΠ γι ϑιίδη." ἸΤὨουδδηὰβ Οὗ ΣΏΔΓΙΥΤΒ 
ἢδνο αἰεαὰ δ8 ϑ'διηδοῃ ἀϊοά. ΤΠΟΥ πᾶν οοπαμποεγοά 

ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ σῦθαξϑ. 

5ΤΑΒΚΕ: Τῆς ογ65 οἵ ἴδ τιϊηὰ διὸ δοίτοσ τω δπ 
1Π6 ογε8 οἵ ἴῆς ὕοὰγ. γε εδὴ Ὀοϊΐοσῦ δρᾶσε 86 
Ἰαϊτογ δὴ τΠ6 ἰογπιοῦ. --- ΤῊΕ ΒΑΜΕῈ : ΕῸν αοὐ δηὰ 
δεῖνα ἰδηὰ 116 ἰἰδοὶ ἢ 8 ποὶ ἴο Ὁ6 δοοουπίραὰ ἄσοεισ, 
δι βδου ὰ" βἰδαυ Ὀδ6 5Βυττοηδογοά : διπὰ 6 δ]ὁποὸ 
ὙΠῸ ἀο68 {{18 18 {ΠῚ Υ οπιἰοα ἴὸ τἢ6 παῖῶθ οὗ δ 
ναϊΐαπὶ ἤθγο. ΤΠυ8, αἴ5ο, ἀϊάϑὲ του, Ὁ δανίουτν, 
οὔν δοῖεν ϑδπιβοη, ςοηᾳῦεῦ ἴῃ ἀνίπρ. -- Οκη Ασα: 
ΘΑ Π80ὴ δροτίεὰ Ὀοίοτο ἴπ6 ἘΠ ἰδ. 65, ποῖ 45 0Π6 
10, ΓἈ]]Ί6ἢ ΠῸΠπι ἃ ΤΊ ΘΓΟΙΥ Ὠυπιδη Ποὶρὶῖ, ΦΟΙ͂ΒΕ τηγουρἢ [Π6 ογοδδ, δηὰ ἴδνὸ ποαρϑὰ πιοπηῖδιηδ οὗ 

αἰ δῆοηοῦ ὑροη (ΠΟΙ ᾿δποιηΐθθ. Βαϊ ΠΟΥ ποῦο ποὶ 
811 Ὀυγοα γ τπεὶγ Ὀγεῖγοη. ΤΟΥ ἰου πὰ ΠΟ Ρ]δοεβ 
πῃ τηοἷν ἰδιπογδ᾽ σγανοϑ. ΟἿἹΥ Ης ΠῸΠπιὶ ὙΠΟ) 

ΠῚ δι Πρ ϑοοτ ἴ0 πηαἰπίαίη ᾿ἰ8 δβο Γοοη βοϊουο- 
Ὧ088 δΔηϊά (86 ἀονηι}} οὗ [86 ροτ 540 ]6 τῆ ρα 
οἵ ιπἷΦ ποτὰ, Ὀπὶ ἀΘΟΡῚῪ ἱπιργοβδοαὰ ὑεῖ ἢ [Π6 ὙΠ 

ποιίπρ 6 πἰἀάδη Κηονσδ τδοῖθ ἴπογ ᾿Ι6. Αδ 16] οὗἁἉ νου ηρ (δαὶ δ6Ὲ Κὸ ἴο δεῖ 1156] πρὸ ἀσδϊηδὶ [}0 

ΔΙ ΝΣ πνς καὶ τς ϑώμίον ἘΜ ἀ μὸς ἠὲ Ἀπινε ἐμς πτον δου ΠΗ Σ Τυῤν ΕΣ ΠΣ κπῚ ἸῸΠᾺ : Ὗ ὁΠη6; ΠΒ ὙΓΠΙΘὮ. τ δρεδίκ5 ---- δὴ 
4Ιδὸ ἀϊοὰ δἴοπθβ. ΕῸΓ ᾿ἷδ βδορὶθ ἢθ ἰουρῆϊ δἱοῦθ | τΠΘΓΕΙΌΓΟ δβοϊσίης τὰ (1) οἢ [Π6 τοπον θα ῥγοια- 
τα ἀεῦτας πὐϑοῖν Αἴἶδον ἰ8 ἸΠΡΕΕΙ, τω τγῖδο οἵ ν οὗ ὍΤΙΙΕ πήραν τ ΠΝΕῚ ἢε ἐν ορμημθς 
υ Γαϊθοα ἰἰδ6]  δραΐϊῃ ἴἰὸ ἔδίτ. τοῖθθπη- ΓΠΟΓΟΌΜἬΙΥ οοηνίηοορα ἐμπδῖ, πιπτ]αὐδὰ ἰπ 18 ἔδος, 

Ὀγαποο οἵὗἨ βαπιδοὴ ργοοοάθὰ [36 ἀϑοάβ οἵ Πανίά. ᾿ ἢθ ῥδ θῇ ὭΘΥΟΣ δρδίη ᾿ἶνθ διοης πο, ὀχ ροδοὰ ἢ0 
14 Ὧο οὯ9 ἴδασ ἴο δίδηά δοπο, ὙΐοῖΠοΥ ἴῃ εὐ Ποῦ: 186 ΒΟΟΙΏ οὗ [6 δηοπιίοδ οὗ ἴΠ6 οὐ, δὰ ἰπδὲ 
πᾷ οὐ ἰη οοηπῆϊες. Το πογὰβ οἵ ἃ ἐδ! ἢ 1] πδδῦὶ δο ἹΠογθίΌγο πἷ8 πσοτῖς 18 ἀοῃ0 ; δΪ8 ὈΙΑΥ ἰ8 ἰυττιοὰ ἰηῖο 
πρὶ δρόοκθϑη ἰη ναΐβ. 76 δορὰ {Ἀ1]8, ηοῖ ἰπο 189 ὈΓΕΕΓ οδιῃοϑίηοδδ, δη ἃ ἢ] ἢ6 διὰ ἀϊοδ, δα 
Ὀ]υο δίεγ, θα ἱπῖο Οοά᾽ ΒΒ) ̓νἱηρ Κη χζάοπι, δπὰ ἴῃ 118 σδίῃ [86 χτεδίεβδὶ υἱοΐοσυ οὗ μὶβ ψ8ο0]6 118. 
δρτίηρ ὕπηο ὙΠ11 δύγοὶ Υ σἱδα. 

ΡΑΒῚΤ ΤΗΙΒΌ. 

ΤῊΣ οοποϊαείου οὗ ἴδ ΒΟΟΚ, ἰγδοΐῃρ (ἢ ὁν1]85 οὗ ὑπὸ ροσϊοᾶ, πὸ ἀθοδὺ οὗ [{πὸ ῥσχίθϑί- 
Βοοάᾶ, (δ6 861. .05υ7]}} οὗἨ ἱπάϊν! ἀπ.6]8, ἀπὰ (86 ργϑναίθηοθ οὗ 1Ισθη ἀουβηθδβ, ραϑβίου, πα ἀἷ8- 

οογὰ, ἰο {86 ΔΌβθῃοο οὗ 8 χϑα δηὰ ροιτηδπϑηΐ ἔογμι οὗ ρονογηπιθηῖ. 

ΕἸΒΒῚΤ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

“ΤῊΒ ἩΙΒΤΟΕΥ ΟΥ̓ ΜΙΟΛΔΗ Β ῬΕΙΥΑΤΕ ΤΕΜΡΙΝ ΑΝῸ ἹΜΑΟΝ- ἩΟΈΒΗῚΡ : ΒΗΟΉΎΣΙΝΟ ΤΗΣ ΙΝΟΙΥΙΌΟΑΛΙ, 

ἈΞΒΒΙΤΕΛΕΙΝΚΒΒ ΟΥ̓ ΤῊΒ ἘΙΜΕΒ, ΑΝῸ 1185 ΤΕΝΌΞΝΟΥ ΤῸ ΒΌΒΥΕΒΤῚ ΑΝ ΟΟΒΕΌΡΥ ΤῈ 

ΒΒΙιΙαΙοΟῦθ ἹΝΒΤΙΤΌΤΙΟΝΒ ΟΥ̓ ΙΒΒΛΕΙ, 

ἈΠ εαλ, α φιαπ ὁ Δίοιπέ Ἐρλτναΐπι, δες τ α ργίυαίε ἑεαποίιαγῳ απαὰ ἐπραφέδ α 'ὧὦὐαν» 
ἀονγίπς Ζευϊίε ἰο δὲ λὲς γίοεί. 

σβαάρτεξβ ΧΥΙ]. 1-18. 

1. Αμπὰ ἔδοῖθ νγᾺ8 8 πηδ οὗ Μουηὶ ΕἸΡΕγαΐμ), 0886 πϑῖὴθ τοας Μ|οδὴ [Μ|οδγϑδα]. 
2. Αμπὰ ἢ6 βεϊα ιἱηίο δἷ8β πηοίμποσ, ΤΏ ο᾽όνθη δυηάτγοα δλεζοῖς οὗὨ εἰϊγοσ ἰῃδὲὶ τ ΓΟ ἐδ κθη 

ἔγοτα ἰπθο,ἷ δϑουϊ ποῖ μου συγβοαδί, δπα βραϊκοϑί οὗ 4180 ἴῃ στοΐηθ θᾶσγβ, 6 8014, [86 
ΒἾνοσ ὦ τι τὰΘ; 1 οοκΚ ἢ Απα εἶθ τροῖμον βαὶά, ΒΒ] ϑβοᾶὰ δὲ ἐλοι οὗ ἰδ τὰ 

8 [Φοβονδῃ], ἸῺ βοῆ. Ἀπά σβθῃ Βθ μδὰ [Απᾶ [6] τγϑβϑίογθα (86 αἰδθύθῃ Βυαπαγοὰ 
δλεζεῖς οὗ 51] γ6 Ὁ ἴο ᾿ἷ8 τηοίμογ, [8η4] ἷ8 τηοίμοῦ βα!ἃ, 1 μβαὰ τσ Βο}]}]γ ἀοαϊοαίοα 3 {π6 
ΒΙΪγ ν ὑηίο (86 1,οτγὰ [96 μον ΔᾺ] ἔτομλ ΤΩΥ̓ ΠΔΠα [ῸΓ ΤΩΥ̓ ΒΟ}, [0 Τ1Δ 10 ἃ ὕΤΑΥΘἢ ᾿ΠΠΔΡῸ 

Ἁ δῃά 8 τροϊίθῃ ἱπηᾶρθ: ἢ ΠΟΥ ἰμογοῖογο 1 π}}} γοϑίοσθ ἰῦ υηΐο 866. Ὑοὶ [πα] δ 
Τοϑίογοα (ἢ Τ]ΟΏΘΥ͂ [ποτ  ὑπὰ Ὠἷ8 ΤΔΟΥΠΟΓ ; δηὰ ἢϊβ τοῖον ἰοοῖ ἔνο ἢ 
ἐλεζεῖς οὗ δ’ γθῖ, δῃὰ ραγϑ ἰβθηι ἴο [86 Του πάθγ, ΒΟ πιὰ ὑμθσϑοῦ. ἃ ζτανθ ἱπλδρθ 
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ὅ δῃὰ δ πιο]ΐθῃ ἱμππθρθ: δηα ἰποῪ Ψγ6ΓΘ ἴῃ ἴΠ6 ]ιουβθ οὗ Μίσοδῃ [Μ|ΊοΑγθμα)]. Απάὰ 
{86 τπδὴ ΜΙΊΟΔΒ πὰ 8ῃ πουδο οὗ ροαβ [κα “ Βείδ Εἰοινίπι," Θοἀ᾽»-βοιμθ]}, 8πα τηδ46 8 δρῃοά, 
διὰ ὑργδρηΐπι, δηα οοπβθογαίθα [ἀρροϊηὐθ} ομδ οὗ δ͵8 βοῃβ, γῆο [8πᾶ [67 Ὀδοδηιδ 
ἢΐ8. ρυϊοδί. [1 (Πο856 ἄλγβ ἐλογδ τσᾶδ πὸ Κίπσ ἴῃ ἴ8γ86], δέ ΘνΘΡΥ τηδῃ ἀϊά ἐλαέ τσλίσς 
τσας τἱρτί ἴῃ ἰ8 οὕγ ογθ8. ἀπά ἔδιεγθ νὰβ ἃ γουην τηϑὴ ουἱ οὗἩἨ Β6ι}-] 6 ο- 8} 
οὗ (86 ἔμπα γ οὗἩ ψυάδῃ, γῆο τσᾶ8 4 [ονϊΐθ, δὰ ἢθ βο)]ουγποα ὑΠ6 ΓΘ [οπιροτασίιν ]. 
Απά (6 πῆδῃ ἀδραγίθα ουὐ οὗὨ τ1π6 ΟἰΥ ἤἔγοπι [ουἱ οὗ Β6ι}-]Θ ῃθ- 64}, ἴο βο]οιγη 
ΠΘγΟ Πα οουἹὰ Βπά α ρίασε: διὰ ᾿ι6 σϑῖηθ ἴο πιουηῦ ΕΡῃσαΐπὰ ἴο (Ὧ6 ἢουδβθ οὗ 
Μ|ΊοΔἢ, 88 ἢ6 ἰουγηθγθα. Απᾶ ΜΠοΔῆ 884 ἀπίο πὰ,  θηοΘ. οοτμθϑὶ ἐμου ἢ Απά 
δ6 βα]ά υπΐο ]ἴπ|, 1 πὶ ἃ Ἰ,ενιῖθ οὗ θυ Β-Ἰθοι- δῇ, δπὰ 1 ρὸ ἴο βοϊουγῃ ψΒθγο 1 

10 'τᾶυ Βπᾶ α ρίασε. Απάὰ Μ|οδὴ καὶ ὑπῖο δΐπι, Ὦνν6}} ἀρ α {ἢ} τη, δηα 6 υπΐο 
ΤΔ6 8 ΆΓΒΟΙ ἃπά ἃ ῥγὶθβῖ, δπὰ 1 νν}}} γίνα [866 ἴδῃ δλθίϑὶς οὗ βιϊνο ὈῪ (Π6 γθαγ, ἀπά 

11 ἃ βυϊϊ οὗἨ Δρρϑγοὶ, δινὰ (ἢν νἱοῖι]8β. ὅο {π6 [μον ψϑηΐ πη . Απά {πὸ 1, δον} ννὰβ 
οοπίθηϊ [οομδβθη(64} [0 ἀνν6}} τυ! [86 τηδη, δηὰ 86 γουῃρ' πηδῃ νγὰ8 [Ὀθολπι 7 απὸ 

12 ᾿ΐπι 88 ὁῃ6 οὗἉ [8 βοῃ8. πὰ Μ|ίοδὮ οοπεθογαῖοα [ρροϊηίθα} {Π6 1,δνίϊα : δπᾶ {πὸ 
18 γουπϑ τδῃ Ὀθοϑιηθ [εἷ8 ργθδί, 8π4 τγαὰβ ἴἢ {ῃ6 ἢουβε οὗ Μίομῃ. ΓΏδη βαϊὰ ΜΊοΔῃ, 

Νον Κπον 1 {μδὺ (86 1 ογτὰ [9Φθθονδὴ] Μ}]1 ἀο τπη6 ροοά, βὀδίης 1 ᾶνθ ἃ 1,ουϊΐα ἴὸ 
[βϑοίηρ (86 [ον]ῦ6 888 ὈΘΟΟΠΘ] πὲ Ὀτὶθβ. νΣ 

ωΩΟ,, οὐ 

ΤΕΧΤΊΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΚΑΜΜΑΤΙΟΑΙ,. 

Π Υας. 3..-- ἨὮ ΓΙ ὝΥῈ. ΤΠ.» ἐθο ἀαε. ἑποοπιπεοαί, Βετίοεῖν φροδκίηςς, Ὁ δἰτηρὶυ παατκβ βοῖωθ βοτὲ οἵ τεῖα- 
ὅσοι, ἴἢ9 οχδοὲ Ὡδίυτσο οὗ ποϊοὶ τουδὶ Ὁ οἰμογνσίδο ἀοίοττηίηοά. Τδ6 ῥγοδουὲ Ῥάγδδο, του ἀογοὰ 85 1  ετ}}Υ δα Ροδδὶ Ὁ]6, ἰδ : 

πα ὩοΒ (οο. Ε]ΪΟ2)) ποδ ἰακοὺ ἴοσς [866.." οζ. ΟἿΣ Ῥορίϊδς τθὸ οὔ (86 88πι6 Ῥῆγβδϑ, δῃὰ 86 Θοτίηδη, τσοίολοα ἀΐγ ξεποτι- 
Ἀπ τοαγά. ἹἸΒΜαἰὰ (πο Ἡ| τὰ οδατδοίατίδις βοϊ-οουδάφηοο δουουποοῦ ἐμδὶ Ὠ9 πιυδὲ ἰφᾶγὸ (6 “ἴ δ.}}γ δΌδυνα!ν " οὐ ἰῆς 
οεάϊπα ΣΎ οχρίδυδλιίίου οἵ (6 ρμϑδοδῆο [0 ἰἢ096 ἮΒΟ 40 ποὲ Ὠοεϊίαὶθ ἰο δπά (μεῖς οὐ (ΟἸΪΥ ἰῺ ἐπ ΒΙΌ16,.)) δοοῖπα ἴὸ 

[1 ΔῈ Ὦ,ν 86 ἴπο ἀδίίτο οὔ 9 δυίΐδοσ: ἐπ ἸΔΟΌΠΟΥ ἰδ (τοοοίγϑὰ) ὉΥ (860 ἴτοπι Π} ἔδίῃου. ΒΕὸξ Ὧο τοϊδίϑα, φυὶϊΐθ ἴῃ 
μἰδυοτίοδ δίγίο, ἰμδὲ ἃ γουης πιδὲ οὗ Μουηὶ ἘρὨγαΙο), ποθ ἔδίπον ΡΣΟΌΘΔΌΪΥ αἰοα δεῖν, ὕοοῖς ἰΠ9 Βθου ον πῆηΐοῃ Ὠδὰ ὕεθη 
Ἰοῖ ἰο ἷ]6 πιοῖμεῦ Ἰαἴο 8}8 οὐσῃι Βαηάβ, ἰῇ ογὰἀδι Ὁ7 πδίηρ [0 ἰπόγθαθο ἰδ ('); δῃά ἰμδὲ, 19] οννεά Ὀγ 816 πιοίμοτ᾽ν Ὀ]εκκίις, 
᾽Φ6 νδ8 ἰοσί υπδίο, δά πῶ δϑουξ [0 Σοδίοσ ἐἢ6 ΠΙΟΏΘΥ ἰο 6 Γ, 848 ὈθΟδῺ9 ἃ ἀὉ 2] δοη, ἨμθΩ 886 τηδύο Ὠἰπὶ ἃ ργεβοηϊ οὗ 

8 

ἶξ ἴὰ ἴδ δῆδρο οὔ ἃ Ὠδιάδοιωο (ξοὐφιμεζεν) οι, οἴο. Ὑπὸ ρεγίρες ΩΝ, Ὧ6 Φδ4γ8, ἰδ ἐῃῆ9 ρμογίϑοί οὔ τοι ἰοο ΟΙἶκο 

ὙΦ ΤΣ, τασ. 8): 1 π|}} ΚΟ; 1ὲ ἰδ ΤὯὯὮΣ νὴ}} ὑο τδκο." Βαὲ ΙΓ Π6 Ἠεῦτον δαῖμον πιϑδηὲ ἴὸ (6Ἶ} ἐδ 8 δίοσγ, ἢ οχ- 
Ῥτοιθοὰ [ὲπιϑοὶ ὙΌΣ ΟὐὔΘΟΌΓΟΙΥ. ΤῈ ἱπιργθοδίοσυ οδίδ, ἴοο, ἰ6 ἐδ Ἰεῖ πίέμοαϊ οχρίδηδθοηυ. Απὰ ποινηπειδηάίης αἱὶ 

Ἐπ» αδοτία ἰω 68} οἵ μῖπι, ΜΊοδὮ ἰδ 51}}} ἴα δαδρίοίοις, ροξβοαβίου οὐ ἴμ:9 πβοθον (ΣΝ ΠΤ ΓΊΣΤῚ), ὑδίογο π 
6115 16 πιοῖδπον (δὲ Ὠ6 ἩΠ|Ι ἰδκο ἰ. ὕπάος δυοὺ οἰγουσηδίδηοσοε, 6 Ὀοηοαϊοιίου πμϊσἢ, δοοοτυϊης ἴο Επδ)ά, ἔῃ τπηοῖπον 
Ῥεο;οτηοου ΟὮ 86 Γ᾽ δοΏ, πιϊχς ὈΦ ᾿ποΓῸ ΡΟ 6 ἐμδη ἴχτοο. -- ΤᾺ.) 

[3 ας. 8. -- ὙΦΙΣΠΙ Ὁ ΤΊ. Βουάες : “1 γονῇ ἀοάϊεδίε." ΑἸ πουκῃ τ. Οδλθαὶ δἷδο ἐγπηδίδίοδ ἤογο ὈΥῪ ἴῃ 

Ῥίαροιδνοι, Πο οχρίαϊῃα ἰὲ οὔ ἰὰ ῥτγοδοωξ, δοὸ Ὀείοτσ. Οἱ ἐδ 8 δ οὗ (ἢ6 ρμοτίοος οἵ. θΘ9.. σγασι. 128, 4ἅ. Το ποτὰ 
τ ἡ Βοἱγ ᾽" οἵ ἴο ΕΟΥ͂. ἰα Ὀοίίον οὐ ἰοὰ. ΤΤῃηο ἰηδη. δϑθϑοϊ αἴο ἰω ἐπ|6 οοηδίγοοιἝου [8 ἰηϊοπαῖνο, μοὶ αχιθηκῖγο. [Ιὲ ἀ068 
πΒοὲ διδοσὶ (ἢ 6 σοι ρ᾽ οἴδησκβ αὐ ἐλ 6 οομδοογδίίου, Ὀσὶ δἰγορὶν πιδίζοϑ ἰδ Ργοινοφῃϊ, 86 εϊ:ς ἴθ ὁ ὕὑδὺ (ο ΜΔ ίς]Σ 8826 ἀοίοτγη 98 
ἴο Ῥϊ ἴ8ὸ τἸροῦογ. Οἵ 6. 181, 8.--Τὰ.] ἷ 

[8 Υο:. 8. -- ΓΊΡΘΕΣ ὉΌΒ. Ὅτ. Οδϑδβοὶ : Βιίάὰ πὰ Ονικϑισεγξ, "“ ἰλδκο δηὰ οδδύπουῦί "ἢ; ἱ, ε., δῇ ἰπιδρο οἵ ποοὰ οἱ 

νου οονγατοὰ πὴ ὁ ἰπΐω οοδίης οἵὨ δἰϊνοσ οὐ βοϊά, ϑεὸ Ὀδίοσ. ΤῊ οχρίδυδέου, διε μουρὶ οοηςοττοὰ ἴῃ ὉΥ δονογαὶ 
εείιδοο, 6 ποὶ γοί δυδιοίο!!!} Υ οασίδ! ἴὸ τρδκο ἰὲ ποσί Ὑ 8116 ἰοὸ ἀἰεῆσυξο οὖν ΕὨρΡΙ δἢ ἰοχὶ Ὀγ ἰωκοτίος ἰϊ, --Ἴπ.} 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΡΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΟἾΪΥ οὐδοῦ ἴΐ6 ἱπαϊνι 114] ΕΥΡῸ8. ἴὸ Ὑ]ιῖσῃ ἢ6 Ὀο- 
᾿ ἸΙοπροα, 8116 ἰῃ οἵ 615 ἰΐ νγ88 ποῖ βοί ἀοπὶ γυδί 5ἱοί ; 

Αὔος 16 βίουῃ οὗὨ β'διηθομ Β μοζοὶς 118 δηὰ ἀθδίῃ, δῃὰ, Ὀεΐπῷ ΠΟΥ ῬΕΓΒΟΠΑ] ἴῃ 18 παίατε, ἀΐβαρ- 
Πόσο ἔθ ον ἰῃ ΘΟμο]δίοη ἔπὸῸ Ὠδυτδενοβ, Οὗ νν Εἰ ἢ  ρεδγθὰ ἔγοιῃ Πἷ8 ἤυϊδο ἃ8 ΒΟΟῚ 85 ἢ6 αἰοά. 
1Π6 ἢτεϊ οπιῦτϑοθβ Οἤθρ8. ΧΥΪΐ. δηὰ ΧΥΪΪ., [πΠ6 ϑοοοπὰ) [Ἃ}Ὦἢ εἶαρβ. χυὶ. δηὰ χυἱ!. δῃοῖμοῦ ἰσβεοη [8 
σθΔΡΒ. χίχ.-χχὶ. ὙΒοῦΡΗ ποῖ οοπποείρα 11 ΘδοῈἢ [ Ὀγοῦρηι ἰουσαγά, Βίη8. οὐ ψν μἰο ἢ μδά αἰγοβαν οο- 
ΟἿΟΣ ΟἰἘμοΓ ΌΥ ἶτη6 ΟΥ̓ ὈΪΔς6, ΠΟΥ ΔΙῸ ΠΟΥΘΓΓΒΘΙ688  συστοα ἴπ ΘΑΓ ΟΣ Ῥαγίβ οὗ ἴη6 Βοοκ. Τδδ γείσίοιις 
ποῖ τῆοσα δοοι θη!) δρρεπάδρεβδ ἴο ἔπ ῥγοοραϊης  ἐρἴγαὶ Ροΐης οὔ τῆ παιίοη, αἰϑο, ὑὈδθοβπια τἱπερίτειὶ. 
᾿Ἰςιογῖοαὶ πδγγδᾶνο, Ὀπ Θβθθη 4] ρατίβ οὗ [86 νν6}}- [Απὰ {818 νγὰϑ [86 στεδίον ἀδῆρεν. Τὴ6 δαποίιδγν 
οοπείἀοτοά ὁ ἴδῃ οἵ τπὸ δπιῖτο Βοοῖκ, ἱπ σοηϑθ- δἱ ΘΠ οἢ, ἴΠ6 ἰᾶνν δηα οονοηβδηΐῖ οὗἩ ἀοὐὰ τΠδΐ ν οἱὸῸ 
ποῦς οὗ πΉΙΟἢ αἷδὸ ΤΕΥ τ τοι 1η6 ροείτοη ἰπ  ἴπ ἰἢ6 βδογθα δῖ, ὑγογο ἴῃ Τϑα] ῬῚΠαγὰ ΟΥ̓ 1θγαε ̓ν 
απ] ς ἢ τὸ πὰ τμε. ὍΘ ῥγοίουπα ρῥγαρτηδεῖεπι [ ΠΔΟ ΟΠ ΑΙ γ. ὙΠῸ οχἰβίοησο οὗ [ἢ]8 δρί γί] την 
οὔ το Βοοῖς (666 [ηἰτοἀποιίοῃ, βοςῖ, 1) ἀθεῖμηϑ ἴ0, νγδὯῈ8 Ὀσοιυῆῦ οὐδ ἴῃ 116 ΟρΘηΪ ΠΩ δοηϊοποθ οὗἩὨ {|| 
δον, [δὶ 1Π6 Πιοτοὶς ροτοὰ οὗἩ 1π6 υάροβ ἰ8 1}} Βοοκ : “Απὰ δῆδρ ἴμο ἀθβϑίὴ οἵ Φοβῆνδ, {ΠπῸ 5018 
ἱπάορὰ οὗὁἨ 6 ποηάοτβ οὗ (σά δ σοπιραβδβίοῃ, ὑπ. οὗ ϑγδοὶ δβκοὰ Ψψεδονδῆ." [ ἢδὰ ἴῃ ἀδΥὶκ εἰπιὸ8 
Ἰαοῖς [μδὶ ΟΥ̓ΡΆΠΙΟ ΘΘΏ ΓΑ] Ζα ου δη ππὶ τ τν Πίςἢ | ἀοπιοπῃείγαϊοα [86] ἴ0 Ὀ6 [ἢ 6 ρτιαγαπὶν οὗὨ παίίοπαὶ 
ΟἾΪΥ 86 Κίησἧγ οἶος, τσ ΠΥ ᾿Ἰπβεϊταϊοὰ δηὰ τί ρ }Υ  οομοδίοη. Τὴ ΕΠ 68 σσοσο τὐνεῖνθ, ἱηἀθοά, δηὰ {Ποῖν 
ὀχογοίφοά, ἀρ ἃ αβογὰ. ΤΠ σϑηὶ τηδηϊοεῖοα 11. οἰτίοα ἸᾺγ κοδιεογο ἔοι ΒΒ ϑου 8 ἤοῦα ἴο {πὸ βοιγοοα 
“ἸΓ οναπ ὑπάον [Π6 ρτεαλῖοϑι δυάροθ. ὕΤηὸ ἰπῆπ-] ΟΥὗὍὨ τη τονάμη: δ ΠΟΤῈ 8 ΠῚ ΟΠ6 ΒΑΠΕΙΌΛΥΥ, 
ἐπορ οὗἩ 6 δυάγε οχιθηαοά, ἴογ τ1π6 ταοεὶ ῥϑτῖ,} τ ογε τὴς σά οὗ [5γαθ] ν'ὰ8. ἱπηιίγοὰ σ 1 8ρ- 
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Ῥοαγεὰ, Βονθνοῦ, {πὶ τπὸ Ἰοησ-οοπὐπυοὰ τνδηὶ οἵ 
8 Οἰοϑοῦ ΡΟΪ εἰσ ἃ] οὐχζπη Ζδίίοι, ἐπνοδιίθηθα 8150 ἴῃς 
ποΐϊῖν οὗὁἨ 186 τε] σίουβ ογκαπίβιῃ. ΕῸΓ ποῖ οἠἷΪν 
γγὰν 16 ϑεγνίοθ οἵ [ογοίσῃ ἰάοἱο ἱπισοαυοοά, ἐῃγθδῖ- 
οἷς [γ6 πεγνο οὗἁὨ μυρθ]δῦ εἴγοησῖι δηὰ ἡδιοηδὶ 
(γοοάοπι, ὈὰΣ 80) τῖνα βιιρογθττίοη, 4150, δπὰ ἰπ- 
(Ομ 5] ἀογαῖο αὐ ν᾽ ίοη, Α8ϑό γι ἃ τηστηδβοῖγοδ πιὶτΐη [Π6 
ἘΜΡΙΡΝΝ ογχδηϊζαιοι. ἰδ 19 δῆονγη ὈΥ͂ [Π)0 ΒΌΟΤΥ 
οὐ Μ|ΠςαΝ᾿ 8 βδδῃοίπασυ, 

γαγ. 1. Αμά ἴδοσο νυϑὲ ἃ τῶϑδι οὗ σζοουηῖ θ0}- 
ταῖγα, δρῷὰἃ δία Ὡδῖὴ τᾶ Ἀδίοδγομι.. Αυδυος, 
ἴης ΑΡροβί16 [6118 πι8, 18 1π6 τοοῖ οὗ 81} ον]. ὕονεῖ- 
Οἰ.9Π688, {16 4]} β'ὶπ, Κποὺγβ πὸ αμδπιθ. [18 ᾿υϑιξι] 
δνοῦ ργοίδῃϑ δύ δαὶ ννηἱσἢ ἱξ ΒοΪγ. Ὅὴ6 ἴγ688- 
ἸΓΟΒ ΟΥ̓ Τθ 0] 68 πᾶν νοῦ δχοίτϑα [ἢ ΤΑΡΘΟΙΥ οὗἁ 
βᾶνδσο Θῃοἶθ8. ΓΠΟ γψἵ δ οἵ ἴΠ6 ρῥίουϑ οοπνοῦὶ 
Ἰοιι568 οὗἨ ΡγΑγοῦ ἰηῖο οὐ͵θοῖθ οὗ θυ. Εδιτ ἴα] 
Ἰκγϑο] ῖοβ, το Ὀοϊονοά ἴῃ ΦοΠονδὴ, γοηϊ τὸ 8} - 
Ἰοῖ, ἱπ ρηγαῖπι, ρου υγπιοᾶ [Πότ [Ποἱγ ρίουϑ ἀπιῖο8, 
ἱπᾳυϊτοά οὗ αοὰ δἤεγ ἴγυτῃ, ργαγθᾶ, δπὰ Ὀγουρπὶ 
τ ποὖν οὔἴδγίηρβ [ῸΓ 186 ΠΟΠΟΥ͂ δὰ τηδὶ πίοπδποα οὗ 
[πΠ6 πουδο οἵ ἀοα. Αἰποης ἴμοβο ὙΠῸ ἀἰά τἢΐ8, 
Ὑγ88 ἀΟΌ [1688 8180 {πὸ δῖμο οὗ Μ|ιολγοῆυ. ΕῸΓ 
ταὶ Π6 σοηίεοεθο Φοῃοναἢ, 18 ονάθην ἔσο ἴἢ6 

ΠΑΠΊ6 ὙΥΒΙΟἢ Π6 ζᾷνο ἴο 8 βοῃ: ἽΓΠ 9 Ὦ, ““π|ο ἰβ 
Ἰἴκὸ Φοδονυδὴ." ὅς ὨΆΠΙ6Β 81 ΟΠΪΥ σίνοη ἴῃ 
Βοιηθ8 ὙΠοτῸ Φεποναὶ 18 ποπογοά, αἱ ἰθαϑὺ 1ἢ δΡ- 
Ῥοάγβηοθ. ΤΏ ΤΊΘΓΘ ἔδοϊ, Πογενοσ, [Πδὺ ῬΟΥΒΟῚ 8 
δ1Ὸ πδιηοα “ὙΒεοοάοτα,᾽᾿ 1 “ Νδιμδηϊοὶ,᾽" “ ΤΒοορἢΐ- 
1υ.8,᾿ οὗ οΟἴδοσ {1Κ6 παπιθβ, χίνθθ ΠὩ0 ἈΒΒΌΓΆΠΟΘ δαὶ 
1ΠΟΥ ΔΙΘ ΜὮΔῚ ὉΠποὶΓ Ὠδπιθ8 ἀθοϊαῖο ἰἤθπὶ τὼ ὃ. 
Γῆς δίδοῦ οὗ Μ|ίζαγομα τηιιϑὲ 80 ἤᾶνα Ὀδθ τίς ἢ ; 
ἴον 6 Ἰεῖΐτ πἷ8 ψ άονν Ἰαγζὸ 80Π}5 Οὗ Ἰποπ6Υ. Τἢο 
Ἰδαῖον, δοουτ ρ ἴο 4}1 Δρρθδύϑποθθ, νγδ8 ΔΥδτῖς- 
ἰουϑ; 8πά ἴτ 8 το ΘΌΪΥ οἱ 8 δοσοιηΐῖ τΠᾶῖ 
ἴγυς ἰδῆ ἴῃ Φοποναῖ ἴοοῖκ πὸ τοοῖ ἴῃ ΠΟΥ Πιοδτι, 
Ἡλλϑδο [6 πδῖηβ οὗ Φεῃου δῇ νβυ οἴἴϊδθϑη Οἢ ἢΘΥ 
10. 

γε. 3, 3. Βομοϊὰ, ΒΦΓῸ ἱβ ὑδη ΣΏΟΠΘΥ : 1 ἴοοῖκ 
ἐῖ. Το ποῖ ψοϊηδη δα ὕδοη ἀορτῖνοάα οὗ ἃ ἰαγγχο 
Β1πὶ Οὗ ἸΟΏἍΥ. ΕἸονθη Ὠπηάγοα βῆ δ, δὲ τῆδῖ 
Κἰπη6, ΘΥΔΘΏΓΥ τοργοθοηϊθα ἃ. ὙΘΥῪ ΠΟΠΒΙΘΥΘΌΪΘ 
διηοαηῖ; ἰϑγρα Θπουρἢ ἴ0 Ὀ6 ΒΡΟΚΘΩ οὗὨ π᾿ “τουπὰ 
Ὦσατοβ."" ΤΤΠ6 τοϊήϑῃ τνδὲ Ὀσδιὰθ Πογβο ἢ : ΠΟΥ δοαὺὶ] 
ἱνὰβ ἰῇ ΠΟΓ ΤΠΟΏΠΘΥ: ἃΠπὰ 80 886 ουγβοὰ [16 τὨϊοΐ. 
Οἰιγϑίηρ 18 8111} ἃ ἐγ Ὁ] οτθη 8] ουδίοιμ. 11 γγ8 
ΤΟρΑΓάΘ ὦ 848 8ὴ ἱπνοςδοη οὗ ἠυάριμθηὶδ ΠῸΙῚ 
Βοάνοη. Ηδρηῃςο, {πὸ ἀγορὰ οὗἉ [πὸ οβἶδεῖδ οὐ συγβοβ, 
ἴῃ ΠοΔΙ ΟΠ Ἶ8πι, ΓΟΒ6. ποῖ ΟὨΪΥ ἕτοιμα ἕδί ἢ, δὰ 8ι}}} 
ΤΟΤΕ ἤοτ ϑιρογευ τἰοη. ΤΠο βίη 88 ἱπαθοὰ βῃ- 
Ρσοὰ ἴῃ, Ὀαῖ [86 σὔγεο ν88 ἀτεδαρὰ : δὲ 88 Οἴμοῦ 
τον 8 40 ποῖ τϑῖϑῖῃ ἔγομῃ δοα ηρσ, θὰ ρσυδλτιὰ 
ὉΠ ΒΟ ν 68 ΔΗ ΧΙΟΙΒΙΥ ἀραῖηϑὺ τῃ6 ΡΟ] Ϊο6. ΤῸ {ἐ)ῖ8 
ταυϑὲ δ6 δα ἀρὰ {παῖ ῬΑΤΘΏΪΆ] οὐυγβοὺ 6 Γ ἰδατϑαὰ 88 
τη πιοαγνϊοβὶ οὗ 41] Ὀλπ8 (δῃλοιρ ἴῃ Οτϑοΐκα οἵ. 
Νάσοϊβθδον, Ναοΐλλοιι. ΤὟεοί., ν. 350). δίγδοι (1. 
9) 511}} βα! ἃ 1π ἢ18 ἀδΥ, τδὶ “τἢῆ6 σατο οὗ ἃ τηοίϊιοῦ 
ΟΥ̓ού τσ ἴἢ6 Πποῦβ68 οὗ ΟΠ] άτθη." Μ|Ἂοδῃ ποδγὰ 
τἢ6 αννίι! ΣΠΙΡΓΘΟΔΌΟΩΒ ΟΥἨ ἷ8 τοὶ ΠΟΥ 8 τη] θάϊο- 
τίοη, δπάὰ δῃυδάογοά. Ης οου]ὰ ποῖ ΒΔΥ, “ἃ σδδ6- 
ἴωὼβ8 συγ (ΆΚΕ68Β πὸ οἤροι" (τον. χχνὶ. 2). Ηδ 
μΒαὰ ἴἀκοπ [μ6 ἸΏΟΠΘΥ, ΜΠὶσἢ Ὑγἃ8 ΠΟῪ οἶδ 
ὙΠ Βἷ8. τοῖο» οαγθο8.. ἘΠ [680 ἢθ ν1}} ποῖ 
αν ἢ. “Ηοτῖο ἰ8 γΟῸΓ ΤΩΟΏΘΥ δοκ,᾽ ἢ ΒΑΥδ; 
“1 τοοῖς 1 ΑΜΒ οὔϑ βδῖοβδ ΟἿ ταΐη, 8οὸ ὸ σουϊὰ 

1 ΤΏο Ῥυϊοδὲ ἨδΟ ϑυ ΘΟ] ΌΘΌΚΥ δῃίαγοὰ ἐπθ βοσυῖοθ οὗ 
ΜΙοΔΏ, τὸ πδιοφὰ “3 οηδέμδη," ἱ. «., ΤὨοοδοτο. 866 δὲ 
οὃ. χτῇ!. 80. 

8 Βορέπθδτι δόδιιῦιοθ ἰδὲ ἴὯ6 τοῖον ἀογοίοα [Ὧθ Ὡ)ΟΏΌΘΥ 

ἴο ὑμ|9 ῬΈΌΓΡΟΘΟ, ἰδδιηοῃ 8ἃ8 ΠΟΣ δο ᾿δᾶ αἰτοδὺγ ἃ Βείλ 
Ἐϊολα. ΒαὶὶΣ τῶδ ΟἿΪῪ ἔπ ἰτιδκο ἰδὲ οου]ὰ πιδῖκο ΔΏΥ 
Ὠουδ ἃ "“ ουδο οὗ Οοὰ." 1ὲ ἐδ οογίδί]Υ τοτὸ Ὡδίυτζαὶ ἰὸ 
εν" ἐμαῖ, πθη Ὧ6 ὈὐΕΥΪ τοΐαδοὰ 0 δοοϑρὶ 26 ΠῈΟΏΘΥ, 

ΟΕ σΓ  0Ὲ. 

ἔγϑα ἢ ΐπ)βο ]  οὗἁ 1Π|8 συ γϑ6 δ τηοπου. “1 ἰ» ΠΥ 
800, Π6 ϑιγ8, “ δηὰ Ηἷα ἤδυ86, ποτ του ἢλεῖ 
συγ. Δ Κ6 τ Ἰποῦοὺ ---ἰ ἀὺ ποῖ δ ἰτ." 
Ηὶ9 τογάβ, δ0ο ἴδ 85 νχὸ ὁδῇ 866, ὄχ ργεβ8 βοτὰ οἵ 
τορτοδεὶ τμδη οὗ ουπϑεϊουδηο88 οὗ σα]ϊ. ΑΒὰ τ|1ὸ 
ποῖθου ΓΤ ΒΟ ἢ] 68 ἴΠ 086 ΡΟΟΡΪΟ σἤοτλ δπιοῖ 
δᾶγδ (οἷ. 11]. 10): “Οαἰἴ οὗὨ τῃῆ6 5αϑ τοῦτ 
σοράθιἢ Ὁ] βοῖηρ απ συγοίηρ." 88 μδὰ σαγϑοά, ἴῃ 
ἰησοῃδίἀογδίθ γαῖ, δηὰ τιβουςϊ ἱμνοδσδίοι, Ὁ 
δοοοιῃηϊ οὗ ΒΕΓ Ἰοδὲ τόπου. ΤΠδὶ θείης Γοοογετοα, 
86 011} δῶν ἢθῦ 805) ΠῸΙ τ οἴοῖδ οὗ Ἐ6Ὺ πιλὶο- 
ἀϊεοη. ΑἈ48 ἰΐ δ] εβδίηρ δῃα συγ ΘΙ ὑπάογ ἢυ- 
"ΔΏ ΟΠ ΙΓΟΪ, Βἢ6 6ΧΟΪΔ1Π|8: “ ΒΙεββοά θὲ ποῦ, ΠΥ 
900, ΠΠΙῸ ΦοΒονδἢ,᾽ 

.6 ϑ0ὴ ΜΔ8 ἰἱῃ ΔΩΥ ΟΆ86 ἩΤΟΏΡΣ ἴῃ ἱδκίηρ τὰς 
ΤΑΟΠΟΥ͂ ΘΟΟΙΟΙΥ. Το μι [Ὁ Ὑς ἢ 6 τοοῖ 
ἦϊ, ϑΘ06 8 ἴὁ ὑ8 ἱπάϊεδῖοα Ὁγ (πὲ οοηῖοχιὶ διὰ δὲ 
8 οὗὨ 1.6 τηοῖμοσ. Ηθ νυ δῃϑα ἱξ [ὉΓ ἔϊο ῥμυ- 
Ροδο πὲς Β6 αἴογνγαγὰβ οαγγιθὰ οὐ. Τιὶδ αἰδὸ 
ΘΧρ  δἰπβ δ Π ἰΘΏ}}} ΜΠ πὸ ἰοοῖς ἰδ ψΟΟΓΕΙΎ : ἢδ 
ῬΓΟΌΔΌΙ ρύνν ποῖ θὰ ΕῈ δ18 μὴ πον δημήπος 
ΔΡΡΓΟΥΘ οϑίζῃ. Ἐογὶ ΓΟΡαυ θη 
ἀ τὶ τιαδϑοξαΐ, τ δηὰ ΤΑΣ νοτε, ἴογ τὸ 
Ρυτγροθοὸ ἢ6 Παὰ ἰπ νἱϑνυν, νγβ 1186} ὁ ποῖ, ποιπίτι- 
δ πη ἴΠδὲ ἐῦ Ἰοοκοά |ἰκ6 δὴ δεῖ οὗ βογυΐοο ἴὸ 
αοά. Βυῖ '᾽ ταγτηϑὰ ουὖ αἰ ΤΘΠΕγ. [1 ΜῶΒ πιδῖ- 
υΓᾺ] τηδὲ Πὶβ το ΠΟ βμου ὰ αδὶς ἴοσ νυνὶ ρυτγροβο 
ἢθ δὰ ἴδκοη ἰτ; δὰ ἢθ γϑρ] θ8 τπδὲ Π6 Πδὰ ἀω- 
τἰπρά ἱν ἴον Φεβουδα, τὸ αἰ ουἱ ἃ ρτῖναῖο δ ΠΟΙΌΔΙΥ 
πὶ δὴ ἱπιαῦὸ δηὰ Ἵοδδίπουκ. ὍΤμὸ τποῖδοῦ, ἰδ 
ΟΥΔΟΣ ἴ0 ΡΡΟΆΔ6 ἰἶπι, δᾶγδ : [Π6ῃ ἀο 1 ΟΠ δΘΟΓΆ2 
ἰς ἰὸν Φοδβουδ, ἔγοπλ ΤΩΥ͂ ᾿δηὰ ἴῸγ ΤΥ δοὺ (186 ἴοτ- 
ἴὰ0]6 οἵ ἀοαϊεδίοη), ἔπαϊ ἢΘ ΠΊΔΥ τ ΚΘ ΔῈ “ ἱπιδρθ 
ἀπὰ οδεῖ-οτκ ;᾽)32 ηονν ἐΠποΓΟΙΌΤΟ ἴδιο [ἢ6 ΤἸΠΟΠΕΥ͂. 
Ηεγοῦροη τΠθγ αγίδε8 ἃ γμϑητπὶπα οοηῖοδι οὗ βπρότ- 
5 ΠΟ, Ηο ἰβ8 πον δίγαϊα οὗ {π6 ουγϑ6- δάθη ᾿ΠΟΏΟΥ. 
Δηὰ 886 ἰ8 ἰπ ἀγοδὰ ]Ἰοδὲ [Π6 ἤγπιβίσβῦοσι οὗ [Π|6 δθθπὶ- 
ἱηΡῚΥ γοϊ  ρίουβ οηα ἴον γγμῖο ΘΓ 50 ᾿πιεπθϑα τὸ 
86 ἰδ, δου ἃ Δ] δεῖς ἀροη ποτε. Ηδ ἢδ8 ἂχ- 
ουδρα ἢΐ5 τοῦ 1 τπ6 ποτὰ “ Φοθονϑῖ ; ̓᾿ δπά 818 
866 Κ8 ἴ0 ΘΟΥΘΥ ἘΡ ΠΟΥ σγ86 ΜΠ} ἴ. ϑυρεγδθτου 
185 ΒΟΥ [8617 τὉ0 θ6 τῃ6 οτϑὶ ὑγΟ Δ Ώοη, [18Π9- 
ταυτίπρ ΟἴοΣΏΔΙ τὰ ἱπῖο δα δ)θοῦνο Ῥογβοπδὶ ἰῃ- 
[οΓοϑίῖ. 

γεγ. 4. Απὰὰ μία σταοΐμβορ ἴοοῖκχ ὕνσο Βυμάξγοὰ 
ΒΏ6Ικ612 οὗἉ αἰϊνοσ. ΜίἊοδῃ μδὰ ΤΠπῸ6 στο τοΐπθοὰ 
10 ΤΩΟΏΟΥ. Ηο 8.}}} ἴδασϑ [Π6 σΌγθΟ τπδὲ ἰξ ΠΥ 
Ὀτΐηρ τὰ ἰτ. ὙΤΒαγθαροη (δ τροῖβοσ οδῦ805 [09 
“ διὰ οδδι σοῦ ᾿ ἴοῸ ὃ6 πιδὰδ; δρρὶ γί, 
Ὠονονογ, ποῖ 1,100 διιθίκοϊβ, δὰ ον 200. ΤΙ 
Βῃον5 ἴπαὶ ἰξ 88 ΟὨΪΥ͂ υαῦοθ, δπὰ ποῖ 86 ἔβεὶ 
τη Β6 δὰ ἀράϊςαῖοα 100 ΤΩΟΠΟΥ [0 Τοϊρίου 3 ρυζ- 

, ἴδδι δὰ ᾿πδϑρίγοὰ Βοσ οῦγϑβα. ΕὟΓ οὐδῇ ΠΟΥ͂ 
816 οδϑῃποῖ ρϑιί ὙΠῸ ΙΏΟΓΟῸ ἴδ 200 8ῃοἶκοὶδ ουἱ 
οὔ ἔδ6 1,100. Οἱ 86 οἴδον μδηὰ, ἰξ θϑοοΐωθδ ον" 
ἀδηὶ τῃδὲ [ῃ6 Ῥάγροθο ἔογ νιον ΜΊσδα τοοῖκ ὅλο 
ΠΟΠΘΥ͂ ΜὯῸ8 ἐπα τηδησβοτιτο οὗἩ [6 ἱππαρθ; ἴοῦ ἰἱ 
8 δοὲ ἊΡ “ἴῃ Πῖδ ἢουμθς,᾿" διὰ δ οοπλθέμοθ τ τὰ ἰς 
80}}} ΟἾΠΟΓ ΟΡΟΓΩΔΏΏΟΏ 8. 

γον. ὅ. Αῃμὰ 86 δοῦ Ὃν δὴ ορδῃιοὰ δὰ ἰδσϑ 
ΡΒ. ἸΤμο86 νογὰβ χίνο ἴῃ6 ΚΟΥ ἴὸ [8ὸ ὙΓ80]6 
ἰγδηβδοιίίοῃ, δηὰ οὐϑὴ αϑογὰ δ οἷο ἢ ἐμ τἶτωθ ἰὼ 
νΥ ἰς ἢ 1 ἸΟΟΚ ρΙδοθ. ὙΠ ρβϑίογηδὶ Ββοῦδο οὔ Μίοδ, 
ἰδ δρρϑδῦβ, ἢδὰ ποῖ ΟΡΘΏΪΥ Ὀσόκοα 1 [80 ΒΕΤΥΪΟΘ 
οἵ Φομβοναῖβ. Τΐβ ἰ8 οἶθαγ ἔγοσα θοιὰ δὲθ δηὰ [ΐ6 
Το Ποτ᾿ Β νογὰβ (νυ ετ8. 2, 8,13). Βυὶ [ΒΕΓ πεδεὶ 

δ) ἰοοῖς ἰδ Ὁροῦ Ὠοτβοὶ ἕο ὑσου τ θ ἐδο ἰχδδρὸ τι ἢ ἐδ9 

ΤΩΟΏΘΥ ἴῃ ᾳυοδέϊου, ἔῃ ογὰοῦ ἰο ἀοὶνοσ εἷπὶ ΔῸΣ [ἢ σΌΓΒΟ. 

8:0 οδὰ Ὦλτο οὐ ἰο ἐπιὶα Ὧ66 οἵ [Δ πιοῦν, ΟΩ]Υ͂ Ὀδοδυθο 

ὯὨΘ9 Κᾶγο ἰὲ διὲὶ ἴδ οὐὐοοῖ ΤῈΣ ψδοδ δΒο ἰοοὰ . Ὑ2ο πιοῖδιοε 

ΔΡΡΙΪοθ ΟἿΪΥ ἐνὸ υράτοί δμοίκοϊϑ ; ἰδ ορὶείση (δαί [Ὁ9 

οἴμοι τόσ ὑλοὰ Ὁ7 ἯᾺῪ οὗ σοὐδοντοσμς ἰδ δὲ ἰϑοδὲ ὑοὲ ἰῃ- 

ἀϊοουρὰ ἰῃ 8 ἴοχε. 
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ψογὰ ποὶ ὙΠῸ τὴ αοὰ. ΤΊ 8 ἰ6 ονὐϊάοηις ἤγοπὶ 
ΠΟΥ δνυδιίοο δηὰ πιδοὐϊειίοη. “ΓΠοὶγθ Δ Ὠοΐ 8 
ποῦδο ἱπ νυν ϊοὰ ἐπα ΟπἸπαδηΐτβ) ΒΒΔῺ] Μὰδ βδοτὶ- 
ἤςσορά το; ναὶ ποῖ ὉΥ Μ͵δ8 ἱΐ ὁπ ἴῃ νυ ἢ ἢ ΠΟΙ νυ 88 
ἴῶοσε οὗ το χοϊϊμίοη τῆλ 106 ἴοσῖὰ δηὰ πδπ|6. 
ἴη [6 ἢουϑε οὗὁὨ «Φοαϑῖι τποτὸ εἰοοί, Ὀοίοτο Οἰάθοη 
ἀεοβιγονεὰ ἰδ, δὴ αἱιταῦ οἵ δαὶ ἀπὰ δὴ Αβῃοιδῇ. 
ΤΉ ὖλ8 ποῖ {πὸ οδδὸ ἤεγο. Βυὶ δ6} βῆποξα δηα 
δΌΡΟΓΒΌ ΟἿ ομζοΐδπι ἀγα ἰἀο]δίτγοιιβ ἰὴ {ποὶγ πδίατο 
8:4 ςΟὨΒΟα ΘΏΟΘΒ, ΟΥ̓Θ ἢ θη Φοπονδῆ, [πδῖ 18, [1.6 
ἀοά οἵ ἴβγβεὶ, ἱ8 δι}}} δρόκοὴ οἵ. παι ἢ. δυάα 
δ ον} βαγ8 οὔ Μίοδῃ δὰ οὔδοῦθ, δΔρΡ 168. 6δ8ρὸ- 
οἶδ} τἢρ μἷπὶ: “ Ηδ γοβοπλῦ]65 ἃ τπὰπ ψ]Ο, ΨἘ1]6 
᾿ησοδτυουΥ ΤΒΥΤΥ Πρ 18 5ἰδίθσ, βῃοι)ά δβιγίςτ] 
οὔϑεσυς [86 ΟἸΒΙΟΙΊΔΓΥ ᾿ἰδῖν8 ΟΥ̓ τηδῆτίαρο." Ηδ 
Τδ κει 0.86 οὗἩ 1Π6 πϑιηο οὗ ἀοά, Ὀπῖ ἴον τμαὐ ὙΠ ]οἢ 

 ὙἈΠΙΪΥ (ΝΥ, Εχ. χχ. 7). “ῃδ πιδάθ δῃ 
ὁρμοά." Τῆς εἷη οἵ σῆς πὸ ψὰϑ {ππ8 ΧΌΣΥ, 
ἸΔῪ ποῖ ἰῃ ἴπθ ὀρῃοά, θυ ἴῃ 186 ἔδει τμδὲ ἢ δορὶ 11 
ὩὮΡ. Τὸ ὁρμοὰ ννωδ ἀοσείρτιεα (ογ τῇς ἰανσέα] ργθδῦ- 
ποοὰά. ΤῸ πηι δηὰ “Πυπηπιὶπὶ γογὸ ἱπτοπάρα 
(οτ 1ατδο] 8 Πἰμη-ρτίοδι (ἔχ. χχυν!. 80), ἰῃ οτάος 
18δὲ ΌΥ τρθδηβ οὗ [ἤθη ἐΠΟΥ ταΐρ. 1κὸ [6 σοηδίδπί 
οἰζϑη οἵ οὐ͵οοῖῖῆνο αἀἰνὶπο πίβάοπι ἴοσ τ 8 Ψνῇ0}6 
ῥεορίο, δὲ {{πΠ ΡΪδοθ ΠΟΓΟ ΠΟΥ βογνοὰ Ὀοίοτο (οα, 

ΘῃςΘ, ΠΟΥ ΠΟΙΊΠΟΣ σου] ΠΟΥ ουχι ἴο βοῦνα 186 
δυδ) ον Ἰπ!οΤοδῖς οὗ ἱπάϊν 8] πηόῃ οὐ ἐγ ῦςθ, οὗ 
θ6 ᾿παυϊτοὰ οὗ ΠΥ ΠΟΙ οἶδα ᾿Ὡδὴ Ποῖ {Π|6 ῥγοδὶ 
88 ὙὮΟ ὈοΓΟ ἴθ ΟἹ [ἰδ ποαστῖ. 718 ἔβοϊ δἷθδοὸ 
τοπάεγ ἴπ6 τιοληΐϊηρ οὗ Φδυάρ, νἱϊϊ. 27 οἰδαν, ὙΠΟ ΓῸ 
ἧς ἰ8 τοϊαῖοά τΠ8ὲ Δἴοσ Οἱ άθοη μαὰ βεῖ ἂρ δὴ δρῃοὰ 
ἢ τΠ6 ροϊάσθῃ ὈΟΟΙΥ οὐϊδὶηοαὰ ἴγοπι ἴῃς ΜΙαΐδη- 
ἐϊοδ, 41} ἴ5γ86] ψοπὶ δ Ὑογηρ δον ἰτ, πὰ ουπὰ 
ἃ δῆδγο ἴῃ ἰἴξ. Οἱάοοῃ, ἰδ 15 ἴγιια, βεασνϑὰ ψο ῃονδῃ 
Β' ΠΟ ΟΓΕΙῪ δηά {ΓΌ]Υ, Δη ἃ τλθδῃϊ ΟΗ]Ὺ ἴΠᾶὶ ἢΐ8 ορποὰ 
διοι ὰ βοῦν 88 8 το ηοῦ ἴο ἴἢ6 ΡοΘΟρΪο οἵ [6 
ποηδογῆι ἀοεοὰβ οἵ ἀοά ; ὃυῖ ἴῃ 5βοιτπις ἰδ πΡ, Β6 
ΠανοΥ 616 88 ἱπιγοάυσορα 8 ῥτοοθάοπὶ Ὑ Πἰς ἢ διιὸ- 
βοῖῖνο βυρογβεϊ του τηϊδαβοὰ ἴο ἰϊ8 οσῃ παγί. ἘΕὸγ, 
ἸΠΔϑΏ ΠΟ δῷ ἢδ δοῖ ἰδ ὋΡ ἴῃ [8 ΟὟΠ ΒοῖΒ6, 6 
ἙΆΥΘ ΟΟΟΒΘΊΟΣ [ὉΓ ΟΙΠΟΙΒ ἴ0 τπϊπκ (Ππαὶ ΠΟΥ Α]50 
ταῖς ἀο (Π6 δαιὴθ ἱπ τποῖγ ἤουδοθ. ΠΟ ἀοοάβ ἰη 
οοηδοαύσηος οὗ νης ἢ ἢ6 ἱπδιλεα το [86 ὀρἢ!οα νγ ΓΟ 
δοοὺη ἰοϑὶ εἰσῃῦ οὖ; δῃὰ [Π6 ογὸ τἋδΒ αἸγοεῖοα ομ]ν 
ἴο ἴπ6 πόθον ουϊ οὔ τ Οἢ ἴἱ 
Ὀδ6 δδεππηοά πὲ Ῥγοοίβοὶυ ἴον Μίοδλι αἰ ἀθοη᾿ Β θχ- 
ΔΙΏΡΙ6 ῥγονθὰ ἃ βοῖιγοο οὗἩἨ ὠἀδηρογ, -- [ὋΣ ᾿ς ἢ, 
Βονογνοῦ, ἴθ Ὀϊαπιθ (4118 ηοΐ οἡ ἴα Ποῖο, Ὀαῖ οἡ 
Μίοδν. γὸ τῆπ6 οΟὈϊαῖπ ἃ οἷον ἴὸ τῆς {ἰπ|6 ἴῃ 
γΠ ἢ τῆ6 ὀνδῆϊ ἤογα τοῖα οοσαττοά. Μίοδ νυ 5 
ἃ τηδῃ οἵ Ερἢγαΐπη ψἢῸ ᾿ἰἱνοά ποῖ ἰοηρ αἴογ τς 
ἄδνε οὗ Οἰάδθοηῃ. ὙΠοτα ντγαβ ρυΐάθ ΕἼ θΕῚ ἼΝ ΞΡ 
ΤΆΙΤα ἴο ἈΠΟΡΕΙ͂Σ ἴο ᾿β6 1 1Π6 τρις οἵ ἀοΐπρ παῖ 
8 ἀοῃθ, ΟΥ͂ΘΡ ὕΤΆΠΟΙΪΥ δηὰ ΠΟΌΪΥ, 1τῃθ [ἢς 
5:6] ον ἰγρε οὗὐὁἨ Μαπάββοι. [0 18 δὶ 4}} {ἰπιὸδ τς 
Ῥταοτςοο οὗἁὨ Ῥδ᾽Υ δ. ἤβῃποθβ τὸ ἀϊδποποῦ ἴῃ ἐχ- 
ΤΡΒΟΓΟΙΠΑΤΥ ΔΟΙΟΠ5 οὗ γτοαῖ τηθη, ὈΥ τἰϑῖηρ ἸΠΘΤΩ 88 
οἸοα 8 ἔογ ἐποῖν ονστι πιθῃ οπ 48. Οἰάθοη ἀοἐιτογοιὶ 
186 δἰἴασ υὐ Βαδὶ βοοσγεῖν, δῃά ἴον {Πθ ρυγροϑο 
πιδὰδ 56 οὗἉ Πἷν ἤιΠ6 Γ᾽8 ΡΟΟρ]Ὲ δηα πιελη5 νι τἤοαῖ 
᾿ϊ8. ἐλ ΕΠ γ᾽ Κπον]εᾶρο. ΜΙΟΔῊ ῬτΟΌΔΟΌΙΥ δχοιιβοὰ 
᾿νἱπι86} ὈΥ [Πἰβ ΟΧδ Ρ]6, ΤΠ Π ἢΘ ΒΕΟΓΘΙΥ ἴοοῖκ ἢΐ8 
ἸποῖΒ Γ᾽ δ ΠΟΏΘΥ, ἰῃ ΟΥΘΡ ἴοὸ βεῖ πρὸ ἰπδὲῖ πὩ]οὮ ἴῃ 
[ν3 ΟΥ̓ ἱπίοδγαδε πο ἀςβι πο ἴῸΓ Ἶ 

ΓΠΘ δΠδΙ ΠΥ οὗ ΔΥΌΙΓΓΆΓΥ ἱπᾶϊν! ἀπ] 5τὴ οχ Πἰ Ὀὲ[8 
1156} Γ ΥΟΥΥῪ δ᾽ ΓΙ ΚΙ ἿΥ πογθ, ἰῃ τη6 ἕδος ὑπαῦ ἃ ΤΠΘΓΟ 

ςοπησαοη ταδῃ (ἿΣ ΝΥΝ), γατ. 1), ψίτθοαν πᾶπιο 

1. Χιωμκατὶ͵ ἵν. 14, οἀ. Οκδθοὶ, Ρ 8836. 
2 ΤῺΦ Ταϊπιυά, δαπλεσνίπ, 108. Ὁ, οε}}6 (9 πδιρθ οὗ ἰδ 

Ῥίδοϑ πίμεσο ἈΠεδὰ ᾿Ιγϑὰ, Ὁ, δηὰ ρυὰ ἰς δὲ ἃ αἀἰβίδῃοα 

οἵ (το ὴὮ ἤοαι ΒΏΪΠΟΣ. 80 ΔΝῈΓ δὸ ἐπ πδηνὸ ἰδ οοῦ- 

πο [τ πᾶν | δειλ 

ΩΓ τὩπο τίς, Π85 [Ἰὸ ργοϑυπιρίίοι, ἴ0 ἀο {ἶὸ 5λπὶ6 πη 
ὙΠἰς] Οἱάφομ, τ Ψυάχο δηά ])6] νογον οὗ ἴβγϑει, 
πιδὰ ππάοιίϊαίκοη ἴο ἀο ; βηὲ τπδὲ 6 ἄορ ἰξ οπ [πο᾿ 
ΒΔΙῺΘ ηοιηΐδίη8 οὗὐ ΕΡὨτγαὶπβ ὁπ ΠΊΟΝΙ, δὲ πὸ 

ι ἀϊείδηςο, ἰῃ ΠΟΘ᾽, {πὸ τὶς οὗ ἀοά δηὰ τδ6 
ὙΓΠῸᾷ ὁρῃοὰ ὑοῦ ἴο 6 ἔουπα. ΚΕ. Ναίδδη ὃ 

τΠ1ηκ6 ται [6 Ρ]ΔΟ68 ὝΘΓΘ 80 ΠΟΒΓ ἴῸ οδοῖ ΟἿΟΣ, 
τ δι [86 δῆοκο ἴγοπλ Ὀρὶδ βαπεοῖυδγίοϑ τα ἢϊ σοοτ- 
τα ρ]6, 88 δ τοϑα Ὀρνατὰ. Α πιοῦθ συπιποη Ιη8ῃ, 
ΜΠῸ ἢδὰ ἠοιπίηρ ὕατ πποπου; ργοδβιιπιοὰ ἴὸ Τοππὰ ἃ 
ΒΑΠΟΙΌΑΓΥ, 1 δὴ ὁρμοά ἀπὸ ἃ ὑγίοβι, ἀπά ἴὸ ρμαϑ8 
1818 ο΄ 86 δὴ οτγαςίὶο οὔ Φϑοῆονδῃ. ΤΠ οὐὔ͵οςῖ πὸ δὰ 
ἴῃ Υἱοῦ δὴ παγάϊγ δυο ὈΘΘῃ ΔΙΙΥ ΟἿ οΓ τῆλ ἴὸ 
ΘΗΒΏΒΓΙΟ [86 ΡΘΟρΪὶὲ ΠΟ, ἴπ 186 ργοββυγο οὗ {Π6]γ τὸ- 
ἸΙσίουδ ποοάϑ, βουρ)ι ἴον ἰηδίγιςιίοη, δηὰ Ὀτγοιρῆι 
γοῖΐνο οβογίηρθ δπὰ ργίδ. Εοὺ 8 ΡύΓΡΟΣΞΟ, τἰιν 
δοῦυδο ΜὨΐοἢ Πα θυ πάδα πιιδὲ πάνθ ὈθΘη αϑδί τη δίθὰ 
ἴο 86 ἱΔθογηδο0]6 ; γοῖ ποῖ 80 σοπηρί  οἰοὶ 5. ἴὸ Ὁς 
διίγϑοῦνο ΟΠΥ ἴο τῆ 6 ἱΒΟΤΟΌΉΪΝ ρίουβ ογθίρΡΕΓΕ 
οὗ Φεδοναῖι. ΕῸγ δδ ἴμ686 σουϊὰ ποῖ ὑπο γΓ 8ηγ εἷγ- 
Ουτηεῖδ ποῦ Υἱδὲϊ ΔΩΥ δδησύιαγυ Ὀπὶ ἴΠδτ αἱ ΘΒ ΟΝ, 
Μ|ΊςοΔΗ Β ποιι86 ἐμὰ ὍΠοη πᾶνο ἔδιϊοα οὗὨ 115 Ρὺ- 
Ροβ6. [τ ἐοὐἹἱά Ρ6 πιδάς διἰγϑοιῖῖνο ΟΠ]Ὺ ΟΥ̓ πιδκ- 
Ἱὴρ ἴδ πα πἰβίοῦ ἰὼ ({6 βιιρογε οη ΟΥ̓ βεπβυδὶ 
ὙΟΥΒΠΡ, δηὰ ὈΥ νοδιΐηρ τΠΐδ πιηΐδεῦν 'π [Π6 [ὈΥΠῚ8 
οὗ 1πὸ ϑογνίοθ οὗ Φοῆονδῃ. Ηδμῃοθ ἢὰ βριδκβ οἵ 
σοηθοοσϑίου ἴο0 Φϑιονδὰ, Ὀὰϊ δἱ τ1Π6 δδηϊὸ (ἰπ)6 τρ- 

τοδϑηῖβ ἴῃ6 Ἰατύογ ὈΥ τροβη8 οὗ ΓΘ Θἢ 25 (δι 
ἰτηδζὸ δηὰ οδδίς που). Ηδ βαεὺ ρ δὴ δρδοά, κηὰ 
δαρρειηοηϊοὰ ἴδ ψῖτ} τΘγΒρΡ. Ηδ ποριιὰ ἃ 
Ῥσγιοϑῖ ; δηὰ ἴῃ τἘπΠ6 δῦβοῃςς οὗἩ ἃ [υϊῖθ, 6 ᾿ἰπικο 
ΒΟ] ΘΟ 5 ΟΠ6 οὗἁὨ ἢΐδ Β0Π8 (0Γ 16 οἶςθ. Εἔνεγν μᾶγὶ 
οὗ ἷ8 ρῥγοοδθάϊηρ 8 {πι8 τηδλυκοὰ ὈΥ κι υ)οςεῖνο 
ΔΕΒ ΓΓΔΓΙΏΘΑΒ, τ ΠΙσἢ ἀπάογ μΐοιιϑ πδπλθβ οοπερι]οὰ 
ΒΟΙΕἸποΓοδῖ δπὰ βιιρογβ τοη. ὙΠῸ Παγζαῖου βιτο- 
ΠΟΥ μοί οαὲ τῆ 8 ἢΐδ5 δ'π, ΌΥ ΤΏΘΔΠ85 ΟΥ̓ ἃ ἔδνν ἀ6]}- 
οὐἴα εἴγοκοβ. Ηϊποτῖο τ[ἢ6 δ δὰ δ] ψὯγ8 ὕδθη 
σΔ ||. Μίολγοδα, ἀϊπεϊηςνγ Ὀσαγίης [Π6 Ὠδπι6 οἱ 
“Το ηονϑῆ. θαι ἔγοιῃ νοὶ. ὅ, ἡ θοτο ἣρ βοῖβ ῃ}Ὁ ἢ] 
ΒΑΠΟΙΌΔΓΥ, Οην νὰ, ἢ6 δ ΟὨΪΥ ΒρΟΚΘη οὗ 45 ΜΊοβἢ. 
ΤῊΘ πδπηο οἵ ἀοά νγὰ8 ποῦ ἴ0 ὕδ ἀοκοογαῦοα ἴῃ πίπτω. 
Απὰ δἰ μου ἢ ΜΊοδἢ Βρθδα 8 οὗ “ Ψοϊοναι" (ν. 18), 
[8 ποῦιβθ ἰδ ΟὨ]ΥῪ “8116 ἃ δείλ δἰολίηι, ---- ἃ πϑπλα 
αἶδὸ βἴνθῃ ἴὸ [6 [6:}0]68 οὗ Ἰιθδίμθη (οἰ 68, τον οῖ 

“]ελουαῖ, Βου8Β6 οὗὨἨἁ Τοπονδῃ. Νὸ ἀδεοτριίοη 
ἷ8 σίνοη οἵ νν δὲ 186 σοϊάϑτμῖτ βηαρεὰ ουῖ οὗὨ τΠῸ 
ΤΟΥ ΠΟΥ ὑνὸ απ ἀνθ ρῥίθοοβ οὗ ΠπυμοΥ ; δὰ ἰξ ἰδ 

οα]οὰ ΤΙ  Ὁὴ ῬΌ, δὴ ἱπιῆρμὸ διῃὰ οαϑι-νουκ. 
ὙΠεθ6. ΌΓΑΒ δ [6 88π|6 [6 Ῥτοποῦποο πάρ- 
ΤΘηΐ δ ηϑῖ 1Π6 κἰη ἴπδτ δὰ ὕθθη σοπιη τοι, ἴὺΓ 
ΠΟΥ 8Γ6 16 ΘΟ ΒΘ] ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΠ8 τἰπάον νυν Π ἢ τὸ 
ἰανν ἴον] 48 τῃ6 πιαικὶπῳ οὗ ὄνεγν Κὶπὰ οἱ ἰπηδοο: 
ΜΟΥ [ῸΓ ἰάἀΟἸδίτοι δ ριγροσοθ. ΤΠ ππτταῖοῦ Πὰκ 
ἢ ογθ ἀουθεεβ8 οἱ 1)θυϊ. ΧχΥἹ. 15: “Οπνοοά 

(ΟὙΓΝ) ἰς τὰς ππδη τπδὲ πιακοῖῃ ΣΙ ὩΣ 25. 
Δ δροιμηϊπδίίοῃ ὑπο Φοδβονδι, ἴῃ6 οΥΚ οὐ τἰὸ 
μαπᾶβ οὗ ἴΠ6 αγιἤοογ." Ης ἱπυπιαῖοβ, αδϑιιγοά!ν, 
ταὶ [Π6 δδη)ὺ πῆϑη ννἢο 5ἱοοά ἰῃ βυοῖ ἀνοβὰ οὐ Ἰμ5 
ΤΟΙ ΠΟΥ Β Οἴγ86 οα ἴδ6 τη ϊοῖ οὗὁὨ ΒΕΓ ΠΙΟΠΟΥ, τοῖ- 
ἀογοά Ηἰιη 56} Οὐποχίοῦδ ἰο [ἢ6 τοῦτο αὐνἤ}} οἸνγδ ὧὗ 
186 αἰνίιο ἰανν, ἡ Ποη 6 ἀδοϊγοα, ΟΥΓ δ Δ ν Γαῖο ἐο- 
φερίος, βσἢ ἱππδρο- νοσ. ὍΠ6 ἴογπι οἵ τ παρὸ 
οδηηϑὶ, Ππογονοσ, ὕθ ἀοιογιηϊηθα ὙΠ ςογιδίη τ. 
6 ορίπίοη τπᾶῦ ἰδ γοργοβοηῖρα ἃ σα], [8 σογταίη Ὁ 
ποῦ ἴδη4 0]. [5 ποῖ ἴτὰρ ἐπδὲ Φοῃονδῆ, τῆς Οοὐ 
οὗ ΒΓΆ6Ὶ, ννῶ8 ΟΥ̓ΘΓ ΟΥ̓ ΔΎ ΠΟΙ χοργθϑϑιῖθὶ ὑπ 6 Ὁ 

οὐτυρᾶ, ἃ Δρρολῖα ἴο ὃθΘ ΟὨΪ ἃ ὨΔΙΩΘ οὗ Τορτοδοῦ, πὶ ἃ 
Τείδσθηοο ἴο [ζ᾿θξ. ΧχγΪ. 27; 1υ. χχΐὶ. 2ῶ. 1ὴ Ῥεβδαολίγη 

117 5, [86 ρίδοοθ βοϑῦιδ ἴο Ὁ Ὡδιιοὰ 5. [{έίμα, ρίοναίμα), 
Ργοῦφου 1 ρυσδύδοοο οὗ Δ δἰγη αν ποτα )οϊίοαὶ οχρίδηδιίου. 
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(ἢ ἥσπηγα οὗ ἃ 011} οὐ οὐ. Οπ 1Π6 σΟΠΙΊΓΑΓΥ, [Πἰ8: Αἱ Μόραγα, {ΠποτῸ ννὰ8 δὴ οὔδεὶδ οὗ ἴδ ροά 
{ππαγο Μ 48 ΒΥ ΠΡΟ] α] οὗὨ ἃ ςοπιγηβῖ, ἃ ΠΑΓΙΟΠΔΙ δηὰ ἰ Νίχζει, 
ληδιοῦςα! σοηίγδδι, ν Δ ον. ΤΠ ΔΌΡΘΕΓΘ 
ὑόν ἴγουυ ἔδο μοϊάσδη σα} οὐ τίιὸ ἀοπογῖ δὰ ἴγοιῃ ἴπ6 
᾿νδίοτγ οἵὐἨ ΨΔογοθοδ.} ᾿ΓῸ ἰηίον ἔτοτῃ [ἢ ΔηλίοΟσῪ 
Οὐ τ16 Ἰπτίον, ταις ΜΙσΔΉ αἷδοὸ οαϑὶ ἃ οὐ] ἢ, νου] 
ἰκονν δα Ὅ6 δγγοπθοῦδ. ΕῸΥ Μίοδίιβ δοῦ 8 ΠΟ 
Δ ΌοηΔ], Ὀὰ ΟἿΪΥ 8 τοὶ μίοιιβ βἰχπίἤοδηςθ. Ης 
ἀοδβ ποῖ ἱπιοπὰ ἴὸ δβοὶ ἃρ ἃ οοῃίσγεαδι ἴο Φοπουδὶ, 
ὕαῖϊ ΟἿΪΥ 8 Ββιιρογβιὶ ὥουβ βυπογοίῖδπη ἢ ΟΥΒΟΓ 
"δηοίυδηοθ. Ημδὰ τΠὸ ἰπδρὸ ὕδοη ἃ σΔ ἢ, 16 πὸτ- 
γαΐοῦ ουϊὰ ἤανθ [βοὴ ΟςσΑΒ101) ἴ0 ΒΑΥ͂ 80 ; [ὉΓ 
{δὲ οὗ ἱτιο ἢ, ἴῃ 108 γτοϊδοη τὸ τῆς ἸΔΟΙΔΙΓΥ οὗὨ [δα 
εἰύξογῖ, οι ]α ἢδλνο ἰηἀίοσαῖοι [πὸ ἡδῖαγα οὗἩ Μ|ΠῚΟ Δ᾽ 8 
ἢ. Βίησθ τ πιῦϑὲ 6 δεβαπιοὰ {πᾶὶ Μιοδῆ [ἰη- 
τον οᾷ ἴὸ ὁ 4018} ἃ δοτί οὗἩ [δυσγηβοῖὶο, τ ἰ8 ἴο ὃὉδ 
Βα ΡθΌκὶ τῆδε ἰπ ͵8. ἱπισοινοῦὶκς 4180 ἢ6 σαγγίοα 
ὦμτ τ 9. ἱπιαιοη το {Π6 Θχίγοπηθ οἱ β8ιρο γι ἤθη. 

Ἰῃ εἶν τα θέγπμο]ο, οα 186 ΓᾺΒΞ [““ πιο; -βεδὶ 
Π6 6 οῦα ἴνοὸ οδοιπιδῖπν, ἢ Οὐδ ὙγΠρ ; 
απὰὶ ἴῃ Εχ. χχν. 22, Οοὰ βᾶνβ: “1 ν1}} δροδκ "ἢ 
τὸ6 ἔγοὰ ρὸη ἴΠ6 ζαρρογειὴ [τηργογ-δ681]}, ἔπι 
Ὀοίιναοη ἴπῸ τὸ οδογιθὶπι." Νον, ἢ Μίοβῃ, 
ὙΓΠῚ16 ἰπ σΌΠΟΓΔΙ ἱπηϊ διΐης [816 ΑΥΤΑμΈΠπιοηϊ, ἴΓὰ1}5- 
[ογπιοὰ εἰς Ἔπογιθῖτα ἰηἴο Βρῃίπ Χο Κα ζαγοδβ, δυο ἢ 
ΔΒ 6ΙῸ ἰυυπὰὶ ἴῃ Ἐπνριίδη ἐμέ Δηιὶ δύ πι- 
ὈοΪγ ρα (45 ΟἸοιη. Δ]οχ., ϑέρονι. "10. ν. οἢ. 5, νν0}} 
ὀχμίαἰῃϑ.) {πὸ τὰ γ οἰ ΓΙ Οὐ ΓΟ] 8 ΘΟ ΘΓ [Π6 
1)εῖγ, νυ ̓ς ἢ γοοθϊνοὰ τπεῖγ δοϊ ου δὲ ἴ86 Βαη 8 
οὗ το ρῥυγίοδιβ, πὸ νοῦ δὲ τπῸ βάπιὸ πιθ ΤΩ ἰδἴδὺ 
ἴ0 ἴδιο βυ ραγδι οη οὗὨ πὸ εἶπ6. Απά ἰξ γὙᾶ5 δϑρὸ- 
ΟἾΔΕ} τηθ Θβίυ  ϑπλοπς ΟὗἨἍ δὴ οὔϑοὶς ειδὲ ΜΙΟΔῊἢ 

δὰ ἰῃ νἱὸνν. Τὴ νοτὺ 55 ΤΏΟΔῺ8 ἴο ουϊ, ἴο 
611150], ΘΒ ροο  Α}}}γ ἰῃ ποοά, ἴ0 οαγνα ; ἴον [86 ἱπιδια, 

ὍὉ5, οδη Β6 δύγης (ΠΤ οαϊ. νἱΐ. 5, 25), οὐ, δαιτυϑὰ 
ἴῃ ρίοορβ (εις. χὶϊ. 8). ΣΦΕ ἴδ τπὸ οοδιίης οὗ 
Κοϊὰ ἢ ποῖ [ἘΠ 6 ἱπηασο ννὰ8 οονογοὰ (οἷ Εν], 
Αενι μν, Ρ' 256, 24 εἀΐτ.), ἀπὰ ἰ8 ἐδμογείοσθ 
οἴϊομοδιέ τη Ποποᾶ ἴῃ οοηποοίίοη υἱ τ Ρέδεί, Ὀὺῖ 
ΠΟΤΕ 4150 νἱϊποις ᾿ξ. δας ποοάδη ἴῃ 
(ςΑΠ1θ ξόανα, ὈῪῚ τ0 Οτοοκδ), βδαᾶνβ Καὶ. Ο. Μάϊον 
(Ἁἀτολὰοίοσίε, ἃὶ 69), ψοτὸ πάἀογηοὰ υἱτἢ σἢΔρ]οῖ8 
δηὰ ἀϊδίίοπηβ, ποοῖκ- ἢ αἰη8, απὰ οαγ ρεπάδηϊβ8. ΤῸ 
1:18 τη. ἰαννῖνοῦ γοίουβ, ἤθη ἢθ δαγϑ (126. υἱἹ!. 
95): “ὙΠ πάρα οὐὗἁὨ τ]ιεἷνρ γοὰβ γὸ 8ἢ}4}} ὑὕυγῃ 
τῇ γα ; ἴδοὺ δ[.8]Ὲ οὶ ἀδϑῖγο [6 δϊνου οὐ ρο]ά 
(πὶ ἴα οἡ ἴδοι." Βοϑοϊάθ τἰ6 ορῃοὰ Μίοδῃι αἷδὸ 
τοδάὸ ἐεγαρλΐπι. ΤῊ δι ἀϊοη βῆονβ τῃδὲ ἢ ἀθ- 
δἰσηοα τη6 Θρῃοά ἴον ἀϊνϊπίησ ρατροβοα. ΤῊ δβαυῦ- 
79εῖ οὗ τῃ6 τΘγαρἢΐπὶ 88 Εἰς πογῦο ταπιχαϊ πὰ θηνοὶ- 
το ἱπ ἃ σζτοαῖ ἀ64] οὗἩ οὐὔβουγίγ. Ετοιῃ Εσοῖ. χχί. 
26 (21), 2 Κρ. 'Χχι, 24, ἀπὰ Ηοϑβ. ἰἰϊ. 4, (οἴ. δ]8ὸ 
1 ὅδιῃ. χυ. 23), 1} ἱδ οοσίαῖπῃ τπδὺ ΤΠ ΘΓ Θοῃ- 
5ΌΠια, κα ογαοΐοβ. ΤΏΘΥ τ ΤῸ βῃαροά Π᾿ἰκὸ ἢυτηδη 
Ὀσίη8, 800 1 ὅδιη. χίὶχ. 18; δῃὰ τῇοῦ Ὑγ6Γ6 δηηα}}, 
οἴπογυγῖβο Βδοῦοὶ οουἹὰ ποῖ ἤἴδνο οοηοοαὶϑὰ {Πθῖὴ 
(ἀςπ. χχχί. 84). Αητα! Ὁ σοποοῖνοα οὔονογγ ἐπίην 
ςοηπηοοῖθα τὴ αἰνπδου 848 ταρροὰ ἐπ ἀδτκ- 
Ποδ δ ἃ τηγδίοσυ. ὍὅΠ6 ΠΟΔΊΒΘη ΟΥΆΟ]6 ἰβδυθα οἱ 
οὗ τ16 ἀορτῇ δπὰ ἀδυκπθεβ ἰῃ οηϊστηδος Ἰδηρτιασο. 

1 Οἵ πιγ ἰτγοϑδίήδοὶ «εγρούοαγη, Ἐτῖ. 1866. ὕίολτιυμδιοὶν, 
ΚΟ αἰϑοὸ (ΐηκο ἰπδί 8} ορέηϊου [6 "' δοδσοοὶν 2ὸ ὃδ 
ἀουνιθα,᾽" δ! Βουσὴ Βο δἀποδε Ὡ0 ἐτουηάδ ον ἰζ. Κὸσ ἐμαὶ 

ἴδο ἰδσῶλ ὯΝ, ἴῃ Ἐχ. χχχὶὶ. 4, 6 δἱδὸ Φυ]οποὰ Ὁγ 

Γ ὙΠῸ, Ια δ πδιαγαὶ δ 1 [6 τὩδί ἐδ Ἰδέίον νογὰ ἴθ δὶ πσαγϑ 

Τουηά ἩΝΦΌΘΥΟΙ σδοὺ ἱπιλῖθα ὅτ δροκϑῃ οὗ. Οἵ. ἔχ. χχχίῃυ. 
11. Το οἶτον ἱμ πὸ υἱάοδερυοδὰ ἰπδὲ ᾿ὲ μπδνϑη ἴουηα κα 
Ρίδοο ἴὰ τἴ6 τορὶν οὔ Του ( ὕπίον, Καιίλ. Κίσελο, ἡ. 40). 
ἴο ϑδΒ! 6 θοοὶς οὐ “᾿ σηίου.᾽" (θα ἐμ ᾳυοδίίοη οἵ τα 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ σὕ ῦ σΕΞ. 

ἀε69 
ΤΟΡΙΟβοπ ἃ 85. 4. Ὠἰμῖι δηὰ οἰ βεὶγ νοὶ οά 

ἤγχυγε. Ἴ)ι6 .1π|16 τογαρ πὶ 8.50 τλι8᾽ παν ΒΟΥΠὄΘ 
αῦρουϊ (Πρ ἰοΚοπα οὗ [Ποῖ] την βίογουβ παίυτε. 
ηε τπῆὰγ νοπίυγο ἴο τοοορη!Ζα τἰιοῖὰ ἴῃ ἴδ6 {Π{π|6 
ΒΏΔΡΟΒ οὗἨ Ογτθοκ δγῖ, θῃνοίοροιὶ 1π δ τοὶ πιλητὲ 
δηά δαὶ, 0 σΟΠΒΙΒΠΕΥ δοσοσιηρϑην ἴ[ἢ6 ἤραγον οἵ 
“Ἐπευ]αρίαβ, [π6 αἰνίπηρ χουὰ οὗ τ. Βοαϊηρ τὶ 
(ὙΒοΓα 4180 τὴ6 Δ Ὀ]οῖ 8 ὑδιι}}Ὺ ΔΡΡΘασ, δυπιδο !ς 
οἵ 186 τό5ΡΟ1}565 οὗ ἴΠ0 οά. Μαΐοε, ΑἸττολᾶυί., αὶ 394, 
1). Αἰηοπρ ἴΠ6 υδύίουβ ἤδπιθθ ρίνθῃ [0 [[658 
διϊοπάδηι ἤρυγοβ ὈΥ ἴΠ6 Οτθοκϑ, ἰ8 ἴ[ΠΔι οἵὗὁἨ Τεϊοδ- 
Ρδογοαδ, οη-δτδρίηρ.3 [1 ὶ8 πὶ} Κπονγῃ τῃ δὲ οἴλ- 
168 Ὑγοῦο τηοϑὺ [Γρα ΠΘΏΓΥ οοπδι ἴα τ τοίδγθῃοο 
10 ῥἢγεῖς δὶ δ] θη ῖ8. [π [ϑγϑοὶ, α]80, ἰῃ ἀδγ οὗ 
ΔΡΟϑίδον, ἴ.0]8 ΜγοτῸ δρρί θη ἴὸ ἴου Πεβιίης (3 
"ἊΝ ἱ. 8). Το ΦΟΓΔΡΉΙ, δοσογά ΡῚῪ, ἀρροδΓ ἴὸ 
ΓΕΡΓΟΘΟΠ ΟΥΔΟΪΟ5 οὗ δοδιησ. ὙΠΕΙΓ πηι, δὶ 
Θνθῃϑ, τοΥδρ ΐπε {Ἰτορ ἶπι), δρρτοχὶ πηδίδς οἰοθοὶ 
Ν τιδι οἵ πῶ μοηίι8,Ὁ ἐν ΜΓ ΟΝ δ ἐν ΠῚ 
δηρζύυδοθ 8 8 ὯΟ δι 12 016 οἰγηηοίοσυ. ΓΤῸΡ 
Ὠΐὰ8 ἫΝ 6 ΒΟ ης οτδο!ο, ἐγ φὶ ἀος ϑὰ μὲ5. το- 
ΒΡΟΊ568 πῃ ἃ ἀδεκ σμδδῖη, δηἀὰ πο, 1{|κ6 ΖἜδευϊε- 
ΡΙα 85, 6 ταργοβδοηϊεδὰ τῖτ 8 δευρεηῖ, ἔτοπι τ ἰο ἢ μα 

ΡΓΟΌΔΡΙΥ ἀοτίνοὰ μὲ πάπιο (εξ ἩἾ7). ΤῊ τεϊδιΐου- 
8Πϊ} οὗὁἉ Τογαρἷπιὶ δηὰ “Ὃ βεγαρῇ πὶ" 18 ῥ᾽ δίτι ὁποῦ. 
“ΒΘ πβογροητ.ϊν πδιίοη οὐἵὁἨ ὕὔτγοθθορ 18 πη η 651]} οὗ 
Αβίδιίς ορίπ. Ὑμδῖ τὴς Ιβγηο [τ68 ΟἨ τοῦ ἱποση8θ 
ἴ0 1706 ἈΘΑΠ Πρ ϑεγρεπὶ ογθοῖθὰ ὈγῪ Μοβος, νὰ ᾿δαπὶ 
ἔτοιπα ἴπ6 ΒΙΒΌΟΓΥ οὐ Ηοσοκίδη, γὸ ἀονπογοὰ ἱξ 
(2 Ἐγ5. χυῇ. 4). ΤῊ τογρὨΐπι, τπθῆ, ἐχρί δίῃ 
{πο βεῖνο8 δηἀὰ 806 ΟΥΠΟΥ Τηδῖζογα, ΠΟΙ ΠῚ ΤῸ 
παρὰ τπὸπ 88 Το]ϑρῃοτοὶ, ροββοϑϑοὰ οὐἉὨ ογβοῦ δῦ 
6] πης δἰιτίθιϊεδ. ἘΝΟΙΥ ραδδᾶσα ἴῃ ἩΠὶς ἢ ΒΟΥ 
ἌΡ ἰδ ἴῃ 8 ἸΥΑΥ͂ {0}}} ΘΧρ] αἰ οά, 

ΟΥ, 6. τὶ ἴποδΒὸ ἄδγα ὑβόσο τᾶ τὸ κίηῃς ἰὰ 
Σατδοὶ. ΤΠογο γ48 Ὧ0 ΠσΟΠΙΤΑΪ οἷν} δόσιν, {μαὶ 
οου]ὰ ἰηΐεγροϑο δραίηϑὶ βίη δηὰ ἰὼ βεὰυςῶνε δγῖ". 
ΤῊΘ βδηΐδηςα ἰοβοΐοα τῆι ἴῃ βγδοὶ ἐδ νγδ8 οοπεὶθ- 
δγοὰ τὴ οὔδος οὗ [Π6 Κίηρ, ποὶ ἴὸ δ᾽]οῦν βυοὶ δλὶ- 
[ΓΑΓΙΏΘ85 δη δἰη 88 [Ππο96 οὗἩ ΜΙ ΟΔὮ ἴ0 δϑϑοτὶ τδειη- 
861ν 68, [ζ 28 τορδσαθὰ δ8 ἃ τηδιὶῖς οὗ ΒῃΔΙΟΝΥ, 
ὙΠ6Ώ, δἰοηροίὰθ οὐἠ {Π6 δβδηςὶ δὲ 5 οῖ, 8 
ΘΟΙΏΠΙΟΠ ΙΏ8 ἴΟῸΚ ἰδ πρΡΟΠ ᾿ἰπη86} Γ τὸ ϑεάυοθ ἴΠ6 
ῬέΡ!6 ἰηῖο δυρεγβίοη. [1 τηυδὲ, Βοναυογ, ὃ8 
δαὶϊά, [πδὺ ὄἐνθὴ τπουσ [86 τγοσϑῆρ οἵ ἀοὰ ἐπ δ ]- 
ἴον Ὑγῶβ βίγοῃρ Θῃοῦ ἢ ἴο ἔδοο δυο ἀδηροῖδ, ἰξ 
8 ΠΟΥΘΓ6658 ὈΓΟΒΌΓΑΡΌΝΟΙΥ ἃ δῖχτ οὗ τελκπο: 
ἴῃ [6 ΘΟΠ ΘΙΩΡΟΓΆΓΥ πιἰηἰδίοτβ οὔ [πδὺ τοσδῆρ, ἐπὶ 
ΜΙςδὰ μδὰ ἴμ6 οΘουγαζο ἴο ἀο 85 "δ ἀἰὰ. Ὁ} οοπ)- 
ἰαίηϊ οΟΥὮ ΟἿΓ γϑῦϑθ 16 τηϑάθ, Ὀδοδῦϑα ἰῃ ΣΕΔΙ ΠΥ 
ἰζ8}} δἰπηοὰ δραίηϑὺ 1τῃ6 ὙΈΓῪ ἰουπάδείοηϑ οἵ ἴδ 

Μοβαὶς ἔμ τἢ δηὰ ἰανγ. 1 18 ποῖ {π6 ἔτοϑάοπι τοὶ 
ττηϊϊοὰ ἃ τηϑῃ ἴ0 πᾶνο δ σμδροὶ οὗ ἷβ ονη, {μι 

18 ἰδιηδηοα : Ὀπξ [Ὧ6 ᾿οσο 96 ἩΠΙΟΝ αηδυϊοά κῃ ἴ0 
ἤϊτ ουἱξν δὴ ἰάοἹ -(Οπηρίο, ἴο οδίδ ἐδ ἂπ ογας]ο, διά 
ΔΙΒΙΓΓΑΤΓΙΥ ἴὸ αἰδῆμαυτγα τΠ6 σουαΐηθ πδεοπαὶ σα} 
ἴ08. Ἐοτ ἴδὸ τοδῖ, [86 Ὀτίογάποο 15 οὔ ἴπδὲ οὐ ά 
δα τηδὰ6 ΟΥ̓ ψ ἤθη τῃ6 Κίη ἰγ οἴἶδοι νδϑ οἰτιοῦ 6Χ-᾿ 
Ῥοοϊδὰ τὸ ὀχ ΐοὶς ον δὰ ὀχυρά, [15 οδιοίο Ποῦ ἴῃ 
Ῥτοιθοῖηρ ἴθ ἰᾶτν ἰῃ ἰὼ Ρυσν. [1 νγ)88 106 
ΟἾΪΥ ἀμ} πὸ ταοδὶ βουγίβΐηρ μοΐης οἵ δδοίϊοπιοι δ 

τορθηΐης οὗ οδιγίάοὶα ἴῃ Ιδεϑοὶ, οὗ. ϑιλὶ 5 Βιδίε δλειίδα- 
σὺ, 8τι. “Ο)7." --- ΤᾺ. 

2 1 ἰδ ΟὨἱγΥ ὉΥ ἴδιο κὶ ἢ οἵ ἐογοίϑ ης ᾿ἰπαῖϊς δινὰ ουὰ, ἤοαι 
διηϊά οοῃοοδιηθηῖξ δηὰ τηγδίογυ, ἰμδὲ 9 Ὡδίυτο δοιὰ 8γπ)- 
Ὀοὶ οὔ ἐξὸ Τοϊαδρινοτοὶ ὁδῃ ὃ ὀχριδί ποι ; δά οὨΪ ἐπ δε 
ΟΔὉ ἃ οοῃηοοϊίοῦ Ὀοίνοϑο ἴόσ δηὰ ἐδὸ δαδοο οἵ ἰεἰοδρμοεία, 
οὗ πίοι Βύοκῃ ϑρεαῖκι, Ὀο αἰἰοπνοὰ. [11 ἰθ οὐἱγν ταὶς σοΌη60- 
εἰοῦ υἱτὰ ἰδ ἰογαρὴ δ [ἢδὲ οχριαἰηδ Ὀοϊὰ ἔπαϑὸ δοιὰ ἴδοδι. 
Τῆς ἴμοϊ ορσεροι δοια Ῥχοίίον (Ονίδοα. Ἀέψια., ᾿. 827) δὰ 
λγοίοκον (Οτέεκα. ΜΜψια., Ὁ. 140). 

8 Πιυδο σὐπηροιίου τί ϑαγαμί χὰ βοχαρὰ ἰα [6 δὲ 
Ὁ Οτθ δἰ ὐοῖν οχμίαφὰ οἰδοτ θεω. 



ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΧΥΠΙ. 1-18. 

τοῖρτι, δῃὰ ργοῦϑθὶο ΟὨ]ν ἱπ (ἢ6 ἔπιοδ βθ Πλθη 
ὝΕΓΟ δοοϊκίην ἃ Κίηρ ἴ0 ΤΟΙΠΘαΥ [86 του θηϊ δῃ- 
διςῆγ. 

Ψεῖβ. 7-ἰ|:2. Απὰ ἴοΣ9 νδῶδ ἃ Τουϊϊο. ΜίἽἊδῃ 
ῬΙΟΌΔΟΌΙΥ ἰουπὰ πδὶ δὶ8Β δδῃοίΌ Δ ΥΥ ἰδοκοὰ οοηβὶα- 
ἐγδιίοη, Ὀθοδιϑα ἰδ δὰ πὸ ῥγίοδβ. ὙΠΟΓΟ ὙΟΓΘ 
ῬΙεσῖβ δοουχὴ πῃ ἘΡἈγαΐτα, ἢ ὃθ δῶτε; δὶ ἱΐ 
ἩΟΌΪα βϑοὰ (δδὺ ποηθ οὗ ᾿πθὰ ῬΟΤῸ ὙὙ]ΠΠ|ὴρ ἴο 
ϑοσγα ἷτη --- Ὑ ΐσΙ τοἀοιιπᾶϑ ἴὸ τποῖγ Ποῦ. Α5- 
ΒἰδίδῃοΘ δ ἴἰοῸ ᾿ΐπι, ΠΟΤΟΥΟΥ, Ὸμ, δηοίδοῦ 
φυδγοσ. Α γουῃρ τῆϑη, ὙΠῸ δοοοσγάϊηρ ἴο Σα]6 

γγ88 βεϊτἰϑὰ ἱπ “πὰ (ΠῚ ΠῚ ΓΒ, 
οδῃ. χχὶ. 4), Ὀδοδπὶα ἀϊβοοηϊδηϊθα δἱ ἤοιηθ, δηά 
ἴοοῖς ἰο τσζαυνο ἷην αὐουΐϊ, δου [ἢ6 ἸϑηΠοΣ οὗ ἃ 
ἘΘΒΟΙΑΓ ἰπ ἴθ6 ΜΙΔα]6 Αχοβ. Ηο δίορροά βοῖὴβ 
τίσ ἰῃ ΒοιΝ οἤδῖῃ, Ὀὰς οἷ ταὶ Ρ]δοθ 4180; δηὰ 
ΟἹ δὲὶδ ὙΔΥ ΟΥ̓ΟΣ ἴδ τηοιιηΐδίηδ οἵ ΕἸΡἢγαΐτα, ἢ6 
οδπλο ἴο ΜΙ ΤὨς ροβιτίοη οὗ Μὶςδἢ 8 βαποῖΐα- 
ΔΙῪ τηῦδὶ ἴαΥα Ὀδοη 8 βνυογδῦθ ΟἹ, ποδὺ ἴΠ6 ΠΊρἢ- 
ΒΥ ἴτοτῃ ΘΟ ἴ0 ΠΟΙ ; ἴον ἴπὸ 1) δηΐτ68, ὙΠῸ 
Ἵδῖὴθ ἤὸπι Ἐδῃϊδοὶ δηὰ Ζουβϑη, δῃὰ (πὸ γουηρ 
Ἰονὶθθ, ὙΠῸ σϑτὴθ ἔγοπι Βϑίβίομοπι, ραβδοὰ Ὁγ ἰϊ. 
Μέοδδ, ποίην ἴὰδι 16 ον 88 ὑηδη ἃ, 
Ρῖο ἴο εἶπ ἴο ἴ6Κο βοσυΐσα ὙΠ Ὠἰτηβ6} 7. ΓῺΘ 
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.νἷ8 ΦΟΏ5,᾽" -- Δὴ ΘΧΡρΓεδείοη ὙΠ Οἢ δἰδηὰδ ἴῃ βυς- 
ἔἶνο σοῃιγαβῖ Ὑἱἢ ΜΊΟΔΒ᾽ ΒΒ ῥγοϊηΐδο ἴὸ τορζδαιὰ 

ἷπὶ “88 8 [ΔΊ μοσ. ΕῸΓΣ [86 δΆκ6 Οὗἁ ΤΩΟΠΘΥ, [86 
1ουϊθ βυδιἱδαὰ ἰο Ὀ6 “οοῃϑβοοζαῖθα, ογάἀδιποὰ," 

Ὁ δὴ Ἐρβιγαϊ ταῖν. (ΤῈ ποτά ἽἹ ὙΠ ΜΡ 
ΔΙῸ ἃ δίδηϊπρ Ἔχ ργοβδίοη ἴον ἴ0 ἱπάποϊ, ἴὸ οτάδίῃ. 
Τηο Οχργθδβίοη 18 ἀογίνοὰ (48 ἔχ. χχίχ. 88 οοϊὰ- 
Ραγοὰ νἱ ἢ γοσ. 34 ΟἸΘΑΥΥ ΒΉΟΥΤΒ), ἔγοτλ 106 ΟΟΓΘ- 
ἸΔΟΥ͂ Οὔ αγίηρ [86 Οβοτίηρ8 τοαυϊγοὰ δὲ [86 ΘΟΠ86- 

ογϑιίου οὗ ἃ ῥργίϑδὶ ἀροη δἷβ βαπάβ, 9 ὮΨ, Ἐχ. 

Χχίχ. 24). ΑἹ α]} ουθηῖβ, Μίςδῃ νδ]υϑὰ ἐπ 1ωονῖι- 
“Α] αἀἰσηῖν πιοῦὸ δἰρηγ [δὴ 106 1ονῖῖο Εἰ πι56 1 
ἀϊά. ἤδη ἴδο ἸΔιίον οηἰοτοὰ ἷθ8 Βουδο, ΒΘ 
ἀχοϊαϊπιϑά : -- 

γον. 18. ΝΟΥ ΚΏΟΥ Ι ἰμαὺ ΦόΒουδὰ Ὑἱὶ 1 ἀο 
ΤὴῺ6 δοοά, ποοίῃᾳς ἴμὸ 1ονϊῖθ μδ8 ὈΘΟΟΣΩΘ ΧΩ 
Ῥτίοεῦ. Τῆθδο οσὰβ ἱπάϊσδιθ πιοϑὲ ἘΠΊ ΟΠΕ: 189 
{Ββοτγουρἢ 861 {-ἀϑοοριίοη οὗὨ [86 τηῆδῆ. Ηδ ἸΟΟΚ6 ἴον 
Ὀ]οβδίηρβ 10 Φομούδῃ, δραϊπδὶ βοτὰ ἢ6 [88 ΘΟτὴ- 
τοϊειοὰ ΓΠ6 τηοτίδὶ δίῃ οὗ τπκαο ΠΟ ΤΡ, Η6 οχ- 
Ῥδοῖδ [π686 ὈΪ]οδδίηρβ οὐ δοοουηῖ οὗ 8 [μονϊῖο, ννῇο 
αἰά πεοὴξ Ὑδθη δ δἰϊονγεὰ ἰτηβοὶ ἴὸ ὃ6 Ὠἰγοὰ. 
Ηδς Ὑ1|ὸ θοῖ8 ὋΡ Θρῃοά δηὰ ψεγαρἷπι (Ὁ [6 δῃ- 

Ῥτοροβίοῃ νγδϑ τωϑάθ βῃ βῆ ς ΘΠ 0}Υ ἰανίπν. ὍΘ] Πρ Ηιοητηθηὶ οὗἨ οἴ θγ, μ88 μἰπιβοὶ ἢ δὸ 1 τ||9 ἱπεῖχης 
γοπηρ πιδῃ Ὑ88 ἴο Ὀ6 Βοπογεὰ 88 “4 βιῖπογ" (ὩΝ, 
Ῥαξεγ), ὈΘΟΟΠΙΟ ἃ ῥγίοδβίῖ, δπὰ ὕθ ρμἰδοοά ἴῃ γχοοὰ οἱγ- 
συχηβίδησοβ. Ὑ ΔΉ Υ, δηὰ {16 ΟΠΌΓ οὗ ἃ χζοοὰ ρῥΐἶδοθ, 
Ἰοὰ ιμὸ γοπηρ 1νἱτο ΔΒΙΓΑΥ, --- δηὰ δα τγἅδα ποῖ [Π6] 
Ἰδὲ 10 [6}1 τπ8. Ηδ ἰογροῖ ὙΠῸ ἢ νγᾶ8 (866 δὲ 
εἶ. χν!ϊ!, 80), δηὰ ὑοῦ 88 Του δ ουρὶῖ ἴο 

βϑεσνς, δηὰ δοηϑοητοὰ (“ΕΣ 7), οἵ οὐ οἷ. ἱ, 37). 
ΜΙΊοδΒ τοοῖ εἶτα ἴῃ πεῖ χγοας ἸΟΥ͂ ; 80 τῃδὲ, ουθῃ 
θογοπὰ Ἶβ᾽ Ῥγοχαἶδοθ, πὸ σϑοοὶνϑα ἢ 

Βαι 

ἴῺ 88 ““οῃθοῖ, 

ἰηΐο ἴΠ6 δρίγῖϊ οὗ ἔγ ἢ 88 ποῖ ἴο ρετγοοὶνθ ἴμδὲ ἴῃ 
ἴδο (Δ]δεῃοοά οὗἁ δὶδ8 ΘΏ 16 65 Δ ὉΠ τηρηϊ ἰ(8 ἀοτη- 
1} 16 δἰτεδὰγ δεευγοὰ. Ῥόγῆδρθ, ἢ6 850 ἰουπά 
Ῥίοδβυτο ἰη [μ0 ἀδϑοθηῖϊ οὗ πὶδ 1ονῖ (οἢ. ΧΙ, 80), 
ΠΡΡΒΕΝ ἴς οαρθτ ταῖθοῦ το ἤᾶνο {γὶρ ἰθηθα πὶ. 

βίον Ὁ] 145 Ηἷπι, δπὰ ᾿ἷδ βοὶ] θα οοηϑδοίθῃοθ 
δ 1145 ἸΟΡ68 οι [ἢ πδπὶθ οὗ 8 1ονΐϊο, τοϑο ἀοίηρα 

εἶπ 9 Βοῦβθ σΠΔ]]οηροά ἴΠ6 Ἰπαάριηθηίδ οὗ Οοά. 
“Νον Κηον [,᾿" δο ὀχοϊδΐπηβ. Ηοσ Μ|]}} βοοῦ ἸθδΙΏ 
βοῦν ἀθοορᾶνο (μΐ8 Κπονίηρ 8. 

Τὴε ἐγίδο 97 απ, ἀεδίγοι ΟΓ πιοτὸ τοοπι, ἀδεραίολδε ἐχαρίογονε. Τῆεεο, αὔον ἐροπάΐπς 
α πίσλέποαν Ἀδϊοαλ᾽ε τοϊίσίοιι ὁεἰαδίϊδἠπιοπέ, δδοοηια αἰσαγὰ 07) τἐ8 οαϊείονιοα, 

απὰ οοη διέ ἐἐ6 ογαοῖε. Ῥγοοσεάέησ, δὲν βηά αἱ ]αϊδὴ αἩ ἐποϊέϊης 
»ίασο, ϑαδῃ 977 οοπφιιοδί. Το τοίμγπ ἦοηιθ, ἀπά α 

οοἰοην 9 εἴς λωπάγεα γαπιΐϊίεα ἐδ ἐδοπέ οί. 

σάρξ ΧΥΙΠ, 1--18. 

1 [Ιπίδοβο ἄδγβ ἐλόγὰ ἰσὰβ το Κίηρ ἴῃ ἴ8Γ86]: δῃηὰ ἴῃ (οβϑθ ἄδγβ (86 ἰσῖρ6 οὗὨἨ ἰδ9 
Τδη 68 δουρὶ [θπὶ 8 ἱπμογίϊδῃοθ ἰοὺ α78]] ἰῇ ; [0Γ ὑηΐο αὶ ἀδΥ αὐΐ ἐλοῖγ [0 
ἐπῃογιίδηοθ δὰ ποῖ ν Ω00] ΖἈ]]6Θὴ υπίο [πϑῖ διμοὴσ (Π6 ἰγῦ68 οὗἉὨ Ιαγδθ 

2 Απά [86 Ομ] το [8088 ] οὗὨ ἤλλπ βθηΐ οὗ ὑμοὶγ ἔἈΠΙΙΪΥ ἤν ταθη ἔγοτα (μον οοδβίβ [οὗ 
μον 8016 ΠΌΤ ΡΟΓ], τηθὴ οὗ νδ]ουγ, ἔγοπι Ζοσγδῖι, δῃὰ ἔγοπι Ἐβἢ 80], ὕο ΒΡΥ ουύ [89 
Ἰαπά, δῃὰ ἴο δϑᾶγοβ ἰΐ 9 δὰ (ΠΟῪ βαϊὰ υηΐο {Π6πὶ, ὅο, βοαγοῖβ {86 ἰαπᾶ : ψῆοὸ ΒΘ 

᾿ [5] {Π6Ὺ ολπιθ (0 τιουμπὺ ΕἸρ γαΐπι, ἴο [88 ΤᾺΓ 88] [86 μουδθ οὗἁὨ Μίοβι, [847 {Π6γ 
οὐχοά {δθγθ. ὙΒΘη [ΠΟΥ ισόῦ ΌΥ͂ (86 ᾿ουθθ οὗἩ Μίοδα, ὑΠ6 Υ Κηθνν (6 γοΐοϑ ᾿ οὗ 
(806 γουηρ τὩδη ἰπ6 1ουϊίθ : δπα (Π6Υ ἰυγηθσᾶ ἴῃ ΓΙ ΠΘΓ, ἀπὰ βαϊα ππίο μἷπι, 780 
Ὀγουγσῆν ἐπ60 ΒΙῸΣ ὃ ἀπὰ ταῦ τηδῖϑϑὶ [ἀο68.7 ἔποῦ ἴῃ {πὶ8 ρίασο3 ἀπὰ πδὺ ᾿ιδβὲ 

4 ἰοὰ Βοσοῦ Απᾶ Β6 β8εϊα υπίο πο, Τῆι δηὰ ἰμιι8 ἀοδ] οί ΜΊοΔΙ τ ἢ το, δπὰ 
ὅ Βα [86] Ηἰγοα πιϑ, ἀπά 1 δαὶ [Ὀθο8η16] ἷβ ὑγθδ. Απά (60 βαϊά ὑηίο Εἰμὶ, Αδὶς 

ΘΟΌΏΒ6], γὲ6 ΡΓΑΥ͂ (Π66, οἵ αοά, ἰμδὺ γγὰ ΤΊΔῪ ΚΟΥ ἩΒΘΙΠΟΣΙ ΟἿΣ ὙΑΥ ὙΓΙΟἢ τγθ 
Θ᾽ 51|4}} Ὀ6 ργοβροσοῦβ. Απὰ {11 ργιϑϑὶ βαϊἃ ὑπο ἔπθῖη, ὅὉ ᾿π Ρ6866 : Ὀαΐοσο ἴδ 1ογὰ 
7 [δϑοβονδ] ἐδ γοὺῦ ὙΑΥ ὙΒογοΐῃ γοὸ ρο. Βοη [δα ἤνο τχθη ἀδρατγίοα, ἀπά οδτηθ ἰο 

16}, δα ΒΔ ἴΠ6 ῬΘΟΡΙΘ ὑδδὶ ισεγό ἱμογοῖη, μον ΠΟῪ ἀπο ὶν ἢ ΟΆΓΘ 688 [ΒΘΟΌΓΘ]γ 7], 
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δῇοσ ἰμ8 πιδῆποῦ οὗ [86 ΖΙἀοπίαπβ, φαϊθὺ δηθὰ ϑθοῖγο; δα ἑΐθγα ᾿σαξ το τηδρὶδιγαῦθ 
[Ροϊθϑηίΐδίθ6] ἰπ (6 ἰᾳπὰ, (μδὲ ταϊσῃς Ραὺ ἐλεηι ἴο βῃδπιϑ [1π͵υγθ (μιὰ } ἰπ ἀηψ ἕν ; 
δηὰ (ΠΟΥ 1ῦ6γ6 ἔν ἔγοιμῃ (1.6 Ζιάἀοηΐδηβ, δβὰ πδὰ πὸ Ὀυδίηθββ νυ] ἢ ἀπν πλδπ [ μρὰ νο 

8. (πἰετγοοῦτοο πίει οἰδος θδ8}. Απὰ (ΠΟΥ Ο8Π16 ὑπίο ἰδοὶς Ὀγθίθγθη ἰοὸ Ζοτδὰ δηὰ Ἐδ)ιῖδ0] : 
9 δηᾶ {πεῖν Ὀγθίγθη βαϊὰ υπίο ἔθη, 7 δὶ δαν γοῦ Απᾶ [ΠΟΥ βαϊά, Ασῖβο, (μδί να 

ΤΩΩΥ͂ [πὰ ]6ῦ 18] γὸ Ὁρ δραϊποὺ ἔδθηι: [ὉΓ γγὸ αᾶύθ βθϑὴ (Π6 ἰδπά, δηὰ 6 }ο]α, 1 ἐς 
ΥΘΓΥ βοοά: 8ηα αγ4 γ 51}}} ἢ Ὅ6 ποί 5] οἰ] (0 ρο, απαά ἴο Θῃΐοσ [0116] ἴο Ροβϑθδβ 

10 (86 Ιαηὰ. ὙΜΈδῺ γθ 0, γ8 5}}8}} σοῦγδ ὑπίο ἃ ΡΘΟρ]6 ΒοοῦΓο, δῃὰ ἴο ἃ ἰδγρα ἰδπὰ: 
ἴου αοά Βιδίὰ σίνϑῃ ἰΐ ἱπίο γοὺγῦ μαῃάβ; ἃ ρἶδοθ ὙΟσο ἐλδγό ἐξ ὯἼοῸ νγδηΐ οὗ ΔΠΥ {πὶην 

11 (μδὶ ἐς ἰπ (6 δαγίὰ []απὰ]. Απὰ (μογθ γϑηῦ ἴτοπι ἔμοποθ οὔ (86 απ οὗ 6 Ὁ δη- 
ἰϊ68, ουἱ οὗ Ζογδιι δῃά ουἱ οὗ ἘδΠί80], δἱσ μπυπαγοὰ τηθῃ δρροϊηίοὰ [φὶγά6α Ὑ τ ἢ 

12 τοϑροῦβ οὗ γῶγσ. Απᾶ {π0} ψϑηϊ ὑρ, δηὰ ῥ᾽ οΠοά [δησοιηροά] ἰῃ Κὶ τ] 4 (ἢ-)Θαγίπ, ἴῃ 
Φυάδῃ : Ἡβογθίογθ {Π6Υ οδ]]ϑὰ [ς8]]} ὑπαὶ ραοθ Μδβδηθ- ἀλη [(δπιρ οὗ 1)" ππίο 

18 (δὶς ἀδν : Ὀ6Β0]α, ἐξ ἐξ ὈΘ πα Εν 1}-)Θαγ. Απὰ (ΠΟΥ ραββοὰ [ῃθῆοθ ὑπίο ταουπὶ 
ΕΡΒγαὶπι, ἀπ οϑῖὴθ ὑπο [88 ΔΓ 28] (16 ποῦδο οὗ ΜΠ ΔΝ. 

. ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ σ᾽ )»Ο0Ε8. 

ἘΚΧΤΌΔΙ, ΔΝῸ ΟΒΑΜΜΔΤΊΟΛΙ, 

[ Υε:. 1. ἸΏ} ῬΤΌΡΟΣΙΥ ποοδὴδ: “ἰο ἰδ οἰδεδοῦες οἵ δὰ ἰῃμοσίίδωοο, 8 δὰ ἰωμποείίασοο," οἵ. πε. χχνὶ. 68, 

οἱα. ἸΏο ποεείῃδίίνο ἰὸ ΟΡ αχι Ι ἴο δὸ δυρρηοᾶ δοα (δο ἐδουξῶε οἵ ἴδιο Ῥεοοοάϊης οἰδΏδο, εἰένον 'πὶ 80 ἥεξα οἵ 

ΠΤ, οε, θοίίος, ἴΏ ἐδ τροτο ἔϑωοεαὶ ἤοσετο οἵ ὉΠ ΝΣ, δὰ Το τεῖος ῬσΟῦΘΟΙΥ ἰαἰσυάοὰ ἰο ἱπιοάσοο ἴμο δυϊῤῥεεὶ 
ἘΞ ΒΦ Ἀτοονοδοὰ δῖ6 αἰϊδοίοα ποδ ἀϊνετδὰ Ὁ) ευδοτάϊπαῦο οἰδῦροα, δοὰ δὸ 8 σαἀοὰ πὶ δα δσιϑοο- 

(Τα; ὁ. -- ΤΣ Ὅτ. Οδδϑοὶ τοϑδδεν "σου," δα 9 οχρίδβοίϊου Ὀοίον. οἱ] διὰ οἔδεῖδ ππδοιειδοά ἢ οἵ ἀξαϊσεῖδο 

φεοβαδβοίδου οἵ οἴδπος ροου δτίοα οἵ ϑροδοῦ. Βοζίμοδα ἰμίηκο ἐδδὲ Ἰηδδεαυσὰ 86 ἐμ δΏγογα δά ἴο “ ἐυτη δαδᾶο "" του 
ἴϑοῖν τῶν [ἢ ογάοε ἰὸ βοὶ ἴο Μίοδμ 8 ἐδζρὶβ, ἴον οουἹὰ ποῖ δδνὸ ὈΦΘΏ ὩΘᾺΣ ΘΩΟΌΔὮ ἰὸ ὮτῶΣ ἴ80 [,δνίϊθ᾽ 9 νοΐοο οσ᾽ Ὀθθδ 18 
Ῥεοουδοίοίίοη. Ηὸ ἱδοτοίοτο δδριϑκιϑ ἔδοὶ πδὲ ἐΠῸΥ τεςοορτιίποῦ πῶ ἐδο “ ἀΐηφε ᾿" (δὲ πεῖο ἰοϊὰ τδεαὶ οὗὨ ἴ)9 εοποΐυ- 
ΘΕῪ ῬΦΟΣ Ὁγ. Βυϊ ΠῺΥ ποὶ ἰΔκο ἴ9 ποτάδ ἰῃ (9 δοῦδο ἰἢ πηϊοδ ΔΌΥ Ὀιδῃ  ΟῦΪα πδίυτα γ ἰδκο ἰδασι δὲ ἐδ 9 ὅτοὲ του ὃ- 
ἰθᾳ  ἘἙΈ9[φνἱίο ΔΆ Ὀοθῶ ἃ πδιάδοε ; δύ 080 (οΣ ὕϊοτο) οὔ 6 ἥγο σΏγογα "4 τοὶ πῖεδι μἴπι, δεμὰ Ὧ01Ὁ τοοοξπέδεα ἢ 
ψοίοο, 88 ἴπογ 6 ΘυοΔσηροῦ Ὡθὰς ὉΥγ. ΤΏΦ οοῃγογεδίίου τ[μΔὲ δηδῶφθ πρῶ 86 τοοοὶ τῖ(δ Εἴτα ἰδ ΘΟΣΘΔΙΙΥ ἀσδοῖυ διοὰ 
88 νου ά ὕο οχροοῦφά πη ϑν συ ἢ εἰγουτηδίΔΌοοῦν; δηὰ ἴδιο δοοουῃΐ ἩδιοΏ Μίοδο ετου οὗ 16 Ρασϑοῦδὶ δδεῖτο (τος. 4), ἐδ 
ΒΟΘΙΟΘΙΥ ὕο οχρίδἰποά οὉ ΔΩῪ οἴδας δυρροεϊίου.-- ΤᾺ.] : 

[8 γες. 1. -- ν Ῥιοάϊοιδο (ὁ ὩΟΤΤΟ ΓΝ, οὐά δο δυοῦ οαξθς ὑ0 Ὁο ταβϑοῦ!ηθ. Το Τεεαϊοίηο Ἰ6 δοοοιπ θὰ δος 
ὁ ἐδο γεϊποὶρ!6 ἐπδὲ ἐμο ποτὶ αε᾽ ἰποοαί ποίου ἰἀσηείδοο ἔδο Ρεορὶο πῆ (89 αἰ ἴῃ πίοδ ἴδον ᾿ἶνο, δινὰ δὸ δρϑδῖχ οἵ ἔδοδα 

26 διεαϊοϊμο, οἵ, Ἐπαϊὰ, Σαλτγὸ. 174 Ὁ; Θτοθῦ, ὥγωνι. 376, 2, ν. Το δρροθ δοιαὶ τρδϑοιηο Ρατυεί ρου ΓΤ 3 Ὁ ΣΘ 
σαὶγ βῃον ἐμαὶ (δἰο ἰῳδαεδοα ἴση '6 το Ἰοῦξαν ἰὼ ἰδ ταϊοὰ οὗ ἰδο πτίθεσ. --- ΤᾺ} 

ἘΧΒΟΣΤΊΟΑΙ, ΔΝῸ ΘΟΟΣΒΙΝΑΙ, 

Μασ. 1. ΤΙ ἴμόοδὸ ἄδγα ὕμποσο τῦῶδ Σ0 Κκίσις ἴὰ 
Ἰατοοὶ. ΤῊΪΐ8 ἰδ τεροαϊοὰ ἰπ οὔογ ἴο ἱπιϊπιδῖθ 
αὶ ἐδθ διῖθοῦ ἀοοβ ποῖ δρρτονο οὗ Ἡδδὶ ἴιὸ ἰδ 
δθουϊ ἴο τοδὶ οοποοζηιΐης ἴῃ Ὠδηῖιθδ. δυο ἃ 
Ρἰγδσδι ἐχροάϊπίοη ψγὰ8 ροββὶ Ὁ]0 Οὔ θη {πο Ὸ 
Ἧ88 Ὧ0 ΟΥχζδηὶς Δύο η8)] δου ΠΟΥ ἴοὸ συδιὰ 186 
᾿" ἃηὰ πο ΟΥ̓́ΘΣ ἴΠ0 δπίοτοοιηθῃϊ οὗ 

ν. Ὅμο Κίηα!γ οἰῖοθ ἰ8 ἃ σιυιδγαπίυ οὗὕὨἩ 16 Βα ίδ Υ 
ΠΡΟΡΘΙ διυιὰ οὗ (86 σοππυδηοο οἵ ρΌ]Ϊς Ῥθθορ, 

ἄοδα ποῖ ρεγηιὶδ δανοπϊαγουδ ἀχροὰ! οπδ, πἢ- 
ἀογίδκοη ΓῸΓ τ ἱπΊΌΓΥ οὗ οἴδποσβ. Τοθθ ὙΟΥΥῪ 
ανΐ]8, ΠΟΎΘΥΘΙ, ΟΓΘ ἡλήῤῳψοι ἰη ΟΟΥΤΏΔΩΥ, ποῦ- 
ψεὶτΠοίδη ἀὴρ ἱπιροτίδὶ τ]; δηὰ τΠδὲ ποῖ ΟἿ]Υ ἴῃ 
ἴο Μίιάά]Θ Αγχοβ. [δ νδὸ ἃ τηδίζοσ οἵ ρτοδὶ αἱΠΠ- 
σα Πγ, ἴῃ 6 Τοατροπ ἢ οδηίγΥ, ἴο ὑτίηρ δῦους 186 
[υτιηδοη οὐὁὨ ἰοςδὶ ρεδοθ- οι ρϑοῖδ; δῃὰ ϑυθῇ 1 θη 
τπογ Ὠδὰ ᾿πϑογίρα πῃ {Πὸπὶ ἴῃ 6 οἶδαβα οὗ [πὸ Ὗ 6βῖ- 
παν θὰ τύ ϑίν οἵ 157], ἱπρ ὮὉ ἩΔΙΟΝ ἃ οἰ ΕΥ̓ ΟΥ 

Ὑ{5ΟΗΪΥ ἑογἱ ἀἀ6π [0 ΘΠ ΖΑρῸ ἴῃ ΠΟΒΟ 68 1 τἢ- 
ουὲ ἃ ῥτουΐουβ ἀθοϊδγδοῃ οὗ γγᾶγ. Εὔνϑῃ ({18 ρτίποῖ- 
[ἰδ σψουϊὰ μανο οοπδοιηηοὰ {πΠ6 Ὠδηϊτ65, ᾿ἰ 18 {Γ06, 
τὸ οὐχϑπίο ρουθγητηθῃϊ ἰπ {Π ἰη ΓΟ ΓΟΒΙ8 οὗ ρθδοθ 

απὰ οτάος ψ πίον [σταθὶ ππάοτθιοοά ὉγῪ ΓΞ 22, 
Κιηράοιμ, τογδὶ ἀοτηϊπίομ, μδὰ πὸ ὀχίβίοποθ ἰῃ οΣ- 
ΤΩΒΏΥ, Οὐ πη1]} αἴτογ {Π6 ἘΠΊ ΥΓΥ γοαγβ᾽ ΨΆΓ. 

1 οΣ ἰδὲ υπῖο [πὲ ὅδὺ ὯῸ0 ἑῃπογίίδηοο "δά 
ζαοῖι πο μοῦ. ὙΤλοδο ΟΓὰδ ἀο ποῖ ἐχργεδὲ 

ἴδε υἱονν οὔ [ὃς παιταίοσ, Ὀαὲ τοδθασθο ἴ86 οὐ ρ δίς 
οὔ το ΠὨδωοϊΐῦδα, τ ἢ δὲ οδυδοῖοοα ουσόυοσ. 1985 
μδὰ οογιδίηυ σοοεϊνοα δὴ ἱῃ Βοσ ἰδηοο ; δηα ἴῃ Ῥγοοῦ 
οὔ ἰς 5 16 ἔδος (μδὶ ονθὴ δἱ το;͵ἷβ ὕπηθ τὴ6 ΠΡ 
ἀνοῖς ἱπ 1η6 ἀϊειτίος οὗ Ζοταῖ δηὰ Ἐδβηΐϊδοὶ. 112 
Ὀττ ΟΥΥ Ἔχιοπάοά οΥὐοῦ Τί πη δὲ δηὰ ΕΚτοη, δα ἔδγ 
88 ὥορρβ οὐ [6 οοαϑὶ (Ψο8ἢ. χίχ. 41]-46) ; αὶ ἴε 
μιὰ Ὀδοη ογονγάθα ἰπῖο [Π6 πηουπ δῖπδ ὈΥ ἴΠ6 ΑΥΠΟΙ- 
ζο8 (δυάς. ἱ. 84), δηὰ ποὰ (αἰ]οὰ ἴο ἀϊδροθδοδβ (86 
ῬὨ ]Ἰβοποο οὗὨ 186 ρὶδίπ δίοηρ ἴ80 βοδιοοδδξ. Οχ 
(δῖ δοοοπηῖϊ ἴΠ6 ἐτῖδε τηὶϊρσὶιε Ἰηἀοοὰ δνὸ ἴοο πᾶσ- 
ΤΟῪ Ὀοθπαβ; ὃαϊ ἰη οὗ ἐηϊατεῖηβ τοῖς ὕοσ- 
ἄογα ὉΥ τρβκίηρ Ὑγῶῦ οὐ τμοῖγ μοδίποῃ ποῖ ΒΌΟΥΒ, 
{ΠῸΥ ςοπιρἰαἰποά. [1 ΠΟΥ δὰ ποῖ Ὀδοη ἰδεκίηρ 
ἷῃ 86 ὕστὸ οηϊπαβίδξηι οὗ ἔδίἶἢ ἴῃ Φοβουδῃ, ΓΠοὶγ 
ομϑοῖδ οἵ ἰγγοδίδε ὃ]6 ργόονγοβα σου ὰ ἢοῖ δδνο ἔτ] οά 
ἴο πίῃ 6 τοιτίθοσῃυ δοιὰ ἴὸ ἴβεθ. Βαι [ἰἰ 
ὙὙ48 οαδίοῦ, ἰὲ πιθδὶ δ6 αἰϊονθὰ, ἴὸ ϑυγργίδα ὑη- 
ἀοίοπδοά Ποιιδ68 δηὰ ἰδηάβ, ἴδῃ ἴὸ οοπῖεπὰ ἢ 
116 ἔνο ῥσίποο οὔ [πὸ ΕΠ δεηθ6, δηὰ (μεὶτ πα τηοτ- 
ΟἿΒ ΔΙΤΩΪΘΘ. 186 Ὑογὰβ Ὀοίοτο ὯΔ ΔΙῸ ΟἿΪΥ [80 
δαυϊοσῆισε τὶ τοῦ Πδη ἀοίθηἀεὰ [6 ὑπι31:|8] 
τοβοϊυτίοη ἰὸς πδὰ ἑβκοη ὈδίΌΓΟ {ππ6 ΟἾΒΟΡ {π|068. 

γεν. 3. Απὰ {86 δβδοῖιδ οὗ δι δουὺὶ οὗ ἐμποὶν 
ζοτοιν ἔνθ τωϑ. ΟἾΪΥ ἴῃ ἴδγδοὶ νδὸ ἰξ δὴ πη- 
π6.8] ἰμΐησ ἴο Ἰοοκ δϑοιι ΟΣ ΟΥΠΟΥ ροβϑϑδδίοῦβ ἤδη 
ἴἢοθο πμἰο 84 Ὀδοῃ αδοίσπθὰ. Απιοηῖ ΟἾΝΟΣ ὯΔἃ- 
ἄοπε, {πὸ τοἀ ποῦοη οὗ ἃ ἴοο πυμμεγουβ ΡῸ ἢ 
ὈΥ̓͂ πιο4Π8 οἵ ςο]οηἰκαιίοη, ντῶ8 ἃ τιδίίεν οὗ γοαυδπὶ 
οοςσῦτγτοδος (εἴ, Μονοσβ, ῬΑδηίσίεν, ἰἰϊ. 5, ες.). [ὰ 



ΟΗΑΡΤΕΝ ΧΥΠΙΙ. 1-8. 

10 οδϑὸ οὗ δι, βοσόνοσ, τῃ6 τοδοϊυτοη τὸ ἰοοῖ 
δυοιῖΐ [ῸΣ ὯΘῪ ΓΘΥΓΙΒΟΓΥ ἯΔ8 ποὶ διτίνοα δὲ ὉΥ ἃ ὃν 
διἰνεηίατοσθ, ὙΠῸ τυ ποδγοπιοηί μεν σας πο ϑοῖνθα 
Ἰυουο ἔτοτα (ἰοὶγ βϑορὶβ, δὰϊ ὉΥ 1Π6 νγχβοίθ Ἴσοπιπιὰ- 
Αἰϊγ. Ὁ οοτητηϊδδίοηθγ δῃ Θῆνογα ἴ0 βοτὰ ἐδ0 
Ργοιιοίΐοη οὐ 0 ροβδπιθ ναὸ οπίσυδιοδά, τΟΓῸ 

οἰεευὰ ἔτοπι διηοηρ ἔδο τμοὶς (ὩΣ) δηὰ τοῖο 

δοῖ ΟΥ̓ΪΠΑΙῪ δρίθ6, Ὀὰϊ ΟΒοϑαῃ τὩθΏ ὧπ τῴ ν), 
ὍΡου ὙΠ ΠΟΙ 1Π0 ΤῊ ΟΣ ΒΑΙΌΓΑΙΥ ἀσνοϊνοὰ. (Οοτω- 
Ῥῶγο ἴ860 Βοπιδῃ ρ]δῃ οὔ ἘΡΡΟΙΔΗΒΙ ΘΟΙΠ ΠῚ 881 0η- 
οτα ἴ0 διιρετυϊθο [86 Θϑι δἰ δημηθης οὗὨ ἃ οο]οηγ.) 
ἼΤΒῸ ΟΧΡΓοϑδ δβίδιδιηθηΐϊ τὲ ΤΠΘΥ οτο ἰοΪὰ “ ὅσο, 
ὀχρίοτο ἴμοὸ ἰαπά," ἱ8 δαἀϑὰ, ἰῃ οτάου ἴὸ σοϊΐενυρ 
ἴποπὶ ἔγοπι ΘΥ̓ΘΓΥ Δρρδάγδποῦ οὗ μδυΐηρ' δοϊθὰ οἢ]γ 
οὔ τἢ οἱ γ ΟὟ ΣΟδΡΟΏΣὈΙ ΠΥ. ᾿ 

γοιβ. 8,4. ΤΏΟΣΘ, ὭΘΩΣ ἐδ Βοῦδο οὗ Μίοβδῃη, 

ὍΔΟΥ τοοοβῃἶκοα 186 δου, “ἼΒογο ᾽" (οφ)),; 
ἱ. ε., ἴῃ το ΥἹΟΙ ΠΥ οΥὗὨἁ ἐμ “ Ἰϑτρ]6- ουθ6,᾽ ὙΠΟ ἰδ 
Βοῦο, 1 8 δρΘοῖἉὶ δθῆδε, ςΔ] οα (ἢ ““Ποιιδο οὗ Μίςδὴ."" 

ὙΤΒΘΩ (ΠΥ ΤΟΓΘ ΠΟΑΓ [ἰδ Βοιδο (ΓἼ 3, ὯὮΨ), [μὸῪ 

μεαγὰ {πὸ “ δοαπὰ (21) οἵ 6 γοπηρ Γρυΐϊνδ.᾽" 
ΤΙ 645 ὈθδΠ ΘΌΥΪΟΌΦΙΥ ὁπουσὴ πηδογοιοοὰ οὗὨ ἴ{6 
νοῖοε οἵ ἴμ6 [,ονἱθ. Βυῖ μον οου]ὰ τ [)δηΐτοθ 16}} 
γ 1δὸ νοΐοο τμδὲ ἰξ Ὀοϊοηχοὰ ἴο ἃ [ον Τὴ 
διαϊοσωθηϊ, ΒΟΎΘΥΘΓ, Ὀθοοιθ8 ἰηδβιγυςῖἝδνο, θη Μ͵ΒΠ 
(811 τὸ τἰπὰ τ δὶ 18 τ δῆ ἰῃ Εχ. χχυίϊὶ. 85. 
Το 1ονυ θο ἷπ Μίοαπ᾿Β Ἠοιμϑο πόῖὸ (Ὡ0 ῥτ ΘΕ Ὺ 
γϑδϑ, το νγδϑ ὑσγονϊ ἀθὰ υ ἢ 06}15, ἰῃ ογάογ “ τῆδὶ 

ἐμοῖς δου πὰ τηδῪ ὃο μοατὰ (77) 9502) ππεα μὸ 
ΘηΐοΙΒ ἰηΐο δηὰ σοπιοβ οὔϊ οὗ ἰῃῈ Ηυγ ῬΙδοβ. 

Τα Ὀδηΐνεθ, μανίπρ ραϑϑοὰ {πὸ πίρῃς ΟΌΛ Δ.) 
βοατὰ, ἴῃ τ6 τιογπίηρ, [6 Ὁ6118 οὗὨἨἁ 16 οἴἶδοίδιίηρ 
ῬΙδδῖ, δηὰ ἔππ5 Ἰοαγηοά, ἴο τποΐτ' δι ἰβηπιοηὶϊ, ἐμαὶ 
ἴδογο ψἂϑ ἃ 1,ουἱῦθ ἴΠ6ΓΘ. 
ον. ὅ, 6. Τπαυΐγο, γ͵ ῬΣΤΑΥ ἴδμοο, οὗ θΘοὰ 

ἐπαρραιεας Το Πδηΐίοβ, ἰτ 8 ονϊάθηις ἔγομ 81} (ΠΟΥ 
, 816 ποὶ δἰροθίαβδί ἴῃ ΓΠποῖρ Δ] ἢ ἴῃ Φ6ΠΟΥ88. 

Ηδηοο, δἱδβο, 186 γ πα ἢο ἔδυ!ο νίτὰ [Π6 1,ουἱῦθ ἴοσ 
Βανΐηρ “ ἰτοὰ " Ηἰπιδο} ἴἢο Μίοβη ; ποῦ ἀο {ΠῸῪ 
Βοαὶτδῖθ, τ βοῃ ΓΠΟΥῪ ἰθαση ἰπδὶ Π6 45 δὴ Θρῃοὰ δηὰ 
ἰογαρμἷπι (ναοῦ, 14), [0 σΟῃ 5] ἢΐδ ΟΥΔ616 αὔουΐ ἐῃ6 
ϑυοοσερδς οἵ (ποῖν πηἀογίακίηρ ; Ὀὰὲ [πὲ ]ελοσαὶλ τγἃ8 
ποτε ρηος Βιοτο, ἀϊά ποῖ δρρδδῦ ἴὸ ἴοι ἴο Ὀ6 ἴπε 
6886. ἼΠ6 ΠΑΤΤΔΙΟΥ ἰπάϊοδίθο τ] ὙοσΥ ἀ 6] σα ίδὶν, 
ὈΥ πιλκίης ἵποῖλ ΒΔ, “ Ιπαυΐγο οἵ ΕἸοβίηι,᾽" 4]- 

ἢ το Ιονίτο, ἰῃ [π6 δοοουπὲ ἢ6 μανθ οὗὨ ἢΐτὰ- 
βο] ἢ, υδοὰ {πὸ πα Π|6 Φοϊονυαῖι, [ῸΓ ἴοὸ ἢιί8 ϑογνΐοθ 
Μίοαδ 8 Ηουθο γὙἶβ ΠΟΙ ἶΠ4}}}7 ἀονοίρά. ΤῊ 1,- 
Υ δ᾽ Β ΣΟδΡΟΠδῸ ἰδ ΟΥ̓ΔΟΌΪΔΥ, ἱ. ς., 1ΠΟΤΟΌΡΆΙΥ δηλθίς- 

ποῦδ: “ 60 ἰπ ρεδοὺ: ΘΗ ΓΠΓΤΝ ΓΠ29. ΓΙ25 
ἧδ εἰ ΡΙ]Ὺ οχαίϊναϊδης ἴο οογαπ; ὯΟ διοϊι ΒΟ ΘδΒΟΥΎ 
ἑάοα ὧδ “ ἔλυόγδθὶο,᾽ 1165 ἰη (6 ττογά8. ““ουῦ αν 
ἷβ Ὀείογθ Ψοβουδῇ " --- ἂὧπ ΔΒΓ ἈΠαΙΘΒΓΟΏΔΟΪΥ 
οοττοοῖ. Τμὸ Πδηΐθ8 ὈΓΟΌΔΟΪΥ οχρίαιποα ἱς ἴῃ 8 
ἔδνοτγαῦθ θθῆ8θ, οὐ δοοοιηὶ οὗἩ [86 “50 ἴῃ ρθθοθ 
ὙΠΊΟΝ ῥγθοδαοα ἰϊ. 

γος. 7. Απὰ 8ο νο ννομῦ, δλὰ ΟΔΙΩ6 ἴο 1,Δ16Ή. 
ϑίποο 186 ΟΥ̓ γὰ8 δϊουνγαγάβ οδ] δὰ 1)8Π, ὙὙΠΟΒ0 
Ὡδίη6 δηΐ οἰϊυδίίοη δὲ ὁπ6 οὗ ἔπ βουῦοϑβ οὗ ἐδ 
Φογάδη (απὰ (μαὶ ποῖ ἢπ6 δργΐπρ δὲ Βϑηί85), νγδ8 
Κπονῃ ἴπ ἴπ6 τη οὔ Φοβερῆαβ, Βοδίηβοῃ νγϑ8 
ἀοιθεεβ6 τίσις ἴῃ βαγίηρ (8. , 111. 892), ἐπδὲ “ οἵ 
[06 ἸάΘΠΕΟ οὗ 115 δἰτυδιΐοπ δηὰ τῆδὶ οὐὗἉἩ '[6}} οἱ- 
ΚΛΑΥ τμόγὸ οδῃ ὃθ πο ηπουιίοη." ἘΠ ΠΙοΡ (χν. 217) 
ΟΥ̓ΘΏ οοπιπλαηΐοδίοβ ἮΝ [505 οὐδβογυδιίοη, δοοογά- 

1 [0απτ δαυξιος, Ὀοΐδ ἰὼ ἷδ γογείου οὔ ἴδ Ἡοῦεον ἰοχὶ 

διὰ ποζο, ἰγϑηδίθτ Ὡσ' ἔτοαι 86 οῃηὰ οἵ ΟΦ τοῦθ ἴο ἔδιο 

Ἰοφίοπίης οὗ δοοίδοσ, Ὀαὶ πίιοῦὶ χοοά τοϑϑοῦ. -- Ταὰ.] 
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ἴῃς ἴο τ πΐοι 1.6 ἤδυνο Ὠδη, ἐ. ε., Ἰυάχο, ξυσγνίνοα Ὁ 
ὩΓΔΙδἰδίίοπ ἱἰπ Καέγ, 16 δογηδηυ οἵ τῃ0 Το] 
Ἰ1μαῖβῃ, πούγονυογ, ἰἴδν “ἢ {ΠῸ τ] γ τῆαι Ἰοδάβ ἴῸ 
ΒΘΙΒ γ μοῦ " (γον, 38). ὙΤἷβ ν ΑἸ ]ΟῪ οδῃ ΒΟΔΙΌΘΙΥ 
6 ΔΩΥ͂ ΟἾΠΟΥ ἔθδὴ [Π6 ῥτοδεπὶ ΤΥ δαγ εἵ- Τοΐπι, [Π6 
τοδὶ Ἰοηρί ἀπ] νυ δ ὸ γ Ἡοἢ οχίδη 8 ἤγοι τῃ6 
Ρἰαΐπ οὗ [δ κὸ Ηύ]6 8 ἀρνεαγὰ ἴο Ἐδεμοῖγα. “ΓΗτοῦσΗ 
1018 γὙ8]]6Ὺ δηὰ 80 Βιυκαα τὰπε τ6 ἀΐτγοοῖ τοδὰ 
ἔγοταῃ ἴπ0 δοῦγοδδ οὗ ἴΠ6 ΨΦογάδῃ ἴο Ἡδιη (Εοῦ. 
ἰϊϊ:. 871). ΤὨΘ βρὶθβ οὐ Μοβϑβ ὀχρίογοὰ 8 ἰδηά 82 
ἴα 85 θοῦ, ΜΏΘγο [π6 τοδὰ ἰοδάβ ἴὸ Ηδιδίὰ 
(Ναπι. χιϊΐ, 21). ΒδΒοῦ (ρτορ. Βθομοῦ) ἰβ ἃ πϑιὴρ 
διργμοθῖθα ὈΥ ἐοβόχτα ΡΒ ς (ΟΣ δι1ς8, ΔΠ ἃ Το- 
ΟΌ͵Β ἐΠΟΓΟΌΤΟ ἰΏ νυ 8 Ρ]δοαδ. [1 ΔἸ ΤΑ Υ8 ργθϑιὶ 

180 ῬΓΈδθηοΘ οὗ 8 ρῥἰαἰπ οΥ Ἰενοὶ βυγίαεςοξ.. ἢ 
18 ἴο ὃὉ6 ποίεὰ δι ϑογιρίοτο ᾿ϑοὶ ἢ ἀοθθ μοὶ βρθαῖκ 
οὗ οἶτον ἤδη οὐ 1,αἰδῆ, 83 δἰιϊιυδιοὰ δὲ 16 βουγοθδ 
οὗ ἴ6 Φοτάσασῃ. 8 πιδύῦ, πουϑγῃθ16 85, γϑηΐυγο τὴ 6 
ςου θοίασο ὑμδὲ {{ι|6 βἰταθ οη ἸΏΔΥ ὃ Τουαπηὰ ἱηάϊ- 

οαἰϑὰ ἰπ [89 ἤδπιο Γαἰϑῃ (15 .), [δίῃ βἰψηϊῆθβ ἃ 
Ἰίοῃ ; δῃὰ δηοείθηϊ, ογρίηδ!ν Εαγριίδη, βυτο]ορΥ, 
88 τηλάο ([Π6 ἰΐοῃ [86 πη ο ΔΟΊΗ ς Νὴ ἐρβιμβλίᾳ κοΐ, 
Ἐρὺ 88 ΒΟΟῚ 88 ἴθ διῃ ΘηΕΓΒ ἢΪΒ δἰρῃ ἰῃ ἴΠ6 Σ0- 
ἄΐας, [ἢ6 δοῦτοοβ οὔἵδπο Νὶ}6 ὑὈερὶπ ἴο γτϑο. Ηδηοθο, 
ΒΔ Υ8 Ἠογδρο]]ο, [Π6 τοῦ 8 οἵ ἰοπηϊαῖπ 5 ἀγΘ ῥτὸ- 
νἱάϑὰ ν᾿} ἘΠ 6΄ ἤχογοδ οὗ Ἰίοη5. ΤῊ 4180 δοοουηὶβ 
ἴον 186 δἰδιοιηθηὶ οἵ Ῥο]]υχ, τπαὺ [Π6 Ἰίοη ͵6 ος4]1οὰ 
κρηνοφύλαξ, “ κυδγάΐδη ΟΥ̓ δργίηρβ," δπὰ (ὉΥ τῆο 
νγἀθ-Θχίοπαοα παρὸ οὗὨ δβοιἰπρ ὰρ ἤρυγοθ οὗὨἨ [ἢ 6 
ἸΙΟΏ ΠΘΆΓ Βργίπρθ. Τῆο ρΪδοῦ οὗὨ ἔπ βοῦτοο οὗ ἰἂς 
ΟτΥοπ 685 ἱν ἡδπιοὰ Γουποὶ, τυ ΐο ἢ δἷδὸ πθδη8 ᾿ΐοη. 
ΤΒΟ νοῦ Ὑἰςΐ τίθοβ Ποὺ Βδδ] οι - ΗΘ] ρο] 8 ττϑϑ 
ςΔ]]6 ἃ 1οηΐεβ (δὲ ργοθθηῖ [Ιλιδηγ); δηὰ τΠ6 Ἰίοη 
Ὠἰπηβοὶζ, 85 ΕΡΥΡΔη δυτῦο!], δἰ χπιῆθα ““ Ηουβο οὗ 
6 ϑ.η.᾿" Οη 186 (Τοπ - δίάθ οὗ ἃ θυ ἀΐηρ οὐοσ 1}6 
ϑργὶπρ οὗ Αἰη ᾿Απῦὺῦ (πεῦο δῖ ἔουιπὰ ἤριγοθ οὗ 
δΏΪΣ818, σοπδίἀογοὰ ἴο Ὀ6 ΟὐΓΠΟΓ ΠΟ ΟΥ̓ ἄορ 8 (Εἰτ- 
(6Γ, χυϊ!. 676). ΤῊΘ πϑιὴ9 [ΧΑἰδὴ ΤηΔῪ 6 διρροξοά 
ἴο ἱπάϊςδῖο ἰῃ 8 βἰ τ] ῦ ΤΩΔΏΠΟΥ ἴπο ἸΟπη δ᾽, “ ΟΠ6 
οἵ 186 ἰδυγοδὲ ἴῃ τπὸ που], πε ιἰσ ἢ ἰθαρε ἀονγη ἴῃ 
ΔΠ “ἱπλΠΊΘΉ86 Βίτοδη ᾿ ἔοι Τ6}} 6]-ὰ ᾿ (ΕοὉ. 11}. 
890). 6 δῖὸ τοπγϊπἀοὰ ὉΥ ἰΐ οὗ (6 Ὀ]οβεΐης οὗ 
Μορο (Ώεπι. χχχὶϊ!. 22): “Απὰ οἵ ἤδη ἢθ βαϊὰ, 

Ὅδη ἱε ἃ ΤΣ ἢ ἜΣ (Ἰἰοπ ΒΒ ὙΒ6]Ρ) ; ΒΘ 1οδρ8 ἔοσίν 
ἔτομι Βδβῆδη." ῬὍΠο διισίδυϊο [Ππ8 οχργοβδοὰ οου- 
ΤΟΒΡΟΠΑβ, 88 ἐξ ̓ γγΘ, ὕὸ τμδὲ ἱπάϊςαῖθα ἴῃ 186 πδᾶπὶθ 
[μαιθ. 1, οββδπι, [6 πδπὴθ πη Σ τυ οὶ τῃ6 ΡΪδο6 
ἈΡΡΘΆΓΒ ἰῃ 08}. χίχ. 47, ρῖνεοβ [6 γα] Ὄχργαϑβίοῃ, 
ῬΟΓΒΑΡΒ, ἴο [86 βϑῦγθ ἰάθα πιο νγα8 ἤρογαι νον 

ἰηάϊοςαιθά Ὁ [1,δἴ6. ὙΠῸ γνϑτὺ νοδ, ἴο Ὀτοακ 
Κὰγοῦρῃ (οὗ ἃ αν ἦν ἴο βοῦν, Ὀ6ΪοημΒ ἴο 8ῃ 8ῃ- 
εἰοηΐ δορὰ Ὑίοὶγ αἰδιβοά τοοῖ. Ησδησθ, 885 τὴ6 

ϑοῦτοο οἵ ἴπο Φοτάδῃη τὰβ Ἵδ]]ϑὰ ὈφὉ, 50 ἴδε 

ὙΓΆΤΤΩ ἜΡΓ ΠΡ 8 ΠΘΔΓ ἴΠ6 Ποβὰ 5.68 ὙΤ6ΓῸ οδ]]οἀ νυ Ὁ, 
1βῃα, σμδηροὰ αὐοσνγαγὰβ ἱπῖο Οὐδ στοῦ (ςοΐ. 
ἰοάλαη, Ζίσις, Ζοὶ, (ες, Ζαὶα, Ζῖας, ἀτιὰ πυπιοῦ- 
Οἵδ δ᾽ Π}Ι ΔΓ ΓΊΝΟΥ ΠΘΙ68). 

γεν. 7. ΤΏΘΣΘ ΜΜ886 10 Βογϑα ΣΎ Ροϊοηὐδίθ 
ἐπ [ἴδ6 Ἰδηὰᾶ, ἴο ΟΡΌΣΘΒα μθτ ἴῃ ΒΥ τϑδρϑοί. 
ΤῊ οὐδβογναιίοῃβ οὗ ἴἢ6 ἔνθ ΘῆνΟΥΒ ΓΘ ΓΟΠΊΑΓΪ- 
Δ016ϑ. ὙΠΟΥ πα [80 Οἰἴγ, 89 ἃ οοἰοπυ οἵ δίάοῃ, 
4αυΐουγ ἀονοιοα ἴο ἱπάυβιγῖδ] αγίβ, δου [Π|6 πιδη- 
ΠΟΥ οὗ [Π|6 πηοῖπου εἰ. Ι[ε Πβὰ ποῖ δπίογεα ἱπίο 
το] διΐοη8 ἴὉΓ τηθἴα8] ργοϊοοου τί ΟΥΒΘΓ οἰτ]65, 
ΓΟΌΒΟΪ οὐ ἴΐ6 στουπὰ οἵ [8 Ὀοΐην δ᾽ ἙΟΪΟΠΥ. 
ΤΉδυ ποιν Ππδηάίηρ {Π18, 1 σοι] [66] 156} 86- 
ὄῦγο, δπὰ ᾿ἰἷνα πὶϊδοῦὶ πιο ΜΡ]  Κὸ Υἱχίδηος, 

4 Οη Βομοῦ, οχφυϊγαϊοηῦ (0 Ῥαίίοσ, οομηραΐθ δῦουθ, οὔ 
Φυάὰκ. 1. 81]. 
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ΔΙ μου ἢ ΒΙΔΟΠ δ 80 ΓᾺΓ ΔΎΓΔΥ, ουὐἱηοθδ (ἢ ΥΟΓῪ 
Ῥόδοοίῃ] οοπάϊοη οὗ [ΠῸ ϑιγτία οἵ ἴπδὶ ἀδγν. ΤὨθ 

ἐπνονβ οὔϑεγνε αἶβο, ἐπαὶ “μέσο ἰδ πὸ ὝΒῊ ΟἽ" 
ἴῃ 16 ἰαπά." Τῆαε οχργεϑϑίοῃ 8 οὔβοῦγε ΒΥ γθϑδου 
ΟΥ 115 υποοπηηοῆποϑθ. [ἐ βροῆβ ἴο πι6, [δὲ ᾿ξ σδῃ 
ΟἾΪΥ 6 υπάεγειοοα ἴῃ τ|εἷδ ΑΥ̓͂: Το 1116 6ῃ- 
γΟΥδ, ἀυγηρ ΠΕΙ͂Γ δίδΥ ἰπ 1.μΑ]δἢ, ἱπνοστσαῖθ Ρδσ- 
εἰσ τ ἀπὸ ΔὈΐ οὗ τ1π6 Οἱ τῇὸ ἀοίδηι ἰδ. } ἢ. [Ιὴ 
118 ἱπνοϑ ζδοι ΠΟΥ δηὰ ποῖ ΟὨΪ]γῪ δὶ τῃ6 Ρ60- 

ΡΙδ ἀγὲ δηχαροὰ ἴῃ ροδοοῖαὶ ἱπά δι (1212), ΜΒ 116 
1Π6Υ πδίαγαὶ Δ} }168 δύο (ἋΓ ΔΊΘΔΥ, θὰ: 4|50 τῃδὶ 

ἴθεγο ἰδ πὸ ἽΝ ΟΝ ὦ 6., 00 ἀγηδδὶ οΥ ἱγταηῖ, 
ἱην 6 ἰαπά, ἢ δυπιοὰ ἰγοορώ ἰπ ἢἷδ ῬΘΨ, γτοδὰγ 
ἔων ψαγ. "6 Ῥγεβθποθ οἱ δυο ἃ οὔς ποιὰ τδκε 
ἦϊ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἴ0 δη εἰ ραῖθ ϑογίοιι8 δηα τοδανῦ γοδιδῖ- 
ἃποο. Ηρηοορ, ἴπ6 Ῥογβίδηδ, ἤθη ΠΟῪ ἰοῸ0Κ ΡΟΒ- 
εθιδίοῃ οἵ Ἰοηΐδ, ἀδεροδθὰ {Π6 ὑγγϑῃ δ δηὰ ἱπϑιϊειτοὰ 
Ῥορυΐϊωαγ ρψονεγηπιοηῖθ δνογγδεγο (Ηογοά, νἱ. 43). 

ὕπάεν 180 Ἴ ΣῊ οὗὁὨ ΟἿΣ ῥδεβαρθ, ἯῸ δΓὰ ἴο 
τἱπάογϑίδηὰ τγπδὲ ἴ[πΠ6 Οτοο κα οδ)]οὰ ἀγπαδίβ, μογοά- 
ἰταΥν ἀσδροῖῦ, ὙΠῸ δχογοίϑοὰ δαργθιθ ΘΟΠΙσΟὶ ἰῃ 
εἶ εἰἴγ. ὙΠΟΓΟ ἰδ 0 Βουμὰϊ Πετο οὗ ἃ Κίηρ οἵ οὗ 
βυβοῖοδ, θὰϊ ΟΥ̓ Δ ΓΥτδηηΐοδὶ Ορργεδβοῦ, 80 Ὑ1}:- 
σαῖϊ οοηβοηΐ οὗ ἴΠ6 ἱπμδυϊϊαπίδ 88 Ὀθοοιμθ οἷ γ 
Ἰδδίοῦ, δῃηὰ ψ}ΠῸ βιιγγουηὰβ πὐπ)86}} τῖτ δυιηθα 
ἸΤΟΟΡΒ, ἰῃ οΥάογ, 88 ἱπβίϑηοαβ ἰῃ Ὀοῖἢ τθοκ δηὰ 
ΠΟ πἰείδη ἰβαπὰβ δηα οἰτῖοθ δι οἰ θην ῥίον, ἴὸ 
ΤΕΒΟΙΎΘ [ἢ6 Βυοοοδββίοῃ ἴ0 [ἢ}3 βοτὶ οἵ σονογηπιθηῖ 

1η εἶδ ΟΥΤὮ (ΒΓ ὈΥ Τη68Δη8 οἵ ἴοτοα. (8. ἐχ- 

Ρἰδπδύου, Ὕ 9) ΤΟΔῪ αἰϊθοῦ Ὁ6 ἰδίκϑη δ 186 οὐΐεεῖ 

αἴος ΟΝ, πὶ τπ6 ϑοπδα οἵ οπίογοθα δα ργθπιβου, --- 
πῃ Ὑ μὶο ἢ ο686 1 ϑ81. ἰχ. 17 ΤΊΔῪ Ὅδ οοτηραγοά, (ὉΓ 

ΣΡ ἰς ἱπάοοά, θοΙἢ ἴῃ Ἰοῖίοῦ δηᾶ ββῃβ6, [88 1,διη 
αγοεῖα, δτιὰ βοιηοῖϊπηθ8 8150 οαυἱνδί ες ὕ0 ΟΟΦΤΌΕΤΕ ; 
ΟΥ ἷτ ΠΙΔΥ ὃ6 τεραγάρα 88 δίδπάϊηρ ἰπ δι )οςιὶνο 

ορροδίἴοη τὸ ὩΣ Υ]ν, δρᾶ δὉθ οοπιρατοὰ νψίι ΞΕ 

-- ΟΝ, Ἰογὰ, οοιητηδηᾶον (εἶ. (86 ϑδπεκτεὶι ςἰγα), 
ἵπ ἴῃ Αταπιδὶς παπιθ8 ΝΟΌΟ Δ ΏΟΣΣΑΙ δηὰ Εδγ- 
μδάάοη (ς, τὰν Ογεπαπιεη, ἱ. 118). ϑἴησο δυο ἃ 
«]ογοεἠ-εἰδεν 1618 ΐ8 ΡΟΎΤΘΓ ΟΥ̓ ΥἱοΙθηοθ δηὰ π|0}- 
οὐκ 186 οοπῃδοηΐ οὗ ἢΐ8 δι δ] οἴ, 1ὲ 18 ποῖ βδϊὰ τῃδι 

ΒΟΠ6 δυο ἢ “ γεῖρτιδ᾽" ἴῃ (ἢ9 ἰαπά, Ὀὰὲ τ ΡΟΝ κν 
ΠΟΠΟ 86} “ἱΠ)υΓ68, ΟΡργεβϑδοβ."Σ Βαϊ (Ὁ0Γ ἀο- 
ἴδι)56 ἀραῖπϑοῖ διίδοκβ ἔγοπι Ἡιι που, δὰ ἢ ἃ ΣΌΪΟΥ ἰδ 
ἀπαουθ ἢ ν νν 6 }} δααρίθα, 885 ΠΙΔῪ Ὀ6 Β66π ἴῃ ἴδ 
ἱπδίϑῃςς οὗ Ροϊγογαῖθβ. ΤΟ δηγΟΥΒ, {ΠοΣΟΙΌΤΟΘ, 8ΓῸ 
τίσῖιε, θη ΠΟΥ σΟΠ βίον [π6 δΌδΘΠΟΘ οὗ βῦς ἃ 
σοπιπιδηον, δ γα ρονγογία ἤθη ΔΥῸ (δ ΔΎΔΥ, 
δη (ὦ τ Π ΠΑΥΥ ἀοί νιν 8 ΔΟροῖ ΠΟΥ ΔΘ, 88 
ἔδνοι δα ἴο [6 διιοςθοβ οὗ 8ῃ διότ} ]Δηϊ. 

Ψάατβ. 8-10. Απὰ 186γΥ δρδίιὰ, Ασίβο, δηὰ Ἰοὺ 8 
ἄο ὉΡ αικαδίηδὲ ἔβοσθ. Τ|6 παγγαῖνο δ᾽ ΐον 8 8ῃ- 
οἰθπὶ ΤὨΒΠΠΟΙΒ ἴ0 ΒΡ6δΚ [ὉΓ ΠΟ ΠΙβοΙγ 8 ἰῃ ἃ ΥΟΥΥ 
(οἰ ϊολῖο νὰν. ὙΠῸ ἢνα Θῆγυουβ, οἡ τΠ οἷν δΥΥν 8] δὲ 
Βοπιθ, Κοὸρ ᾳαΐοῦ, αν! ΓΏΘΥ τὸ δδϑαὰ,  παὶ πᾶν 
γοῖ Ὑποπ, Βοννονοῦ, ΓΠΟΥ ἀγὸ [86 οὐθβ 0 δῖϊπι- 
τἸαῖο ἴῃς ἱστοβοϊυῖθ δηὰ ἀουθε] : “ ὙἘΥ δΓα γοῦ 

Β16πὶ 1 ὕ6 ποῖ βίοι τι] γῴτν, ΝΣ, ΓὨ52;" 
ἴον ἴο ρο, ἴο οοῖηοθ, 8πὰ ἴ0 ἤδνο ὙΠδι γοῖι ἀθδίγο, 8 
οῃ6 δᾶ ἴδ6 βᾶπιὸ ἰδΐην. Υοῦ μ΄} ἢπὰ δὴ δίγδο- 

1 [Κοὶϊ᾽» οχρίδοδίίοα οὗ ἐπ ρμαδοαξο ἰβ ἴῃ 4}} οδοο δὶ 

Ῥοϊαίθ υϑσῪ δἰτηΐϊαν, ὁχοορὲ ἐπὶ πὸ ἀοῆηοα ὩΣ", 

8ἃδ ἼὍΠΟ ΠΟ ϑοίδοθ οὔ ΡΟΊΤΟΣ," δηά ἀατίτοθ (τ ΚΌ 7, Ὧο 

ΤῊ ΒΟΟΚ ΟΕ 0 0 0 Ε38. 

ἶνο ΣΟ ΠΕῪ ἩἱτουΣ ἀσίθΠ86, ἃ Ιᾶτρὸ ἰδηὰ, ἰο ἩΜΙΠ ἢ 
ποις (αἰτποτ οὗ τοδϑ ἢ ΟΥ δἰ γδοώνε 688) 18 
Ἡδηϊηρ. ΤὨΪΐδ Γοργοβϑοη δου Μ͵ῸΟΔΔ ποῖ οχίγαυδ- 
βϑῃῖ. ἢ Ἧ͵88 διἱπαιοὰ ἰη [Π6 ΥὙΔ]]ΟΥ, ΓΒΕ οι 
τῆς 5Β8Ππ1|6 δροῖ δδογναιὰδ οοσαυρίοὰ Ὀγ ἴπ6 ΠΔΡἢΠ6 
τηρηοηοά Ὁγ Φοδερδυδ; ᾿ς ἢ πδπιο, ἴῃ τι6 Ηε]- 
Ἰεπἰβεὶς ρογίοά, νγ88 ΟἿΪΥ κίνϑῃ ἴὸ διγωςσι νον δἷ(- 
ποιοα ρ᾽δοοδ. Αὐδοογαϊ»)}Υ, Φοδορδῃδ Ηἰπηβο} 4150 
δΡΟΔ 5 οὗ Πἷ56 ὨΔΡὮῺΠΕ 85 ἃ ἀεἰϊεϊοῦβ ρ͵δοο, ΤΟ ἢ ἴῃ 
γγαϊοτ- δρτίηρε ( ἤ  αγε, ἵν. 1,1). ὙΠο ἴγδοῖ οὗ διὰ 
ἴῃ πΒΙΟΝ ἰδ ΔῪ, 18. 811}1} ςδ].ἀ Ατγὰ ᾿ἱἤηοῖι, δὰ ἰς 
σονοσθὰ νῖτῃ ροἱοτίουδ τ οδι- 6] 8 δηὰ ποῦϊο οἱὰ 
[Γ665 (Ε06. 111. 894). ὙΒΘ επιϊσταιίηρ Μοββεπίδηδ 
ὝΟΙΟ ἸΏ δἰ ΠῚ ΔΓ ΤΩΔΠΏΘΙ ἰηνϊϊοά ὈΥ ἀιυχητης οἵ 
ἘΠορίαμ) ἴὸ τηδκο μοι δον 8 τμϑβίοῦΞ οὗ ΖϑηκΚιὸ 
ἦπ διοῖγ, θείῃ το] ὰ τη8ῖ τ τᾶ8 ἃ Ὀἰθββοά ἰδηὰ, δηὰ 
ἷπ ἃ ἥμεο ρϑτὶ οὗἩ [6 ἰδίδηα (Ῥδυδβ. ἷν. 33). ὅϑεποςδ 
ΤΟΙΙΔΥ Κα ((Ὁπεοίαίο αα Πείείανε πιαίγενι, ΞΔ Ρ. Υἱ.), 
1πδὺ ἸΩΔΏΥ οτηΐρταηῖδ πᾶνε ὑξοη ἠθοεῖνοά Ὁ ἀπ- 
τπιοδδιγοὰ Ὀγαῖβοδ οὗ [πὸ (ΓΕ]6 ἸΟΥΓΙΟΥΥ. 
ΤΠ ΘηγΟΥΒ, ἰῃ ΟΓΘΙ ἴὸ βιγοησίῃοη 1Πποῖγ ΡΘΟΡΪΘ, 

κἀ τὲ“ ΕἸοΜίτι Μκ8 βίγδα {μι Ἰαπά ἱπίο {πεῖν 
Παπά8,᾽" Γοίδυτίηρ ὈΓΟΌΔΟΪ ἴἤ [86 ΤΈΒΡΟΙδΟ οὗ ἐδ 
1ονὶ τς 5 ΟΥΔΕΪα. 

γεν. 11. Αμὰ [Δ .Ὸ ὉΣΟΙΧΟ ὉΡ ἴζοτῃ ἐβοῦοο αἷς 
Βπααχϑα τῆϑῶ, ασίγαϑὰ ὙΓῈ σόδροσιδ οὐ ὙΧΆΣ. 
δίχ πυπάγοι [δπι 1} 168 οὐτπὸς γυοϊππιθογθα, ΟΥ ΤΟΓῸ 
βοϊοοῖϊ θα. ΤΠΘ ἩΌΠΌΟΣ ΤΏΔΥ ΘΟΥΓΕΒΡΟΠα τ ἢ δῃ- 
εἰεηῆς ὑδᾶρο. 1νγ γοϊαῦθυ 186 Βοτηδηβ, ὙΠ δῦ 
Θῃ ἴἢ ἃ οΟἸοηἰζίηρ Θη ΟΓργΓί80, ἱπ 1.6 γοδῦ 197 
Ὀοίοτο Ομ γίβὲ, δοῃὲ οὔκ ἴσο ππηατγοὰ ἔδυ} 165 πο 
680} ΒΕΥ γα! οἷν (χχχὶϊ. 29). Ὑπὸ )αηἰϊοβ, 11 
Οτοοῖὶς δηὰ Ἐοπιδη ΘΟ]ΟΠ 653, δ6ῖ οἂἱϊ 88 ἱΓ (ὉΥ Ὅτῦ, 
πὶ ὈΔΠΏΘΓΒ, ἈΥΤΏδ, Δ ἃ ΤΏ68}8 οἵ δι αὶ δίδὨς6 {τετῦ. 
2}). [π δ ϑρϑϑοῖῦβ οὗ ᾿δππιοβίμοηοθ ἰδ ἰ5 βδ!ὰ: 
᾿Ἐλάμβανον πεμπόμενοι ὅπλα ἐκ τοῦ δημοσίον καὶ 
ἐφόδια (εἴ. Ἡοττηδηπ, Οτίδολ. διααίφαϊοτλάπιαν, ἃ 
75, 4). 

εγρ. 18. Ὑπογοΐίοσο ἰδὲ ῃῃ}18δὸοὸ ἰδ οδἹοῦ 
“Οὐδ οὗ δι," υἱῖο ἰδ ὅὧδγ: Ὀομοϊά, δὲ ἐδ 
Ὀομίηὰ ἘΟν αἰ ἰοαχίω. Τὸ οχροάϊοη Μῶδ δὲ 
(δὲ εἰ δὴ ΟΧΙΓΘΔΟΓΟΪΠΔΥΥ οὐθηῖς. [1 βοεϊηθὰ ἴὸ 
ΤΟΠΟῊῪ ἴδ6 Οἷἀ τηλύομοδ οὗ [δγϑοὶ ἴῃ ἴδ ἀεθογὶ, ἴῸΓ 
[6 οοῃᾳυοδβὶ αἴ Οαθδδη. ΤΒοσο ἀουθε)εε8 αχἰϑιοὰ 
ποιίοοβ οοποογηΐηρ [6 νϑσίοῦ δ βίδ οη5 ὙΠΟ ἘΠΟΥ͂ 
τηδθ οὐ ἴδ6 ἸΟΌΓΠΟΥ. 11 ϑϑοιβ, βου σ, ἴδλὶ 
ΟἿΪΥ ἔδτοθο οὗ ἰἢς διδομβ δῖα κποῦσπι ἰῊὸ 88. ΤΠ 
ἤτοι τἨδ8 ἴ80 ““Μδοβδηοὴ ἢ 8η,᾿" πὶ ποῖ 180 
ἔτϑι δνακοηΐηρ οὗ ϑδιηδοη ἴοὸ ἢἷ8 11{6 οἵ Βοτοίστω 
νψ88 οοῃῃοοίρα (οἷ. χὶϊ!. 25). τ ἰΔγ θοεζπθθη ΖοΟῦδα 
διὰ ἘδηῃϊδΔ0], δῃὰ γῶδ ἰδογείοσα ἀουΉ1688 τ86 8108 
οὗἉ τοπάοσυουβ [Ὁ 1π6 ὀχροάϊοη, το ΟΔπΠ6 [ῸΓ 
186 τπιοδὶ ρᾶσὶ ἤτοπὶ [8066 ο1[168 {το σ. 11, οἴ. νεσ. 3). 
ΤῊΪδ οδπηοῖ Ὀ6 ἴΠ6 δὴ ΣῈ} ἴ[6 Μδομδηεῇ 1)8ῃ 
ῃθᾶσ Κα 76 1}-} δ ίπι, ἰῃ [Πα ἰτῖδο οὗ δυάδι, οὗἁὨ νὨοΝ 
πιρητίοη ἰδ Ποῖ πιβάθ. Τῆδ τοϑοασοῖθα οἵ Ἐοθὶπ- 
ΒΟΏ ΘΏΔΌΪΟ 0.8 10 Ἰοσδῖθ ἴπὸ ἰδι δ ΠοδΡ [6 πηοάετηῃ 
Κυτγοῖ ε͵- Ἔπδο, σποο ἴΠ6 ἱρὴ τοδὰ δρρδδγε Ὁ 
Ἰνᾶνα βοῃθ ΟΥ̓́Θ ἴπ6 τηοπηϊδὶη5 οὗ Ερμα. Τδδ 
τἰτὰ ἰ5 1ὴ6 βδποί ΔΓ οἵ Μίοδι, ὙΠΟ ΠΚονϑ6 
{π6 “ σδιιρίηρ-᾽δοθ οὗ ἤδη ἢ νἂϑ ὈτΟΌΔΟΙΥ ἰοης 
Τοπηοιαῦοεγοά. Αἱ 4}] ουοηΐῖς, [Π6 τουλδγίκ, τὨδὲ δἴποῦ 
18 ὀχροάϊ ον 106 πάπιο Μδοβδηοὶ 1)8η οχδιδα, 
κῆοττβ τς τπ6 ὀνθηξ ἴοοῖ ρῖδοθ Ὀδίογο [86 ἀδγο οὗ 
ϑαϊηβοῦ (ἀυτὶπρ πο Ὠδὴ ἀρρεδσβ δ]50 ἰὸ ἢδύῦθ 
θοθοη ἰπ δὴ πίθου] οα οοπάϊτίοη), δπα 18 τῃοζοίοτο [Ὁ 
6 ρυΐ Ὀοῦνθοι Οἰἀθοη δηὰ δαπιδβοῦ. 

ἀοιδι) ὩΣ ΥἿν Δοσα 125 Ὅν τὰ ἐμο ὀϑῦϑο αἵ φοἰεϊας, κοὰ τοί 
86 ΟΣ δυίδον ἄοσα, ἴῃ ἐπ δοωδο οὗ " Ἰωμοεί ες," οἐ τϑίδος, 
Ῥοσῶδρα, ἰπ Βοΐδ δοῆθοϑ δὲ ἴδ) δϑῖ::6 [{126. --- Ἐκ.) 
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7Ὺε  αητϊέεε, οπ (δε ισαν ἰο Ζιαϊΐδῆ, ρίϊαφα ἐδα βαποίιιαγῳ οΓ ϊοαΐ, απὰ ρεγδμαάο δὲδ 
»τύεδὲ ἰο σο ιστίλ ἰλεηι. ΜΜιίοαΐ ρώγδιοε, διέ ἡπαΐπσ ἰλὲ γαδδογε ἰο0 εἰγοησ, ἑωγη 8 

δαοξ. 7λ6 οοπφιιδδὲ απά ἀεείγμοίίοπ οΥ “ιαΐδῆ, ἀπά ἐλο διυνίαάϊης ὁ 2αη. 

ΟΒΠΆΑΡΤΕΕ ΧΥΙΠ]. 14-81]. 

11 ὝὙὝΠΘη δηβϑυογοα {πὸ ἤνθ πχθη {πα γϑηῦ ἴο ΒΥ ουὐ 6 ΘΟΥΠΙΓΥ οὗἉ 1,4ἰ8ῃ, δῃηα βαϊα 
ἀηΐο ἐμὶν Ὀγοίγθη, ἢο γὰ Κηονν {παὺ ΠΘΓΘ 18 ἰπ {Π686 Ὠου568 8ῃ Θρῇοά, ἀπά ἰθγὰ- 
Ρἢΐπα, πα ἃ ρταυθῃ ἰπηαρθ, πα ἃ πιο]ΐθη ἰτηᾶρθ᾿ ΠΟΥ͂ {ΠΟΥ ΘΌΓΘ ΘΟΠΒΙ46Γ δῦ γὙ9 

1ὅ μανα ἴο 4Ἅοσ. Απά {δ6Υ ἰυγηθα {ΠΣ ΠΡ υγαγ, πα οϑμθ 0 [86 ἢουβθ οὗ [πΠ6 γουῃρ' 
Ἰηδῃ {86 1ον6, δυθη ἀπο [οἰηϊϊ : αηΐο] ὑπ6 ἤουθθ οὗ Μ|ολῆ, δπὰ βαϊαιθα μι. 

10 Απὰ {Π|| δἷχ πυπάγοα πιθὴ δρροϊηίρα [ρσἰγά 64} τι {ποῖν θαρομβ οὗ νγᾶγ, ῬγΒ 1 ἢ 
17 ὡετο οὗ 186 σμΠάγθη [8οη8] οὗ [.8η,ἷ βίοοά ὈΥ ἴπ6 δηϊθγίπρ οὗἩἨ [16 ψαίθ. ἀπά (89 

ἢνα πηϑὴ δαὶ νγθηῦ ἴ0 ΡΥ ουδίῃο ἰαμῃὰ ποπὶ ὑρ, απά οδιὴθ ἴῃ {μιν 6. [οαιατθά ἐδ 
“Βουθο᾽"}; απαὶ [00 }Κ [ἢ6 σγάνθὴ ἱπηαρθ, δπὰ [06 Θρῇῃοά, πὰ ὑπ ἰθγαρηΐτα, δπα [ἢ6 
ΤΟ] 6} ἱτηδρῸ : 8η4 {Π6 ρῥγίοϑὺ βίοοά 'ῃ {Π6 δηϊογίηρ οὗ ὑπ6 σαῦθ νι (0 δὶχ Βα η- 

18 ἀγϑὰ ταθὴ ἐδαΐξ τσογὸ ϑρροϊηἰθα [ρίγα 64} νι} τγθᾶροηβ οὗ νγὰγσ0 ἀπά {Ππ680 τγϑηΐ 
[σρϑθὴ (Π686 δὰ ρΌη6] ἰπίο ΜΊΟΔἢ ΒΒ πουβθ, ἀπαὰ ἔοίομθα ὑπ6 σαγνθα ἰταδρθ, (ἢ9 
δρμοά, δῃὰ {Π| τογαρμΐτη, ἀπά {Π6 τιο]ΐθῃ ἱμασο. [.] ὙΠθη [{Π6ῃ] βαϊὰ [86 ῥγίθδὲ 

19 υπῖο (ποπ, Ῥ μαὶ ἀο γοῦ Αμπὰ {πΠ6Υ βαϊ ἃ υπίο μἷπι, ΗΟ] {ΠΥ ρθδςθ, ἰδὺ ὑῃϊπ6 μδηὰ 
ἀροι [ΠΥ τηουῖ}, Δ μα ΡῸ ἩΠῸῈΠ 8, ἀπά Ὀ6 ἴο υ8 ἃ ἔΔΊ ΠΟΥ πὰ ἃ ρῥγίθδι : 15 ἐξ Ὀθύϊου 
ἴον (π66 ἴἰο ὈΘ ἃ ρῥυΐθαεῦ ὑπο {π6 ἢουϑο οὗ οὯ6 πηδῃ, οΥ δαὶ ὑῃοὰ ὈΘ 8 ῥγίθϑδὺ ὑπο 8 

20 {Π06 δῃὰ 8 ΓἌΓΔΠΥ ἰπ 18γ861}}7 ΑἈπὰ (6 ρῥγίθβι β ποαγί νγὰβ ρ]δά, δι ἢ6 ΦΌΟΚ [86 
δρδοά, δῃαὰ {π6 ἰδγαρὶιπι, δηὰ (Π6 ργάνθῃ ἱπηᾶρθ, δηὰ ψϑηῦ ἰῇ (Π6 τηϊάϑὺ οὗ [ῃ9 

21 Ῥϑορὶθ. ὅ0 ὑπ8ὺ ἰσγηθὶ δηά ἀθρατγίθα, δηά ρυΐ (86 1016 ΟΠ 68, δὰ {86 οαἰ(16, δηά- 
22 {Π6 ΘΑΓΓΙΔΡΘ {Ὀάρραρθ] Ὀοίοτο ἰβοῖη. ἊἌπά ψβθη (ΠΟΥ͂ πΈγΘ 8 ροοα ΨΔΥ ΠῸΠι {110 

Πουβθ οὗ ΜΙοΆΒ," πὸ ποθὴ {παὺ Ἰσόγδ ἴῃ [06 ουβ68 ΠΘΔΓ ἴο ΜὶοΔ᾿Β Βουδθ γγ6 ΓΘ 
29 ρσαϊμογθᾶ ἰορσθίμοσ, 8δπὰ ονϑγίοοϊς (86 οἰ] άγθη [80Π8] οὗ δῆ. ΑἈἈπά {π6Ὺ οτὶθα 

ἔκα!οά οὔ] απο {πν8 οἰ] άγθη [8008] οὗ ἤδη. Απᾶ {Π6Υγ ἱυγηθα ἐΠοὲγ ἴλοθβ, 8πὰ 
δα υπίο Μίοδῃ, Ὑ μαὶ δ] [Βαϊ 18 {86 τηδίίοσ τ ἢ} [Π66, [πὲ τἢοὰ σοπιοβί 

24. ψ ἢ δυο ἢ ἃ ΘΟΙρϑηΥ ἢ Απὰ ἢ6 β8]4, 8 ἴδνα ἰκθὴ ΔΎΔΥ ΙΩΥ̓ τ ΙΟἢ 1 πηδᾶο͵ 
Δα (Π6 ρῥτἱθβϑί, δῃιἃ γ8 8ΓΘ ΡΌΠΘ ΔΥΆΥ : δῃὰ π]ιαῦ ΒᾶνΘ 1 τρογο ’ δηᾶ ψ]δὺ ἐς {118 

2 ἐλαὶ γα ΒΔΥ υπίο πι6, ἮΓμαὶ 416 .ἢ [18 {π6 τηλίίον τ 8] [πΠ66 ἢ Απὰ (δ οΒ]άγθῃ 
[8018] οὗ Ὦδη βαϊὰ υπίο δῖ, [δὲ ποὺ {ΠΥ νοῖϊοθ Ὀ6 Πϑαγαὰ διλοιν υ8, ἰ6δύ ΔΏΡΤΥ 
8 ]οτ8 [θὲ ἤσγοθ οὗ βρὶγ10}] τὰπ [[Ἀ}1] ἀροι 166, ἀπὰ ποὺ 1086 [ἀθϑίσογ (ἢγ 

26 1186, τὶν [ἀπὰ]} [86 Ἰἶνθ8 οὗ {πγ Πουβο 14 ΓΠΟΡΟῚ. Απᾶ 186 οὨ:]άγθη [8008] οὗ 
δὴ νηΐ {Π6}Γ ΨΆΥ: δηὰ ψῃθη [οἱ : 6 η} ΜΊοΔΙ βᾳνν μὰὺ ὉΠΟῪ ισογὰ ἴοο 
Βίγοηρ' [0 Εἷπι [8 ΓΟΠΡῸΓ (ἰδ ἢ 6]. ἰὴ Π6 ἰυγηθα πὰ ποῦ Ὁ86Κ υπίο Πὶ5 Ποιβθ. 

27 Απά {δΠ6Υ ἴοοκ ἐζε ἐλέησε πο ΜΊΟΔΙΗ Παᾶ τηδά6, δα [Π6 Ὀγὶδδύ ψν ῖοὶ ἢ6 πᾶ, ἀπὰ 
σΆΤ16 ἀπο [ἀροῃ] 1,Αἰ8ἢν, πο [ἀρΡοΠ7 8 ρϑορὶθ ἐλαὲ τσότθ αἱ [οταῖϊ : {πὶ Ἰ6γΘ 80} 
“αυϊοῦ δηα βθουγθ: δηὰ {ΠΟῪ διιοίθ {Π|6 πὰ τῦ} Ὁπ6 Θάρα οὗὨ [Π6 βινογὰ, δῃὰ Ὀυγῃΐ (Π6 

28 ΟἿ νῖι ἤγθ.0 Απά ἐλόγδ ισαξ τὸ ἀθ᾽ίνογοσ, θθοδυβθ ἰῦ [Ἱ ε, ἐδ εἶεν, Ἰσα8 ἴᾺ Σ᾽ ἔγοπὶ 
Ζιάοῃ, δπὰ [86 ὺ πα πὸ Ὀυδβίπθβθ ] ἢ ατψ' πλΔῃ [τ ε., πο Ἰαϊογεοῦτπο νίτα οἶμον ρϑορίθ] ; 8η6ἃ 
ἶῦ [τ8ὸ οἷν] νγὰ8 ἱπ [1Π6 ν]16 7 {παι ἐξοίς ὃν [οχίθπαβ ἰ0] Βθίμ-σοθοῦ. Απαὰ {Π6γ 

29 θυ] ἃ [1Π6] οἰδγ, ἀπ ἀνγοὶ ἐπογοΐῃ. Απά [ΠΟῪ οΔ]]οἃ {86 πϑπιθ οὐ {π6 οἷἱγ δα, 
ἁΐον [πΠ6 πδῖὴηθ οὗ ἤδη {Π6ὶῦ ΤΊ Πθγ, γὸ νν88 ὈΟσ υπίο [8.86] : πον Ὀδὶς 16 πδῖηθ 

90 οΥ̓́Ι86 ΟἷΥ ισαϑ 1,αἰδ αὖ 16 ἢγε. Απάᾶ {πὸ ομι]άγθῃ [80η8] οὗὐἨ δη βοῦ τπρ [89 
δτανθὴ πηδρθ [[ὉΓ ΠΘηΒ61ν68}: δηὰ Ψοπαίμδη, [16 βοὴ οὗ (ἀὑθσββοιῃ, (86 8οῃ οὗ 
Μαπαδββοὶ [Μόοβ68], 6 δῃὰ ἢἷβϑ Β0ὴ8 ὙΘΓΘ ργίθδίβ ἰο {πὸ ὑγῦ9 οὗ δ ὉπῈ} [6 ἀΔΥ 

31 οὗ 16 σδρθνην οὗ (86 Ἰαπά.5 Απά (ΠΥ βϑὲ ἱμθπὶ ἂρ ΜΊοαΙ᾿Β στδύθῃ ἱτηδρθὸ ὙΠΙΟἢ 
ἢὯ6 τη846, 811 (ἰῃ9 τη ἐμαὶ ἐΐ6 πουβ6 οὗ (ἀοᾶ τγῶβ ἴῃ ΘΒ] οῆ. 

ἘΕΧΤΟΑΛΙ, ΑΝΡ ΘΟΒΑΜΜΑΤΙ͂ΟΑΙ,. 

[1 εν. 18. -- ὙἼ Ὁ ὍΣΕΣ, Το πριδααι ρορϊείου οἵ ἐδῖ5 οἰδίδο, ϑοραταισὰ ἤτοι ἐδ ποτὰ ἐο ψμίοα  δοίοηξο, 
ΠΙΔῪ Ὀ6 οχρίδἰποὰ ὮὉΥ δαρροκίης ἔμαξ δὲ ἴῃ επὰ οὔ ἐδθ βρηΐδηθο ἰξ οοουττοά ἴο ἐμ δαΐδον ἐμὲ πἰδ ἰδυχυδρο πιϊκς ροα- 
ΜΑΌΪΥ ὃθ υορὐδορίοοά οὗ εἶχ υηάγοι τοϑο δἰδιϊοπὶ πρὶ ἐμποιιδοῖνεα ἰο ἡμαγ (86 ἐφιερὶο, δηὰ Ῥεοδ! ἱξ ἔμ6 ΔΡρσοδοῦ οἵ ἐδ6 
θδπϊίοα, δπὰ εἰδὶ μΒο οὐγίδίοα ἰἰ6 ὉΥ διάϊηρς ἴα ῥγϑδβοὴὶ εἶἰδϑο. Το ΕΒ. Υ͂. ρίδοοα. ἰὴ ποῦὰδ ἩπΟσΟ δοοοράΐης ἰ0 ἴδο 
ΒαιδΟ ἰμΠο. Ραϊουξ. -- ΤᾺ.) 
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[ ες. 22. -- ΠΟ Ὁ ΓΙῸ ὙΣΤΤῊΤ ΣΦΙ: τ ογ διεδά 0υεὲ πιάσαι ἔγοεα ἰδ Βοῦδε οὗ Μίοθδ, πο ἰ8Ὸ 

ποσὰ," οἷο. 8ὃο Ὧτ. Οδκροὶ, Ὀαὶ θοὶ δὸ ποὶ] δ (9 αὶ Υ. Τῶο νοῦ ἜΣ ΓΤ ΓΤ ΡΤΟΡΟΣΙΥ το υῖτοθ ἃ οοαιρίδεποαξε! ἴπδε- 

᾿ἴνο, ΓΟ 52, εἴ Ἐκ. νη". 24, δαὶ ἰς οᾳ υσθε!γ αἷϑο, δ ὕσεα, υϑοὰ πἰίδοας ε. -- ΤῈ] 
[8 νου. 80. -- τ. Οδδροὶ δορί ἔνε (89 οουῤεείυταὶ “ δεῖς "" ἰωσίοδά οὗὨ “Ἰδυά ;᾽" δηά [δ ΘεΥΔ[Β1 διοαιδ ἔπδὶ 
οὐ! είδει ἐν ονον δ διδοὰ ἰ8 τοδοσιηφ ἐὸ οοιἠοοΐξατο, ᾿ξ ἰδ δο ἰπ ἐπ ΐδ ραδααβε. 8ὅοο (0 ἀϊδοιδαείοι ὑοὶον. --- ΤᾺ.) 

ἘΧΈΟΕΞΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ὈΟΟΤΒΙΝΑΙ, 

νεγ. 14. θο γὸὺ κῆον ἰδδὲ ἰμογο ἴδ ἰῃ [866 Ρ086 
Ὠουδϑοδ δὲ Θῇῃ;ῃοᾶ, ἰοσζαρίτη, δοιὰ ἱτωδδοὸ δοιὰ 
οδού- ποσὶ Τῆς ἔἤνο πιὸ τΠῸ πδὰ γοοοηποίϊογοὰ 
[αἰδῖι, ΔΟΓΟΙΊΡΘΩΥ ἴΠ6 οσοἰοῦγ, δηὰ ἴοττῃ ἴΐα δου] 
οὔ τς πιοὶο υπάογίαἰκίηρ. ΤῊ ἱδ τηδη δ }} 7 ποῖ 
οοποοϊγοά δηὰ οαγγϑα οὐ ἴῃ τἢ6 ερίγῖς οὐ τὴ6 αοἀ 
οὔ [εγϑθ]. Τὴ Θαηίϊδβ ργθόδης π5 τ τῆ ἃ πη ΠΑΥῪ 
εχρεάϊτίοη, γος Κ] 69 δπὰ υἱοϊδηϊ, βισἢ δ6 10.6 ἢ 19- 
ὮΟΥ οἵ πχἱσταῖίοηδ πη σΟῃαι6ε18 ἰδ (}} οὐ. ΤΒοὶγ 
τοϑὰ 1οδάβ ἰῆθπὶ ΟΥ̓ΘΥ [86 πηοπηίαΐϊηδ, δηὰ ρμδοὶ τς 
Ηομδο οὗ Μίοδῃ. Ἦ μδὶ βου δθ8 δῖὸ ἴποδ0 1 αβὶς πὸ 

Ἰ)αηΐτοβ. Απὰ εἰεῖτ φαϊάδ5 ἰηίοττη τποτι (ΣΧ, 
ἴον 16 ᾳυρδιίίοη ἰδ ΟἿΪΥ ἘΤΕΡ  ΡΌΡΟΙ). {πὶ ΠΟΙ 
ἴβεγο 8. 8 ργῖναίε βαποίυαγυ, (ΠΥ ργονίἀοὰ ψτἢ 
ΟΥΟΓΥΓΠΙ ΠΣ ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ [0 διιοἢ δὴ Ἰηβι τη. Νο 
Ἡοπίδῃ ΘΟΪΟΠΥ͂ Νὰ8 κοπὶ ἔοσγιῃ πίτπους τῃθ δου τποῦ- 
1 οΥ̓ ἰακίην βιθορίοοδβ, οὐ πὶ ποῦς δὴ διϊοηάδης 
Ριωὠϊίαγίιδ. ὍΤῇε 1)απὶϊα οῆνουα ᾿ἰδά δεκθὰ (Πὸ 
Ῥγοδὶ σοῃοδγηΐηρς {Π6 τηϊπὰ οἵ ΕἸοδΝ μι, απὰ ᾿δὰ 
οὐπιηπηἰςαῖοα Πα ἐἈΥΟΓΔΌΪΘ ΔΏΒΓΘΟΥ [0 τμοἷγ Ὀγοιῆ- 
τεῆ. Τῇ ποεὰ οὗ δὴ οὔδεῖα οὗ τῃοὶγ οσ ὈΘΟΟΙ.68 
ἘΤΟΝΕ Υ ἴο!ε ὕν υἱέ υδυστίουγθ, ὙΠοὸ ἰδκο ἴΠ6 ἐἰο]ὰ 
ἴγυπῦ ἡν ΠΟἾ]γ δα Ὀ)θοτῖνα πιοίῖνοβ, ΤΠ ρθορὶθ πᾶνε 
ποῖ Ἰοῦς [Π6ῚΓ ΠΟΥ Π ΆΓΥ Ἰαιι δα ροβϑαββίοπβ ἐπ ΟΥ̓ δΓ 
ἴο Ἰο86 τῃοπηθοῖνοβ ἰπ Δ βίγαηρο ἰδηά, διιῖ ἴ0 ὑΓ6- 
μοῦνο {ποῖγ {τ ΟΠ βοϊοπθηοθ8. ΤὨΐδ σομπβοίοι8- 
Π688 ὙᾺ8 Αἰΐνθ ἰπ τ πὶ, ΠΟΎΟΥΟΓ, ΟὨΪΥ 80 [Ἀγ 8.5 ἱϊπ|] : 
ὨΔΌΟΠΔΑΙ] ΟἰΑΓΘΟΙΟΓ θη. ΠΟΥ το Πδη, 
ἐδΠοῖγ δηοορογ, ὕπι ποῖ Φοδονδῃ, τποὶς αοὰ. ΤΟΥ 
ὝΟΓΕ ποῖ πηδοϊονίης, Ὀσὶ δαρογει ίοιι 8; δηὰ δβιι- 

εἰὥοη ἰ8 βυ θεοῖν. [{ ἀθεῖγεα ἴὸ ὕο πεϊρϑὰ ὉΥ͂ 
]οΒπι, δα ἰδ 48 10 Ῥϑηϊθηςθ, 80 δ 8 ἴ0 δΕῈΎΘ 

ἡομονδῃ. ὙΤΠο απίίοβ ἀυδῖγο ἴὸ πανα ἃ ἀε τ οὗ 
τοὶ οὐτ, ἴ0 ἀΐγοςῖ τπσπὶ ὈΥ 58 ΓΟΕΡΟΠ 568; βδηὰ 
της τπδὲ τΠπον βδῃ βῖ68)] }ιπ|, 88 χοϊά απὰά ρτομ-: 
ΓΙΟΥ͂ ΠΙΔΥ ὑθ δίοϊθοῃ. Βοίοτο Φοιονδῆ ΠΟῪ ρα α 
ποὶ βίδη 1} τη 6 ΓΠΟΌ ΡΒ οὗὨἨ ΤΟΌΡΕΓΥ δηά ἀδϑίῃ 
{παι 81} τοῦ ποασῖβ,; Ὀὰῖ ἴῃ (Π686 Ὠουδ68, {Π6Ὺ 
Πεατ, [ΘῈ 15. Δῃ ἱπιᾶρα δηα οαϑί-πχογί, ὁρῃοά ἀπά 
τεγρηπ. 'ΓΏΟΥ οοπόϊυαδε ἴοῸ ΘΟΠα 6 ἴυτ {Πποὶγ 
[υἴυΓ6 ΟἸΤΥ 118 ΔρρΓοΟργίδίθ ἰθπιμ]6 βουνίςθ 8180. 

νογ. 15-20. Απὰ ΠΥ οδζὴθ ἴο [80 Βουδο οὗ 
106 γουπᾷ δὴ 80 Τονἱΐθ, [86 Ὠουδ96 οὗἩἨ ΜίοδὮ. 
ΤῊ πλϑπηογ πη Μν ἰςὶ (ἢ ΓΟΠΌΘΓΥ 18 δοοοιῃρ] δηο 
8 νἱνἀγ δπὰ Ὀοδυ  }}γ μογίγαγοά. ῬΤῆο ἢνε 
Ιοβάθγβ αἴο, οὗ σοῦυγεθ, δβοαιδὶ δὰ υἱὲ τη6 οΥϊῖο 
ἴγτοπι τποῖγ οσπηςγ νἱϑῖῖ. ΠΟΥ γοῦο αἰ80 δεαυδίηϊοα 
Μὰ τπ6 δπδιοπ. ὙΤΠΟΥ ρῸὸ ἴο Εἰπι, ἀπὰ χζγθοῖ 
πἷπι. Το ῥγίοδι τθουγηίζοβ ἔποπι, δπὰ μογιϊ 
ἴποπὶ, ἴῃ6 ἤνο, ἴο οὨϊΟΓ [Π6 ΒαῃοθαγΥ. 6 πῖπι- 
801] γετηδῖ πα δὲ ἴῃ ζεῖθ, ΠΟΓΟ ἴΠ6 δἷὶχ δυπάγθα, 
πῃ {ΠΟΙΓ γα Κο ΔΓΓᾺν, ἤᾶνο μ]ασθὰ τῃοπιροῖνθβ, 
ὙἘ116 00 Δ Π8}}165, τῆς σις, ἀπά ἴῆ6 τοβῖ οὗ (ἢ 6 
ἰγαΐη, δ αδἰτοδάγν πιονίηρ οἵ. Τμὸ ἤνο, Ροΐηρ 
ΔΙΌΠ6 ἰῃ [6 ᾿Ἀοπηρ]6, μα κ6 8}} [8 ἐγεδβατγοδ, ἱπηαρὸ 
πὰ ἱπιδρὸ ἀαογηπιοηῖβ, Θρμοὰ δηὰ τογδρῆ πὶ (8ῃ- 
ΟΥΠΟΓ ῥγοοῖ παῖ 1ΠῸ Ἰδοῦ νο ΓΘ Β1}8}}}, δὰ ὑτίης 
ἐποπὶ ἔογιῃ (νοῦ. 18), ν θη τπ6 ῥγδδὲ δά γθβεθβ 
τποῖα : “δι ἀο γε ν᾽" Ενοπ δὲ τη ΐβ βῖδρε, ἴῃς 
ὨΔιΤδΌνς ἀοθο8 ποῖ ςΟΠ66Ὰ] {Π6 Ὁ ΚΟΥ ΑΥΓΤΏΠΟΒ5 οὗ [86 
Ῥτγίεβι. Ης ναὰβ ποῖ σπδίς μι} ἤθη [ἢ6 ῬΘΟΡ]Θ 
ὍΛΠΊΘ, Β6ηἴ ὯῸ ἱπίοτιηδιίοη οὐ δηντπΐηρ το Μίσδἢ, 
δπά ἜὐΘἢ ὯΟΥ Γαἰβοὰ Π0 δ᾽αττη ἴο ργονοπι ἴῃ τοῦ 

ὙΥἢἰς ἢ πὸ σου ποῖ Ὀπὶ ΚΠΟῊ γᾶς ἴῃ ὑγοζτοβσβ. Ηβ 
ὙᾺ8 ᾿υδὶ δῇ Ηἰτεϊησ. Ηδῶοε, θη τΠ6 ἤνο γτὸ- 

ἢ ἷπι ἢ ὃ6 ῥγίοϑὲ ἴὸ ἴΠπ6 πὶ, ἃ ὙγΠ0}]6 ἴγῖδο, 
ΓΑΙΠΟΓ ΤΠ Δ ἴο ἃ πηεγε ἰπάϊν! ἀπ), ὕὰῖ ἴπ ἴΠαὶ σπδα ἴὸ 
ΚοδΡ 311}}, δὰ δος δον ἩΪῸ τἢ6 18, νἱτηῆοιις 
τα Κρ 8 ΠΟΙΘ96, - ἴθ δοσορῖδ [Π6 ΟΥ̓ τὶτἢ ἸΟῪ, 
ἴδ Κοβ [86 1Ὧο0]6 ἱπῖο Ὠΐδ ὈΓΘΒΙΥ πδηάδβ, δηὰ ἰβ5. ἴῸΓ 
ΒΟΟΣ ἱπεϊοθοὰ ἱπ ἴθ πιϊάβὶ οὗἩ τΠ6 νγδγτίογε. 
δαὶ ἃ Βίγδημε τη ϊην 8 δα ρεγβιί οη ! ΤῊΐδ ῥτίοσι 
[585 ἤγδε οὗ δὶ] θειγανοὰ πὲὶβ ἀοὰ δὰ ἢΐβ οδος ἴον 
ΤΩΟΠΘΥ͂, 88 Ὀγ Πὶδ ΠαπιῈ 88 γον ΙοΘὰ ἸΏΔΩΥ δΞῖγαν, 
δΔηἀ ΠΟΥ, ἔγομη ΠΟΥ ΥὙΔΠἿ Υ, δυδηάοηβ ἢΐ8 Ὀοηοΐδο- 
ἴογ, γο 68 ἴγοδῖθα ἢῖπ ἐδ ἃ δ0ῃ (ει. χνί!]. 11), 
δπα ᾿οᾶνθβδ πὶ ἴῃ [86 ἸΌΓΟΝ ; δηὰ γεῖ Π6 8 ἜδυογΥ 
διδιοποὰ ΠΡ 88 δοπιοι δ ηρ ν δ᾽ 04 0]6, απὰ ἰς 'ἰβ οοη- 
εἰλοτοὰ ἃ χτοδὶ ροϊπίὶ γαϊποὰ ἤθη δυςὶ μδηι}5 48 
ἢΐν ΟΔΙΤῪ ξοάε ὙΠῸ Δ᾽]ΟΥ {δι θα νο 8 ἴοὼ ὃὉ8 δκοη 
ΟΗ͂ ὈΥ τοῦδογβ, δπὰ ἴο ὃδ6 ποπογθὰ δηὰ ρῥγαΐβοιὶ ὃΥ 
ἰγδίιουσβ [8 ΓΙ οὗἉ ποιίςα, {πδξ, δεοογαηρ᾽ τὸ 
ΥΟΓ, 30, (Π6 ρῥγίοδι πο π ἢ6 Ἰοὶηδ ἴ86 ὙΔιτΙΟΓΕ, ΓΟ- 
κΚαὶπε συδβίοα  ΟὨΪΥ οὗ ἴπ6 “ρῇοά, ἱογαρἠΐπι, δηὰ 
ἱπηδᾶρὸ : ̓  16 πυιϑοεξαΐ, 1η6 οΥ̓παθηςϊ οὗ [06 ἱπιαρο, 
ουπίδίηΐηρ [18 κο]ὰ νδῖπθ, [6 Πδηΐδοβ 40 ποὲ τ δὶ 
οὔϊξ οὗ ΓΠ6}Γ οὐ ἢδηάβ. 

γεν. 31-26. ΤΟΥ πδᾶ υδσὲ δορασίοαᾶ ἔζοιω 
[826 Βουδο οὗ ΜΊΟΔΏ. ΤΤμὸ Π.δηΐϊδαο δῆου τποτΣ- 
86 ν68 νγ6 1} γοτβθὰ ἱπ ἴΠῸ δῖ οὗ ἥθεθοοίετθ. ΤΉΟΥ 
ἈΒΘΌΠΩΘ παῖ ΤΏΘΥ ἸΠΔῪ Ὀ6 Ρυγευορὰ. Αοσογαϊηρ]γ, 
ΠΟΥ οδῦϑο ον συ ηρ τηδὲ σδπποῖ ἀοίδπα ἱ οΥ 
ἰδ ἀδίδυϊι οὗ ἰγδηδρογίδοῃ, ἴο ργοοδαεὰ ἐπ δάναπος 

οὗ τβεῃ. (ΤΊ ἴα ΓΤΤΊΏΦ, ἤοπὶ ὙΞ,3, ΒΕΔΥΥ, 
τηῦδί ΠοτῸ ὑπ ου ὈΡ]Υ ὃο ἰδκοη οἵἩ ὑπδῖ, Κα οδῖ- 
(6, Δάπιῖῖδ οὗὨ ΟὨΪΥῪ βίονν ἰγαπβροσίδτου ;ἴ ἴθ ΤΔηΥ 
νΑ]ΔΌΪοΒ [Π6 Πδη [68 σδῃ ΒΟΔΓΟΘΙΥ αν ᾿ιδάὰ υετὶ 
ιἤθη. Μογϑονοῦ ---δηὰ τ} ἷ5 ̓8. ἱπιρογίδηϊ ἤόΤῸ --- 
1η6 Τρ ΠΪ ἢ “ ὙΔΙυΔὉ]6,᾽ ἰπ 1818 νοτγὰ, 18 ΟἿΪΥ ἃ 
ἀουίνδιϊνθ ὁη6 ἔτοπι ““ποαυυ.") Τπι5 ΠΟΥ πιδτο ἢ 
δἰοηρ --- ὈΘἰηὰ (πεῖν σΠΠΠἄγθη, δἤθορ, ἀπά υθαϑῖβ οἵ 
ὈυΓάΘΏ -- ΤΟΔΑῪ [ὉΥΓ ἰηδίβδης δεϊϊοη. Μοδην ]ο, 
ἱπίοσιηδιίοη οὗ τΠ6 τοῖν πδα γολομοὰ Μίοδη. Αδοαυῖ 
Πἷ8 δδηοῖῦαγν 8 ᾿|6 νη]! μα δὰ ἴσιο ἰιϑοὶξ. 
“ν: Ρὶο αὔὸ αυϊςκὶν οοἰϊοοϊοὰ, ΤἘΒΕΥ Ραγβυδ. 
Βαν τοῦ τὰ8 ηο ΑὐΥΔΏΔΙΩ ἤθτγο, ὙΠῸ νὶτῆ τῆγοθ 
Ὠιιπάγοά δηὰ οἱρῃίθοη θη διηοῖθ ζτοδὶ δγηκἶθϑβ. 
Νείποσ ΑὈγδμλπιΒ (Αἰτὰ, ποῦ ΑὈΥΔἤδπι᾿ 5 κοοὰ 
σϑυϑθ ΨΟΙΟ ποθ. ΤΠ6 Ὠζδηϊοδ, βοὴ ΠΟΥ ΠΟΑΣ 
ἴ6 ουἱοτίο5 οὗἨ [0 ῬυγδΌοΥΚ, δοῖ δὲ ἢγϑθς δὲ Ἷ ποιἢ- 
ἱπρ δὰ δδρρεηοὶ. Βυῖ ψοη ὉνΥ ΜΊΟΔΗ 5 ΒΠυῸΥ 
ΓΠΟΥ Ροσοοῖνο τῃδὶ ἢ6 Κηονγα 81}, {πὸ ν --- ργΟΌΔΟΙΥ 
1η6 ἦνο ἸοδάοΥ ---- [0}} ἶπὶ πᾶς ἰτ πτογα Ὀοῖῖογ ἴοσ 
Ὠΐπη ἴο 6 4πίοῖ --- πα ταῖς οἰδιογνεῖδο ἰοδα ΤηΟΤῸ ; 
ἴου 186 ρϑορὶοθ ἴδογθ, ῃριῃ ἢ 8068, ἅτ ἤξεγος οὐ 
ἀϊδβροεϊ το, δπὰ ΚΠΟΥῪ ΠΟ πλοσου. Απὰά ΜΙ οΔἢ πτὰ8 
οὈϊισοά τὸ πῶ Ὧο Β0ΡοΥοῦ ρόοσεσ. ὙὍῈ παιγϑῖῖνο 
Βῆονν 8 Β[ΠἸΚΊΠΡΙΥ ΠΟΥ πὴθη, ψΠθη οχοϊϊοαὰ δρουϊ 
{Ποῖ ν ῬΓΟΡΟΓΙΥ, δον ἐδμοὶγ ἔγο ἤβοοβ. Μ|ΊσΔΝ, τ 
Ἦ85 αἰνναγὰ ἰΔἰκοὰ οὗ ΨΦοβονδῖ, 88 Βὸ ῆο αἱὰ ἢἰπὶ 
οοά, πον, γροιην Ὠἰπμθ6 }  οη γον, 68}}5. ουἱ 
ἴο {ἰ| Πϑδηῦοδ : “ὙΥ6 ἢδγο ἴβκοη τ11ὸ ροκὶβ ψ οὶ 1 
τηλάο.᾽ ΕΓ, οὗ Θὐυγδβο, ΟἿ]Ὺ ““ζοάϑβ᾽ σα ὃς ΔΚ θη 
ΔΎΑΥ, ποῖ Φοιονδη; δηὰ ἢΐδ τχηϊ τὸ τἘΠ6π|, ἰδ 
Ὀαβοὰ οὐ ἴδθ ἔβοϊ τπδὲ Π6 τοδάς τῆθπι. δι γΓ Υ 
δροδακίηρ, θ ἐδηποῖ οορὶδίη. Ης δὰ δίκῃ, δὰ 

1 ΒΗ. υάδιι Ηδλ)ον!, Καυραγὶ, ἴγ. 8, οχριαίηνο 'ὲ ἐο τοϑδα 
“πο δ6, ΦΌΟΘΣ 6 οοειροείδ πη ἐδ Βοῦοξ οἵ ἃ κίας 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΥΙΠ. 14-31. 

ΟΥΠΟΙΕ δυὸ ἰδίου ὅοπ εἶπ. Ηδ δὰ οοπηπ ἱρὰ 
ἸΓΘΆΒΟΏ, δηἀ δ ἢδ5 Ὀδοη ἴΌΓΒΔΚοη. Ηρ 8668 ΠΟῪ 
ψῆδι δοτὶ οὐ ἰογίπηο ἴδ ῥγίοδι δηὰ ἰὰοϊδίῖγγ ὑγουρης, 
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ἱποϊοϑοὰ ἘΥ τβοϑο οἵ Φαάαῃ, ἀτὸ πονδγιδιεῖοθθ ἀυ]γ 
Θπυπηεγαίοα (1 ΟἜτοη. ἵν. 34 ). Βγ ΔΡΡΓΟΡΓΙ- 
δίίηρ ἴ0 Ηἰπιρο ] Γ τπαἴ τ Πἰο ἢ ἀϊὰ ποῖ Ὀαϊυης ἴο Ὦϊπι, 

δἷπι. Τμαὶ ὙΒ]οῖ Μίοδῃ Πδὰ δεῖ ἂρ ἴο Ἰορὰ οἵογβ ἰ Ὠδη ἰοδί ουθη τπδὶ γῃϊο ἢ μ6 δά, [τ ἰβ οῃ βῃοὴ 
ΔΕΙΓΑΥ, ὑξκοδῖθ (6 Οσοδδίου ἴῃ ΘΟΠδΟαΏΘΠΟ6 Οὗ 
Ὑἰἰοἢ ἢ νδβ τοδυϑὰ. Ηο εδιτίοα ϑΟΥΤΟῪ ὕὑδοῖκ 
τ Ηἷπὶ ἱπίο 8 Βοῦδ6; ὨἰΦ τοῖσι Ἠ88 ἀ6δο]δῖο, 
-- υἱεπουῦϊ ρο]ὰ, Ὀπὶ πνὶτὰ ἐμο ᾿πάρστηθρηις οἵ ἢἷΦ οοη- 
Βοίς ποθ. ἢθ νδϑ Ἰοὰ ἘΒΟΓΘΌΥ [0 τεροηΐίδηςθ, Μ6 
ἸΔΆΥ ὃὉ0 δΌζο πδὶ πο δοοῦ σπηὰ πο Εἴογηαὶ αοὰ 
δραῖπ, ὙὯῸ Ῥδγάοῃδ δίῃ 615, ὀυθῇ ᾿πουσὶι [ΠΟΥ παν 
β] επ θαυ δῃ ἃ ΘΟΥΘΏΓΥ {{Π|66. 
γεν. 21--29. Αὐτὰ ΓΔΟΥ οὐἱϑᾶ {8:8 Ὥδιὴθ οὗ ἔπ: 

αἰὲγ δ. Α2 ἴ86 Μοοδϑηΐδπηδ οἰὔδηροὰ ἴ[Π6 πϑῖὴθ 
οὔ [8 οἰΥ Ζαηκὶο ἰηΐο Μεδββοθηο, δοὸ ἴϊ6 Φοκιδηάθα, 
ὙΠῸ τιϊνταῖεα οι Ὑοηδη ἱπῖο Οσπῖσαὶ Αταρίδ, 
ξϑνε ΤΠΕΙ͂Γ (ΥἼ06 πδῖὴθ ἴο ἴΠ0 ροββοδδίοιιϑδ {Π|6 7 Ὁ0"- 
απεχοᾶ, δα 18 ὑγονϑὰ Ὁγ 186 Κιηράοῃῃ οἵ ἴμ6 Οἢιδ8- 
δϑηϊάθα ΟἹ ἴπ6 Ὀοτάεγε οὔ ϑγγια (εἶ. Εἰείογ, χίϊ. 
86). [0 α8 Ὀδοη [6 ζΘΏΘΓΩΙ δὰ ΘΟΠΒΙΔΏΙΥ τὸ- 
ςαντίην ὕϑᾶσο οὗ 4}} τηΐσταιίης παῦομβ. ΤΈῈΘ 
δίΓΒΠρΘ ΟΟΥΏΙΎ νγῶϑ δ 6] 16 τὶ ΠΟΙΔΘΙ ἑκα 
ὨΆΠΙΕΒ. [0 νδ8 ἴΠ6 ορίπίου οἵ δπείοης (πη ἴκοσα, 
δὶ, 28 ϑϑηῆθοδ Ἡτοῖθ ἰοὸ ἰδ πιοῖδογ, ἔπ ς θοαὶ ο0ῃ- 
βοϊδιίοῃ 'ἰῃ ἐχὶϊθ δηὰ δαὶ ρτϑ θη Ὑγ88 ἴ0 ἰδ Κὸ δίοησ 
ὙΠδὶ οὔθ πδὰ Ὀθθὴ δοουβιοιηθὰ [0 (παΐμγα οὐην- 
τπιυϊ8), ἃ8. Αἰδ0 Ο6᾽5 Ῥοουϊαν σἱδ ( 'α υἱγέι). 
ΤΠο 1)αη65 ἀϊά (8. ΤΟΥ Βοϊὰ ἐβοῖν ρτοαπά ἰῃ 
πὸ πον [.8π, ττιβοδα ἔδιηθ δὰ ὙΠ0]1Υ δε ρϑοὰ τπδὶ 
οὗ τἴ0 οἱὰ δΒοπιθ, μβαὰ ποῖ ϑαπιϑοὴ δι ὈθΘα ΘΠ ΕΥ 
δθϑῃ ἴῃ Ζοσδῃ. Βυΐῖ τ{Ἐπουρὰ [86 ποὺν Πδη ΠΟΥΟΥ 
ον ϑἀονοὰ (Π6 οἷα, [6 Ὡδιὼθ οογίαὶ ΠΥ τοοῖς 
ἔγτα τοοῖ πῃ ἴῃ6 Νογῖ, δηὰ ἱπ [Π6 ΘχΡτοδδίου “ ΠἸῸΠῚ 
δ Ὁ Βοοι-9 6 α,᾽᾽ ἱπαϊοαιοά εἶθ πουιδοτ οΧ- 
ἸΓΟΙΆΪΥ ΟΥ̓ τΠ6 δοία] ροβϑοβδίοῃ δ οὗ [ῃ6 ἴνγοϊνο 
τῆῦ68, ΔΙΒουρἢ [86 Μοβαῖς Ὀουηάεατγίοβ, δη ἃ βοπιο- 
ἄπηοδ (88 υη06 Ὁ [λαν ὰ) οὐ ὑΘΙΡΟΓΔΙΎ ΟΟΟΌΡΔ- 
ὕοῃ, ἐχτεηἀοὰ θεγοηπὰ 1Β15 ροϊηϊ. 
ΝονογΒμ6}6 58, ὙὙΠΘΏΘΥΟΣ (δ ΠΙΒΙΟΤΥ ΟΥὨ [ΔΓ 6] 788 

ΤΙΣ ΏΕΥ Δρρυοὶιοη δά, ἴῃ 115 ῬΓΟΡΘΡΙΥ δρὶ γα 4] σἤλγ- 
δείεῦ, [86 πδυγρδίοη οὗἉ 1.μβ16 ἢ τνᾶ5 ΠοΥοΡ Δρργονοὰ 
οΥ 7υκῆοά. Ιξζ γγὰϑ δῇ ΔΥΌ ΓΆΓΥ Ὀγολκῖηρ ἢ ὈΡΟῺ 
ἴδε χίνεμ οὔάοσ, πὰ ἀροὴ [6 οἰαἰπι8 οὗ δηοίμοῦ 
1πΠὺ6 ; ἴῸΓ τἢ6 πο 1) 6 δβοι]οὰ ἰἰ86] ἰπ αἰδίτοῖξ 
ψὨοἢ ἰοττηθᾶ ρϑτγὶ οὗ (86 οτρῖπα] ἰουτ  ΟΥΐο8 οὗ [Π6 
Νονγίμογη εἰγὶ δ, ἸσΌ]ΑΥΙν οἵ ΝΑΡὮΑΙ; (πνΒο, ἱἰ 
ι8 ἵττιο, ἢ8( 4180 ἐπϊϊοαἀ ἴο ἀσῖνο ουἱ ἴ6 ἱπηΔὈ ΔΗ 18 
οὗ Βεοι -δηδίῃ, ἱ. 6., ῬΆΏΘΑΒ, οἷ. οἰ. ἱ. 838). ΤΟ 
ΠΟῪ Ῥοβδβοβϑίοη νν88 δεβοοϊαιδὰ ἢ ἼῸ ΟἿΟΣ πλθιὰ- 
ΟΥΘ8 ἱπδη δυςῖ 88 οοπῆϊὶοϊοα πὴ} [ΠῸ {{π|6 ΒΕΓΎΪΟΘ 
οἵ Οοά: ἰτνν88 ἀοάϊςδῖοὰ τὶ ἢ [86 ἰ4ο] ΔΙΤΟΙΙΒ ᾿πηδρθ 
οἵ Μίοδῃ, δηᾶ ἰὸ νγδϑ ἀδδίτογοα σὲ τῃ6 (δὶ οἵ 
Φετοθοδιὴ. ὉΠ πβυγρδιοη, 1 δῃουϊὰ Ὀ6 οδο- 
ἔα}}]ν οὐδογνϑὰ, ργοοθοάθα πος ἕγομῃ ἰηαίν! ἀι14}5, νας 
ἤἴτοπι ἴ06 σοιητθο Ὑ]} οὗ [0 ὙΠῸ]6 ἰτῖρθ. Τδ6 
αἀἰνϊμβίοπ οὗ Μδπδβδοὴ υγδ8 σοη θη ρ] αἰ θα ἴῃ {Π6 Ρ]ΔῺ 
οὗ τ|0 Ἰατυρίνοῦ ; Ὀπὶ τΠπ|ὸ β6] -αἰντδίοη οὗἨ Πδη ν᾽ 88 

. ἃ 5ἴη διζαϊπδὲ [86 οὐὔζδηϊς οοπδ ξατοη οὗ [6 ἡδοη. 
Ηρῃςο, ἤδη ἴῃ6 οπιμρτδηῖθ, το θρ6 8 κ οὗὨ τποι- 
ΔΕΙΥΟΒ 88 ἃ “δ᾽ δΔηα “{Ἀ1}}}γ" 1η [5786] (νοῦ. 
19), δυςοροὰ ἱπ σταηρ ἴΠ6 {τῖῦ6 πδπιθ, Π δῃ,2 οη 
186 οοπασπογεα τουτί οτν, ἈΠ ουρ ἢ [Π6 ΔΙΖΟΓ ρδτὶ 
οὗἩ 186 {δ τομηδίηθα ὈΘὨΣπά, 1Πη6 ΓΟΒα]ς 165, ἴΠδϊ, 
ΔΕΘΥ [πὸ σΑγοοῦ οὗ ϑδϊηβοη, [06 Ὡδη6 ὈΘΟΒΙΘ 
ὙΠΟ] ἰοβὲ οπι [18 οΪὰ οῆθ. Εὔνϑη ἴῃ ϑα;ηβοη 
ἄδν, Πδηΐῖοδ, 88 βοΐ, ΔΓῸ ὯῸ ἸΟΏΡΟΓ Βροκθῃ 
οἵ. Το ἰπῦο Φυαάδῃ Δἰγεδὰγν διίγαοῖθ ουογυ της, 
ἴο ἰδεῖ. ὙΤῊΘ ὙΟΓΥ ΤΟΙΘΙΌΥΔΠοα οὗ [6 ἔδιμ  ΐθ8 
οἵ Ἰ)δῃ ρου βιοϑα, [ῸΥ ὙΠ ἢ τϑαϑοὴ νγὸ πᾶ 0 [1818 
οἵ το ἰπ 6 Βοοκε οὗ (ΟἸγοηίοϊοβ, 116 106 
[Ἀπι θα οὗ δπιθοη, 080 Ῥοδδοδδίοῃβ ὝΟΓῸ 8180 

1. ΟΥ. Διβοῦ τῇ! 14, δοά Ταϊσουά, δοόῥαὲ, 67 ὁ. 

Βρ᾽ 84] στουπὰβ 85 1Π666, (Πδὶ διποης [86 τυγοῖνο 
ἐτθοθ οὗ 186 Α ΤῊΣ κα: Υἱἱ.), δὴ ἤπάβ πο 
Ρίωοο. ΕῸΓ οὗ (ἰδ {Ὁ ὉΠ0 ἀο νὸ βηὰ 506 δ 
ΠΟῦΟΘ 88 1Π6 [Ὁ] πίη : 

γοι. 30, 81. Απὰ 86 δοζδ οὔ Ὁδσι δοὲ ρ ἴδ 9 
ΒΥΔΥΘῺ ἰγοδδὸ ΤὉΣ ὑμποιηθοῖγοο; δηἃ ουδίμδο, 
86 δοῈ οὗ Θοσαδοσχω, ἔμ6 δοι οὗ Μίοδϑα, Βο διι ἃ 
ἷα θοῦ, ΤΌΣΟ τσίοοίδ ἰο ἴδ ἐσὶρο. Ἐΐγοῃ 88 ἰδίθ 
85 1.6 16δὲ ΟΕὨΓΌΓΥ, ΘΧΡΟΒέϊΟΙδ (68 1,116 π|8 4], Οὐπ.- 
πιοηίαὶ. ΟΥἰίοα, Ὁ. 192) ἢανο ἀοίοπἀοά [π6 τόδάϊης 

Μδηδβθθῖ, ἀοδρίθο 15 σαδροπάοα 3, δηὰ Τουπὰ δρ- 
ῬΓΟΥ͂ΔΙ ἴῃ 80 ἀοίΐῃρ (εἴ. Εγτποδῖι, Τ᾽ λεοί. Βιδιϊοίλοῖ, 
1771, Ὁ. 112). μοῦνος ἐδ ΔΌ]6 ἴο ἔοσπι ἃ ὀοῇοθρ- 
ὕοῃ οὗ 6 ἐχοζοῖοδὶ δογαρυ]οῦδηοδδ οὗ τδθ ὅοπ- 

δι ἘΓΒΏΒΟΓΙ ὈΘΓΒ, Ὑ01}]} το δα γΥ ρεγοοῖνο ἴπαὶ ἢ ΤΣ 
μδὰ ποῖ βίοοά ἰὼ ἴ6 Μ58., (πδὲ τοδαϊηρ οου]Ἱὰ 
ὭΘΥΘΓ πᾶνο Ὀθθὴ ἰηϊτοἀπορά. ΤΊ Τ᾽ ΑἸ πυπαϊς ἰδδοὶ- 
οΥ8 δασηἷὶ {π|6 (αδα ῥαίλγα, 109 4), ἀπὰ δβογῖθα 
80 οἰγουτηβίδηοο ἴπδὶ Μοθοθ οου]Ἱὰ δνὸ δυο ἃ 
ἀοδοοπάδηϊ, [0 ἰιΐδ τὶ (οἴ. «Ζαίκιά, ἡ. 72). Νον, 
ΔΙΕΠοῦΡὮ 1ς 6 Ἰουςπίης ἴο οὔδοσνο [Π6 τουοσοηιίαὶ 

ΙΘῚΥ ψὨςἢ οου]Ἱὰ ποῖ ἴο δύο ἴΠ9 πϑδι)9 οὔ 
οοῃηθοίοα νεῖ {Πδ1 οὗὁἨ δὴ ἰάἀοϊαδίτγοιιβ ῥγίδεϊς, 

δηὰ νοι, ἐπογοίογο, τὶ πουῦὶ δ᾽ οσίπρ το ἨΘΌΓΟΝ 
ἰοχὶ ἰθ6 1, Δ8 ΟΔΥΥ 85 [86 {π6 οὔ ἴπο Τ αἰσηυἀϊΐοδὶ 

[οϑο οΓΒ, τοϑὰ 186 δαβροπάοὰ 3 ἴῃ ΓΙῸ, 6 ῥτο- 
οοθϊηρ δίδῃὰβ ὩΘυθσ Βοΐθδ8 ἴῃ βιγ Κκίπρ οοηίγαδὲ 
ὙΠῚ τῃ)6 Δαπι ΓΔ Ὁ]6 γαη Κποδα οὐ ΒΙΌ] 54] υτίτοτα, 
ὙΠῸ Ὑϊ ποῦ τόσα γι τὸ τθῃ βίδι6 ἴδοι 82 [ΠΟΥ͂ δ, 
δΔηὰ ἀΐγοες 16 οοηῆάοπορ οὗἁἩ [86 ΓἈἰ{Π|π] ῬΘΟρ]ο, 
ΔΎΓΔΥ ΠΠΌΤΩ πιογίδ]8, τὼ ἐπα ᾿ἰνίηρ Οοἀ δ]οῃθ. ἔμ 
Ῥγίοεξ που]Ἱὰ ποὶ ἴᾶνθ ὕθθὴ πδιηθὰ δἱ 8]}, αὶ ἔοσ 
πΠ6 τῖβῃ ἴο ροὶπὶ οἂξ τὴ οοηῃΐγαϑδί Ὀσίγθθη ἢἷδ 
ἀοβοθηῖ ἔτοπι {πῸ ᾿ασίνοῦ Ἡἢο, ἰῃ ἴΠ6 ληιθ Οὗ 
αοά, οοπάεπιποα 411} ἸΔΟ]ΔΙΓΥ 88 πηοσίδὶ δίῃ, δὰ 
.ἷ8 οἶϊοΐα! ροβί του 8Δ8 ὑγίοδι αἱ 1π6 δῆγηο οἵ δῇ 
δρο. Τὸ [δἷ8 οοπίγαϑὺ Δ] 0Π6, Φοῃδίμδη οὐοϑ ἰΐ 
[παι ἰδ ΠΑ 88 οὶ ἰοτχζοιΐθῃ. ὅ'3δά, πὑπάοιὉϊ- 
οαϊγ, Ὀεγοπα πηοδὶ β᾽ ΠΑΡ σΆ568, 18 118 ἰῃδίδῃοθ 
οὗἁἨ ἀορδηογαου. Βῖ δογίριυγο, τ ΒΘ ἢ ἀοαβ ποῖ οο- 
0684] ἴΠ6 Ὠππιδη ΘΠ 688 οὗ ἐνθῃ Μοδβοβ Πἰτηβο , 
ΒατΩ 65 ὨΘΥΘν ἢ 411 Ὑϑη Ὑ Ὀαδοὰ οἡ δηροδίογδ 
διὰ ἀοδοθηῖ. [Ὁ δυδὶϊβ ποῖ πρ ἴο ὃὉ6 ἃ ἀσβοθηάδης 
οὗ Μοϑοβ, ᾿ 1θοτο Ὅ6 ὯΟ ΒΡΙΡΟΒΕΙ ψότῆ ; 5η Τὰ 
ἱποῦπι 6 ἴηθ8 δηὰ ἰορδὶ μυτγὶς 
ἘΠ βλέ πρὸ αἷτνο βὐΆρδιορρ ψιὸ ΤΣ μῷ ἀττεαηληνν 
Β81}4}} ποῖ Ὀθοοτηθ δροβδίαιθβ. ΤΠ (δῖα οὗ Μοβϑϑδ, 'ἰπ 
118. τα8 Ἧ88 ΘΑΠΔΙΪΥ ἴπδῖ οὐὁἨ Αὐτϑθδιη δηὰ 
ὕδοοθ, πο τ βοῖὰ 1 δὴ Ῥῶ8 ἀθδοοῃθὰ, ΜδϑῃΥ 
δάν Τα] θὰ τηοπηϑοῖνοβ Ομ] άγοη οὐ ΟἾγίϑι, 8ὸ 
δορά 45 Μίοδῃ ἀϊά. [Ιὲ δ, ἢ0 ἀουδῖ, τοιαγκδῦϊα, 
ἴδι τ] Μίςδ᾽ Β' ὑγίοδι γ88 ἃ ἀσβοοηάδηὶ οἵ 
Μόοβοβ, ἴθ ἰ)86} 7 88 δὴ ἘΣ, γαϊτηἱΐθ, ΘΟἢ80- 
αυσῃν οἵ ἴπὰ 8816 {πῸὉΘ τ] Φοδῦυα. Τὴθ 
ῥτγίοδι 16 οδ)]οὰ Φοῃδίμδῃ, ἴΠ6 βοὴ οὗἨ Οϑύβδοια, τῃ0 
800 οὗ Μοϑθ68, ποῖ 88 ἰΓ ἢο ογο 86 ἰτηπηοαϊΐδίο ϑοῃ 
οὔ αογβδοπι, Ὀὰϊ 86 δοΐὶπρ ἀοβοοηἀοὰ ἔτοπιὶ Μοδθὺ 
τῆγουρὴ Οογβῆοση. Τῃ6 δἰχηίἤσδηρο οὗ {Π6 διδῖθ- 
τηθηΐ ᾿ἴ68 πῃ 106 σοπίγαδὲ Ὀοῖνθαπ ἀοϑοεηάδηϊ δηὰ 
δηοοδίου. [ἐ ἰ8 (δὲδ 4150 {πὶ 18 τηδθ ῥγοπηθες 
ΕΥ̓͂ 1πῸὸ Τ Δ] πηι ἰδῖδ, γΠ0η 'π σοπηθοῖΐοη πε 16 
οὔϑηρο οἵ Μοδοϑ ἰηΐο Μαπδββθῖ, [ΠΟΥ δϑδοτίδίο 1} 
Ἰαϊίουῦ ἤδη ὙΠῚ 1π6 ἰάοἰδίγουβ Κἰηρ οὗἩ Φυάδῃ. 
ϑίῃοο Μδπδβδοι, [Π6 ὈΣΌΡΘΏΪΟΥ οὗἁ [Π6 ἐγ οὗἉὨ 186 

4 Απὰ (δεῖ ποὲ πιὰ ἰδο ὑγοῆχ “ἿΝον ᾽) πὶ πίοι, ἴος 
ἰπδίδηοο, Οδσίθακο Νουα ὑοοὶς ἐδὸ βδ͵ιὺφ οὗ ἔδγο ξοοῖδες οἵ. 
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ΒΑΙΩΘ ΠΆΠΊΘ, ὙὯ48 ποῖ ἃ [οΥἱῖθ, ΠΟΥ οου]ὰ ποῖ {πη Κ 
οὗ Ὠΐπι, 88 υυῖ ον τηἷ8 νὰ ταΐϊ ἣν τὰ ἐλνσθος 

ὕπῃι! ὁ ἂδγ οὗὨ 86 οχὶο οὗ σεῖς (Ἰδ)ὰὰ). 

ΤΙο ποτὰ ΤΉΝΕ ἰελχε Ὁ μδνὸ δοχαϊγεὰ 
ΟΧΊΓΔΟΓΟΪΏΔΓΥ ἱπιροτίαποθρ [Ὁ [86 ογἰείδπι οὗ (Π6 
Βοοκ οἵ δυάχεδ. Ηδα 86 μαδιδρο Ὀθοὴ ἰουπὰ 
1688 μθου)αγὶν δαδριθὰ ἴὸ ῥύονθ πο δῖε σοχηροεῖ- 
τίοη οἵ οὖν Βοοῖ, ὑγίπρίης ἰδ ἀονη ἴο ἃ {ἰπ|6 δου ὶ 
[ἢ οχὶϊα ππάου ὅδ᾽ πιδπόβοῦ, ἴΠ6 δεϊθη οη οἵ ογὶ τσ δ 
ποῦ] ἀουθιιοδ8 ἤδυθ Ὀθοπ Ἀγγοβίοα ὑγ [6 δίῃ ρ- 

Ἰατῖεν οἵ τι ὀχρτοβείου Ὑ ΕΣ ΓΟ 3 ὙΡ, “ ἀπο 
(86 σαρενιν οὗ 186 Ἰδηὰ." ΕΌτΓ, ῥγορεγὶ)ν βρϑακ- 
ἴῃηρ, ἴΠ0Γ0 Ὑγ88 ΠῸ δΌΟ ἢ ΤΠΐῃρ᾽ 85 ἃ “σΔΡΕνΙΥ οἵ 186 
Ἰδπιὶ. Α σΔρε νυ οἵἉ Ζεγιδαίεπὶ (Ψεγ. ἱ, 8), οἵ 
ΔΦυάδῃ (“Ζετ. χὶ. 1), οὗ ϑαιβδιῖδ (εἰ. 2 ρβ. χυὶἹ. 28, 

ἹΓΘὉ), οὔ Φεοίϊδοπίη (3 ϑβ. χχυ. 37), οὔ Ου3ἢ 
(168. χχ. 4), 18 ἰπάθοὰ δβδρόκδϑη οὗ, ἴογ {Ἰο86 δἃγὲ ᾿ιἰ9- 
Ὠυγίσαὶ πδπιϑδ, σγοργοϑοηϊδενο οὗ Ὠἰδίογιςλ] ὨΘΏ ΟΠ 8 
ἰδὲ τ γο οσαγτίοά ᾿πἴοὺ 6χὶ] 6. Βυὲῖ ἐγείδ, ἰαηιὶ, ἰ6 ποῖ 
8η Πἰδβίοσίςα], Ὀὰΐ ΟὨΥ ἃ Παῖαγαὶ παπθ. Α ““ςδρ- 
εἰνίγ οὐ Οδπῆδδη" που]ὰ ὃδ6 ἰηι6} ΠἰῖὉ]6, Βαϊ ποῖ ἃ 
“ ΟΡΟνΠΥ οἵ τΠ6 Ἰδπα." Μοτθονοσ, ἔπθγὸ Ὑγογα ΠῸ 
ΟἾΠΟΥ ““σαριὶν. 68" τῆ δη ἴπο86 οὗὨ [βγδεὶ δηὰ 68}. 
ΝΟΥ͂, βἰπος οἱ 86 ἔοτγιμογ οου]Ἱὰ ὃς ἰηϊεπάορα, δπὰ 
βῖίῃοο ἃ ἀοῆηϊτίοη οὗὨ εἰπι6 18 Ὁ ὃ χίνοπ, πὸ βου ]ὰ 
χροὶ ἢ ἢπα ἰδ ἀοῆη ΕἸ Υ οοῃηοοιϊοα οἰ ΠΟΥ 10ἢ 

Βαπιασία ον [δγαεὶ (οἴ, 3 Καϑ. χνΐ!. 33, τυ 21; 
εἴ. 3 γε. χυ. 39; χυϊῇ. 11). Νοῦ ἀοθβ [86 νογὺ 

τρ, ΓΙΌΣ, ἴο ἱδκο ἱπῖο Ἔχὶϊο οὐ οδρενυϊγ, οὐ ἰτ8 

οορτιδίδ ποιῃθ, σΥῈΓ οοςαγ ἰῃ οοπποοίου τῖϊι Τ᾽ ΠΝ 
(Ἰαπὰ}) δἴομα, υυ1]6 ἱπ 2 δ. χχὶν. 1ὅ νὸ ἤπὰ [Π6 

δπεγοὶυ ἱπθθ! Πρί 16 οχρτγεδβίοι : ΝῊ ΣΝ ὉᾺ 

ΥΨΠΝΣΙ, “Βὸ σαττίοα δυγα (6 ποῦ ]ε5 οὗ [Π6 Ἰαπά." 
ΤΟ [ἰπρυΐϊδεῖς ἱπιρτγοθδὈ  γ οὗὨ 106 δδδιυροι 

(δὲ τη6 δγταῖου ττοῖο ὉΠ, 186 Ἰαπά, ἰς τείη- 
ἰοτοϑὰ ὮὉΥ δυδῇ δίσοη οσ ᾿ἰἰ βοῦς 8] ςοπ δἰ ἀγα ΙΟΉ8. 
ΙΖ τὸ ἢτει ρΐδοθ, ἴοσο σοῦ δγίϑα δὴ ἱγτγοῖηον- 
ΑὈΪΟ οοπιτοαϊςτίοη Ὀσίνγθοη υοτβ. 30 δηά 81, 1 δο- 
εοτάϊηρ ἴ΄ο ἴ6 οὔθ ἴπο οὐ]τπ8 ΟΥ̓ [6 ἱπὶ δὶ 
θδῃ οοπηϊηποα ἀπεὶϊ [ἢ6 οχὶϊο οὗὁὨ [δ6γδ6], πὸ δοὸ- 
οογάϊηρ ἴο [6 οἵδοῦ ἰζ ὁπάπιγοὰ ΟἿ]Ὺ ἴο --- ΒΔΥῪ ἴῃς 
ἀοδιὴ οἵ ΕἸ. Εὖ Βογίμοδυ ΒΒ ΘηάΘΑΤΟΣ Ὁ βίον 
ταδὶ Ὧ0 βος σΟΠγδαϊοτο Δγίθοβ, σδηηοὶ διδηὰ 
ὀχδιγίηδίίοη. ΤΠ6 ἀοδοοπάδη!ϊδ οὗ Φοηδίπδῃ 8ΓῸ 
ΒΡΟΚθα οὗ, ἢοἵ 88 πανὶηρ Ὀοοη ὈΓΪοδίδ ἴῃ ΖΘΏΘΓΑΙ, 

Ὅτι τοδὶ ἀοβηΐο 7 88 μανίην βογυθὰ ἰδμῈ ὯΦ5, 
ἱπηαρο, ΟΥ̓ [Π6 ττῖδο οὗ δη. Εν 8 τοδϑοη, ἴῃ 6 

δειτἰῃρ Ρ οΥὗἨ (δ6 παρὸ ΟΣ )}}.) δπὰ τ89 δρ- 
Ροϊπιπηθηὶ ἴο ἰϊδ ῥυοδίμοοά, αγὸ ἤγϑθι βροίζαῃ οὗ, 

Ὁ [Καὶ δοὸ ἴδο οἱ οπίηξ ποῖ οὐ δὶ δυϊῥοοὶ : “Το 
Ταϊαιυὰ τρυαεῖα, Βαδα δαίλγνα, ἴ. 1090 : Απ Οἴτεανι 
ὕω: Μηιηδες Δεῖε, εἰ πον Ῥοίϊμα Μοεὶς ἢ εἰεμί δεγίρίμνη 
οἴ: Ριὲ Μοσκιϑ ἥμενωπιὶ Οεγεονι εἰ Ἐπεδεγ (1 ΟἾτοα. χχηΐ. 
14), ξεά Ῥυορίενεα σμοά ὕεεῖ, ορεγα Μεηπαδεῖς (ἰὈ0 ἰΔοϊδίγοιι 
βοὴ οἵ σποκίδι. 2 κε. χχὶ.), ἀρρεέμαῖ ἐγ δογίρίωσα “αν 
Μαπας. Οὐ (δ Καὺθα δαν Ολαππα ΟὮὈθεῖγοα: 
τνορλείαγπ (ἰ. ε., ἴῃ δαίδον οἵ ἰὁ Βοοῖκ οἵ Φυάᾳο6) εἐκμά ο 
ᾳοἰμίδ46 Οεγεοπυηι ἀρρείίαγε ζέ ένα Ἀλοϑὲὶς σμια ἵψπο- 
γεϊμπίοειπι γμεἰδεοι ἰα Δῖοει, λαδιιλεα δέήμηι σηρίηηι, βεά σοεαί 

εὐπὶ 7  ἰωπὶ Μεπαεεὶς, ἰίετα ἰανπεν Ἃ τυχεμηι εἰεταία, 

ἐπ εἰρπνι ἐανὶ αὐελδε Ὀεὶ αδεῖϑε »οεῖ6. εἰ νἐ1 Ζιΐμε ΤΙ 

Δίεοπαεεις: τεὶ τ Ὁ Μοεὶε; Μοεπαεεῖς, εἰμάίτο οἱ ἐπιίίαιίοπε 

ἡνπρίειαι4, Μοεῖξ, Ῥνγοβαρία.͵ Οἵ. Βυχίοτῆη, Τίδεν. ν. 11]. 
ἴδον ἘδΌνΪΩδ δὲῪ (26 δδιὴϑ ἰδίυς. ΒΕ. Τδησοθθαι 046}16 ἴ86 

ντίτος ΓΙ σἰεὰ 2 σαρρουδοά, α ὩΣ Ὁ ἸΝΟΓΊ, 

ἴῃ νοῦ. 80, 8116 8 μεοιτηδηθηδ μεοϑοσυδίίου δοὰ 

πιαϊπίεπδηοο ΣΥΝ 2τὸ φαὶ ΩΝ ἔπ τασ. 31. 
Τηΐθ δ δγοδν δθοη ὉΥ “6 νυ 15} ἀχροαίίοσβ, 
γγ6 16 ποῖ ἰηθυσποοά ὈΥ πιδὶ Βογίποδα 94118 ““ 
ἰάοδ8᾿ οὗ πηοάογῃ {ἰπ|66ϑ. ΗΔ. 9οδβαὶδ δβαγδ: 1}ν6 
οχὶϊο οὗἨὨ ϑαπδογὶῦ, σβπηοὶ 6 τιοδηϊ; ἴοσ πο {1π)6 
ἀυτγίης ποῖ τ Ἡουδε οὗ οὰ πῶϑ δὲ ΒΒΠΟΒ 
8 δΡΟΚΟῚ οὗ, [ἱ πηπβῖ 8190 δε οοπεϊάετγοά αὐἱτε 'πα- 
ρτοβαυο ἴδδι τ}1}8 θεραγδίβις ἸἀοἰΔίγΟῦδ νοσβμ! ἢ 
Ἰη 1)4 βου! ἤανα Ὀθοη διονσεα ἴο Ἵχίβδὶ πηπὸ- 
Ἰεβῖρά ἀυτίηρ τ6 πιο οὗ ὅϑαπιιοὶ, αν, δὰ 
δοϊοπιοῦ. 6 βίοσυ οὗ ΜΙ. δῆ 8 ἰδβῆδρε 18 ἱπίτο- 
ἀυοσεδὰ τίῖτἢ [6 πογάβ, “ἴῃ τπο86 ἄαγε [Π6 ΓΕ ἨΔ5 τι 0 
κὶπς ἰπ [δγϑὲ],᾽᾽ 'ἴπ ογάογ ἴὸ Ἔεχρίαια ἐμ6 ροββϑ 1 Υ 
οὗ δυο δὴ οσσυσγοποο. ἀΟουῦὶά {Π6 ἀυτποῦ μανθ 
τὶ ττοὰ πμ86, ἱἶ τῃθ6 ιἰϑῖοτν οὗὐἨ ἴῃ6 Κίηνβ, ΤΌΣΩ 
Φετουοαι ἴο Μδηδδβϑοῖ, δὰ αἰγοδα ῦ ὕθεη Ὀείοσα 
δὲ 1 Αηὰ νδϑ ποῖ ἰλαν! ἃ ̓πδῖ δυςἢ ἃ κίῃ 85 [πὸ 
88 Ὠοΐϊ ἰη 156 τη) οὗ Μίοδῃ ἢ Ηοδὰ ["6 Ἰϑίοσν 
οΥ̓ [6 ἢγει γοαγε οὗ ϑοίοιπου, 86 εἰχδι ομαρ- 
ἰ6Γ οἵ 186 τει Βοοῖς οὗ Είηρβ δπηοὴρ οἰδοτβ, δη 
οοπδιάοῦ ἩΒοίΒοῦ 1ς β6δπὶ Ῥοβϑ 6 10 γοοεῖνο ἴῃ 6 
οχίδίθηοθ δὲ ἴΠδὶ τἰπιὸ οὗ ἃ βοραγδῖθ ἰἀοἸ Δί ΓΟῸ δ 
ὙγΥΒἢΐρ ἰπ ᾿)8η, τ τ 8. ὈΓΘΒΟΥ ΤΆΠΙΪΥ οὗὨ ἰϊ8 ονστι. 
Απά, οεγίδίπὶν, ἐἶ βδυκἢ ἃ ψουδηΐρ Πδὰ 51} ἐχ- 
ἰδιοὰ θη Φοτοθοῦπι οαΐ Πἰπι5ε}  Ἰοοϑο ἔτοτα τ 
μοῦδο οὗ ανίά, Ἂς που]ὰ οὶ ἰᾶνὸ (Ὀππά ἴ᾽ πϑοθθ- 
ΒΑΤΎ ἴο ἰπϑιϊταῖο πῃ ᾿θδὲ ΝΟΥῪ μίαοα ἴΠ6 πον σ]15 
οὗ τ ς41, Νοῖ ὑροη πὶ, νουἹὰ 6 θατάοση οὗ 
τιιῖβ βίη ἢδνα τοβιοὰ ἰη ἰδδῖ οδ86 (εἶ. 1 με. χῖν. 16). 
Νον, ἱ πῃ Ηἷδ {ἰπι6ὸ ἴπετὸ δὰ Ὀθθὴ 8 ἴδῃ! γ οὗ 1.6- 
Υἱςα! ῥοϑῖδ πὰ Πδη, πουἹὰ μ6 πᾶν πορὰθὰ ἴο 
Ἰοοῖς ἴ0Γ οἴδοσδ, “τπὺ ΜΟΙΟ ποῖ οὗ [ὴ6 80η8 οὗ 
Ιωνὶ" (1 Καα. χὶϊ. 81). 

ΙΓ ψπδὲ μα8 ΠοτῸ ὕθθῃ ὈγΕΗ͂γ " δἰδιοά 6 ἀ]Υ 
οοῃδίἀοτγοά, ἐς Ὁ }}} ὉΘ 8610 τὸ Ὀ6 ΠΘΟΘΘΒΑΓΥ ἴ0 5 6::- 

ται ἸὙΥΤΤ, (πὸ ατκ οἵ 18ο οονεῆδηι, ὧν ὙΓΝΟΣΥ, 
10 ἰαηά. ΤῊ ἃ τὸ ἔτοιῃ [Π6 Ἰαΐζοσ οὗ δ. πρ- 
ἴαγθ ἰδ ἀειηδηἀοα ὉΥ ἴττι6 ΓΕΥΌΓΕΠΟΘ [ῸΓ 118 ϑρίγιξ. 
[τ ἰδ Ὧο ποπάδν, ἐδοσγείογο, μὲ οὐθῶ ([ῃ6 ροδίτἶνα 
οχροαίτοτβ διωοης [80 96») τηδἱ πιαϊποὰ (ἢδι 4... 

πισδὶ Β6 ἐχρίαἰποὰ δὲ ἸΥΓΕΝΤΤ, δ! πο ρ ἢ πδιαγα!γ 
[ΒΟΥ ἀο ποῖ δρεαΐζ οὗ ἀποῖδον γεαάΐπο. Τῆυδ Κίχη- 
οἰ: ἹΓΗΓΙ ΓΤ Ὁ ΜΓ. Αδατῦαπεὶ ἰακεα 
ἴς ἰῃ δ δίχα δὶ ΤΏ ΔΠΠΟΙ.Σ ἴτΐ τγῶδ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἀπὰος 
16 ἰηθθσποο οὗ βὲπα δῖ οοπβίἀοοηδ παι Ηου- 

Ὀίφα;ς οοΟπ οι ΌΓΑΙΥ τοδὰ ἸΥΟΝΓΙ, τὸ στ μοι ΒΊοοὶς 
ἐδ τρίεῖοιπα, Ῥ. 347) διὰ Εναὰ (Αἰ ετίλαππετ, Ἡ. 
258, 2ὰ 64.) ἃζγὰ ᾿ἰΚϑυσγίβθ δίγοη ΡΥ ἱποϊϊποὰ, ΓΒΟ 
ΘΟΠ)ΘοΙΌΓΟ ἰδ 80 ΟΙΘΔΓ δηὰ δδϑυ, τὶ [ἢ τοῆιβαὶ τὸ 
οπἰογ δίῃ ἰΐ ἸΏΔΥ Ὑὶὲ]}} ὈῈ τπηϑὶ ἢ [86 δαγίηρ, “ΒΘ 
ἰειον Κι !]οῖἢ. ΤῬὙᾶς εβιδιοπιοπὶ ἱπιεπαθὰ ἴὸ ὃθ 

διὰ δροδκ οἵ ΓΟ 3) το Χοιαίδα, δυὰ οἵ ΣΤ 13, 
οὔ ἴδοὸ οἴδον δορά, 8 ενί. Δοοογάίηρς ἰὸ 1818, ὁεπ Ἀολα θὰ 
͵θ ΘογΌδΙ}Υ ἐδ οτἰκίηαὶ γοδάϊης, δι υοῖς ἐδ ὁ τοδΐης δφη Ἀ72- 
Μαδάθλεα [5 ἰδϑὸ γε οἷά, ρεεϊης ἐπὶ 'ἃ πῶ τεθὰ Ὀγ ἔϊχα 
Τάγχύπι, ἰὴ Ῥοδϊου, δηὰ ἴμ)9 δοριυλκίοι, δΔἰἰδουκη ἰὰ ὦ " 
ἴον εοὐΐοοο οὗ ἰδ ̓ δίδοσ ἐδ) τεθάΐϊπρ νἱοῦ Μωνσῇ ἰὲ κῆῃὶλ! 
ἰουπάὰ, οἵ. Κοουϊο. δίδδεγί. επεν. τὰ Υ. Τ. ἃ 21. 2ετύῶιο 
δδὸ δε Μμὲὲ Ἁδοψεὶ." -- ἘΝ.) 

4 Ἐοτ τουοῦ οὗ ᾿ὲ τδὸϑ Ἰοῦρ ακἴῃοθ δἰζοῦ ὶν ὕὉτοῦυχαιῖ ἴος- 
ποιὰ (εἰ. Καὶ! ἐπ ἰοῦ). [{{16|]1. ἴδ τπιδὺ 6 ΡΙΟΡΟΥ ἴο τειθλτὰς 
ἀοαδ Ὠοὶ Ῥτοροϑο ὃ σμδεισο ἐδς τεδάΐϊης, θυ ααοίο5 Δρργονυ- 
ἰοκαὶν Ἡσορκπιί δ θοτ κ᾽ ὀχρίδυδου οὗ ἰΐ, δα ἐπάϊεδιοὰ ἰῃ ἐδ 
ἐοϊ!οπίος ποτάδ : “ὋΠΤΏΟ Ὠἰοαιοείδῃ οοηείδογα {ἰ6 πἢοϊο ἰδειᾷ 
88 οδττίϑὰ ΔΎΔΥ ἰηἴὺ ΘΔΡΕΥΙΣΥ ἴῃ ἐδ Βα οί Δ ΣΥ, πΏ ἢ, δ ὃε 
ΨοῖΟ, ζοτιοὰ [(6 Καγιοὶ δηιὰ οδδϑῆοο " (Ῥὲπί. ἰ. 191 Ἀγ)οσ ὁ 
εὐϊι.). -- [κ] 

εἸΥΕΙΤ ΠΡ ἘΦ ἸΌΝ Ἐν ὙῈ Ν ὌΞΩ, 
οἄ. 1ώρ6. ὑ. 617. ᾿ 
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Τηδθ ἷβ, ἴῃδι (0 ῥσοβιβ πῃ ὨΔη Ββοτνοῇ δὲ ἴΠ6 
8 ΠΠ6 οὗὨ τ 1ἸᾶΔ0] ἘΠῚ1] [Π6 6χῚ]6 οὗὨἨ {|ὸ ατκ. [ἐδ 
ῬΓΘΟΙΒΕΙΥ ἴπὸ Βοοῖς οἵ ϑαπιιοί, ἰὼ γος ἢ (6 σΔρ- 
ἴυχο οὗ ἴπὸ αἵῖκ 18 σοϊδιθὰ, ἐταὶ υδ66 106 πογὰ 

ιν» ΤΊΟΥΟ [ΤΟ] ΠΘΠΠΥ (ΠΔ1Π ΔῊΥ ΟΠΟΙ ἰθιογί αὶ 
᾿ς δ00Κ. ΤὉδὸ ἩΪΐΐὸ ΟΥ̓1Π6 58] αἰπ ῥτίθος οσίοβ ουΐϊ, ψ ἢ] ς 

6.6 ρῖνϑβ δίγιι τὸ ἃ ομ "ἃ, ἀπὰ ἀΐθα : ΤῚΩΦ ΓΊΡ3 
ὑχγηίρν, “δοῃ6 8 σΊΟΤΥ ἔτοιῃ 16 γδοὶ "1 (1 βδπι. ἱν. 
21) ; δῃὰ Βοηῆοθ, [6 βοὴ ΟΠ 56 ὈΟΓΟ νγ88 (8116 ἃ 
“ἸΟδαθοά: ὙΠΟΓΟ 18. ἴΠ6 ρίονγ." ὙὉὙῈΠ6 ΝΟΡῪ Β8Π|6 
νογὰ ἰδ μοῖο υϑο. Νον, [Π6 Γοπχονδὶ οὗ (6 ἀτῖ, 
Δηξ [6 ἀοδίὶ οὗὁἩ ἴδ βοηδ οὗ Ε]ΐ, ἡγοῦ τηδίῖογβ οὗ 
ΟΧΊΓΔΟΓΟΙΠΑΓΥ ἱπιρογίδῃοο, ποῖ ἴοτ {Π6 Ῥϑορίβ ΟὨΪΥ, 
νὰ Ιηογα ἘΡΟΘΕῚΥ ἴον {π6 ῥγίοδῖβ. Τδμοὶς ῥγα6 
δηἃ δ᾽ [Ὁ] 688 ΡΠ ΡΟ ΤΊΟΜΕ ἀοἰποαῖθὶ ὈῪ 
6 παιταῦνο. ΤΠΟΥ ἐπουχῆῖ, τοῦς τὸ- 
ΓΕ ἴο σοηαυοῦ ἩΠῸῺ ἴ6 δδοσοά δὐκ. Τδὸ 
ατα Ἰΐδιοη Τουομοὰ τμθπὶ Ὑχἱεἶὶ ροου Ὁ ἔοτοο. ἘῚ 

ἀἴε8 ἔγομπι ἀἰβιλδυ ; [ιὶβ 80ῃ8 δὰ δίῃ Ὁγ 100 ΘΠΘΙῺΥ ; 
[86 δύκ οὗ τῆο οονοηδηΐ, [Π6 ργοοίοιιβ [δῦνοὶ οὐὁἁ [86 
το ΒΕ ἐμάγρο, [4115 ἱπῖο {πὸ δπ 8 οὗ ἴπ6 Βοδίθθη. 
ΤῊ ΠΙΟΓΙᾺΪ ἀορΘΠΟΓΔΟΥ͂ ΟὗἨ [86 ῥΥ ΟΕ ΤΆΤ [8 
Αἰτόβάγ ἰηἀϊοοῖοα ἰπ ἴΠ6 οἰοοιίοη οὗ ϑδιηθοὶ. Ηρ, 
ἴοο, 88 8ὴ ΕἸΡἢγδὶπιῖῖο, Ὀυϊ οπὸ οὗ ὁ ἀϊβδγοης 
Βίδιρ ἤοπὶ Μίοδῆ. Νον, δονονοῦ, [Π6 ὙΠΟΪ]Θ 
ζαυτὶς οὗὁὨ ρῥυ ΒΟΥ ὑσὶ [818 ἱπῆο σιιΐη8, πὰ ὑπο γ 
[86 Ιεδάοτβῖρ οἵ ϑ'διγπδὶ, ἴῃ6 ογα οὔ τερθῃΐβῃςο 
Ὀερίηβ. [1 158 ΟἾΪΥ ὙΠ θη Δ}} 1118 ἰ8. τ Κοὴ ἰηΐο οοη- 
βἰάδγαίοη, τ[πδὲ [Π0 ῬΑΓΔΙ]6] ἴϑτὴ οὐὗὁὨἨ νογ8. 80 δηὰ 8] 
διδπᾶὰκ οὔ ἴῃ αποχροοίοα ᾿ἰσῖ. Φοηπδίδαη δηὰ ἢΐ8 
ἀοϑοοπάδηϊ(δ, δοη8 οὔ 1ονὶ δῃὰ οὗ Μοϑοϑ, οοηεἰπυθα 
ἴο οδεϊαϊο 88 ὑγιοϑίβ ἱπ Ὦδῃ, πη} τ[ὴ6 δτῖκ σϑηΐ 
ἱπῖο ἐχὶϊθ. Αδσ τΠἰ8 ἴ πλίϊομ] Ο δ] ΠΥ, 8 
Τοίοστηδῃοη δηδβιιοά, ἱποϊπάϊηρ ὈοΓὮ τπ6 Βοδά βηά 
[06 τροδοῦβ. ΓΘ ῬΓίοϑι8 ὑοῦ τουτί ἢοα, δηὰ τὸ- 
Ῥδπῖοα ; {π0ῚὉ ναϊη γί ουϑ δδρυμπηριίοη ἐπα ὙΠ6Γ- 
ἜΥΟΥ (ΠΟΥ γοτῸ ἴΠ6γῸ [86 τΟΣΒἢΐρ οἵ αοὐ τγὍδ 8180, 
ὙΓ8 ᾿ΠΟΤΟΌΖὮΪΥ ονοτίτονσι, δῃ ἀ ΠΟῪ τε χοᾶ ἔτοτη 
[πὸ τποαῖγο οὗ τποὶγ οὐ] ἀοΐηρ, ἘῸΓ 1Π18 Γοϑϑοη ἰΐ 
15 βαϊὰ οἵ Φοπδιμδη δηὰ [18 βιυοοθβδθοσβ, [πὲ “ ΓΠΟΥ͂ 

ποῖ ῥτίοϑ ΤΥ ΓΙ τ, πηι] [ἢ6 6χῖ]ο οὗ 
{6 ἀγκ.᾽ Απά 88 ἴῃ συϑὺ 80 {πῸ ἀυγαίοη οὗὨ {ποῖτ 
ΡΠ Θϑεν δου νυ" Υ ΘΟΥΤΟΒΡΟΙ 48 ὙΠ (π6 τἰπιθ ἐπὶ ἴη- 
τεγυθηθα Ἐπ} (6 [411 οὗ [Π6 ΔΥκ, 80 ἴῃ υοσ. 81, [ῃ6 

1 ΤΏΟ πτοδὶ εἰσηίΐδοδιιοο οὗ ἐδ οχίϊο οὗ ἐμ6 δῖ οὗ ἐδο 
οογθθδεῖ, τἮ88 δι}}} (Ὁ}}γῪ 51]. πῦσῃ Ρ6. ΙΧΧΥ. πῶδ ττγίτύδα, 
Θοζορδιθ γοσζϑ. 00ὺ δηὰ 6]: “ἢ τεῤοοίδα ἔμο ἱδΌΘσηβοὶο οἵὗ 
ΒΒ 108." δοιὰ “ἢ ἀοϊἐ γοτοὰ ἷο δἰσοη κί (κίον) ἰὨΐο οδρεῖγ- 
1:γ.}" ΤΌο πῆοῖο Ὀοασίηᾳ οὗ ἐδ9 Ῥϑδὶτὰ ἰοσγϊὰθ (0 δυρροαὶ- 

ἰδοϊαίτουβ Ηοπβο οὗ ΜίςἼδῃ βίδηὰβ ἴῃ σοῃ γαβὲ τ ἢ 
6 ΗοαυΒβο οὗὁὨ 86 ἔτ ἀοά ἴῃ ϑ.]οἢ. ὙΠ βαπια 
ροΐπὶ οὗἉ πι6 18 ἱπάϊςαῖθα ἴῃ Ὀοϊ᾿ νοῦθθϑ. Εν [ἢ 
186 τοπιογνδὶ οὗ 16 δὐκ, ἴΠ6 5ἰρη  βἔοβποο οὗ δ 1] ἢ 

ὝΒοΙο 1ἴΠ6 δὐῖκ νγα8, τ οσο αοὰ ἽοουἹὰ 6 
ἰπαυϊτοὰ οὐ ὙΜΉΠ 106 ἈΠ} οΥ̓ το ἀγκ, [ἢ6 γί θϑίβ 
ἴῃ δὴ οοαϑϑᾶ ; ἤθη [Π6 ἵτιιθ βαποίπδιυ ἰὼ ΒΏΙΠΟΝ 
γγ858 ὈΤΌΚΘη }, 116 δραγίοιι δ δα ποῖ ΑΕ ΟὗἨ Μίςδἢ 
Α]80Ὸ Ὺβ ἼῸ ἰΟΠΡΟΣ οδίθοιηοα. ῬὍΤΠο ᾿ἰοβϑοῦ οοη- 
γεγο 8, τπδὲ {{ [Π6 ἔστια δρί γιϊ οὗ ἀδνοτίοη ἴο Φεἶιο- 
γδὴ ἢδὰ Ὀ66η ργοδβογυρά ἴῃ “σοπηροίίοη τ ΒΒΠΟἢ 
δηά [Π6 αὐ οὗ [6 οοὐθηδῃῖΐ, βιιςἢ {ΠῚ ρΡ8 88 ὙΟΓΟ 
ἄοπο ὈΥ Μιοδι ἀπά ἰῇ ἤδη που]Ἱὰ παν Ὀθθη τηοῦ- 
ΔΙ προ ϑ810]15. ΤΠ ῥυϊοδίῃοοά τηυβὲ βυ Γ δηὰ 
τορθηῖ, Ὀεοίοτο ἰΔΟΙ ΔΓ οοὐἹὰ ὈΘ6 τοπηονοᾶ. [{ 18 
[ο, τπδὲ 116 τπ6 Ηουϑο οὗἩ Μ|ίοδἢ νγἢ8 (ΟΓΙΠΘΤΙΥ͂ 
ΒΡΟΚθη οἵ 848 ἃ δείλ Εἰολὲπι, ἃ ἴθστὴ δρρ]ίσδΌ]α τὸ 
ΟΥΘΓΥ ΠοδίΏθη ἰοπιρὶθ 88 "σοῖ!, [η6 Ηουβο δὲ ΘΠ] 0 ἢ 
ἶ8 Ὦστα οδ]]οὰ δειλ μα- Εἰολέπι, ουδο οὗ τ6 ἵἴτιθ 
δηὰ τοαὶ ἀοά ; δυὺ ἰτ ἰ8 ΠΟΥΘΓΊΒ6 688 ΨΘΓῪ εἰρη ῆ- 
οϑηὶ ὑπαὶ ἰτ 18. ποῖ ς8])]1.ὰ δείλ “ελουαὴλ. Ἰιατίη 
ΘΒΠ]ΟΝ 8 οχ βίθηοθ, [ἢ6 οἴου οὗ ἴπ6 1 ονῖ 68. ἢ 
Ὀεροῖαθ ΚΎΘΘΙΥ ἰδγηϊβηθᾶ. ΤἼ6 ἀεϑοθηάδη οἵ 
ΑΆΤΟΝ --- δ ]}Π688 [ἢ6 δ0η8 οὗὨ ΕἸ --- Πδλὰ ἀ686- 
οταίοαᾷ ἐποὶγ οὔοο; τ[Π6 ἀοδοσπάδη(β οὗ Μοϑθ68 βογυϑᾶ 
{πο 40] ἰῇ 2)4η. Βυῖ ψθθη σι [Π6 14}} οὗ [Π6 
ΔΚ ἴΠ6 {Ππ|0 οἵ Τοροπίβηοθ ἢδα οοπη6 [ὉΓ [}16 ῥΥἽθδί8 
οΟΥ̓͂ ΑΑτοἢ Β (τἰῦο, [86 δῖ) Οὗ ἔἶο ΟΠ] το οὗ Μίοβοβ 
ΑΪ80 οΆπι|6 ἴ0 8ῃ οηὰ. Ἀδροηίΐδποο ᾿οϑα8 [86 (ἢ}]- 
ἄγοη Ὀδοῖκ ἴο ἰμεῖτ ΔΊ ΠΟΓΒ. 

Τῃ 1818 ψΔΥ, [Π.6 ΠΟΟΟΒΔΙΥ οὗὨ Βηάίηρ᾽ ἴῃ ΟἿγ ἰοχὲ 
ἃ Τοίογοηοο ἴο 1Π6 ΓΕΠΊΟΥΔΙ οὗ 16 ΔΙ ἀθτῃο  βίγαῦθδ 
1150} ὈΟΓΝ ΘΧΙΘΓΠΔ}]Υ δηὰ ΠΤ Το δος 
τηδιὶ 1ἢ͵8 ὀχροβίοη 18 ποῖ οιιπὰ ἱπάϊοαϊοα ἴῃ [ἢ6 
Μάβογα, 18 ἴο ὃ6 ΘΧρ ἰπθὰ ἔοὰ ἴπ6 βάο Στὴν τὴ τὰ 
ὙΠ Β δνοτχ ἰδία νγ88 ἔπατσες Ὀπὶ ΘΒρθοΐΔ]]Υ 
ἤοιῃα ἴΠ6 ΟἸΓΟυΙβίδηοο [δὴ ἀυτίηρ ἴῃ 6Χ]]6 οὗ 
[86 ΡΕΟρ]Θ6, [86 τιϊῃἀβ οἵ [Π6 τε Ε.β πὰ γεδάθγβ οὗ 
[Π6 δποιθηῖϊ ΧΩ ΒΟΣΙΡΙΒ 6ΓΘ ὨΔΙΌΓΑΙΪΥ [Ὁ}] οὔ [μας 
βαἃ ουὐβηῖ, ψ Δ ΐ]Ὲ 186 ὨἰβίοτοΑ] ἕβεϊ οὗὨ 16 6χὶ]ο οὗ 
16 τί οὗ τὴ6 οονρηδηῖ Ὀο]οηροά ἴο {1160 ΠΟΔΙῪ ραβδί. 
Ιπ οχίϊο, [βγαθὶ στεδὰ δηὰ ἰουπα τἢἷ58 ἔδῖο οὔ ΘΥΘΓῪ 

. Τὸ τἈΆ|οἷγ τἘΠπουρ 8, “ τΠ6 ἰδηὰ,᾽" ὙὨϊο ἢ 186 
ΕΥ̓ 5 ΟΥ̓́ΕΡ ῬΓΟΘδοηῖ. Τη6 ὑδηϑηθα σὰ 
“ΒοπΊ6,᾽" ἰῃ ΟΥΘΤῪ ΓΒΙην,. 

οα οὗ ἃ δοηοίΐυδσυ πὰ ΒΗ ΟΠ τὲ} ἐδλο Αδδγχίϑη γοχϊοᾶ 
(θοιϊϊίσδοι, οὐ Ρὲ. ἰχχυδ. 00 Π.. 

ἃ Ὑμὶθ ἰδ δἷϑὸ οἰδαυῖγ ὑεογοᾶ ὉΥ οἷ. χσχ. 31: ““ Απὰ [ἢΦ 
80! οἵ [δτϑοὶ ἰπαυϊτοᾶ οὗἨ ΦοιοΥδὰ : .0γ ἐλε αγὶς οΥ ἐλε οοὐυά- 
παπὲ 07 Οοα τοας ἰλένε ἐπ τλοϑεὲ ἀαψε.᾽} 
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ΒΕΟΟΝῺ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΣ ΒΊΤΟΒΥ ΟΥ ΤῊΝ ΙΧΡΑΜΟΥΒ ΕΚ ΡΕΕΡΕΤΒΑΤΕΌ ΑἹ ΘΙΒΕΛΗ͂, ΑΥΌ 1186. ΤΕΒΒΙΒΙΒ ΟΟΝΒΕΒΟΙΒΉΟΚΒ: 

ΑΝΟΤΗΒΒΕ ΙΣΔΟΒΤΒΑΤΙΟΝ ΟΥ ΤῊΒ ΕΥῚ1Β ὙΠΑῚ ἈΚΑΌΙΤ ἩΜΕΝ "“ΕΥ̓́ΚΜΒΥ ΜΔῈῊ ῬἈὈΟΚΧδ 

ΨΗΛΔΈ 1ἴ86 ΘΟῸΡ ΙΝ ΜΙδ ΟὟΝ ΞΥΧΒ.᾽ 

Α Δ ευΐίε, ϑλοοῦ οοποιδίπο λας ἰ6} λίην, σούς ἰο ὧἀδν {αίλον᾽ε λοιεο, απὰ μογεμαῦδε λὲν 
ο τοίιγη. Οἡ ἰλοὶγ 7οιγπον λοηιο, λὲν ἐπέον Οἰδοαΐ ἰο ραεε (δὲ πίσλὲ ἐλοτγε, 

δμέ αγὸ Ἰπλοεριίαδίῳ ἰ6) ἐπ ἐδό πιαγξοί- ρίασο, μπεῖΐ απ Ερλναϊηεἶίο τοεῖ- 
ἀοπέ ὁ ἐλε οἶέψ ἐαξεες ἐδσηι λοπιδ. 

ΟἸΑΡΊΕπ ΧΙ͂Χ, 1-3]. 

1. Αμάὰ  ἴο δπι6 ἴο ρ888 ἰπ ἴποδο ἄδγβ, τθοπ ἐλόγο τσαξ πὸ ἰκῖηρ ἰῃ [6γϑοὶ], (πδὲ {Π6 ΓΘ 
Ὑγ788 8 οογίδίη [,ουἱῦθ δο᾽ουγηΐηρ, ΟἹ (86 546 [1π ἰδ6 Πἰπάθσ ραΓγί8] οὗ ταοουηΐ ΕρΡὨγαΐπη, 

2 ψ}ο ἰοοῖκ (ο ᾿ἷπῃ 8 οοπουδίῃθο ουἱ οὗ Βο6.}-] που. ἢ. Απὰ ἢ8 Θοπουῦ πο ρῥ]αγοὰ 
186 τθογθ δραϊμδὶ πἰτη,} δῃὰ θη ΔΔΥ ἔγοτα Ὠἷπὶ ἀπο ΠΕΡ ἔλι μοτ᾿ 5 ἤουδο ἴὸ Βειἢ- 
Ιδθπι ᾿υάδῃ, δῃηὰ νῶβ ἰβογθ [ϑοπὶθ ἔϊπι|6 (Π8116]γ).,} ἴοὙ τ 80]6 [ουϊξ : Μ80]6] 

8 πιοῃίδβ. Απά ΟΣ Βυδβυδπα ἅΓοδο, δῃὰ τϑηΐ δὴ ΠΣ, ἰο βρθδὰκ (γἼΘΒΑΙΥ πἀπίο ΠΟΥ, 
απά ἰο Ὀτὶπρ μοῦ ἀραΐῃ,ἦ βαυΐϊηρ ἷ8 βογνδηὶ τι} Ὠἷτπι, ἀπὰ ἃ ΘΟΌΡ]6 οὗἁὨ 88868 : διὰ 
βῆ Ὀγουσῶὶ πἷπὰ ἰηΐο δοὺ ἐλ ΠΟ ΓΒ ὨΟΌΒΘ: δὰ θη (δ6 ἔδίῃοῦ οὗἩ (π6 ἀδπιδοὶ βαν 

4 Ὠλτω, 6 γο)οϊοϑα ἴο τηϑϑὲ ῃἰπι.Ό Αμα δΐδ ἔδίμϑγ-ϊ π-ανν, (η6 ἀΔγ561᾽ 8 ἴδίΠοῦ, τοίαϊποὰ 
Ηἶπι ; δῃὰ δθ δρϑοᾶθ πίϊ Ἀἶτὰ ἴἄγοθ ἀδγ8 : 80 (86 γ ἀϊὰ δαὶ δῃηὰ ἀτγίπκ, διὰ Ἰοάσοϑὰ 
186γ6. Αμπα ἰδ οδῖπὸ [0 ρ888 οὐ {δ ἔουγὶ ἀΔΥ, πϑη [{Π|40} ὑΠΘῪ ΔΓΟΘΘ ΘΑΓΙΙΥ ἰπ [86 
πηοτηΐηρ, (δὶ [8π4] ΠΘ ΤΟΒΘ ἅρ ἰο ἀθρατζὶ : δῃὰ {16 ἀ8π186}᾽ 8 ἔ 6. βαὶὰ Ὀπίο 8 βοῦ- 
ἰπ-ἰανν, Οοπιοτι [ϑΘυγθηρίθθῃ)] (πΐπο μϑατὶ τὶ} 8. ΤΊΟΓΒ6] οὗ Ὀγδδά, δῃὰ δῇογνγαγαὰ σὸ 

Ὁ γουγ ΑΥ. Απά [ΠΟῪ βαΐ ἀούγῃ, δηᾶ αἷὰ οδί δῃὰ ἀγὶηἰς θὰ οὗ μοί ἰοροίμοῦ : [ὉΓ 
84} [86 ἀΔπ)56}᾽8 ἔδίμον δὰ [οχαϊῖ : μ84] βαϊὰ ὑπο {16 τωϑῃ, ΒΘ οοπίθῃηϊ, 1 ῬΓΑΥ 

7 (66, δῃὰ [ΔΓΓῪ 4}} [ρ688 (86] πιρεϊ, ἀπά Ἰοὺ ὑπο ἢδαγῦ ὈΘ ΤΏΘΓΓΥ. Απᾶ ψ ΒΘ (ἢ6 
ἸΏΔἢ ΤῸΒ6 ὑρ ἰο ἀδραγῖί, ᾿ἷ8 ἔδιΠογ-ἰ ἢ ἰδ ὑγροὰ Ηἰἷπὶ: (μογοίογθ μθ [ἰπγπϑὰ 884] 

8 Ἰοάροά (ποτ δραΐηῆ. ἀμῃὰ ἢθ6 ἅγΟΌβ86 ΘΑΓΥ͂ 'ἰπ {Π6 πηογηΐϊηρ οὐ (Π6 ΗΔ ἀΔγ ἴο ἀδρατί: 
δηἀ [6 ἀΔπι86}᾽ 8 ἔἈΓΠΘΓΣ βαϊα, Οοταΐοτὶ [ϑιγθηρίμθη ] πἷπ6 μϑαγί, 1 ρσαῪ (866. Απὰ 
{Π6Ὺ ἰαγγίοα ὃ ἈπῈ}} δἴογμοου [πη0}} (Π6 ΔΑΥ ἀθο]η64}, δπὰ ὑπο γ αἰά δαὶ θοὶὰ οὗ 

9 ἰδοπ. Απὰ πῆθῃ ἴΠ6 τῇ τΓοβ6 ὋΡ ἰο ἀοραγί, 6, δα 18 Θοπου ἶη6, δπα 8 86Γ- 
γϑδηΐ, ἢἷ6 ΑΙΒογ-ἰπ εἰν, (Π6 ἀΔΠ)56}}5 ΤΔΊΠΟΓ, βδ] ἃ ὑπο εἶπ, ΒοῃοΙα ποῖ, ὑδ6 ΔΑΥ 
ἀγασϑίὴ ἰονγαγὰ ουδηΐηρ, 1 ΡΓΑΥ γοὰ (ΑΥΥΥ͂ 411} [ρ8535 (Π6] πὶρθί : [ἐὐὰ γαῖ 7 ὈΘΒΟ]ά, 
{π6 ἀΑΥ͂ ζτονθίι ἴο δὴ 6πα | 460]1}68], Ἰοάρο Βογθ, ἱμαὲὶ [δηὰ 161] {πὶπθ ᾿θαγί τρδΥῪ 
[οὐαϊτ : ΠΔΥ} ὈΘ ΤΩΘΓΓΥ͂ ; 8Πα ᾿Ο-ἸΔΟΓΓΟῪ | γοῦ 881} σϑὺ γοὺ ΘΆΓΙΥ ΟἹ ὙΟῺΓ ὙΔΥ͂; 

10 ἐμὲ ἴδοι πιαγοϑὶ γὸ Βοῖηθ [πᾶ που 884]} γὸ ἴο [Δγ ὑθη1}]. Βαϊ ἰλ6 πῆδῃ ψου]ὰ ποί 
ΑΥΓῪ ἰδῇ πἰχῃῖ, θὰΐ ΒΘΤΟΒΘ ὩΡ δπὰ ἀθραγίθα, δῃὰ οδῖὴθ οὐδὲὺ δραίπϑυ ὅϑθαβ, τυ Βῖ ἢ 
ἐς Φογυβαϊθι: δῃὰ ἐλεῦδ σεν πὶ Ὠἶπὶ ὑνγοὸ 48868 880 4]64, ἷθ Θοπουηθ 8180 τσαϑ 

11 τι πἷπι. Απά σθὴ ΓΠΘΥ τόν ὈΥ “6008, (ἢ6 ἀΔΥ͂ γγαβ ΓᾺΓ βρθῃηΐ ; διὰ [Π6 βϑγυδηϊ 
Βα] ἃ υηΐο ἢΐβ τηδβίθσ, ὐοίηθ, 1 ῥσγαὺ [Π66, απὰ Ἰοὺ 8 ἴπγη ἴῃ ἰηΐο {μιὲὶ8 Οἰγ οὗἉ [Π6 

12 Φεθυβιίοβ, δηὰ Ἰοᾶρο ἴῃ 10. Απὰ 8 τρδβίδσ Βα] ὑηΐο Ηἷπι, 76 Μ1}} ποῖ ἰαΓηι 88149. 
ΠΡ 4 ἰπίο ἐμ6 ΟἿ οὗὁὨ 8 βίγδηρον, μὴ ἐξ ἠοῖ οὗὨ ἐπ6 οὨΠ]Πάγθη [80}8] οὗὨ ἴ5Γβ86] ; 

18 νγὸ Ὑ1}1 ρ888 ΟΥῸῪ ἴο [88 ΤᾺΓ 48} Οἴθθδῃ. Απᾶ ἢ βαϊᾷ ὑηίο ἢἷ8 δογνδηΐ, Οοπιβ," 
[ὐπασὰ!}] δηὰ ]6ΐ 8 ΑΥ̓ΑῪ ΠΘΔΓ ἴ0 056 οὗἁἩ [8686 [{Π6 ο. ἘΠ ΠῚ ΡΚῸς [.7 ἰο Ἰοάσθ 

14 8}] [πὰ ρᾶ88 86] πὲρξμιϊὶ, [οταῖξ : ,7 ἰὰ ΟἸυθδῆ, οὐ ἴῃ Ἐδιηδῃ. ἃ {Π6Υ ῥαββθά οῃ 
δηὰ πϑηΐ {Π6ῖν ὙἈΑΥ ; δηὰ (6 βυῃ υγοπῦ ἀούγῃ ὍΡΟῚ ἱδοῖὰ τολόη ἐλόν τσότὸ ὮΥ ΟἸΡΘΔΒ, 

16 ποῖ δείοπσοίλ ἴο Βοπ͵δυιη. Απάὰ (ΠΟΥ ἰυγηθα 68146 {1 Π6γ, ἰο ρῸ ἴῃ απα ἰο Ἰοᾶρθ 
ἴῃ ΑἸ οΔἢ: δηὰ πῆθῃ Β6 σγϑηΐ ἷπ, ΒΘ βαΐ ᾿ἷπι ἀονγῃ 'ῃ ἃ βίγϑοί [μο ΟΡΘἢ 8Ρ806] οὗ 

10 {Π6 οἱ(γ : ἔογ [4η4} ἐλόγδ ισαβ ὯΟ τλ8ῃ (δαΐ ἰοοῖς (πθτα ἰπίο ἢ18 ἤοῦδβο ἰο ἰοάρίησ. Απὰ 
Ὀ6Π0]4, θα οϑῃθ 8ὴ οἷά τῇδ ἔγοτη ἢϊ8 σοῦ ουἱ οὗ ὑμ6 ἢ6]ὰ δὲ ουϑῃ, τῇ] οἢ τσαὲ 
8180 [δῃὰ [}6 τχδῃ 7788] οὗ τηουηΐ ΕΡὨγαΐτα ; δηα ἢθ βοϊουγηϑὰ ἴῃ ΟἸΘδἢ ; Ὀαΐ (80 

ζι 
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17 τοϑὴ οὗ {16 ρΪδοθ σογο Βϑη)αιηῖϊζθβ. Απά σἤθη [ουἱΐξ : ΒΘ] Π6 δα [οπϊ : Βδᾶ 
᾿οα Ἂρ ἷβ ογ68, 6 [8η4 βδῪ ἃ [[Π6}] δυσὶ ηρ δὰ ἴῃ {Ππ6 βίγϑαῦ [Ὁρϑῇ Βρ80θ 
οὗἩ {πὸ οἱΐγ : δπὰ πὸ οἷά τβδῃ βαϊὰ, ΥΥ ΙΌΠΘΣ σοθβὲ που ὃ δηὰ δ ποθ οοτμοεί ἵποὺ 

18 Αμὰ ἢ βαϊὰ υπηίο μἷπι, 7 6 αγὸ ραββίηρ ἔγοτη Βϑι-Ἰϑμοια- δ ἑονγατὰ {86 [ΒἸπ46Γ] 
8146 οὗ πιουπὶ ΕΡἨγαΐπὶ ; ἔγοτα ἴθθησ6 απὸ 1: ΔΠ4 1 ποοΐ ἰο Βοι-ἸοΠοιι- δ}, Ὀυϊ 
Ι απ ποῖο σοὶηρ ἴο ἴΠ6 Ποῦβα οὗἉὨ (πο τὰ [Φοἤῃουδ]; δ δηὰ {Π6γὸ 1β ἢῸ τηδη {παῖ 

19 γϑοαΐνθι ἢ τὴθ ἰο Ββοῦβθ. Ὑϑῖ {Π6γ0 ἰβ [τῦὸ Βαυ6] Ὀοΐδ βίσανγ δῃὰ ργουθῃᾶθγ ῸΓ ΟἿΣ 
8.5568 ; Δα ποτ 'ἰβ [τὸ ΠΔν6} ὑτεδὰ δηὰ Ὑῖῃθ 4180 [07 τιθ, δῃὰ 0} [ΠΥ Βδπατηδὶα, 
86 ἴον [Π6 γοῦῃρ ταδῃ τολτοὐ ἐξ ΜΠ (ΠΥ Βαγυδηίβ : ἐλθγθ ἐδ πὸ σϑηΐ Οὗ ΔΗΥ͂ ἰμίπρ. 

20 Απά ἰδ ο]ά πηϑῃ βαϊά, Ῥϑδοθ δε ὶθ (Π66 ; ΠΟΥΥΒΟΘΥΘΓ [ΟὨ]Υ], ἰδέ 411 (ΠΥ τδηΐβ {6 
21 ὉΡΟΠ Π16 ; ΟὨΪΥ Ἰοᾶρθ ποῖ πῃ {μ6 βίγϑοϊ [ὀρθὴ 8ρ800]. 80 6 Ὀτουρῇῃςϊ ᾿ἷπὶ ἰπίο ἢΐ8 

Βοιι86, δῃὰ ζᾷΥ ῬΧΟΥΘΠαΘΣ ἀπίο [Π6 88868: δηα [ΠΟΥ γΑϑηθα {ποῖ δαί, δπα αἰάὰ ϑαὶ 
ἀῃα ἀγίηκ. 

ΤΈΧΤΥΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 Τας. 3. -- Υὧν ΤΉΥΓῚ. Ὁτ. σδδϑοὶ τοηάοστε : ὕνα ἐς ζεἰἐἰδίείε δείποηι Νοδεπιρείδ ὥδον ἑλᾺ Αἰναμ; ἩΒΙΟΆ ΤΟΔΥ͂ 
Ῥοδαΐ Ὁ} 6 ξοοὰ ἰοἰοτρτοιδέίοῃ, Ὀαξ οδωποὶ ὃ6 ἀπ ἰοὰ 86 ἰτδηδϊδίου. Τ8ο δορὶ. δοά γκ. ἀο ποῖ τοηδοσ (Ὧ6 ΡΏτδδο δὲ 
8}, τ 1|}9 ἰλ6 Ομδιδο δοῆουδ ἰξ ἄοπτῃ ἰο “86 ἀεδρίδοὰ Ὠἰπ|.᾽") ΤΠίθηοο, ̓ὲ 84 Ὀθθη ἐπουκῆς ἰδὲ 6 ὑγοδοηὶ γοδάϊης οὗ ἐδ9 
Ἡοῦτον ἴοχὶ 15 στοὺς ; Ὀυὲ (6 ἔκοὲ ἐπδὲ ἐδ Ῥοδιϊςο π886 ἰξ, δηὰ (μδὺ 89 οἶμον διοίσηῦ γοσβίουϑ ἀο Ὠοὲ δατο ἰῃ ὑμοῖ τοδᾶ"- 
ἴως, βδοπδ ἰδὲ ἐδα ἀἰγοσϑι ἐγ δῸδθ ἴσοπὶ ἃ 50η890 ΟὗὨ ἱποοΏ ΡΟ Υ δοίπνοδῃ Ἡμδὲ Μ2ῷ8 δϑὶχτηοὰ οὗ [Π6 ποιηδὴ δικὲ ἐδο οὔοε 

οἵ 1δο 1Φυἱὲο ἰο σϑϑόυασ δοῖ. .)»)}" [2 τἰ δραίποὶ Ὠΐτ,." --- ΤᾺ] 

8 ον. 8. -- Το Κογὶ τ Οὗ [6 ονἱάσῃ γ [π0 τοῖο δρρεορτίδὶθ σεϑάϊηκ, δα Βέυδοῦ δοὰ Βοεονίδοδι Ὦδνο θ0Ό- 

οράοὰ, [1 (26 κοιδίθμ, ἸὩ ΤΊ 2, ἐδο φαδῖχ τοΐοτο ἰο ἐμο ὑτοοδάϊηᾳ 3. : “0 δδῖθο μοῦ Ἠδασί (0 τοϊασει," ἑ. 4.) ὅο 
ἔατω δραίη ἰο μος Ββυδυδαπὰ. Οοιαρῶσο οὶ}, ἯδΟ ἀϑοῖηδ ἐδ ἱΚοτὶ δ '' ποοάϊοδα οοστφοίίοῃ." --- ΤῈ.) 

8 ὕες. 8. -- ὙΓΤΏΣΓΤΘΓΑΙΤΤ, ΟἸἹάον ϑονίδα οχροείίοτα, δ Αὐδευδοοὶ δοὰ Μοῖγ Οδογηΐοῖκ, ΤΟΥῪ ῬΓΟΡΟΤῚΥ ἴδκο ἐδίδ, 
Ὡοϊ 86 ἐπιροταιίνο, θυ 62 δὰ Ῥοσ. ροσί. [{ ἰο αραῖτιδε ἐμ δθ8 (0 τηδίο ἔμ ὭνεθοΣ ΡΑῪ : “Ποῖ ΕΠ} 1ξ Ὀδοοῖθθ ϑυϑηΐηξ."" 
ας. ὃ 816δὸ ἰδ γαίϊηδὺ ἐμϊΦ. Οἡ ἔμο ποχά, δ οἷ. 1|}. 38. Β6δδ ᾽)29 δοσρθοὶὶῃυ : οὠμοέαίὶ σμπί. 

[6 ψας. 14.--- Το “Βέμος "" οἵ ἔδο Ἐ. Υ. δοοίωδ ἴο ὑφ ἰηϊδη δὰ 868 τουδατίηρ οἵ ΓΊΣ ΓΙ, το, μόπόναν, δοίουο ἐο ἐδ 

Ὡοχὶ οἰδτιδο. ΤΊΣ τοὰδὲ 6 ἱδκοη πνί ἽΝ, ἴω [16 δ0160 τ “...9. ὝΨΗ, ὌπΠοΣα." ΠῚ [5 (τῸ6᾽" (δΆ78 

Βοειδοαι), " ἰδδὲ ΤΊΣΙ ἄοθα Ὠοΐ εἰδοτθοσο οοοῦν ἴῃ (8]8 οοποίσοϊου ὴὶξε ἜΨΝ, Ὀπὲ 15 19 ἐδ ΟἿΪΥ δυϊ Δ 0]9 ΜᾺ οἵ 
ἰακίης ἰξ πότε, ἴον ἴὲ σβδποῖ Ὀ6 ἐπ ῥ᾽ ὩΥ. ὅϑπι. ὑτοποῦῃ, δηᾶ ταῦσδὲ ἐποτοίοσο πλϑδὰ “ ἔμοτθ. " ΤΏΘ ῬΓΟΡΟΡ τοηδοσίης οὗ [δ 9 
γοσϑο, ἔμσυ, Νουϊὰ ὃο : “ Υ7ο Ὑ||}} ποῖ ἴσο δεῖ ἐηίο .9 οΟΙΕΥ͂ οὔ (ἢ9 διγΓΒΏρΟΥ, ἩΏΟΣΘ ἔῃ ΟΥΘ ΔΙΘ ΠΟῺΘ οὗ ἐῃ9 δου οὗ [6τ8ι]." 
ΤΏο ΚΕ Υ΄ ἰοδγϑδ 1 ἀουθεα! πβοίδοσ “ ἰμδὲ ᾽᾽ τοίδιϑ ἴο “ἴ οἱἵγ ᾽) οὐ ἴο “ἰδίσϑηκον." Ὦσ. Οδδδβοὶ τοῖσέβ 16 ἴὸ ἴδ ἰδέθον, δοὰ 

ἰσιοτοθ ἰδ6 ΤΊΣΙ αἰἱοξοίδον. -- ὕκ.] ᾿ 

[δ Υ͂οτ. 18. -τὖῦ ἶν ἴον ἈΡΧΝ (δο ἱπιροτβῖγο οὗ ὉΠ, υἱᾶι Ηο ρδσακορίο, ... τὴν [6 ἐδο εξ μοσ. ρίυσ. ροτίοοί, δοῦ- 

ἐσβευϑά ἤοσι 52}. -- ΤᾺ] 
ως Ν ὃ Ἰοὶν [6 Υατ. 18. -- ἩΣΠῚ ἸᾺΣ ΓΤ ΓΛΒ ΕΝ, Το τοοιοίος οἵ εδία οαταρο α οὔδοαγα, ΤῈ ορὲ. τϑράδτο 68 ΠῚ: 

τοὶ ἯΓ} Ἰωσίεαὰ οἵὗἁ ΤῊΣ ΣΙ : [δαὶ κξοϊπρ (0 ΤΥ Βοῦθθ. Τμὸ Ταγρτηι, Ροδα!ο, Υαἱκαίθ, δηὰ δεροηρ τηοάσττιδ, 

Βοτγίδιοαι, Ὠδ6 Ῥοϊίο, Βαπϑου (89 ἔπο Ἰοτῦον ἰπ (ΘῈ; γϑυβί δ), ἰδ Κθ ΣΤῚΣ ΓΟ ΓΝ δ τδο δοουβδενο, ἀμ τοηὰος 86 

6 ἘΞ Ὺ. Οἰδοτπ, 88 βιυᾶεσ, Καὶ], δαὰ ον δαίδοσ, ἰδκο ΓΝἣ 68 ἃ Ῥγοροδιεἴου, ἴῃ (Π9 δαιδο “τ 8, “δι, οὐ "ΠΥ :} (1 
τς ὉΥ (ΟΣ, ἰη) (6 Ηουο οὗ Φομονβἢ,᾽ {ί. 6.. 1 ρογίοστω Ῥτίεδο! Υ ϑογνίοο ἴῃ οοπηοοίΐϊου Ἡ ἐδ ΒΔΩΘΓΌΔΥΥ. ΤΏ]8 ρῖγοα ἃ 
ξοοι δοιϑὸ (εἷ. {{π0 σΟμΠΘΏΪΑΣΥ 6105), ὈθΣ [ὁ πιοάο οὗὨ ὀχργοθοίης [ὃ ΒΟΟΊΩΒ δίῃμοἶασ. ΟἿ [Π6 ΟἿ᾽ Βδηά, ἔποτο ἴδ ΠΟ 
ΘΟΣΩΡΕΪΒΟΣΥ ονἱάθηςο ἴῃ ὅλγοῦ οὔ ἐ|86 διὰ διαϊηδῦ [6 οἵμοῦ σοηδοσίυβ. Τὴ0 Βδησ ΔΙ Ὀοίηρ δὶ ΒΕ ΠΟ, [Ποτϑ 8 (90 ΔῸΣ 88 
ἴδιο δἱίο οὗ [5 ρἷδοθ [6 Κι ὩΟ}} ὩῸ ΟΠ ἐ οΐπθοι ἴδ6 14Υἱϑ᾽8 ἤχει δίδίοπιθηϊ [Πδὲ Ὠ9 ἱδ κοίηρ ἴο ἐ)9 “ἰηάοῦ ΡῬασὰ "" (8 
ὨΘΟΘΘΔΑΤΙΎ πμλαδηΐίο ἐχργοθοίου) οὗ ἐῃθ πιο ἰδίη οὗ ἘρΏσαϊπι, δηὰ πἰκ δου δοα θη ΘῸΡΡΙΘΙΏΘΏΪΑΓΣΥ δἰδίδιηθηϊ ἰμδί Ὧθ ἐν 

κοίως ἴο ἔμο "Ἡρῦδο αἴ ὕόβοναμ." Κεῖ!" οἰϑοσέου (μὲ ΓΊΣΣ Ὑ ΓΤ ἄοθα μοὶ τοθαὴ ἰο 0 ἰο ἃ Ῥίδοθ, δαὶ ἐο Ρβεβ 
κτατουκὰ 1ἰ (οἷ. Πουέ. !. 19; 166. 1. 10. οὔο.), ἐαποϊς ὃ6 οοῃδίἀοτοά ἀθοίδῖγθ. δίησο 86 “᾿ ἸὨτΟΌρὮ ᾽) ἄοδα ποὲ ᾿ΐο ἰὼ (ἢ 

ΓΝ, δ ῬΣΟΥ͂ΘΘ ΟἿΪΥ ἰδὲ [9 ΔΟΟΏΒΒΕΘ ΤΌΔῪ ἰηάϊοδίο οἰΐπμον ἔπ Ρἷδοθίο νης, οὐ ἴθδὲ [Ὠγουκ ἩΒΙΟΙ, ὁπ ρο68. [ὲ 15 

ὕστιο, διδὲ 06 ΡὕΪδοὸ ἰο προ ὁπ0 βΌ68, 19 ὩΒΌΔΙΙΥ Ραξ ἴῃ ἔδο δοσυδδίγο πἰτπουῦῖ ὯΝ, οἰζπος τιΐῃ οΥὐ πιίπους ΣἹἿ Ιοοδ] : 

ναὶ αὁ ΓΛΝᾺ ποὸ δοιδίδ:ε!υ ὑδοὰ τίξὰ (μ0 ἀσαδηίίο δοοιραίίνθ, δυὰ μδὰ πίμ8] δὸ ΘὨ Εἰ ΓΟῚΥ Ἰοδὲ 81} τοϑδοίης οἵ ἰξδ ονγα, ξ 
9 δοξίδ)} απ οουοαοίνδῦο ἐπδί ἰ τοϊχξ δἰγηοδὺ ὉΠποοΏδοΟΙΟΌΔΙΥ δὴ ἴσοι ἰ86 Ρθὴ ἰπ ἃ μίδοθ πῇϑτο οὐ Δ ΡΠ ΘΟΙΣΩΟΏ 

Ὡδαρὸ ἀϊὰ ποῖ ἐξορὶον 6. ἀπὰ εἴῃοθ, 88 δίγεθάν τοιοδικοά, ἴ89 14θα οἵἉ (το ρβῊ ̓) ἀοο6 οί 119 [πα ΝΕ, 16 πιδῪ πο]} Ὁ 
δοκοὰ πίιμοίδιον ἐδο ΤἸωδίδ 666 τοΐοσγοα ὃ ὮΥ Καὶ! δῖὸ θὲ ὀὁχοορίίοῃδ ἴο σοπιπηο ᾿δαφθ 4 αἱὺδ 86 τα ΟὮ 86 186 Ὀζεϑοοΐ ΡὮΓ8δΘ. 
ὕροι ἴδο πδο]6, πὸ δῖθ ἰπο θὰ ἰο δάορὲ ἐδ τοηβοσίης οὗ ἔδο ΚΕ. Υ͂. -- ΤΆ. 

) 

ἘΧΒΟΘΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΤΟΥ Τοπιατκοά, ΠῸ ϑρ6εῖδϊ οοπποοῖίοη, ΟἰΠΟΓ 
σὨχοηοΪορίςαϊ οὐ Ἰοσαὶ, τ (Π6 Ηἰδίοτν τοϊαἰθὰ ἱπ 

Ψει.1. ὙΤδα ποτ δ πὸ Κίηρ ἰπ [6Γ86]. οἶα ρ5. χυΐϊ!. δῃὰ χυΐ!. ; Ὀὰΐ ἰδ ποθ [86 Ἶ688 αῇἴογάδ, 
ΤΠο (Ο]ονίης, παιτδῦνο Π88, ἱπάθοά, δ8 τΩδδ δ]- εἶπ σοη) ποίου πεῖ ἰδδὺ ὨἰΒΙΟΥΥ, ΟὐοοαβιοΏ [ῸΓ 8 

16 
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βοτίο8 οἵ οὐβευνδιίοηβ πὶ οι ὑεβι Υ, ἰπ ἃ Πρ ἰη- [Ἰατοᾶ, τον βἢ4}} ποῖ ἰΑκο ἴὸ νίξ."" ΑἸ Πουρὴ τὰ ῖ9 
δίγυςίνο τηϑπογ, οὗ [80 ογρβηΐς ἰάθα ὙΠ ἢ ̓6Γ-' ραββαρο Ξρθ8 Κ8 ΟὨ]Υ ΟΥ̓ [Π6 Βοῃ85 οὗ ΑἌτοῃ, ἰΐ δρ- 
Ὑδάθβ 1Π6 νν οἷο ΒοοῖΚ. φῳὉ786 6}}4}} αἰϊοπιρὲ ἴο ἱπάϊ-, 
οδία τπθτὴ δὲ 1Ππ6 οἷοβα οὗἉἩ [ῃ6 πατταῖδνο. “ὙΠΟ 
ΑΒ Ὧ0 Κίηρ ἰῃ [586] : "ἢ 118 δίοπα ἰξ νγῶ8 τῃδὶ 
Ιηωδὰς (6 Οσουτγοησοβ οὗ Ὀοῖΐ σἰδρθ. χνὶϊ. δηὰ 
ΧΥΙΙ., δηὰ σΠΆρ8. ΧΙΧ.-Χχὶ, ροββ᾽0]6. [πη τἢθ ῥΓεδ- 
δμΐ Πἰϑίοτυ α]θο, 8 [βνῖϊα ἰδ ἱπνοϊνοά, “ΓΙ ἀθοδύ 
οΥ̓ [πὸ ῥυγιοβιποοά ἰβ ἤργο δἰβὸ ἱπάϊσδίθοα. ΕἾοτα 
[86 σοππροιίοη ἰϊ 8 δι} [οἰ θη 1]ν οἶσθα τπδτ [Π6 σοη- 
ἄποις οὗ τ [νϊϊθ ψῃο, ᾿ἰνὶπρρ ἰπ τπ6 πουίμόγῃ : 
Ρατὶ οἵ τῆς πιου πίε! 8 οἵ Ερῃγαΐὶπι, Ῥγοόσιγοβ ἢἰπι- 
86] ἃ οοῃειυθίπο ουἵ οὗ ΒοιΠΙ ἢ 6Πὶ --- ΡΟ ὈΪν ἴῸΓ 
Ὧ0 ΟἴδοΥ τϑᾶβθοῦ {πὴ {Ππ8ϊ, 88. Φόβεριι5 την 
δΟΠ)θοΐαΓοΒ, 6 'νὰ3 δίτθη ἢ Ποὺ θεοῖν, - 
ποῖ ἀρργονοά, Εβοῃι (6 ἴδοϊ (πδὶ [Π6 Γοβί άοηςα οὗ 
180 ονῖτδ ἰ8. ΠΟΓῸ βρόίθῃ οὗὨ 88 δοίηρ ἴῃ Π|6 “ ἰπάοῦ 
Ῥδγίδ᾿ οἵ [Π τηουη λίπ, ὈΥ ὙΓῃϊοῖ [Π6 Ποτίθογῃ 

ΔΓ ἴο Ὀ6 ππάοτειοοά, ἢ0 τοὶ 8 0]6 ᾿πίδγοποα 
δὴ Ὅς ἀγανγῃ 88 ἴο [Π6 ἸΟΘΔΙΠΥ͂ οὗ 16 ὙΨΙΟΓ; [ὉΤ 
1.6 1ονῇτο Εἰ Π156] 0 τ1968 18.6 88Ππ|6 Ἔχ ργεββίοῃ (ὑοῦ. 

18). βίποο ἴπ6 Τωνΐτο ἴοοῖ δ οοπουδίπο (ΠΤ ΜῈ 

αὐλθ), ἴε πεπδὶ θα δββυτηρά [μας [6 αἰτοδὰγ πδὰ αὶ 
νι. ΕἾΔ ΜὩΥ αἰά πὸ ποῖ πηλκο [Π8 σοηδη ἢϊδ 
αἰ 1 ΕῸΓ ΟΥΠΟΥ σγοῦηα8, δ ἢ} 45 ἴᾶνα Ὀδθη οοη- 
)θετυτοά, πὰ πο ιΡΡοτε ἴῃ τὰ παύγαῖνο. Ρτοὸ- 
αἰδοῖ ποτα 1168 186 Ὀῖοῖ προ ἴΠ6 σΠμυδοῖοῦ οὗ {πὸ 
Ργίοβῖ, νος ἢ 106 Ὠδγαῖῖνο ᾿ἰπ8 αἱ. Τὴὸ ποτὰ 

15)55 ἰᾳ θοτδ οἷν πιο ορσίςα!ν απὰ ἴῃ δοηθα ἰάθη τ- 
68] ἢ} τ Οτοοὶς ἀπά Βοπιδὴ πάλλαξ, δε, : 

ΤῸ- παλλακίς; ὕὑυῖ Βοηίογ᾽Β ἀογίνδιίοη σαηποῖ 
οαἷνορα. Ὑ8ὲ βοῆβο “" σοποιδῖπο,,) ΜΙσἢ ἐδ ποτὰ 

8.85, ΠΙΔΥ͂ μοτῆδρ8 Ὁ6 οχρίαἰποὰ Το "1 Απιοης 
186 δηςίοπι ασθοκβ δἰβὸ {Π6 τακὶπηρ οἵ 4 σοπουδὶπο 
ντῶϑ9 ποῖ οοπίἀοτγοι ἜΧΑΟΙΥ ὈΙδπισόγίμυ, θαι [,Δ- 
ὀγίοβ γοίγαϊ θὰ (γόπι τουο πίη Εἰ αγγοϊοΐα ΤΌΣ “ ἔδαν 
οἵ ἴπ6 δῆσοῦ οὗὨ ἷἰβ νι "Ὁ (Θάμνε. ἴ. 434).-: ΤΘ 
δοαῦοὶ βου ἴπαῦ 106 [δνιτ6 ἢδά ἀοπο Ὀοῖῖοῦ ἱ{ ᾿ς 
δδ ποῖ τΚοπ ἃ σοποιθὶπθ. Α οοπουθίης 8180 γγ88 
18 γυΐη οἵ (ἰἀοοπ᾿ Β (τ γ᾽ (εἶν. νἹ]}. 81). 

γον. 2. Αὐὰ [86 οοῃουδίηο 1υδ θὰ ΔΙ͂ΟΣ ΟἾΒΟΣΒ 
Ῥοαίδο μίτηβδοῦ. ΤῊ σΟποιθη6 ψ͵Δ8 ὉΠΟΠΒΙΟΙν 
ἀϊβροβοά. 8. 18. ΟἿΪΥῪ ἃ. ΕἴγοΠ μοῦ χργοβείοη (ὉΓ 
Ὑ2ι τΠ6 πιοάοτγῃβ τηθᾶπ πο π ΜΠ ἢ ρα] ΠἸατῖνο οχ- 
τοηπδιίίϊοη ἴθ βὰν: “886 αἰά ποῖ ἴονθ ἤδγ δαδ- 
Ὀαπα." Ηδογ βοηβιδ! τ ννὰ8 ποῖ βδιβῆςξα νυν ἢ [ἢ 6 
Ἰανίϊδι [πὸ τΠ||8 ΔΥ {Π6 ΠΔΙΓΓΒΙΟΥ ΟΧΡΙΔΙΠ8. [ἢ 
τουπὰ οἵ πον ἰεανὶπρ ἷπι. 6 σογιοοῖηο88 οὗὨ 

ΓΊΣΤΓΣ 'σαθ ἐγοαυθη!] ἀουθιρά ἴῃ ἔογπηογ ἀδ 8, 
θαϊ οὨΪγ Ὀεοδαδο {π6 σοηποοιίοη οὗἩ [6 δῃεῖγο Ὡδῦ- 

ταῖνο 8 τιϊβαρργοποηδοὰ. ΣῈ ἴθ τὸ ῬΙΑΥ ἴπ6 
Πατὶοῖ, ποῖ ΟἹ]Υ ἱπ δεῖ, θπὶ 4180 ἴῃ ἀϊβροπίτίοη δπά 
δρί τς (οἴ. μοιχεύειν ἐν τῇ καρδίᾳ, Μαῖϊι. ν. 28): 

Βοποῦ υϑοὲ αἶβο οὗ ἰάο]δίγσγ. [π 186 δἀάοά ὙἮΥ, 
οὐ Σ ἰἰπαι,᾿} ἴν 15. ἀ6] ἸοΑ ἸΟῪ ἱπάϊοιιοά ἐπαὶ βἢς 
ἀϊὰ ποὶ 80 εςῖ ἃ8 ἴο Ὀ6 Ρϊ ΑᾺΥ Ὁγ ἢίπι, νας (παῖ 
Βἢ6 ννδ8 οἵ βιιοῖ ἃ ἀ5ρ051: 00 88 ἴο Ὀδ6 ὑπ] }ΠΠρ ἴο 
᾿ῖνα νντἢ εἶπ. ὙΠδῖ 806 Ἰοῦτ ἢἶπὶ νυ τῆοαῦ ἢ 18 σοη- 
δοηΐ σῇ ἢᾶνο δὰ [09 ρτουπα ΟΠ]Υ͂ ἴῃ ΠῸΓ ΠΟΠΟῸΡἰ8- 
σοηςθ6, ΜΓ ΐσοἢ τι6 Πδύγϑίοῦ ἱπύδη Ομ Πν ἀοβίστιαῖοβ 
ὈΥ τ ἴογπὶ ΓΤ, ἰπ οτάογ τὸ δίαπια τἢῃ6 Τωονίτο ΤῸτ 
γοῖ τυππίηρ δου δος ἃ νοπιδη.32 Εὸτ ἰἰ ἰδ ττῖϊ- 

(θη, ἴον. χχὶ. 7: "α ΤΣ, Βατῖοι, δπὰ οὔθ ρο]- 

1 {πὸ ἀετγδη ἐδ: δὲν ἐββ. Τθ6 δοηίθηςθ δοοίῃϑ ἰὼ 
τοοδὰ (δὲ ἰζ ἴῃ6 ποπιδ δα δος 8} οοιπεη ὑδὰ Δα (ΟΣ, 

186 ἤκοῖ ποι]ᾶ Πδῦο ὕθϑῃ ὀχργϑεϑοὰ ὉῪ ΓΤΩ" ΠῚ δἴοωθ, θὰὶ 

ἐμαὶ εἴπφο ἤθσ δίῃ οχίδιϑα οὉ]Υ ἰὼ ἀϊκροοί ἔσῃ, 1δ9 Ὑδν 

11ο8. Πανογῃο]οϑ5 ἴῸ 411 το, 88 ἴῃ [οτίτο 88 γ5 οἵ 
εάρον “χα }κ ἢ τθ6 ποιὰ οὗ Φεομονδὴι " (γογ. 

.8). 
Απὰ 6) τγῶϑ ἵποσὸ δοὴθ ἰἰσηϑ (δου) ἴους 

τοου μα. ὅ)6 δὰ ρου δρϑ 5ὍΠ6 ΔΌΓΑΥ͂ ΠΠΘΓ ῥΓῸ- 
᾿οχὶ οἵ ντἱδιτίηρσ ΠΕΡ ρδγεηῖβ, δὰ αἷά οὶ οὐπὶς 

Ὀαοκ. ὙΠῸ ὮΝ Βεΐοτε τ[π6 τότ ἀοδηΐίο βίδιθ- 
ταθηὶ οὗ {Ππ6, ΟΧρΓοβ865 ἴῃς [Δίΐη οἰγοίίαγ. ΑΒ 886 
δὰ ΔΙΤΟΔΑΥ͂ τεπιδίποιὶ ΔΎΔΥ ΒοΙ)6 ἔοταγ πιοητῆς, ἴΐ 
Ἰουκοὰ ε8 1 8Π6 νου ἃ ποῖ τοῖγη ἴο ΠΟΥ ΒυΒΌΔΠα 8 
ἢοῦ86 δὲ 8]}; Ὑπογοίογο τπ6 [νϊα βοΐ οἂζ τὸ 
8.86 ΠΟΙ ἴο οοπλα ποῖ. Ηο Βῃου]ὰ ἢοῖϊ Πᾶνα ἀθη6 
(Π]1κ5, δἰῃοο βίιθ νδϑ δῦς ἢ Δἃ8 [Ππδὲ 1 ᾿,Ἧ485 β6ἰὰ οὗ Βεῦ: 

ΓΤ), Ηὸτν ἔδίμου, ἴοσ δἷ8 ρδγῖ, οὑγῆις τὸ μβατὸ 
Βοηΐ δεῖ ὈΔῸΚ ; ἴον τΠ6]Ἁονῖτο δὰ πηδοιθίοαϊ]ν ποὶ 
[αι ]θὰ τὸ μᾶγ πἷπι ἃ πιογπὶηρ-ἱᾶ (εἴ, Εχ. χχὶξ. 15), 
[86 τοι ὈΓΆΠοα οὗ ψῃϊοῖ, απ ἀ 1Π6 ἤδαγ [Πδι 1 δ18 
ἀδυρθῖοῦ ἀϊὰ ποῖ ρῸὸ ὕβοῖκ τὶ ΠΟΓ Πυβθαηὰ δος 
ταϊριῦ ὃ ς 416 ὦ ἀροη ἴο σοῖαγῃ ἰϊ, πὰ ρΓΟΔΌΙΥ ΠῸ 
ππ]6 ἰπβαθησο ἵπ ργοάπεὶπρ τ6 ΓΙ ἢ 411 Π688 Ὑ ἢ 
ὙΠ ς ἢ Πα τοοοϊνοα ἢ. ὅυοἢ γ͵1ὰ8 Α|80 186 δηςίοπι 
Ηοπιογίς Ἵυδβίοπι, 85 1ΠΠπδιταῖοα ἴῃ ἴῃς ἰπϑίδηοο οἵ 
Ηερβδαϊβίοβ, χῖο μανὶπρ ργουθά τη6 ἱπῆ 4 ο}}ν οὗ Ηἷδ 
ΒΡΟι166, ἀσιπαπὰβ θαι κ ἣν" εἷῆβ στὴ Ἐπ ΒΙΘ.. ἢ ᾿ιρὰ 
ῥΓοδθηϊδαὰ ποῦ ἰλΠοῦ (Οὐνα. νἱϊϊ. 818). 

γεγ. 8. Απὰ Βὸὺρ Βυδοδηὰ διόδο διὰ ὑϑηΐ 
αἴον μοσ. Τῆιο [ουΐτο, δονονού, ἀθϑῖγοθ ΟἿ]Υ τδ6 
ὍΟΙΏΔΗ, ποῖ ΔΠΥ͂ ΠΙΟΠΟΥ. Ηδπος τ ἰβ βαιά τ8δὲ ἢ 
Μη Δίϊου ΠΟΥ ’ῃ ΟΥΔΘΥ ἴὸ Βροδκ “τὸ ΠΕΡ ΠρΑτ" 
Απά ἢα βῆονδ ἰξ ὉῪ Ὀγὶρὶπρ' ΠΡΟ 4.550 τε 1τἢ Ἀ1Π|,- 
0Π6 ΟΥ̓ ἴποπὶ [Ὁ ΠῈΓ ὑδ6. [{ ΠΟΥΟΓ Οσσατϑ ἴ0 δὶ 
ἴο τα ϊηὶς (πὶ ον δι ΠΟΥ ΤΑΥ͂ ῬΕΓΠΑΡ5. ῬΓΟΥᾺ6 Βεῦ 
νγἢ οη6. ΟἾΪΥ δίϊεγ ἴ[Π6 ἀπιιρῆϊοτ ἢ,89. ἜΓ55 
Ὀδοοτηθ ἔτίοπαάϊγ ἴο ἢἷπιὶ, ἀοο5. 6 δ᾽ ον ΠῈΡ τὸ ἰοδά 
Πῖπι ἴο ποῖ ἔδιμοσ. Τηδ υὑποοππιηοῦ ΠοΒρΡΙΔΙὶ 
νοὶ (ἢ6 Ἰδοῦ οχίοπὴθ ἴο τΠ6 1ωονϊϊο, ΠῚ 
ταῦδὲ ὃὉ6 δΔι]ονγοὶ, 8. βοᾶν Ὀγ-ίαδῖ τὸ Ἢ ΝῸὸ 
ἀουδὲε, ἰξ 18 ἀροϊοχζοτίς ἰπ ἰἴ5 ἀρεῖρπη, δῃη ἃ δα ργεβεὶνθ 
οὔ νυ͵ἱβὴι [ὉΥ γοσοῃο δοη. ΤῊΪΒ 8 οἰοδτὶν δηουρῃ 
ἜΧΡΓοβϑοὰ ἴῃ ἴῃ6 δεῖβ οὗ δ δπὰ ἀγιπεὶηρ ἴο- 
εῖμοσυ. Βαὶ [Π6 ὈΥΣΟΠΟΥ͂ τῖτἢὶ τυ ἢϊοἢ δὐθοῦ ἴὈτθθ 
ἀδγβ Π6 Ῥγθᾶβοδ ἴῃ6 μου ἴὸ γοηδίη, δἰ Βουρὶ [δῸ. 
ἰαϊῦον 8 ἀσείγοι 8 οὗἨἉ γοτυγηΐη ἤόπιο, 18 ποὶ 8850 
εἰοποά ὃν τ6 ἀε]ἰςαῖθ ανβ οἵ δηοίθπε Βοβρ δ] ΠΥ. 
ΤῊΘ ἱποιάσηι {ΠΠ δι Γαῖοβ 1π6 ὈδδΙΥ οὗ τῃ6 π΄ 
τσ Μοποῖδιδ δάάγοβδδοβ ἴῸὸ Τοοιδοα8 τ ῆῸ 
ἀοδῖτοϑ ἴὸ ρὸ ἰοπηθ (Θαψε. χυ. 69) : “1 π}} ποῖ 
ἀεδιαίη [πθ6 ΠΟΘ; [ῸΓ ἴ δἷβοὸ δπὶ ΔΉΡΤΥ ΜΙ ἃ δοδὶ 
ὙΠῸ ΤΠγοῸρΡἢ τἸΤοΟῸ Ὀ]οβοόπιο ἐγοπἀβῃΐρ οΠοτθ ᾿του ἰδ. 
ΒΟΙ6 ΘΏΠΙΪΝΥ,; [ὉΓ οΟΥ̓ΔΟΓ ἰ8 Ὀο8: ἰῃ ονογυιίπς. 
ἘΔΌΔΙΙΥ δὰ ἀγὸ Ὀοῖὰ ἢθ6 ὙΠῸ αϑίθηβ ἴῃ6 σηοθ 
ΠῸ νου] ὰ βίαν, δπὰ μ6 ψηῸ ἀοίαὶπ δἷπὶ ΜΒῸ 
νου ρῸ (οὖ. ΝΑρΡΟΙΒθΑΟΝ, δέοπι. Ἵ Λοοί. Ῥ. 356). 
ΤῊΘ ἱπ)υγοι5η689 οὗ οχαρρογαῖοὰ ΠοΙΡ ΔΙ 19 
ἤδΓΟ 8180 ρῃξ ἰῃ ἱποιγυςτίνο οοηίτασς ἢ {Π|6 αὔδεῦ 
δῦθοηςο οἵ ἷξ, τ οι ἰξ (011 τὸ τὴ6 Ἰοῖ οἵ τ8ὸ [βυ)ῖθ 
ΒΟΟΏ ἴο ΘΧΡΟΓΙΘΉ ΘΒ. 
γε. 4-9. Απὰ διβ ζδίμοσ. π ἰδ ἀοίδίηοα 

Βὲγα. ΤῈ σλγπδὶ πδῖαγο οὗ τῆς [ουἱ6 ππδη 8 
1ῖ80 1 Γ Πογο αἰδο. ὅϑοοη δἴτου τῃ6 γϑοοῃοὶ ἰδιίοῃ, ἢ 
νἰβμοὰ τὸ ἀερατί αραΐπ; δῖ Π6 νἱϑὶ 8, δπὰ ϑρθηάβ 
ἴῆγοα ἄδυβ ἰῃ οδτίηρ δπὰ ἀτγίηκίπρ. Οη 186 ἸὉυπὰ 
τοογπίης, πΠ6 Μ|} σοὶ δῖ ἢ|5 Ποβὲ πγρὸβ Πἰπὶ ἤγαὶ 
ἴῸ ΔΚ6 ἃ “ πιοτβοὶ οἵ ὑγοδά." Ἦδ πηγῆς πουογίβο- 
ἰ688 ᾶνο βεῖ ουἱνλοοη Ϊ8 ἸΟΌΓΠΟΥ ; Ὀὰῖ “ΠΟῪ δῖς 
πδ ἡ ἀοὰ ἰο ἰπάϊοα (6. Βυξ οι οὔ δυίῆος οδοποοῖψοῦ 
(816 ἐο Ὀ6 ἰπὐϊοαῖοά ὉΥ πο Ῥτοροαδίοη δηὰ δυβῆχ, ἄοεϑ οὶ 
ΔΡΡεδς. --- ΤᾺ. 

4 Οἰδοῦ νἱοτα, 89 βάναποοα ὃν Βλτκο δπὰ οἔδοτα, δοοου- 
ἴα ὃ ποιοῖ (6 Ἰοῦτηου οὔ ἔμ 1ονὶϊτο τοὐουπα ἰο δὶ 
Ῥσαΐδο, 0 οὶ Δρροδῦ ἴἤὼ ὮΔΥΘ ΔΏΥ δϑυφροξί ἰὼ ἐδ) ἰοχί. 
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αὐ ἀγαηῖ,᾽ δηὰ 10 ὈθοδΙη6 γἰθῤδ να Ηδὸ ρῥγοροβοὰ πἰσμῦ. Αἱ ἰαϑδί --- Ὀὰϊ ΠΟΥ͂ ὈΠΒΘΩΔΒΟΏΔΌΪΥ, ἴον 186 
Τὸ ἰμάφεά ἴο ρο, δαξ ἑυγποὰ δοοῦΐ δα τοηδῖηθὶ. ἡ 

16 ΒΔῊ τηοτγπίηρ, δυο της 16 ΓΟΔΑῪ [ῸΣ 8 δίδσι. 
Βαιὶ το δ ηθη8 ἀγὸ ἤγδι ἰδκοη δἱ ἴΠπὸ τοαιοδί οὗ 
16 Πποδῖ: {ΠΟῪ “ ὈοΙἢ δῖε,᾽ δηὰ τπιι8 δροηῖ ἴῃ 6 ἀδΥ 
ἀ 01} 10 ἀνθηΐης δρρτοδομβοὰ. Νὸ πιρϑταϊηάοι 
Τ,ονῖτα πηϑηϊοϑίβ ἢΙπιβ6 ἢ ποτ. ἢ 6 θᾶγ οὗ ποῖἢ- 
ἱπρ δαῖ οαἴησ δηπά ἀσίη κίηρ. [{ γτεβοοῖβ πὸ ΠΟΠΟΥ 
ΟἿ 8 Π|8Δη ἢ “᾿ψΔ41Κ5 ἰπ ἴη0 μΒουδο οἵ αοά;,᾽" τἢδι 
6 Τὔῃβ δΟΥ ἃ ςοποῦθίπο, δπὰ οδηποῖ τοδὶδὲ ἃ 
δΒοοὰ :Δ40]6. 

 οη, πούγουοσ, δὲ ἰα8ὲ ἢ6 8βοῖ8 οὔΐ, ἰδίθ ἰῃ ἴΠπ0 
δἰεσγηιοοη, δἷ5 σΟὨ ΒΟ ΘΠ06 ΔΡ ἴο ἀγρὸ εἶπ ἴοτ- 
ΜΑτὰ, δπὰ τὸ πᾶ ἢἷπὶ δδιδιηθάὰ οὐ πανίηρ τοὸ- 
τλαϊηθᾶ 80 Ἰοπς. Ῥουθδρ8 πο ᾿Δ8 ΠῸ {{Π|6 ἴο ΒΡΆΓΘ, 
τ Π Ηἷ5. βογναηῖ δηὰ δηΐπιδ}8, ἢῸ 18 ἴ0 τοσῖ δὶ 
Βοιῖθ οὔ ἴῃς ϑαδῦδιῃ. Εὸν ἱἶ 6 ΤΩΔΥ ΒΌΡΡΟΒΕ 
1μδὲ τη6 τϑοοῃο δ άοη ἰοοἷκς ρ]δοα οη τῃ 9 ΘδΌθδιΝ, 
το ἄγει [το ἄγ οὐἁὨ ἴδαδίηρ γου ]ἃ 0841} οη οὐγ 
δϑυπάαγν, Μοπάδυ, δπὰ Τυρβδυ: [Π6 “ἐοιτίῃ 
ἀδγ οὗὨ νοῦ. 65 πουἱὰ ὕθ Ονὐθαάποβάδυ, δπὰ τΠ6 
“ΒΔ ἀΑΥ ᾿ οὖν ΤΒυγβάδυ ; δὰ 6 τὴρ δ τπὶπκ 
ἦτ ῬοββίὉ]6 ἴο σϑᾶς δ Βοπιθ ὑδίοτο [26 ποχὶ δνοπίην. 
Βυς ἰη ἐμαὶ ο856 ΠΟ {ἰπ|6 γγ88 ἴο ὃὉ6 ἰοβί, Ηἱΐπ οχ- 

τίθης ͵8 (Παὶ οὔ 41} ψϑαὶς δηὰ νυϑο Π]διίηρ Ροορίς: 
ἔτει, ὈΠΩΘΟΘΒΒΑΙῪ 6] Υ, πα ἰΠ6η ονογθιγαϊ πα 
Ὠυττγ. 
Το ἀοϊπαδίΐομ οὐὗὁἨ 686 δοδῆθδ, ἢ ὶςῖ γοροδὶ 

ἐβεηβο ν68 50 ἡτοαυοπεὶΥ ἰπ 116, ἰ8 ποιν  Πβίδπαΐηρ 
ἰτ8 ὑγουῖν, (1]}] οὗ νἱνδοι δηὰ θοδαῖγ. ΤΏ χιυοδιβ 

ΘΟΠ εἴπ Δ]Υ τίθο δὲ ΘαΥῪ ἀδυῦγοακ (Ἴ23.3)᾽ Ὀπὶ 
186 οὐδηΐηρ 811} ἤἥπάβ (θὰ πὶ ἴΠ6 δασὴθ ῥῖδοθ. 
ΤΒ6 Βοδῖ 15 ὑπ γοδγίοα ἰῃ ΘΠΘΟΌΓΣΑΡΘΙΏΘΗ 8 “ ἴῸ Το- 

“τεδ ἴῃ μοατι (ΤῈ ὙΨΡΡ, Ὑ23.2 310} 
πὶ [16 “τοίγοβηϊηρ "Ὁ σοητπαθ8 ὑη 0] “1η6 ἄδΥ 
ἀεο] π68.᾽ ὙοΓδοβ 8 δηὰ 9 οβροςΐδ!ν σὶνθ ἃ βιγὶ Κὶπρ 
Ρίσῖαγα οἵ ἰγγθθο  τοη δηὰ ἀἰαϊογτ 688. ὙΠΟΥ ροῦ- 
τοὶ 8 ἴῸ [Ο]]ονν (6 ναγίουβ 8 οὔ 186 ἀφ  τΠᾶὶ 
ΨΕ͵Ο (ἢπ8 αἰδείραιοά. ὙΠ Ὀγοακίαδι ΤΟΥ ἰΐη- 

ξετεὰ αἱοηρ (ἡΓΤΩΓΤΩΓΊΣ) ὑπὸ} ὩΥΤῚ ΣΌΣ, 
ΒΑΥ ΔΙΓΕΓ ΠΟΟΗ. 116 ὉΠΟΥ͂ ῬΥΈΡΑΓΘ {Π6ΠΊ86}ν 68 
ΒΠΕῪ ἴ0 ἴδ {πεῖν ἀδραγίατγο, {π|Ὸὸ ρα5868, δηὰ {}Π6 
Ὠολῦ Ὀορβ ἴπθπὶ ἴο τοπιδίη, “ ἴον τὴ6 ΔΑΥ ἀγαυγοῖῃ 
τον αγὰ ὀνοηΐῃσ ; ̓ δηά δέου αὶ {Π|1|6 τηοτα ᾿ἰηρογίηρ 

-- ἴον τοῖβ ἰάθα τησδὲ Β6 ἱπίογροβοὰ δεΐοσο ΓΥΊΣΓΙ 

ὩΛΛΙΤ. μὲ ἴβ ΔΌ]ὸ ἴὸ ὑγρο, “ βρεηὰ 186 πἰρ δῖ, ἴου 
τς ἀαΥ ἀδο] 685. 

70 15. υητη βΑ Κ Ὁ ]ν οἴοασ τπδὲ 186 ΤΔῈΠοτ-ἰπ-ἰὰν 
τηϑδηῖ  Μν6}} τ τῆ [ονΐτε, θη, δοοογάΐηρ ἴὸ 
ΕΡΉΡΙΝΙ ῬΟΡυΪαῦ ἀδᾶρο, Π6 ον Βα ποθ ἢἷπὶ Ὑν 1} 
οὐ δῃκ ἀσῖπκ ἀπὰ μτγοβείηρ ἰην Δ Έοηϑ ; δι ἰὲ 18 
ἱπσυπηῦδηϊ οἡ [μον ϊ68 ΘΒρος Αγ, ποξ [0 ὉὈδ6 ἴοο 
Τὴ ἢ ἴΔΚΟΠ πρὸ ἢ δυσῇ τηδιογβ. 10 ἰδ ὈΘ ΟΓ 
{πὶ ΠΟΥ τ Κα ἴὉ ὁνάσης, τ[Παἴ 'π οα86 Οὗ Προ βϑῖν 
1πὸν ἀγα αἰ οοπίοηξ νυ [ἢ ἃ ραίλ ἰεολεπι, ἃ. ταογεοὶ 
οὔ Ὀτοδλα. 

γεγθ. 10 Η΄. Βαΐ [86 ταϑῦ ουἹὰ ποὺ ἴδ ΣῪ ὑπδῖ 

: ἼΨΦ. Ια τδῖ9 Ὀπρυλὶ ἴὍττα δὰ ἐπηροσβίτο οἵ 
οουτίοουθ τοθρϑοὶ 8 ὑτουδοϊν ἰπαϊοαίοά. 

4 1 ἀοοα Ὡοὺ ΌΥ ΔῺΝ ΠΙΟΛΏΒ ΤΟ] ον ἤγοταῃ [ἢ6., ὨΟΤΘΥΟΓ, 
ἔἶδι (6 οἱἐν δὲ ἰδὲ ἔἰπ|9 ἀἰά ποῖ τοί Ὀθδὺ 9 π8ῃ16 96Γυδδ- 

Ια. ΤῺΦ ῥῬίδος σα δι}}} ἃ Ψϑδυδίθθ οΟἱἵν ; δηιὰ ὑμδιὶ διε ἰδ 
Βοῖο τοδθ ργοϊηίηθηΐ 1π ΟΥΩΘΡ ἴ0 ὀχρίδίῃ ὙΠῪ ἴῃ6 1οΥἱὶο 
πουϊὰ οἱ ἐθτηῃ ἴῃ ἐλ} Π 6 Γ. 

8 (Τἷο ἰἀοηἐδεδιίου οἵ Οἴνοκῖ τί 7606 ἀοοθ ποῖ δρρϑαῦ 
ἐο Ὅ6 ἐδῆδὺϊο ; ἴον [Ὁ πιβδίκοα 1 ἱῃδοι ργθῃϑηδ ὉΪ6 ΠΟ {ΠῸ 

1φνΐϊο ςουἹὰ οοεο ἴο Οἰδοδὴ Ὀαΐοτο π6 οδῶθ ἴο ἢδιη)δὶ, Δ8 
48ο πεζεβδείνο τοδείζοδι! Υ ἱ ρΡ [166 ἰδὲ ἢο ἀϊά.. ΚΕ οἱ! 4160 πιοκὶ 
ΘΙΓΑΠΒΕΙΥ δρέδκα Ποτο οὗ Οἰθοδἢ δ δοίης 606. ΔΙ Βου ἢ οη 
Φοβὺ. χυίὶ. 28, ΒΟ ἰἀδηῦδοι ἰξ πίε Το} οἱ 1], ὁ αὐ 81] 

πἰρσῆο ἰθ δῇ Πδῃὰ --- Πα 8 ἤγπῃ ἰῃ ἢΐδ τοβο 0 ἴο 
ἀοραῦ. Τὴθ δῃ ἰθ Δἰγοδαν ταρὶ ἀἰγ ἀφοϊϊηΐηρ, 
ΜΉΘ ΠῸ σΟΙ.08 ραδὲ Φογαβαίοιη, δὴ {παᾶὶ {1π|6 811}} 
οΔ]16ἃ Φ6δι11.5,} [ὸγ τ86 τοῖρο οὔ Βοηϊδηίη Πα ποῖ 
γαῖ σοησιογοα ἰδ (οἢ. ἱ. 21). Ηθ ψ1ΠΡ'λὺτ'ποῖ τὰγ ἰη 
πον, Δ πουρὴ δανβοα τὸ ἀο 80 ὃν ᾿νἷ8 βογνυδῃῖ, 
Ὀδοδιιδβα ἢ6 ἢδ88 “ ἵνο 58 ἀ]6α 45865 δῃά ἢ͵8 σοποῦ- 
Ὀὲπθ ἢ ἢἷπι,᾽ -- [Π6 τοροι!οη οὗ  ]οἢ βίδῦθ- 
ταϑηΐ 8 τῆι ΘΧΡΙΔΙ ΠΟΙ, --- ἀπ ὰ τῆς οἷον θΟΙΟΠ ΡΒ ποῖ 
ἴο [δγδὸ]. [1ἢ οὐδοῦ ψογάβ, [6 ἴδανβ ἰθβὲ ἰπ ἐοῦπ8 
[6 τίσῃϊα οὐ Ποβρ τιν τιϊρῦ ὕὉ6 νἱο]αῖοα, δπά 
Ὠἰπλθ6 1 θ6 ρἰππηάεγοά. δ ιδβθη8 ογνναγὰ, {Π6Γοὸ- 
ἴοτα, ἰῃ ογάου (Ὸ τοδοῦ οπα οὗ (Π6 ξγϑο Ἰβἢ οἰεο8 
ἰατῖοῦ οπ, Οἴθοδῆ, ρουθδρβ, οσῦ Βδιηδῆ. Ηδ βιυο- 
οορϑάβ ΟἹΪΥ ἴῃ γοδοϊιὴπρ ἴπ6 ἰογλοσ. άγΚηθ88 ἢδα 
δεῖ ἴῃ : ἰἴ νγ88 πηδυοι δῦ] ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 ΒΑ Υ ὑΠῸΓῸ 
ον πἷἶρῃς. [Ὁ ΠῚ βοοὴ ὕ6 βθθοὴ {παῖ ἴζ ᾿νου]ά 
ἤλγνο Ὀοοη Ὀοίτοῦ ἱἢ πὸ μδὰ ποῖ βυβέγοα Πἰτηβοὶ ἢ τὸ 
ὕὈ6 ἀοταῖποα πη τΠ6 τηογπΐης, ἀπά τΠπδῖ ἢ6 σου] ποῖ 
αν ἀοης ᾿νοτθα ἐξ Β6 μδὰ τυχποα ἱπίο (6 ΠΟΔΙΒΘΏ 
εἰϊγ. 
Ὗ τ. 15-21. Απὰἃ πὸ τοδὶ ἰοοῖς ἔβϑῖαὰ ἴοὸ Ἠΐδ 

Βουδο6. ΟἿ οδ ({π6 ῥγόβοῆς Φεῦ, Ο604),} 1168. Δῃ 
ΠΟΌΓ ἴσοτῃ Ἐδπιδὴ (δὴ ργοβοηΐ ογ- Εδη}), δῦους ἴνγο 
ἀπά 4 δαὶ Πποιιγβ ἤοτῃ “οσικα θη," δηἀὰ τον ΑΓ 8 
ἴοΌΥ Βοιγβ ΠῸπὶ ΒΟΙ ἢ] ἤοπ.. [{ ὈοΪοησοά ἴο Β6π)8- 
τηῖη. ΙΓΔΏΡΌΓΒ ἀἸβροβοὰ ΓΠοΙ 86] Υ 68 οὐ [6 ΟΡΟη 

ϑΡ86 ΟΥ̓́ΒΩΑΓΟ οὗ ἴπ6 εἶγ (ὩΙΤ, ρίαϊδα), ν᾿ δ ποθ 
δοοουάΐηρ ἴο δηοίοης ὑϑᾶρσο {Π6 τοδίἀθη 8 ἴοοὶς 
(ἰοϊ ἴῸ τποῖτ ονπὶ μοῖποδ. Ἰΐδη χοὶδίθβ ( Κατ. 
ἐπ ει. ἵν. 1), (δῦ τῃ6 Τποδηϊδῃ8 γοπΐ 80 ἤιτ 88 ἴο 
ΤΆ [Π6 τηδῃ Ψ 80 ἀϊὰ ποῖ βου Βοβρ Δ] ΠΥ τὸ {Π|0 
ΒΊΓΒΠΡΕΓ ΘητΟΓ Πρ 1Π|6 ΟἸΕΥ δ βυπδοῖ, [διὸ ἴο ᾿ἰοαζδὶ 
Ῥυπίκδημηορηῖ. Βαϊ Ποῖα ἰπ Ιβγῆθὶ], ποτ ἰοόνὸ ἴο- 
ν δνὰ [Π|6 ΒΙΓΑΠΡΟΓ 88 δη]οἱποιὶ ὈὉῪ τπ6 ἰανν (Ποαϊ, 
χ. 19,, απὰ ψῆετε «οὉ οχοϊαίτηβ: “ ΤῺΘ ΒίγβΏρΡΟΓ 
ἀϊἸὰ ποῖ Ἰοάμο ἰῃ τ βίγθοῦ " (οἢ. χχχὶ. 82), Ὧ0 
οΠ6 ἰην ρα τἢ6 ἐγΆν ον ἴ0 [Π0 5861 6Γ οὗ ἢἰ8 τοοί. 

ΤῊΐ5 ἱπποβρδθ]ο ἀϊδροδί οι 8 Ἄσμαγαοίου θεῖο 
οπἷν οὗ [π6 ἱπμδὈ Δη 18 οὗὨ [Π]18 εἰν ; ἴον ἃ πιδῃ οὗ 
Ἐρῆηγαΐμ, γγῆο τοοϊ σὰ τη Οἰθοδῃ, ἀϊὰ ποῖ βῆδασε 1. 

ἤδη ἢ6, δὴ οἷὰ τπηδῃ, σδῖὴθ ἔοι {πὸ ἢεϊά, δπὰ 
ΒΔῪ ἴπΠδὶ ἃ δΙΓΔΏΡΟΙ ᾿δαὰ ΔΙΓΕΔΟΥῪ τηδᾶθ ῥγερδαγαν 
[ἰο0Π8 ἴο ῬΡ488 ἴ86 πίσίν ἴῃ [ὴ6 Ορθῇ αἱγ, ἢθ 'νθπὶ ἴὸ 
εἴτα υἢ} Ποδριίδυϊο 1ηϊθηϊ. ἴμαι ἴθ ἤγβὺ δβίκβ, 
ὙΒοπος δὲ που 1 δηὰ ψ ἢ χοοδὲ ἴποὰ 1 ἰβ 
ΟΠΪΥ τῃ6 τοδι]ς οὐ Ηἷ8. βίου βοαῖς παὶ ΔΗΥΟΑΥ͂ 
δου ὰ ρυγροβο ἴο ρ888 ἴδ πίρξεις ἰη ΟἸθοδὶι ουἱ οὗ 
ἀοοτβ. ἘῸΓ τῆς ΟἶὙ δά ΡΓΟΌΒΌΪΥ ἃ Ὀδὰ ὩΔπι6 ἴῃ 
[86 πε θοτίπρ τορίοη, 80 (Πδΐ, ὙΠ Θη ρυϑ810 6, ̓ ΐ 
ὙᾺΒ Βῃυηποὰ ὮΥ {ΓΆΡ 6] ]}ογΒ. Ηδπορ (Π6 αποδίίοῃ, 
ΝΏσηςα οοχησδὲ που, τπαὺ ἴδοι παδὲ τυγηρὰ ἴῃ 
ΠοΓδ ἰὸν [ἢ6 πῖρθι 1 - 
ΜΥ ΔΚ ἰὴ 976 ἰα δὺ 1:6 οι οὗ Φ6 ον Ὲ. 

ΤΊΘ παγγαῖοῦ 88 ΠἰτΠοτο βροόκοη οὗ {86 1,ον]ῖθ 
ΟἾΪΥ 48 “10 πηδη. ὉΠ ΤοΠαγαοίου οὗ ἃ 1ονθ 
αἰ ποῖ δον ἐίϑο ἢ ἴῃ ἢἷπι. Βαϊ ποῦ, ἰπ πἷβ 8Π- 
ΘὍΟΥ ἴ0 ἴῃ ἀροᾶά Ἐρηγαϊπιίίο, τῆ6 1ονῖῖα ἐπ βο ] 
ταϑῖζοβ πηοη!οη οὗὨ ᾿ἷ8 ογάογῦ, [Ϊ οοτῆθ, 6 βδαΎδ, 

ΔΌΟΌΪ τάν ὈΘΟΤΘΘῺ “96 ΡΌ8Α] οὶ δηά ογ- ᾶπι. ΤῊ]8 ὈἾδοο, 
βχοὰ Ὡροὴ Ὁγ Βοδίηδοη (δ ΚΑ. ἰ. 671), δῃηὰ αἴος δἷπὶ ὉΥ 
ἈΠΟ (οὖ. Ολκο᾽ 8 ἰγαηαὶ. ἰγ. 219), δηὰ ΠΙΔΏΥ Οὐ ογβ, [6 τιῷ- 
ἀοιυδίοα!ν τ86 αἰΐδ οὗ ἰ06 δηοίοης αἰ θθμ (εὖ. δπ} π᾿ ΡΟ. 
διίςει. 6. ν. “ ΟἸθδδ "). Τῆι ἀἰδίδῃοο οὗ αἰ θ6δ ἢ ἔγοδι 296τὺ» 
δαί κίγϑη ΟΥ̓ ψοδορ 8 (σΟΙΡΘΙῸ (Π6 ποχὲ Ὠοΐ6) δρτοοῦ 
πὶτῃ (Ὠ]α ; ἴον ἔμ ο ἀϊδίδποο οὔ ΤΌ οἱ 6] ἘΠῚ ἔχοπι Φογυδδὶθα) 
(6 Δῦους ἐπο-( τάδ ἐδκὶ οὐὁἨἁ Βοιδ]ϑ δε (τ {16 «(6Ὁ6 ἰὰ τη οῖ 
Διτίμον. οὔ. Ὧν. σβδδοὶ 8 “πο ἤουῦτα δηὰ αὶ Π81{᾽}. Φεῦα ἰδ 
(ὴ68 Οεὺκ οἵἉ βδονίριυτο (ον. 1. 440; Δδιδ. δίει. 58. ν 
κί θοῦα ". ἜΝ, ΤᾺ.) 

4 Ψορορῆτδ δὴ δβίδίοὰ ἰδ ἀϊκίδβῃοο δὲ ἐν δἰ ἰδ, 
ὙΓΠ116 ὕγουιλ Βοιιἰοοῖα ἰο ϑογυδδίθαι ;Ὧ6 τοοϊκοῦδ (Ὠἰτίγ δίϑ- 
μ|4. 



944 ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ συ 688. 

τοιῃ Βοι ] οἴ θπι, δαὶ τοδὶ ἂθ ὈΘἰπα ἴΠ6 τηοτπη 81 8. 
ΤΠ ῬΌΓΡΟΒΟ [ῸΓ τ ΒΟ 6 τος ἴο ΒΘ ΠΙΘΒοπι, 6 
ἄοοσθ ποῖ σοπιπηπηϊοδῦθ; Ὀυϊ, ΟἹ ἔπ οἴοῦ δηά, 
Ὧ6 ἀοο8 ἴδ|κ6 Οὐοδϑίοῃ [0 βίϑδίθ [πὶ ἢ6 18 ἃ [“Υὶϊθ 
(Φοδερῆθβ). Ηθ Ὄχρύθδβϑοδ πὶ8 Ῥδγαρ ΓΑΙ ΟΔΠ]γ, 
Υ βαγίηρ ταὶ “6 γα] κβ ἰπ ἴπ6 Ὠοῦδθο οὗἨ ἀοά;,᾽ 
ΠΔΙΠΘΙΥ, ΔΒ ἃ βεῖυδηῖ οὗ ἀοά. Ηδ Ἄσἤοοβοβ [18 ἴογτη 
οὗ ὀχργθεβίοῃ ἰῃ ογάοσ ἴ0 ἰηνῖῦθ ΠοΘρ  18}}Υ, δηὰ ἴὸ 
ΡἾδοο {πὸ σϑί88] οὐ ἴδ ἴῃ 115 πογεὶ ᾿ς. Α τηδη 
Ὑ0 ἰΒ δἱ ποπι ἴῃ δα Ηουβο οὗἩ Οοά, ἢο οὔθ ἤδτο 
τοοοῖνοδ ᾿πῖο ἢ18 Βοῦθ6. Βυϊ ΟὯ6 ἀοροΠΟΓΔΟΥ͂ [0]- 
Ἰονγβ ἴῃ 16 γα κθ οὗ δῃοίποσ. ὙΠ ἴϑνὶῖο8 ΔΙῸ 
Β0 ΟΔΚ ΔΒ δ6 ὯδΔ8 ΒΠΟΥΤΩ ὨΙΠπηβοἔ, [Π6 νἱγίαοα οὗ 
ΟΥΠΟΙ͂Β σϑηηοὶ οοἠῃτίηαθ δου. ΤῊ ἀϊηγ οὗἁ 
ποῦ ἰδ ΠΟῪ ΟΟΟΌΓΒ ἴο ᾿ἷπὶ ἴ0 βρεδῖ, ἢ6 ᾿ π861 
δου ὰ αν τοβροοιϑα μογοίοίοσο. Τὸ οχρίδηδ- 

ἴοη οἵ ἽΦΓΠ ὍΝ ΤΣ ΠΝ ΓΙΣΌ, δο αγ κ 
τιθδηὶ, “ δηὰ 1 δὴ ροϊηρ ἴο ἴ:6 δουϑθ οὗ ϑεδο- 

1 ΤῺ δἰδὸ σοῖθουϑδ ἐὮ6 ΒΌΡΡροαϊξοιυ ἐμδὲ τὸ [ον πδὶ 
ἥτοαι δ110 5. ΤὨΐδ [6 Ὠοὲ ἴο ὃὉ6 δρεαιπιοά, δἰῃοο ἰἐ 15 ποὶ βία δά. 
Τδὸ δῦογο ποχγάδ εἰγο Ὡ0 τϑοτο ἰδίοχτηδιίίοη δουοογοίηᾷ [6 

ΥὙΔ},᾿ 8. ἢοΐ ΟἿΪΥ ΡΆΠΟΙΟς ἴΟΑ ΠΥ ἀπ ἤσα]ς, θα οὨ δὲ- 
οουπὶ οὗ ἴΠ6 86η86, πη ροβειδϊ6.: ὙΥΉΣΠΟΓ Ὠ6 ρΌ68, 
ἮΘ 88 δἰγοδυ βαϊὰ, πηι ὶυ, [0 [06 ΤΩΡ ρμαγὶ οὗ 
109 Τηουῃίδίηδ; Π6 ἩΒΏ68 ΠΟῪ ἴὉ ΒΑΥ ὙΠῸ δα ἷδ ; 
ἰδὲ Ὧ6 6Π)0γ85 6 αἀἰρηγ οὗὁἨ γα] Κίην ““ τσ (1. 6., 
ἐν) ἴῃ6 Ὠουϑ6 οὗἩὨ 6 ον, δ5 ἰϊ5 βεογνδῆ:. Ηδ 18 
ΥΟΙΥ͂ ΔηΧΙΟυδ [0 Οὐϊδὶῃ βμεϊίεσ, ἴοσ [π6 Ῥγοόβρθεοῖ οὗ 
δροπάϊηρ 1Π6 πἰχκϊ ἴῃ δῇ ἱπμοϑρί [Δ 0]0 ΟὟ πτβοῦς 
8 τοοῦ οτος πῃ, οου]ά ποὶ ναϊ ἢ] εἶπ τι εἶἰϊ ΡΡτθ- 
ἢοπδίομῃβ. Τ6 886 οδϑίδο ργουδηῖϊρα δἶπὶ ΤΌΤ 
οοηδπαὶπρ ἷ8 Ἰουῦσμπογυ. Ηθηοθ 186 Βυτϊῃῦ]ο τγὸ- 
ὐδεῖ οὶ ἸῸΝ ΒΟΌΘΘΒΟΙ ἄοΓ τὸ ἊΞ ἘΠῚ 5 Ηδ 

ΟΥΟΓΥΓΐηρ ὨΘΟΘΒΘΔΙῪ ὙΠΓῸ Ἠεΐτη, -- Εἷ5. δη 6 Σ- 
τδῖίπον 8[}8]} Ὀ6 δὶ ἢῸ ὄβδχρθῆβ8θ. Ηθ βρϑδῖκϑ οὗ δίτω- 
86} 85 ἢϊ8 ““ βοσυδῃϊ," δηὰ οὗ [08 ὙοσλΔῃ 88 “ [ἢ 
τἰθέυρμρ Ἀν ἢ δρλοι ον τη σἸδΪγ ὁοταρ 1685 σὶ 

δησίεηξ ἱπ8 Ὁ]9 , δοοογάϊηρ ἴο ΒΟ Β 
ΒΏΣΠ)418 ΔΙῸ τὰ γον, δὰ ἸᾺ ΔΗ Οὗ ΣΩ ἢ ΔΙῸ 
διιεηἀοὰ ἴο αὔουνδγάβ. 

ὈΓΕΠ-Ῥδοο οὗ ἐμ ἴδυΐίο, ἐδδη [6 οοανογοὰ ἴῃ ἔδο οῦίοσαῖ 
δἰδϊδειθοῖ ἴδδὲ ὁ ΜῈ ἃ [Υ]ῖ6. 

7λο υυὐἱοξοα ἀδεα οΥ ἐλε ΟἸἰδεαίλίίεα, απὰ (λ6 τεδαξιγα ἐαΐδη ὃν (λὲ ],ουΐία ἐο ἐπυοξο (δ 
7μάσπιεπέ ὁ ἐλο παΐΐοπ ὁπ ἐδ6 ρογρείναίοτε. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΙΧ. 22.880. 

22 δ οιο 8 ᾿ΠΟΥ τΟΓΟ τρδκίηρ (ἢ οἷν ᾿θαγίβ ΙΏΘΙΤΎ, Ὀ6Π0]4, [ὴ6 τθὴ οὗ {86 Οἱ, οδσ- 
ἰαἰπ [οτϊξ : οογίϑ ἢ} 808 οὗ Β6]14] [πτογί ]688 [86]]Ο 781, Ὀδβοῖ (86 Ὠοτβθ τουπά 
δουΐ, απαά Ὀθαί δ (Π6 ἀἋΟΟΥ, 8πηαἃ Βρακθ ἰο {Π6 τρδβίου οὗ (6 ἤουδθ, (86 οἱ] ταδῃ, 
βαγίηρ, Βυίηρ ἔἴοσί ἢ [6 τϑδὴ (πδὺ οϑιὴθ ἰηΐο ἰμΐηθ ὨοῦΒο, ὑπδὺ γ6 ἸΠΔΥ ΚΠΟῪ ἾΠ). 

28 Απὰ [}6 τηϑῃ, (Π6 Τηδϑίϑσ οὗ (6 ἤοῦβο, σϑηΐ οὐυὖ ππίο {π6πὶ, ἀπ βαϊά υπίο ἔξοχα, 
ΝΑΥ, ΤῺ ὈΓθίμγθη, πᾶν, 1 ΡΥ γοῦ, ἀο ποῖ 80 π]ΟΪΚΘαΪγυ ; δϑοῖηρ ὑπαὶ (818 τθδῃ 18 

24 οοτηθ ἰηἴο πηΐη8 ποτβθ, 4ο οὶ {118 ἴ01]γ. Β6Πο]4, λδγδ ἐξ ΤΩΥ͂ ἀδαρσ ΟΣ, ἃ πηδιάθῃ 
[νἱγρίῃ], δῃα ἷ8β σΘομουθίηθ ; ἔπθπὶ 1 Ὑ111 Ὀσΐηρσ οὐδ πον, ἀῃὰ Βατ}]6 γα ἔμθῖη, απὰ 
ἀο ψῖ} ἰθτὰ τ μδὲ βθοιμλθίῃ σοοα απίο γου : Ὀαὺ ἀπο [818 τηδὴ 40 ποΐ 80 γ]]6 ἃ (δ Ἰπσ 

25 [πὸΜ..1Π6 τηδίθοσ οὗἁὨ (818 [0170]. Βαϊ (16 τπηϑῇ που]ὰ ποὺ Ἀθαγίζθη ἴο Εἶπα : 80 {86 τηϑῃ 
ἴοοΚ 8 σοπουδίηθ, δηὰ Ὀγουρμῦ ΒῸΓ ΌΓ(Ὰ υἀπΐο ἴδοι; δηά (ΠΥ ΚΗΘῪ ΠΕΣ, δά 
Δουδβοαᾶ Π6Γ 41} [86 πἰὶρῃῦ ὑηὉ] [6 τηογπΐπρ : δηα ψΏΘη {16 ἀΔΥ Ὀασδη (0 Βρτίηρ, [ΠΟΥ 

20 Ἰοὺ ΒΓ σο. Ὑδθη ολπηθ (86 νγοϊηδη πῃ (6 ἀδυγηΐηρ οὗ [Π6 ἀΔΥ, δη4 [61] ἀοτῃ δὲ 
27 186 ἀοογ οὗ [6 τηδη Β Ποῦ86 ὙΠ6ΓΘ ΒΘ ἸΟΓὰ τσαδ, [«οὰ Ἰὰγ ἰδοτὸ] {1}} 10 τγ88 'σῃ. Απᾶ 

ΘΓ ἸοΓὰ ΓΟΒ86 ὕρ ἰπ (Π6 τηογπΐηρ, ἃπα ορϑηθά ἐδ6 ἀοογα οὗ ὑμ6 Βουβθ, ἀπά σγϑηΐ ουΐ 
ἴο γὸὼ δἰ8 ὙΑΥ : δ8η4α Ὀ68ο]4, [86 νγοσλδῃ 18 ΘΟΠΟ ΪΠ6 τ͵Ὑδϑδ ΓΆ]]6 ἢ ἄονσῃ αὐ [ἢ6 ἄσοῦ 

28 οὗ {π6 ἤουβθ, δηὰ ΒῸῚ Βαπᾶβ 1σθγα ροὴ (86 {γθβ 0] ἃ, Απᾶ Β6 βαϊά υαπίο μου, Ὁ, 
δηα Ἰδὲ υ8 Ὀ6 σοΐησ. Βαϊ ΠΟΘ δηβτγογοα. Τπθη (86 τῆδὴ ἴοοῖς ΒΟΓ ὩΡ ὌΡΟΣ 85 

29 [1167 888, δηά {Π6 ἸὩδηῃ ΤΟ86 ὑρ, δῃὰ δαῦ Ηἰπὶ πο 8 ρ]δοθ. Απᾶ ψΏ θη ἢ νγ885 
ΘΟΙ6 ἱπίο Ὠϊβ ἢουβο, π6 ἰοοῖς ἃ κηϊΐθ, δηα ἰδἰὰ Βο]ἃ οὐ ἷβ οοπουθὶπθ, δηὰ αἰνἀοα 
Ποῦ, ἑοσοίλον πὶ [δοοογάζην [0] ΠΟΥ ὈΟΏΘ8, ἰπύο ἔνγοῖνθ ρίθοθϑ, δὰ βϑηΐὶ ὮΟΡ ἰπίο 

80 4}} (86 οοδδβίβ [ςουπηίτγ] οὗὨ 1βγϑθὶ. Απὰ ἱΐ νγᾶβ βο, (μι 411 ἐμαὶ βαν 11, βαϊὰ,} ΤΏΘσΟ 
γγ88 ΠΟ 806} ἀ66α ἀο0ὴ9 ὯΟΓ Β6Θἢ ἔγοτῃ (ἢ ἀδΥ ὑπαὶ (Π6 ΟΠ] ατὸπ [8018] ὁΥ [8.86] 
Οϑ6 ὉΡ οαὐ οὗ (δ Ἰαπὰ οὗ Εργρὶ ὑπίο (μῖ8 ΔΑΥ : οοπβίᾷον οὗ ἱΐ, ἰδκο δᾶνϊοο, δπᾶ 
Βροδκ ψοῦν πιῖπάξ. 

ΤΕΧΤΌΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, Ξ 

[1 ας. 80. -- ΤἼΒΟ μετθο ΩΝ, ΤΙΝ ΓΤῚ, ταῦ. 80, ἀο ποῖ οἰαιᾶ ζοτς ἰδ ἱπιροιίδοϊδ πὶΐι τῶν οουδιοπενο, 

ἽΝ, ὙΠ, 86 ΗἩΙεὶς, Βοσέδοδι, διὰ ἕμοσδ δΌΡΡροδο, Ὀθὲ δ:ὸ ρεγγζνεία οοπδεσμοεία, οχρεοδεῖνο οὐ ἐδο τεδυὶ πμίοδι 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΧΙΧ. 525-80. 945 
Βιε :δυϊδο Ἴσροοίδ όσα 18 δοϊϊοσῃ. 10 15 ΟΠΪΥ͂ ὨΘΟΘΘΘΑΙΥ ἰ0 ΒΙΡΡΙΪΥ ἃ “ἘΝῸ Ὀοοτο ΤῊΝ ΠῚ, ΜὈΙΘΩ ἴῃ ΠΙΥΟῚΥ Ὡδιτϑοῃ 
οὐ δ)κεϊἰδἱοὰ ἀϊδοοῦγθο [5 ἔγϑα τε) οὐ ἐἰδὰ (οἷ. 4. ΄. Ἐχ. γἱ1}. δ πίτ σπάκ. νἱ. 2. Το ποιτδίος τ|ϑὸ6 ἰδ 9 ροτίδοίδ, ἰπδίοδὰ 

οἵ ἔδο ̓ τιροτβοίδ τ] τ εἰπιρὶο ἡ, ταῦ] ἴω οἰδϑοα Ὄχρτγαδεῖνο οὔ ἀδδίχη, σωία συοά “ξσωνι εἼϑε ρναυίάεδαὶ ἰαπγμαπι 7αεέκη 
ἀπίνιο ὅἐμὸ οδτενεαδαξω (ἘΟΘΘΠῺ1}}6:). ΤἘθο [ον] θὲ οχροοίδου ἐπί (δθ τηοζαὶ Ἰηἀϊφηδέϊοη οὗ 4Δ}} ἔδο ἐγίθοσ ΜΠῚ ὍῸ 
τοῦδοά αφαῖπδὶ δυοὶ τἱοκοάηεαι, δὰ π|}} Ἰθαὰ ἰΒστα ἰο τοϑοῖν οἢ ραπίδῃπιοηί, [6 ἐδ 8 τορσρδουϊοα ποῖ δ ἃ ἀου ὉΠ] οοὨ- 
δροῖσεο, ὑὈπὲ δδ ἔδο οοηδάσωηξ δηείεἰραίδου οὗ ἃ οογίδίὩ]Υ ϑηδαίης δικοί" (Κα.}}. [ἰδ ᾿τηροδεί]9 ἴο Ἰουδὲο ἐδί6 ὀΧδο ὶν ἴῃ 
ἘρρΊοΗ, ὑπ ἰδο ὈοίδοΣ του δυο, οἵἩἉ ἴδιο ραδδββὸ ποῃ]ὰ Ὀο : ̓ἰϑθὴξ ΠΟΓ ἰμίο 81} ἐδο ἐδυτί τοσῦ οὗ [δτδοὶ, δαγίηρς [οτ, 86 ἮΘ 
ποι] δδύ, (δ! κί πα] 1ὃ 8}8}} ὍὈ6 ἐμδὲ 41} πδο δοὸ δὶ"}δὶ} δαὺ, Ἰμθῖθ νὰϑ πὸ δυοῖὰ ἀδοὰ ἀοῦθ οἱ 860." οο. ΟἸδΡΟΣ χχ. 
βδονϑ, δὲ οὶ! χουιασίκα, (διδὲ (μο 1ϑνυὶο τῶ σχίσας ἴὰ δ16 δα οἱ ροίῥομε. Ὅτ. Οδδδοὶ ἰσθηδιδίοα 88 ἔδιο Ἀ. Υ͂. --- Τκ.]} 

ἘΧΈΘΕΝΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ,, 

γέ ετβ. 22 ΗΠ. ΤΊΏΘ πδυταῖου 8 δύγαγο [δὲ ἢ6 88 
ἴο ΓοΪδῦο ἃ ΒΙΒ ΟΥΥ͂ δἰπιϊαῦ ἴο 6 οπο ἴμδὶ οοουγγοὰ 
ἴῃ ϑοάοιι ἰπ ἴμ6 ἀδγε οὔ [ωἵ; [ὉΓ δἱ βαϊ80]6 ροίη 8 
5 Ἰδῆγστι ἴΆΚ68. [Π16 Β81ὴ6 [{γπ|8 ΟὗἨ ΟΧΡΓοδββίοῃ 
(εἴ. σεῃ. χΙχ, δ, 7, 8). Ιωοἱ νγᾶ8 ΟΠΪΥ͂ ἃ τοβιἀθηὶ ἴῃ 
δοάοιι, 7.80 88 ΠοῖῸ τὴ ἘΡὨγΑΙ αἱ ἰ6 ἴῃ 
αἰθοαι. Ηθ, ἢ τη6 ἰδίου, δα ἱπ ν οα τῃ6 ριιοδῖβ 
ἴο εἷ5 οῦθ6. Τα βοἀοιμἶῦοθ δαστουπαρα [μ6 δουδο, 
ἀπὰ ἀοιηδπάοα [Π6 δυϊτοπάρυ οὐὨ [6 βίγαβῃρογβ, 88 
186 ΟἸΒεδιμίνεβ ἀο δθγθ. [κοΣ Ῥτόοροβϑθδ ἴο Ὀγίης 
ἴοσγε Β15 ἀδυρῃίογθ, πὰ 6 ἀροὰ Ποβὲ οὗ οἱιγ Ὠἷ8- 
ἸΟΓῪ τδ 68 [16 βᾶπηθ ργοροβι ἴοῃ. ὙΠῸ ἀϊβαϊηι- 
ΠΑΣΊΏΕ65, ἰδ 8 ἵστιθ, Α΄ Θ418}}Υ σοπδρίσθοιβθ. ΤῊΣ 
ἰξήμδι οὔ [οἱ ᾿οΓθοληρΕ]β, 0 ἐππιϑέγαῖρα 411] δἰῃ- 

ἀοδῖρτιϑ : Ποτθ, [π6 ΘηΟΓΙΔΙΠΟΡ τοοοίνοϑ Ὀαὲ δῃ 
Ἰτηρογίοει [ϑνῖ6. ΑἸΒουρἢ τἴ86 ἀροὰ Ποβῖ εδπηοῖ 
6 οοπιρατοὰ τὐτἢ [ἢ 6 ΠΟΒρῚ 8 Ὁ]6 πόρον οὗ ΑὈτΑ- 
δπε, ἰΐ ταπβί 06 δα πὶ οὰ τΠαὐ ἢ δοὶβ 1Κ6 ἃ ροοὰ 
Τοτδοι ἴθ. ΤὴΘ τηθη οὗ ΟἾθθδἢ ὑγΟΓῸ ῬΘΥΒΟΏΔΙ1Υ 
Εἰ ΠΏΟΓΒ ΟΥ̓ΘῺ Ὀαγοπὰ ἴδ086 οὗἨ ϑοάοπι, [Ὁ 186 δα 
8 ἀοα ν͵πὸ ἀοδθβ ποῖ ἰο]ογαῖθ διο δθομ παῖ ΟΠ 8. 
Βαϊ {δεῖν βἷῃ τὰϑ ἴῃ6 ρου Ὀτγϑαϊκίη 
ἀσρρυδυπυ; ἰὼ βδοάοιῃ ᾽ξ νγχα8 1} 
ἔοπδὶ 116. Ηδρηοο, ὈΟΤ᾿ ὑγοτθ Ραηἰβῃθα δοοοτγαϊηρ 
ἴο {πεῖν ρα]. Βοη)διαΐη ἐδ α με δἰτηοϑὺ ; ϑδοάοπι 
ΓΒ ὙΓΏΟἾ ἀοδίσογθά. 1η βοάοῃῃ 8]] β'πηϑάᾶ, ἔγοπι 
16 γοῦῖῃ ἴὸ {Π0 Κ͵ΔΥ Ποεδὰ (δη. χῖχ. 4): ἱπ 
Οἰδδδὴ, 186 στ π 415 τγοῖο “8005 οἵ πιο κοάηρ58,᾽" 

ὙΠΟ, Βοννούοσ, ὉΥ θείην οα]οα ὝΦΙΤ ἸΟ3ΝΝ, “ Ἰηοη 
ΟΥ̓ 186 εἰτγ,᾿ δῖ δῆονιι ἴὸ θαϊοηρς ἰὸ ἴπ6 Ηΐρσθοῦ 
οἴ45θ68, ἡ ἰςἢ οἰτου πιθίϑηοθ 8180 δοσοῦης8 ΤΥ [ΠΕ ΙΓ 
Ὁποδοοκοά δἰἰδἰπτηθηῖ Οὗ δβυςὶ ρτοδὲ ργοβοίθπου ἴῃ 
6011. ὙῊΪ5 πίρ ΒΥ ναραθοπάϊζίηρ οὗ ννδπίοη γουτἢ 
ὙΓ35 Ὀπὶ [00 ν6}} Κπουσιι ἴο δηιτίααἱ τ, οὔύθη ἰπ Εο- 
ΤηΔῃ {{Π|68, ἩΠ6Π ΕΟΙ,ΔῊ ΘΙΏΡΟΓΟΙΒ ἴΟΟΚ ρῥατῖ ἰῃ ἴϊ. 
Ηδετγο, βονονοσ, ΠΏ ΒΟΪΥ, ἸΔοἸ αἴγουΒ ἀϑάροθ Βθοῖὴ 8150 
ἴο ΠΑγα ΟΟΙΏ6 πο ὈΪΔΥ, δοοογάϊηρ ἴο τυ οὶ βίγβῃ- 
ἔετβ ΟΓῸ Δυυβοα [ὉΓ ρυΓΡΟΒΟΒ οἵ ΒΟ 8808 1 Υ, 85, ΘΟῃ- 
ΤΓΑΥ86, ἱπ [6 βεγνυίοθ οὗ τῃ6 βϑιγγίδη Οοάάθβδ 
ὩΔΟνΟΒ ὍΟΙΘ ρίνοη ΠΡ ἴο [86 δίγδηρο. [Ὁ νγ8ὰ8 8 
πἰρῃντῖοι, νοὶ θοσαη ἱ ἢ σαπάονῃ δηὰ οοαβοὰ 
ὙΠῸ 16 πιοτηΐηρ. Ηδρησο, τὴ [μον] ῬγΟ Δ ΌΪΥ 
Τοτηδί "θα πητηοϊοβίθα ἀπ] πἰρῆς μά ἫΡ δοῖ ἱπ, 
διὰ οουἹὰ ἀδρατγὶ ππρϊπάογοά ἤθη ἴΠ6 ἀδὺ Ὀτοΐ. 
1 νψαβ δ 4}} ὀυθηῖϊβ ἃ [ΔΓ] ογίπθ ἴῃ [βγβοὶ. 

ΤΠ Μοβαὶς ἰδνν μαπίβιοά 1 ἢ ἀθδῖ (1 ν. χχ. 
18; οὗ, οἰ. χυιὶ!. 22, οἷς.), Ἐνϑῃ τῇ6 ἱπήππρεπιεπι 
οὗ ι16 τίρ 8 οὗἁὨ ποϑβρίὶ 8} } τὰ ἰηὴ Ηρεὶοα Β ορίῃ- 
ἴοῃ, ὙΠΊΟΣ ὧδ ἰο] θὰ γ᾽ 1Π6 Ἰδίοσ Οατϑοῖκα, ἃ 
οσίτηθ οὗ οατ18] πηλρπίπαο ὙΠῸ ΔαΌΪΓΘΓΥ οὐ ἴΠ6 ἀ6» 
ΔΙαπιοης οὗ δ ἔδιποτ Ὀοὰ (Ναἄμοϊδυδοῖ, Νασλλοπι. 
Τῆοοϊ. 252 [). ΤΒο ἀρεὰ Ποοῖ νγ88, ἱμπογοίοτο, τὶ ρὶ 

1. Ηο ἰπιϊδὐοϑ ἐπο Θχδιηρῖο οἵ 196. ἸΤΒογοΐη 1166 ὨΪδ 6Χ- 
ουδο. Ηΐο δοοκβ 0 ρῬγουφϑηΐ οὔθ βίη, δῃιὰ οοϊσηῖ δ δὲ Ὁ 
πιιδοῦς Κοοπίηρ ποιοῦ ἢ ΘΔ ῥσζούϑηῦ πο ἤτεί. 

2 ΤΏ δοῖ οὗ δἰ5 διδὸ ἰδδεδοα ἰο ἐπ ΘΟ ΏΘΙΒΟΥ οἵ ἰδ 9 

οὗ ἱπαϊν! ἀπαὶ 
ἱζ οὗ [ῃΠ6 πᾶ- 

- 

πῃ ϑροακίηρ οὗἩἉ 1Π6 τοδί 88 8 ΓΙΌ), 8 ΔΡΌΙΩ- 
ἴπ80]6 οτἴπιθ.Ό Βαΐ [16 βανάρο θη) δπιΐνεβ ΔΓΘ 
ὯΟ ΤΟΙ ὙΠῈΡ το ΘΑΡ τϑδϑο [δὴ τἣθ τηθὴ οὗ 
ϑοάοπη ὍοΓΟ. πμεῖς γἱοϊθης τυπάογίηρ δὲ 186 

ἄοον (Ὁ ΓΛ), ἀπὰ (ποτ Ἰδηρτιαρο (οἴ, Οθῃ. 
χῖχ. 9), αὔογάϑα βυϑοίοηξ οοοδβίοη ἴὸ (6 Ὠοβί ἴ0ὸ 
ἴδαυ ἴμδὺ (ΠῸΥ πουἹὰ βοοὴ Ὀγθακ ἰπίο ἴΠ6 Βοῖβθ 
ἰϑ!. Ηο ͵8 τηοδῦ θϑρϑθοΐδ!  Υ οοποογηοθὰ ἴοὸ 86] ἃ 
1:6 1ουῖῖθ, ῸΓ ἴῃ 118 αἰγοοοη ΔῪ 86 οἰ οὗ οΥγη6. 
Ηδσπορ, ὯῸ Γραἰβιοη 18 τηϑὰθ Ὡροη το βοσυδπηὶ 
ἴο χίνο πὶ πιβ6]7 Ρ ἴῸΓ ΗΪ8 τη ϑ βου --- [Ὁ [Πδὶ πουὰ 
ποῖ πᾶνε ἐμκηροὰ 186 πδίυγο οὐν τη ΟΥΠΊ6, --- θὰϊ 
ἴῃς ποῖ, κα ἴοἱ, οὔδτβ [πὶ πγοιηθη,} ἷ8. οὐαὶ 
ἀδαυρθ ἴον θοΐηρ οη6. Βιυϊῖ Πα ἰ8 ποῖ ο8]16ἃ ἀροη ἴο 
ΔΚ6 (ἢϊ5 βδουῆςο : [Π6 Βοηἰδηχὶῦθβ Ψ11 ποῖ ἢδνο 
8 ἀδιρΉ ον ; (ὉΥ 8116 ἰ8δ ΠΟ ΒΙΓΔΏρΡΟΓΙ, δηα ὈθΙοηχΒ 
ἴο τμεὶγ πορηοσ. [0 18 Ἔβρθοίδ!!ν ἴο 118 οἶον οὗ 
Ὠϊ8. ἀδυρπίοῦ τπᾶὸ ἴἢ6 οροῃΐπρ πογὰβ οὗ νοσ. 25 
ΔΡΡΙΥ : “πο νου] ποῖ πραγκοη." Ἡοτγευροη [86 
να ἰδ ῖκο8 ἢ18 γοϑοϊ πουῃ, δηὰ Ἰοδὰβ ἔογί ἢ ἢϊ8 οοη- 
σαδῖπθ. Ηδγ ὈΘϑαΥ ῥδοὶῆθβ [Π6 νἱοϊοπὶ απο! ; 
Ὀαϊ 588 ΒοΓΒΕ ΙΓ (8118 ἃ υἱοϊτη ἴο τῇ οἷν ΠΟΣΥὉ]6 1818. 
ΤῊΘ ὈΘΆΒΕΥ ἰγοαύπαθηΐ 886 γϑοοῖνοϑ ἀδργῖνο8 δ οὗ 
6. Ὑηδὲ δὴ δῇ} Ἰοββοη  ΤῊΘ Βδπη6 ἩΟΙΏΔΏ, 
ὙγΠ086 Β6Ή8118}}}}7 νγ8ὲ8 πογοίοίογο ππβδ βῆρά, 1Β ΠΟῪ 
ΚΙΠοα ὈΥ Θχοθϑβ οὗ {ΠΠἰοῖς ἱπίοσοοῦσβο ΤῈ [ονἱθ 
ὙΠΟ, Ποῦ Πδίδηἀϊηρ ΠΟΙ τ δηΐοῃ ἀἰβροκβίοῃ, ΓΒ 
Δίου ΠΟΥ, 18 Ποὺ ΟὈ] ρα ἴο σκῖνθ δῦ ΠΡ ἴο οἴπογβ.32 
δ᾽)6 ἯῈΟ ποῦ]ὰ ποῖ Ἰ᾿ἶνα ἴον ἢΐπ, πιθϑὺὴ πον ἀΐθ (ῸΥ 
ΐπι. --Ἰὴ Ομ γϑίδηἀομμ, 4180, δἰ μα ἶδὺ ΠΟΥΤΌΥΒ δᾶ 
οὐοαγτοά. ΥὙ7.Ὸ οου]ά θδδγ ἴ0 ττίῦο (Π6 ἰΒίΟΥ ΟΥ̓ 
᾿Ιςοηἰουβηθ881 Αἷὖ [16 οἶοθα οὗἉ (ῃδ οατίθοη ἢ σε ῃ- 
ἸΌΣΥ ἃ ΤὨυγηρίδα Κηϊριις δϑάποϊοὰ ἃ τηδί 6." 
ΡΙδοίης ΠΕΡ ΟἹ ἢὶϑ ΠοΙΒ6 ὈΘπϊηὰ ὨΣΙΒ61 7, μ6 1η- 
τοπεςά ἴο τοϑοῖὺ Εσισγὶ [16 βδῖθ ουθηΐϊηρ ὈΘΙΌΓΟ (ἢ 6 
εἰοβίηρ οὗ [Π6 ὙΡλΑ δεύμοι δ ἐδ! οὰ, ἀηὰ νγὰ8 οοτ- 
ΡΘΙΙοα ἴἰο βθοῖκ 86 ον τὴ [86 πηδϊάθη ἴῃ [Π6 Πο8- 
Ρ᾽ 141 δἰἰπδιοὰ ουϊδίὰθ οὗὨ [π6 εἶἴγ. ἜπΠο ἱπιηδῦύθβ, 
ὙΨΏΘΗ [ΠΟΥ ΒΔ ἴΠ6 ὈοΔΌΙΙ] πτοσηδῃ, τηπγάογοα 
ἴ6 Κηΐϊρηῖ, δὰ αϑυδοὰ ΠΟΥ πη} 5886 ἀϊδσα. ΤῈ 
οΥἴπθ Ὀοΐην αϊδοονογοθά, [Π6 Βοῦδὸ τβ Ὀυγηρά 
ἄονῃ, τοροῖποῦ νι 186 οΥ πὶ η4186 (ΔΙ ἰΚοηβίοὶῃ, 
Η δι. νου Ετβιτῖ, Ρ. 277). 

γοεγβ. 29 ἢ. Ατπὰ μ6 οσδϑῆὴθ ἰῃΐο ἰδ μουδο. ἴὶ 
Ἰηῦδῦ ἤᾶνὸ Ὀθοη 8 Τ0ΔΥΪὮ] ηἰχηῖ [Ὸγ τὴ6 Ιου]ῦθ, 
Κηονίης ἴμδὲ Ηἷ8 Θοπου δἰ Π6 γΔ8 ἰῃ [6 ροῦχα οὗ 
16 Ὑδηΐοι ΤῸ, ἀπά ἰδ τν88 ἃ (θυ ]6 τηοΓ Ὡς 
θη δα ἰουπᾶ Ποῖ ἀρβα ου ἴῃ6 {ἘΠ ΓΟΒΠο] οὗ [6 
ἤοῦδ6. δ μαά σίβοη δαγὶγ, δῃαὰ τηϑθ Ὀθιον 8810 
ἴ0 μοῦ ΔΎΔΥ ἤῸμη ἴΠ6 ἢοτ86 οἵ δἷβ Βοδβῖ ᾿πδῃ ἮΘ 
ἢδά ἀοπα ἴο ἰδανο {πδὲ οὗ Ηἰβ ἐδ μογ- ἡ -ἰδνν, ἰῃ ΟΥ̓ΔῸΣ 
ἴο δνυοϊά ἃ τηροῖηρ ὙΠ [Π6 ἱῃμδυϊίδηῖβ.8 Ηἱε 
ἸΟΌΓΠΟΥ τῦῶβ ἃ βδὰ οῃθ; [ὉΓ [ὶβ βθοοπά 888 οαγτὶ 

8 [Ηπτ0 ΡΥΓΟΌΔΌΪΥ κατ ὉΡ 4]} ἰάδα οἵ τϑοουουίηκ [5 δοῦθῃ» 
Ὀϊηθ, δ Ὀοίπς Βοροὶθθβ. 8.0 Βογίβοδι βοὰ Κοὶϊ. ἢ ΣῪ 
δύο οηϊοσγίδ θὰ ΡῬἰΔῺΒ [ὉΣ τοδου ηρ, Π6Γ 1 ϑΟΣη6 τηοῖϑ οἴἶϊδθο- 
εἶγτὸ τὺ. Τθοτο ἰ6 αἱ δ}ῖ οὐδῖδ ηοίμ!υσ ἴῃ ἴδο ἰοχί ἰδὲ 

Ιϑυϊιϊοοὶ ον. ΗΘ ΠΔ18 Ὡοὶ ΠΙΟΓΔῚ δἰτοηρίῃ οηουκσα ἰο ἀΐο' ποι 896 ἠδ ἰ0 δΒΌΡροδο πὲ ἣ6 ποὴὲ οὐ δἷδ τΔΥ, “ἋἿ64 ἢ ὨΦ 
ἴῃ ογάοσς ἴἰο ῥζϑδογνο ἢἰ πιο ΠΌΠπι ἀοδὶοτιθηῖ, δηὰ Βοποθυ ἀϊὰ οἱ οὔθ (π!ξκ πῆδὲ πδὰ Ὀδθοοσῖθ οὗ ἷ8 ἘΠΒΔΡΡΥ οοσα- 

τα κα Βἴπι 861 ΟὈἸκοὰ ἕο κυττοηδον πἷ6 οοποι ποθ. 116, Ῥδη οι," διὰ πὸϑ ὕ' σοτοϊη θὰ οὐ ΟΣ ΟὨΪΥ ὉΥ͂ δία ηᾷ 
οὐσι; Ὠσδᾶ, ἐποταίοσο, δμδιοδ ἰὼ (9 κα} οὗὁἨ ἰῃο οζίιηθ ἀοῃθ᾿ ΡΟῺ ΠΩΣ 1Π{6]088 ΘΟΥΡΘΟ,)) 886 Βυδὴ σίμοσ ἩΪΪΥ οοιαμηοδίδ 
οΩ [86 ποιῶσι. | -- ΤᾺ.) 
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(6 18]6868 Ὀοάγ οἵ [Π6 ἀἰδῃοπογοὰ ᾿οπιδῃ. 186 ΠΕ ]6 8 Ὀοὰγ οἵ Ἐμ6 ἀἰβιοπογοὰ προπιϑπ. ΕἸΠΟα (πο ἀϊνίἀοά. πτοπιδῃ. 8.88] τῃγθαΐθειβ (δαὶ [μ Ἴχεα 
Μὰ [Π686 ΠΟΙΤΌΓΒ, ΡοΓροιΓα ἃ ϑργαϊποὶ Πΐπὶ ἴῃ 
1ϑγαθὶ, π8 ἀρρθα}8 ἴο 8}} 16 ρεορὶε οἵ ἰβγϑεὶ. Ἡς 
οὐδ δ ΟΓΡ86 ἰπίο ὕγγεῖνα ρίθοοβ, δὰ βεπαϑ ἴπεπὶ 
ουϊ ἴῃ ΟΥ̓ΘΣῪ αἰτοοῖίοη. ἘΧΡοβίϊοΥβ πᾶν οὴ6 δεν 
ΒΠΟΙΠΟΥ Βρόκθη ἤθτο οὗ 1 πρίδη᾿ Β παγταῖίνο (ἴπ 70:- 
ατγὶβ) οἵ 1ῃ6 δεγιπίδη συ δίομι οὗ δ᾽ εἰν οἡ 1Π6 Ὠΐα6 : 
ΑἸ ΔΗΥ Τηδπ 15. ἱπ}ιγοάὰ ΌΥ ΔΠΟΙΠΟΓ, δηὰ ἰδ ὉΠΑὈ]Ο 
ἴο τενθῆχα ΗΪπηβε! ἢ, Π6 Βα τ σοθ δη οχ, οἰἴ8 πρ τὴς 
ἢρδὶ., ἀπά ἄγθββαβ ἴϊ ; (δὴ βργθδάϊηρ (Π6 5Κιὴ οὐ 
ἴπ6 κτοαυπά, Ὧ6 [15 ἀοτνῃ ὁ ἴς, εἴς. ὙΝΒΟΘΥΟΥ 
Ρ θα ο8 ΤΠ6Π ΘΟΠΊΕΒ, [8 Κ68 ἃ ῥδτὶ οὗ 1η6 βοβὴ, ἀπά ἀ 
Ρίδοῖηρ ᾿ιἷβ τρις ἴσος ὁπ ἴδ 146, τηδίκοβ 8 δοϊδιηη 
Γοπηΐβθ 10 ϑβῖδι ΐπὶ 10 {ΠῸ πἰπδοϑι οἵ ᾿ἷ8 80]}- 

1168. [0 τηυδὲ ὈΘ6 βαϊά τηδι (Πθγὸ 18 ΠΟ ἘΠΜΟΕΤ 
ὙΓΠΑΙΟΥΟΓ Ὀδῖνεθ [8 βαρ δηὰ {πὸ δεῖ οὗ 
Ιονῖθ. Τῆς δεν ίδη πβᾶρο 8 [80 βυπιρο] ἶσα] 
ἰοσΐδ οὗ δ Ἀπ ἢ Ὀν ΠΟ 41}} ὙΠῸ ἴδῖκο μαζὶ ἴῃ 
ἦν ργοπιΐβθ ἴ0 πῃ} Ἰπιότηβο γα ἱπίο ὁπ6 δοάν ΜῊ 
186 Βιρρ]σδηι. Βαϊ ἐπεὶ ἰδ ποῦ ἴμ6 ἰάθϑ 1ῃ ΟἿΓ 
Ῥαββᾶρε, ΠΟΓ γαῖ ἱπ 1 ὅδηι. χὶ. 7. ὅδὺ] βεπὰβ ουϊ 
186 ρμίοςα5 οὗὨἉ πε ἀἰνἀοἀ οχοὴ ἢ τῆς τὨτεατοπίηρ 
πισδϑῖρο, τ δὲ [ἢ π|8 11 56}}.84}} Ὀ6 ἄοῃο ἴὸ 16 οχϑὴ οὗ 
ἜΥΘΓΡ ΟΠ6 ὙΠῸ ἄορ ποῖ [ΔΚ {πὸ δοϊὰ αοσ Ὠΐπι. 
ΤῊΣ [ονῖτο μα8 πὸ Πρ ἴο 40 ΔΏΥ την οὗ τπΐ6 Κἰπά. 
Ης ἰδββιιθβ πὸ τἤγοδς Ὑ Β]Οἢ Π6 ΠΙΠιρο] ἢ ἐδ ὀχϑουῖα. 
ΝΟΥ ἀοεβ ΒΒ ρ]δοθ 18γδὲὶ ππάθγ οὐ} ἴ0 ἀνθπρὸ 
Ηἷ8 στοῦρ. Βυῖ Πα βίον [Π6 πδίίοη Ὑπδὶ 8 ροϑ- 
8016 υἷα 118. θογάογβ, δὰ δὶ ΤΠΔῪ ΒΔΡΡΘΏ ἴο 
ΔΗΥ͂ ΟΠΘ᾽ ἴῃ ΙΒγμθὶ 88 ΜΡ} 88 ἱξ Βα8 Ὠβρρεηθὰ ἴὸ 
ἱ)βο!ῖ, Ηδρηςο, ἢ6 δ6πάβ8 ποῖ ἃ αἰνὰ οχ, ὑδυϊ 

1 1 τἰχῖϊ Ὀ6 [πουσῶΐ ἔπδὶ δὴ ΔΘΩΔΊΟΘΔΥ 6 αἴοτάοα Ὁγ (ἢ 
ἰηχυϊδῦ οαἱ 5 οὐ ἴδ δδογδοίδι ρίϑοϑ οὔ δ Ὀοδὺ, ἃ τϑηι, δὰ 
ἃ 011, τμπίοἢ; Βοσοοσίδλδιοδ θη ςο. 8 86 Δ κθἢ 7 το ΔΟΘΌΘΟΣ 

ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ Ὁ 6 ΒΕ. 

{πῸ αἰνιἀοἀ.νγοηδῃ. 8.88] τὨτεδῖθηβ [δὶ [Π6 Οχθη 
Οἔ τπο80 ΨὴῸ ἀο ποῖ (Ὁ]]ΟΥ ΐπη, 5}}4}} ὉῈ ςπΐ ἴο 
Ρίεοεβ. ὍὙηὲ 1βυῖ ἱπιϊπιαῖεβ της ἨΠ]685. βπεὰ 
ῬΓΒΟΙ͂ΘΟΒ ἃγὸ δὺο] ϑῃοὰ ἴπ [δγβθὶ, ἴ[Π6 βδῖηδ ἴδ 
ΤΑΆΥ͂ ὈΘΙΔ]1 ΔΠῪ οηλπ. Ηδ ροΐπῖϑ ἴο [88 ΔΏΔΓΟΒΥ 
ὙΠΟ Ὀγοακθ οὐδ ἰῃ 15Γ8ὲ}, σβοὴ 186 τίρ 8 οὗἉ 
ΒΟΒΡῚ ΔΙ ΔΓῸ ΠῸ ᾿ΟΏΡΕΥ τεβροοϊοά, δηὰ τῃ6 ΓΡῺ ΤΕ 
οὔ ἴῃς ΒοΌΒΟΠΟΙ ΟΡ ΠΟ ἰΟΠΟΥ δοοῦγο, δηὰ πδοπ 
Βοδῖθθη Αὐοπιϊ 6 Ὅοπ8 1ἴκ6 τπο86 οἵ ϑοάοπι ἅσὲ 
Ργβδοιοϑὰ ἰπ τς ἰδπ.3 ὙΒΘ ννοταδῃ εαπὶ 1Π Ρίθοο8 
τάξες, ΤΏΟΓΟ Ἰουὶν ΤΠ8Π ΔΗΥ͂ ΟΥΠΟΥΓ Ἰαπρτιασο οοὐ]Ἱὰ 

ΟΥ̓ σοΌΓΒΘ, 8 ΤΠ 6ΒΒΆ96 ΔΟΟΟΙΠΡΒΠΙδα τἢς μθοε8 
οὗ ΓΝ Ὀοᾶν, 1Π6 οοπίοθηῖβ οὗ ἩΠΊΟΝ δγα σίτοπ ἴῃ 
ΥΟΓΒΘ 830, ΣΝ ΟἿΘ ὙΠῸ ΒΑ πκαϑὶ 84Υ ἴΠδὶ Δηγ- 
ἐπϊπρ πΚὸ [815 πιδὰ ποῖ οσοιττοὰ ἴῃ 16 ταδὶ βίποο τὴ9 
πϑίΐϊοη ἀνγοὶε ἰῃ Οδῆδδη. [1 οἰοϑϑα τῇ τΠ0 ποτῦδ: 
“ΤΆΚο [Π6 πιδίῖον ἴο Ἠοατγῖ, δάνῖδο, δπὰ δρθδκ." 
Βουθο85, της ἀν! ἀοὰ ὈΟΔΥ Βρᾷκα ἰομά!γ ἴο 41] 

186 ετῖθεβ οἵ Ιβγϑοὶ. Βαϊ ἴϊ 8ΡΟΚα ποῖ οὗ τερθηΐ- 
8ῃς6, Ὀαϊ ΟἿ]Υ οὗἁὨ [88 πΘΟΘΘΘ ΠΥ οὗὨ τα κὶπρ ργιάθηὶ 
ΤΛΟΆΘΠΓΟΒ ρα ηϑὲ [ἢ 6 ΤΟΟΌΓΓΟΠΟΘ ΟΥ̓ δἰ Π}}Γ ουϊ- 
ΓΆΡΕΒ, οὗ ὮΙ ἢ ΒΠΥ͂ 0Π6 τιΐμἢϊ Εἰ πι8617 Ὀσοοπιο [86 
νἱσῖα. Απὰ γεῖ (Π6 {μϊπρ' περάθα τνᾶβ Ὠοΐ ΤΠΘΤΟΪΥ 
186 ΤΟΙΏΟΥΆ] οὗ 16 Δροουπηϊπδίίοη Ἡΐο ἢ ν᾿ 845 πιδη- 
691, Ὀαι [ἢ 6 οοπνογβίοη οὗ ἴθ ποαγῖ, όσα δι ἀοη 
νοκεάποββ μϑὰ ργοἀποορά 186 Δϑοπιϊπαιίοη. ΤῊΣ 
Ιανῖϊο ροΐϊηϊδ ἴο ἴῃ6 βὶῃ8 ἴδαῦ δὰ Ὀδοη οὐπι 
τἱϊτοα ; Ὀὰ. ἀοθα ΠΘ6 4180 οοῃίδβα [Π6 Βῆ ΙΕ [6 Ηἷπι- 
86 μιὰ ἴῃ [6 πὶ, δηὰ ἴῃ {Π6 στ] ἐμαὶ διίδομοὰ το 
τοι 5 ΤΣ δᾶπιὸ β6 τ ἢ ΘΟΌΒΠ 688 18 γον εδ]οὰ Ὦγ 
[86 016 ῬΘΟΡΙΟ, 85 18 ΒΏΟΩ ὉΥ (ἢ. Χχ. 

ἴῃ δ8ϑ65 οὔ ζαυσον (ασΌ. Αγίποςγάέεγη, Ρ. 642); Ὀπὲ 10 8150 
ὯΟΠΘ Οχ ϑί. 

8 ΤΏ 6686 ἐδ δ'δὸ οοηϊδίηοα ἰὰ ἰὯ6 ποτὰδ οὗ (ἢν [4Υἱὲδ 
ἰὴ οἷ. Σχ. Ά. ᾿ 

716 ἐγῖδος ὁ ]εγαοῖ, οοπυεπεά αἱ ΜΙΣραῆ, τοεοῖυε ἰο ρωπίεἦ, ἐδλ6 ομέτασοα οοπιπιί δα 
αἱ Οαστϊδεαλ. Τῆλεν οαἰΐ οπ ἐλο ἰγῖδε ὁ οη)απιΐη ἰο ἀοἶδυον ἐρ ἰδα σιϊέν, 

διιὶ αγὸ ηιεΐ ιοτίλ α το μδαΐ. 

ΟΠΗΑΡΤΕΒΕ ΧᾺΧ. 1--18. 

1 ΤΉθη 811} [Π6 ΟΠ] άγθη [8008] οὗὨ ΙΒ6Γ86] τϑῃΐ φαΐ, ἀπὰ (6 σοπρτασϑίοη τγὰ8 σαί ἢ- 
ΘΙρα ὑοροίμοῦ 88 Οῃ6 τηδῃ, ἔγοπλ δ Θύθῃ ἴο ΒΘογ- δῆ θα, τ] [44] [86 Ἰ4πα οὗἉ 

2 ΟἸ]οδᾷ, υπίο 86 Ἰωοτὰ [ΨΦ6μονδῃ]} ἴῃ ΜΊΖροΣ [ΔΠ1Ζρ84}}. Απά {δῈ ομ]οῦ [ςἢϊο 8] οὗ 
811 (ῃ6 Ροορΐβθ, δυδη οὗὨ 4}1 1π6 ὑγ10 68 οὗἨ [8Γ86], ργθβϑηιθα ὑῃπϑιωβαῖν 68 1 [ἢ)6 85861)- 
ὉΠ οὗὨἩ ἴ[Π6 ρθορὶθ οὗ ἀὐοά, [πιο δβϑοτα!ν ποτοδοτοὰ  ἔοαγ Βαπάγοα {πουβαπα ἐοοίμπιθῃ 

8 (δὶ ἄγον βυγοσά.; (Νονν [86 ἙσμΠάσθῃ [8Ο0ἢ8 
[80η8] οὗ 1βγ86] γϑῦθ ζΌΠ6 ἃρ ἰο ΜΙΖρθἘ). 

4 ΤἼΘ]1 μι, ΒΟῊ νγὰ8 [ΠΆΡΡΘΗΘα] (ι]8 νυ] Κοάηθ88 ἢ Απα [186 πηδη,] (Ἀ6 

τ οὗ Βοη)απιΐῃ ποαγὰ ὑπαὶ [Π6 ΟὨΙ]άΓΘῺ 
ἤθη τὰ 186 οὨ]άγθη [808 ἀν τὴν Ἰβγϑεὶ, 

νἱΐο, (86 
Βυβθαπὰ οὗ (ῃ6 σποιαδη ἰμ8ῖ νγὰβ βίῃ, δηβυγθγθὰ δηὰ βαϊᾷ, 1 σϑὰθ ἰηΐο [υπ|0] 

ὅ Οἰἴθθλ} ὑπᾶὺ δείοπσοίὴ ἰο Βοηϊαπλΐη, 1 ἀπα τοῦ οομουθῖπθ, ἰο Ἰοᾶσο. Αμπα ἢ τηθὰ 
[]ογἀ8] οὗ ΟἸθθδὴ τοβθθ δραϊηβῦ πιθ, δηὰ Ὀθβοὶ {86 βουβθ τουπὰ ἀδοαυΐ ὍΡΟΙ τὴ ὃ 
Ὠἰσ Αι, ἀπά ᾿πουρὶ ὑο μᾶνθ β]δῃ τιθ : δῃἃ την σοπου δίῃ 6 ἤδγθ {π6Υ ἔογοδα [Πυπι}]64] 

6 ὑαὶ 88:8 18 ἀοδα [(Πδὺ 5886 4164]. Απᾷ 1 ἰοοῖκ τὰ Θομουβίηθ, πα οὔ ΘΓ ἴῃ ρίθοϑβ, 
δη4 βϑηΐ Β6γ [ῃτουσποαΐ 411 (Π6 ΘΟΟΠΙΓΥ οὗἩ [89 ἱπμουίϑῃοο οὗὨ [5γ86] : ἴον ἐβ6 0 Β8Υ6 

7 φοτηταϊ δα Ιθτγάπ688 δηᾶ ΟἸ]Υ ἴῃ 1βγδοὶ. 
δῖνθ Π6ΓΘ γΟῸΓ δάνοθ δηὰ οοιμδεὶ. 

1.8 5ὸ ἴο Ὠΐβ ἰδμΐ, ΠΟΙ ΠΟΥ Ὑ{11 γγ7ἷὸ ΔΏΥ 977 τι8 ᾿ὍΓΗ ἰπί0 
αἰ δὲ 186 πρ Ἡ ΠΟ τγ6 Μ011] ἀο ἰο ΟἸΡΘΔΒ : 106 εσὴϊί 90 

8 σϑοὶ; 
βδαυΐηρ, 6 ὙΠ] πού ΔΩΥ ὁ 

9. ἷβΒ ἢουβθ: Βυΐ ΠΟῪ {18 

Β6Πο]4, γα αγ 81} οὨ:]άγϑη [80}8] οὗ [8- 
Αμπάὰ 811 {πΠ6 ῬΘΟΡ]6 ϑΓΟβ6 88 Ο0}6 Σηλῃ, 
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10 τῷ ὉΥ ᾿Ιοὶ ἀραϊπεὶ ἰΐ ; 5 Απὰ γγὸ Μ01}} [816 ὕϑῃ τχθῃ οὗἨ δῃ υπαάγθα (Ὠγουρθουϊ 8]}} {Π6 
(εἰῦοβ οὗ 1βγδο], δῃὰ δὴ δυπαγορα οὗ ἃ ἐμπουδβαηά, δηὰ ἃ ἱπουβαπα ουΐ οὗ ἴδῃ {πουβδηά, 
ἴο ἴδιο νἱοίυ4] ῸΓ 16 Ρθορίθ, ὑαὺ {ΒΟΥ ΤἸΔΥ ἀο, ΠΘὴ {ποῪ οοτηθ (0 ΟἸθθδἢ οἔἍ 

11 Βϑηϊαμηίη, δοοογάϊηρ ἴο ἃ}} {86 011Υ τὺ {Π0 πᾶν ψτουρῃῦ ἴῃ 1Βγ86].5 8.0 4]} [86 
12 τηθῃ οὗἅὨ 1[βγϑθ] ὑγοῦθ ρϑίῃογοα ἀραὶηβῦ ἴη6 οἷϊγ, Καὶϊδ ἐοροίθοῦ 88. ομ6 τῆδῃ. Απὰ 

16 ὑγἰθοβ οὗὨ 1βγ86] βθῃΐ τῇϑῃ ἱβγοιρὴ [᾿η0] 4}1} [Πη6 ὑγῖθ6 [{{1068] οὗ Βοη͵δπηίη, 
18 βαγίηρ, Τ᾽ δὶ πὶοκοάηθϑθ ἐς (818 ὑπεὺ 18. νγὰ8] ἀοῃθ διηοηρ γου 2 Νοῦν ἱπεγθίοσθ 

ἀοϊῖνοῦ 8 {πΠ6 τηθη, [86 ΟΠ] άγθη οὗ Β6]14] [τγουυ}]688 6 ]] ον 8], τ ΒΙΟἢ αγὸ ἴῃ ΟἹ ΌΘΔΝ, 
1(8αὺ νγγὸ την ρυΐ (Ποιὰ ἰο ἀθαίῃ, δῃὰ ρυΐ ΔΙΎΑΥ δου] ἔγοτα ἴβγϑ6]. Βαΐύ [Π6 οἸ] άγθῃ 
ὥ οὗ Βδη)δπνη που] ποῖ Ὠϑϑγκϑῃ ἰο [86 γοΐϊοθ οὗἩ {Π6 Ὁ ὈΓΘΙΏΓΘΩ [86 ΟἸΣ]άσθη 
ΒΟΠ8 οὗ [βγβϑϑὶ. 

[Σ Υεσ. 2. -- ἢτ. ὕδπ86] του οσβ {π|8 γθτὴθ 84 ζὉΪ ΟΝ: “ἋΓἋΑὩά ἴθ ποαᾶς οὔ ἜΠ0 πθοΐϊο Ῥδορίο, ουὶ οἵ 1} (09 ἐγίθο6 οἱ 
Τεγδοὶ, ἰοττοϑὰ ὑπδιηδοῖνοα πο ἃ Οοηρτοκπίίοη οὗἩὨ 6 Ῥοορίο οἵ Φοἄ, πο οὶ [Σ6. Ρ60Ρ]6) ἑαταἰδηθά ἴους Πυπμάτοα ἐμπουδδηά 
Τασῇ (Ὠδεθοὶν) ἰοοΐπιθῃ, ρῬγβοδοοα πίῖ ἐπο βυογὰ." Το ΚΙ. Υ.. 6 ὈσίΟΣ ; ΟὨΪῪ, [0 πδκο ἰδὲ υοαῦ γοσδι}}ν οἶθατ, ὁ οοὰδ 
βοὴ δυο ἢ ἰηγροϊδίοη 88 τὸ παν βδυρμοδίδα ἰη (Π6 ἰοχί. --- 15.] 

[5 ες. 9. -- Ὁσ. Ολδϑοὶ ἐγδῃδιδίο: “Απὰ τον [ἸῺ ἴμο τρδίϊον ἩὩΟὮ τὸ ἀο ἀραϊηεὶ Οἰθοδῖ, (ρσγοοοϑὰ π)} δζαίωδι ἰὲ δο- 
οὐεάϊηρς ἴο ἴδ 1οἱ.) ΤμΪ8 ἄοοα οὺ αἰ ἴο᾽Ὁ Θαδϑη 8} ἔγοπι ἐπ "ὁ. Υ΄.. Ὀυὲ ἰ6 ποῖοι ὮθΤῸ 38 οχρ δἰ εἰς ἩΠδί [9 ΔΌΓΠΟΣ Τ6ΒῺ8 
ὈΥ δαγίΐπρ ἰθδὲ ἔμ ποχγὰβ “ΠΟ τ ἀο δρδίηδι Οἱνοδὰ" δῖθὸ Ῥδιϑη: πίοι (660 Ὀοίον). ΒοΡΒΟΔῸ δηὰ Κεῖϊ οχρίδίη : 

«τ ἷς ἴ6 ἐδο ἑδίπρ τὸ ὙΠῚῚ ὧἀο δεαείηδε ΟἹ ὈΘΔὮ : δχδίηδὲ [0 πιὰ ἔμο ἰος!}} ΤῸ πογάδ καὶ» γον," 8878 ΚοΙ!, 

τὶ οοη ἰδίῃ ἐπ:6 τοβοϊ υἱἱοὴ ἐδίκϑη τίι τοΐθσϑησο ἴο ἐπ δἰ οὐαὶ οἰ, δηὰ δῖ ομιδιδοιογίζοά Ὁγ {86 ϑυϊκανδιοδὶ Ὀτουν οἵ }υ- 
ἀἱςεϊαὶ βοηΐθηςοδ, δηἁ ΔΙῸ ἴο 0 οχρίδί ϑὰ ὈῪ [6 Ῥγοοοδθάϊηχδ Ῥγοδουί δοὰ ὈΥ ἴδ Μοδαίο ἰδν7ὺ δκοίηκ ἔῆο Οδηβδη θα. Τὴ6 
Οδπδληΐίοα νόγο ἴ0 ὃὉ6 ἀσδίχογοά, Δηᾷ τ οἷν Ἰδπὰ πτδα ἔθη ἰο ὃ9 αἱ ν᾽ ἀθὰ διροηβ ἐπ [δτβ δ᾽ 165 ὉῪ 1οἱ. Αοοογάϊηκὶν, ἴο ργοοθϑά 
πίιἢ ἴδ ἰοὶ δικαίηδι Οἰροδῖ, [6 ἢ0 Ῥγοςσοοὰ πί|τἢ ἰξ 65 τὶ ἐδ9 οἰἐἰο5 οὔ 6 ὑδηδληίίονυ, ἴο οομαῦθον Δηὰ Ὀυγῃ ἴδ, δὰ ἰο ἀϊγίά6 
ἦι ἰοττί ον ὉΥ 1οΐ." Οὐθ διχζυπιθης δ νυδηοσοὰ [ἢ ίδυον οὗ ἐδ ([8269 τίονν οὔ [Π6 Ῥοδκενο : “Ἢ πτἧ ὙὴῚ}} οδδί ἐῃ9 ἰοΐ ΟΥ̓́ΘΥ ἰὲ ! )) δῃᾷ 
δρεοίησιε (Π6 συγτοηὶ γῇον ([Πδ8 οὗ ἐ6 ΧΧ), [δὲ [Ὧθ Ἰατῦον ἰοδτοθ ἴὯ6 υάκιιθηὶ [56] { υποχργοδοοὰ, δηὰ ραδδοθ δὶ ὁμοθ ἴο ἃ 
δβυθογάϊηδῖο ρμοϊης πθο ἢ ὯΔ8 ΓΟίΘΣΘΏΟΘΘ ΟὨΪΥ ἴο ἐδ ὀχδουίου οὗ ἴμ6 ἡυάᾳτιπουί, 89 πο κγοδὶ ἴογοθ ΒῸΣ 168 ηοῖ (86 ῥυκτησοὶ 

βυδοϊοὨ οχργοβδεὰ ἴῃ ἌΝ. 7, τ ρραίηδὲ ἰε;} ΤῺ οἴδος, ποπονοῦ, ἰμδὺ δοοογάϊηφ ὕο τοῦ. 10, )ἂδ οὐ πα ἢ] πηάοτ- 

διοοὰ, ἐδο οὶ ἀφοϊάοδ, ποῦ π|00 8181} κῸ δχαίϊηδὶ αἰδϑαῖ, δαὶ πῆ δ.}8}} δοὶ δ Ῥασνυοσχοτα ἴοσ ἐδ θ δττοΥ, ἰὺ ἰ4 ἀἰ συ (ο πιοοῖ, 
ὁχοορὸ ὈΥ̓͂ τοπογίης γον. 10 88 Ὦγ. Οβδδοὶ ἀοθθ. Οοιθρατο ἰδ Ὡοχὶ Ὀοίό. --- ΤᾺ.] 

[8 ες. 10. --- τ. δδϑϑοὶ 8 τοράογίης [8 88 10]]10γ72ὸ : (γοσ. 9 Ὁ) “᾿ργοοθεὰ πὶ δραίῃβδέ [ξ δοοογάϊης ἰο ἐδο ἰοῖ ; (Τὰ. 10 :) 
δοὰ ἱδκο ἰδθῇ στρθῦ οὗ ἃ δυπάγοα ουὔΐ οἵἁ 8])}] (πο ἐγίνοδ οἵ [6789], διὰ α υπάγοι οὔ δ ᾿ῃουδδηά, πηὰ δ ἱπουδδηά οἵ ἰθῃ 
(λουξδηά, ἴο ἔδῖο ἴο ἐπιοπηδοῖγοδ ῬτΌΥ Αοὴδ [Ὁ [6 Ποὺ, ἀπά θη (ΠΟΥ οοἴὴθ ἴο ΟἸ Ὀ6Δ οὗ Ξ Βοηηπιίη ἴο ἀο δοοογάϊος ἴο 
811} ἐο δοοπιίποιίίου πὶς ἢ 1ὃ Ὑτουκῃϊ ἴῃ Ἰδγδαὶ (ἐ. 6., ἰο ἰη8Π|σὲ δὲ τοίγ Ὁ 1]οὉ).) Τηθ ΟὨΪΥ αἰδίου Υ 1 ἐπ γοημάἀοσίηκ 
[6 ἰὴο οχρτοδοίοη “0 ἰδῖκθ ὈΧΟΥΪΒΙΟῺδ [0 ἐδ 6 Ὠοδὶ ᾽" (11{. ῬδοΟΡ]6), Ὑμίς ἢ δ γῖκοδβ οὔθ 86 δὰ πηδίυγδὶ τὰν οὗ δβαγίῃρ, “0 
[δκὸ Ῥγουίδίοῃδβ [ὉΓ ἐμοτηθο γα 8." ΒἘοῦ (ἢἷἰ6 ἀἰ ΠΟῸΪΕΥ 15 1648 βουΐουϑ ἴπδὴ ἐμὲ ἩΏΟὮ δυΐδοδ 1Γ τὸ δάορὲε ἐπ Θοϊη ποῦ 7θ}- 
ἀοτίες, διὰ οχρίδίῃ (88 τὸ πιιιϑὲ ἀο ἴῺ (δὲ 6886) γ6. 9 86 Βοζίμοδιι δηὰ Κοὶϊ ἀο (οἴ. Ῥγϑοθάϊῃᾳ ποΐθ). Εν ἴῃο ἤδοι ἐμαὶ 
θοΐοτο Ῥσγοοοοάϊηρ ἴο οχίγοια 65, ἀοπιδιια [8 τηδο ἴος ἴἢ6 δυγσϑηάον οὔ ἰΠ6 κυ εν, [6 ἱποοπιρδῦῦ Ὁ}]6 Ὑϊτἢ ἃ ὑτίον ἀθίδστα πδ- 
οι ἰο “" οδαὶ ἔπ Ἰοὐ ᾽" οΟΥ̓́ΘΥ ΟΙ 68), ἴο δ Ὺ ποιπΐηρ οὗ ἐφ διε ἐμδὶ δυο ἃ οοπβροδίίου οὗ ἱδογγίογυ Ὀοϊοησίης ἰο Βοη".» 
ταΐϊῃ, 65 (μἱ6 [6 δ ρροδθα ἴο ἱπιρὶγ, νου] ὰ Ὦδγο Ὀδοῃ ἰἢ κἰδιίηρ οοηΠ]οὺ ψ τ ὁ οὗἩ [6 τπιοϑὲ ἱπιροτγίδηϊ ἰδττα οὗ ἴ06 πϑιίοη, 
ἰδὲ σῇ οὶ το ἀοτοὰ ἰδ Δ [8198 Ὁ]6 ροδδοδρίοῃ, ὅγϑί ἰὼ ἐὴ9 ἔθ γ. [6 ἰῃ ἴδ 6 ἐγ] 6. Οπ ἴδ οἴοΥ Ὠδηᾷ, 1Ὁ οοΥΊΔΙ 
δεοῖιδ 88 ἰ( 40,000 τη τπιῦδὲ Ὦδγο ὈδοΏ ἀδοιηϑὰ δυΐϊιοϊοηξ ἰο τηϑοῖ ἴδ 29.700 οἵ Βοηλδιηίο (τοῦ. 16); δηὰ ἴῃ διδίοπιθη 
οὗ τον. 17, πιοτὸ ἔη9 400,000 οΥ̓Ταταοὶ δσὸ δοὶ ΟΥ̓ΟΣ δρδιπδὶ (ἢ 26,700 οὔ Βοηζαυ, ὰΔῪ Ὀ6 οχρίαἰηθὰ ὈΥ δυρροκίηρς ἰῃδὲ 
[6 πδεγαίοσ, Ὀοίηβ δϑουἠ [0 τοϊαὶδ [ἢ 9 ὑδστί Ὁ]6 ἰοδδθα οἡ 6 πδιΐοηδὶ "δίάθ ἰὼ ἴθ ἄγοι ὖῸῸ ϑηχακοιιθηΐδ, πὶϑο8 [0 ΤῸ- 
τοϊηὰ [86 τοδὰοσ οἵ ἔθ γοϑογυοὰ βισοηρσιῦ ἴτοσο πδΙοἢ [86 ὑδαίδῃ στὴν οοὐ]ὰ ἀγν ταϊ ὈΓΟΘΙΣΘΏ Δ. --- ΤῈ.] 

ἸΕΧΤΟΌΛΙ, ΑΝΌ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

ἘΠ ΠΛΕῊΡ ἘῸΝ οἱοὰ {86}, ὍΤΤΙ ; οὐ τδῖμιοσ, γγαϑ οοηνοκαὰ, ἴοσ 

ὉΠ ἴα ἴθ Οὐθοκ καλέω, οἹὰ Ινατίνι οαίατα (1. 8., 
εσὐγία οαἰαύτα). 1ι ψὰ8 Ἰοστηοὰ οὔ {πῸ ποδα8 1 οὗ 186 
ΡΟΟΡΙΘ ψὴο οοηδι πο ὉΠποηλδοῖνοθ ἃ “ Οοηρτορδ- 

ἴοι οὗἩ 186 Ῥοορὶθ οἵ Θοὰ."Σ (ὩΣ, ἤοπι 

ὝοεΥβ.1, 2. Απὰᾶ {86 οδίοδι οὗ 411 {86 ὑϑοῦϊο 
ζοχταϑα ὑμοιήβοῖνοδ ἰηἴο 8 οοῃατοχδίϊοῃ οὗ [86 
Ῥδου]ο οἵ 6σοὔἅ. ΤὮο οοηβοϊοιβη688 οὗ δῇ ΟΥ̓ζϑΠὶς 
ΘΟΠΙΓΙ ΠΥ ἰ8 88 γοῦ [Ὁ]1Υ αἰΐνο ἴῃ ἴθγϑεὶ. ΑΧ1] {116 
αἷθοθ σεῖο μουτῆρα δὲ ὑπΠῸ6 ογπιθ ἱη Βοη͵δσηΐη. 
ΤΠ6 προσ β5 1 Υ οὗἁὨ σοηίοττίηρ ἰογοῖποῦ 18 [610 ουογγ- 
ΨΠοτο, ἔγοτη {πΠ6 πού τὸ ἔπ δου. ῬΤῃ6 ὨδίῃΓΑὶ 
Τεργοβοηϊδνοϑ οὗ τΠ6 ρθορὶο (ς, οη (ἢ. ἱ. 1) μαϑύθη 
ἴο Μίζρδῃ, “ ἴο Φεβονδι," ἴπᾶὶ 8 ἴ0 ΒΔΥ, δἵ τῇὴ8 Ρ 
ἱπνυϊδιίοη οὗ πο πἰρῆῃ-Ῥτοδὲ ἰπ [Π6 ἢδιης οὗ 6 Πο- 
Ὑδἢ, Αϑϑδίηϑῖ ὙΠΟ86 ΠΟΙΥ ̓ ανν [Π6 ΟΥΠΘ γ885 ἀἰγοοϊοά. 
ἘρΥ ἰδ ΙΠΔΥ̓ Ὅ6 Δ881Πη64 1[Πδὶ ἩΠΘΠΘΟΥΟΓ ἃ ΡΟΡΠΪΔΓ 
τπονοιηθηῖ, ποῖ ΠᾺ5 Φοπονδῇ [ῸΓ ἰἴ8 σοηῖΓΟ, 18 
ΒροΚκϑη οἵὗἁ, 1} 6 πὸ ππσηϑῃ ῬΟΓΒΟΠαρο 88 ἴΠδϊ οὗ 8 
γτᾶσο, 18 παπιοά, {πὸ ρυ δι Ποοὰ γγ88 8[1}} [186 Ἰεδάϊπρ; 

βρί γί] ρονγοσ. ἢ ΓΚ, σοπρτοχαιίοι, δ βδβοῖη- 

ι ΓΘ, τλὸ Ρἱπηδοὶθ, οὐ εἰφμοδὺ ροΐπι οὔ α δυϊιάϊηρ, 

δοᾶ ἰΐοποο ἰγδηθίοττο ἴο ἰὰ6 θα οὗ ἐδ9 Ῥϑορίϑ, διηρε»ι}. 
Το πογὰ ἰ8 ΡΒ] οΙοσίοδ}1γ ἰἀσηιοαὶ πιὰ πο [Διη νίβηα 88 

Φφαρμέ ὑγοριρπαειίς. 

Ὡς Ὡ5, οοπδίἑμογο)ὴ. Τὶ ἰδ ποῖ ὉΥ͂ ΨΑΥ͂ οἵ 
ἰδυ το οΟῪ [μας [Π6 ΠΑΥΤΑΙΟΥ ΒΆΥΒ: “186 ΜΠ80]6 Ρθ0- 
6, 4}} πὸ (γῖδ68 ; ̓  ἴον 6 ἤλοϊ 18 ἴο 06 τη846 ΡγΤοΙΏ- 

Ἰηθηΐ ἴῃδῖ, οχοορὶ Βοηδηλη, θοῦ ὁπ {γῦ6 Ὑ788 
ψΘηηρ. ὍΤμο δά άϊοη : “ ἴοιιγ πυπάτοα ἐποιβδηὰ 
ΤῊ6Π,᾿ ΘΧΡΙ ΔΙ ἢΒ ΒΥ ΟἿΪΥ [86 “Π6δά 8 " σοηϑετα!ο 
16 “οοηρτερδιίοι," Πβιμοῖυ, Ὀοσδῦδο ἴῃ “ΘΟΡΪΘ 
οὗἩ αοἄ," δὲ 4 ΠΟ], 8 ἴοο πυπιοσοιδ. ἢ 
᾿παμαθαῦ 8 τηοητίοποῦ τ ἢ τοίδγαποθ ἴὸ νοῦ. 10. 18- 
ΓΑΘὶ 18 810}} 1706 Ὑγαυῦ ἶκο ῬοορΘ τ οι το Ροδβ68- 
δίοῃ οὗ Οβπδδῆ. Τ6 παιῦοῦ οἵ 118 ἜΡΟΝ ἘΡΩΚΕΣ 

8 Ὑη9 ΤΟΡΌΪΑΥ ἀοαϊρτιδιίοη, ἴοτ ποῖ τότ ὩδίξοΩΒ 
δυο βυϊναευἱδὰ ἐδ9 1665 Βρί ἰυΔ] δηὰ ὩοὈἷθΘ ὑθτι8 ““ ΡΔΣΠ]6- 
ταθηῖ," “ πιοοίίηρ,᾽) “Οδηιθον,," “Ποῦ κ6.᾽) [Ηἧἠονν οου]ὰ 

, ΘΥ οὐδπουνίδο, δοοίπα ἰΏΘΥ δῖὸ οὶ (μεοσσδοίθϑ ἢ -- ΤᾺ. 
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εἰοθὰ ὙΓΔΥΓΤΙΟΥΒ 18 (Π6 Ττηρϑδυτο οὐ ἰἰ8 ᾳτοδίμηοθα. 
ΤΏΟδΟ ὙΠῸ Δ5ϑομ Ὁ]9 {ποῖα βοῖνοθ μοῖῸ δρουῦξ “26- 
ον Δἢ,᾿ δγὸ 1πΠ6 [686,8 οἵ 8 σοσῃσαθηΐ τ οὗὨ ἩΦΙΤΙΟΥΒ 
(εοοίοεϊα τεϊ απ.) 

γεν. 8. Απὰ [Π6 δο. οὗ Βοιήδυλίυ μοασὰ τμδὶ 
ΔῊ ΔΒΒΟΠΙΌΪΥ οὗ [86 {τἰῦσ8 τοοῖς μίδοο ἴῃ ἼΣΡΕῚ. 
Ταῖς ΜΙΣ εὴ 8 ῬΓΟΌΘΔΟΌΙΥ [Π6 588π|0 85. [δὶ τ Ιο ἢ 
ἴῃ δαϊηθοὶΒ 1 Ππ|6 8180 ν88 (Π6 πδιΐοπαὶ χα ογίη 
Ῥΐδοθ (1 ὅδῃ). νἱῖ. 5), δῃὰ ποδὶ ἰ τοχαγάθα 
Το τοβοηϊοα ΟΥ̓ ἴἢ6 ΝΟΌΥ ϑαιηνῖὶ οὗ (ἰὸ ῥτγεβθηῖ 
ἀδγ,1} ἰῃ 186 τνοβίθσῃ ρδγὶ οὗ {10 Βϑη)δπι ῖο ὑογτί- 
ΤΟΥΥ. Τὴ Τουΐῖθ, [ἢ6 Ὡδυγαῖου ἱπίογπιθα υ8, ἀϊ- 
τ ἀοἀ 8 ἀπ ΔΡΡΥ οοπεοῦθίηθ ἱπῖο ἔνγονο ραγίβ, δῃὰ 
δεῃῦ ἴἤοτῃ τΠτοισῃοαϊ 4}} [6γδο]. ὁ πηπδὶ στο, 
τογοίοτο, ἢ (πὸ ον ἢ οΧροβίοΥα, το ταδὶῃ- 

. ἰδΐπ τμς ἢ Βοηῦ δ ραγί ἴὸ ΒΘῃ]Απιΐῃ α͵8δο. 1ξ πιυδὶ 
Ἰἰκοννῖβο Ὀ6 αϑϑαπιοα τ δὶ ΘΠ) ΠῚ] τγ85 ἰηνὶ το ἴ0 
ἴδιο οουποὶ! δὲ Μίζραι, θοῖὰ οὐ δοἌοουης οὗ [86 
θη ϑο Οὗ Πδιοη 8] ΠΟΙ ΠΊΠ ΗΠ Υ͂ Μ ΠΟ. σΠδΥαοῖογ ζοα 
1.:οΘ μογίοα, δηὰ Ὀδϑοδιϑο [Π6 ΔΒΙΘΠΙΟΪΥ͂ ΔΒ δ Πι- 
τηοηοὰ δἱ ἃ ρίδου νἱππΐπ τπ6 Ὀοπίεγε οὗ Βοηϊδηίη. 
Τὸ τγίυθ ΔΙΓΟΔΑῪ πηδη δδιϑὰ 15 ραγίίβαῃ ἐροϊϊη ἴῃ 
ἴανον οἵ αἰυοαῖ, ἤθη ἰς “ ποαγὰ,᾽ ᾿ἰπάδοα, οὗ νῃδὶ 
ὙΜ88 Ροΐηρ οὐ, θαϊ ποιοῦ βοῆς γοργοβοητδναϑ ἴῸ 
186 Ξυϑε μὰ να ΠΟΥ χζᾶνα ΔΥ ὍΚΟῚ νυ παΐδνοῦ οὗ τϑς τ 
Ὠδιίοη δὶ ἴῃ0 ἀοοά, ογ οὗ ἀδδίτε ἴο ὁχου]ρμαῖο 1186]. 

Ὕεγο. 4--Ὅ9ϑῷ. Απὰ [86 σβδῃ, ἐδ6 Σιονίϊο, τδθ 
ΔΏΒΥΟΣ. ἮΠΟΠ ἴΠ6 δεβοπ οἷν ργοσοοάοα ἴὸ ἱπνοϑι!- 
ξαῖο [5 ἔδεῖβ, [Π6 δοσ 80 Ὁ ΟΠΪΥῪ Δρρθαγθα ; [ἴθ δὸ- 
οὐδε ψο ψνδητίης. 6 δρεςοῦ οὗ {π6 [δ νῖῖο 18 
ΤΟΙΙΔΥΚΔΌΪΘ ἰπ ἸΠΟΓΘ τοϑρμοοῖθ τπ8ὴ οπ6. (Υ (86 
δροὰ ΕρὨγαϊπίτο 80 τοῦς Ὠΐπὶ ἰμτο ἢ]8 ἤοῦβο, ἢ6 
Τδ ΚΒ ΠῸ ΠΙΘΠΙΙΟΝ ; [ὉΓ ἴῃ ΟΥΪΘΓ ἴὸ ἃ τρὰϊ Ἰυάρ- 
ταθηΐ οὗἨ [ἢ πιδίῖοῦ ἱξ ἰδ ποῖ ὨΘΟΟΒΒΆΓΥ ἴ0 οοη- 
ΒΥ ὙἤοΞΟ ρσιιθῖ ἢ6. τ88, δαὶ ἴπδὶ ἢΒ τρῃϊ τὸ 
Βοβρίια! ἐν Ππὰ8 Ὀθθῃ Υἱοϊδιθά, Ηθηςθ 8 58γ68, 

““ἘΏΘΥ ΤῸδ6 δσδίηδί π|ὸ᾿ ΟὟ) ἡ δῃὰ, “ΠΟΥ 5ατ- 

τουπάρὰ 1Π6 ἰουδ6, Ὧν, ΟἿ ΤΩΥ δοοουῃϊ. ΤῈ 
το ἴῃ ΟἰθθΔὴ δὰ πὸ ἀοδίχηδ ρδίπϑιὲ Ὠἰβ Ὠοβῖ: 
ἢ ΔΙοῃε νγ88 [ἢ6 ΟὐὈ]οαῖ οὗὨ τοῖν δίῖδοκ. Νὸοτ ἀοδδ 
ΒΘ δρεβῖκ οὐ ἱπάϊνιά 48 ἰῃ Οἱρεαῖ, Ὀπὶ οὗ 186 
“Ἰογὰβ οἵ Οἰθθδ},᾽"" 88 ἰζ 186 πῇο]θ οἰ ἬγοΓΟ 
ΦΌΠΕΥ ; παὶσῃ ἸΠδβιηθο ἢ 85 ἰξ δὰ ποὶ ργευθηιοα 
ἴ:6 ΟΧΟοΟ885, νν88 ἰηἀ δορὰ ἴσιο. Η8 δοουξαιίοι, “ ἴῃ 6 
μου σῆς ἴο ΠΌΤΟΥ πι6,᾿" 8 ποῖ ᾿ΠΟΓΆΙΠΥ ἰπ δοοοτα- 
διιοο ἡ} ἢ Ποῖ ἱπιρη ].0}8, Ὀθοδῦδα ἢδ6 ἰ58 Δεῃδιησὰ 
ἴο δρϑαῖκ οὗ ἴΠ6 τηδιίίογ ΌΥ̓ 118 τίρειϊ ἤθπιο. Μοτο- 
ΟΥ̓́ΘΓ, ἴῃ:6 ογίπηα ἱπιοηἀοά νγαὰ8 χόῦβο τη ἀρδίῃ, δηὰ 
ΒΌ ὈΠλἰδδίοη ἴο ἴδ Ραηθ 8016 ἢ αἰθρτδοθ δηά 
ἄδϑιῃ. Βυῖ ᾿ς ἄοιβ ηοῖ βαγ ἴδαῖ 6 Πἰτη80} ἀε]ἐν- 
εγοὰ μἷβ οοπουδὶπο αρ ἱπῖο ἐμοῖν πδηκ 5, τῃαὲ τΠΟῪ 

1 (Βο Ὧν. Βονίηροι, 8. . 1. 460. Ῥόδη ϑβέίδη!ου (δῖ. 
απά Ραΐϊ. τ. 212). εἰακίπιο Νοὺ!. ϑαιυγυοὶ (Ὁ τ6 “ Εἰχἢ ρίδοο ᾽ οὗ 

ΤΗΕΒ ΒΟΟΚ ΟΕ σῦῦσεϑβ. 

ταῖς τοοὶ Β6Υ ἐρούταϊπξ τῷ τμοῖν Ἰαδία, ἰβοιοδὰ 
οὔ δέηϑε! . Απά ἤπδι]γ, δα ἀοδ8 ποῖ Γοργοδθης [6 
νἱοΐοηι ἀδοά 88 ἀἰγοοιοὶ: ἰηδὲ 8η ἱπάϊνϊάυδὶ, Ὀας 
[6}16 [δ Δβϑουι θα (τἱθοβ τῆδὲὶ δο σαϊ [Π9 τοϊηδη ἴῃ 
ἰοοοβ, δὰ δοῆϊ ποῦ τπγουρποαί [Π6 γΠ0]6 ΘΟ ΠΕΓΥ, 

, 853 6 ΤΟΙΆΣ ΚΟ ἀδονο, ἰξ ΠῚ ἃ 
σγί 9 δρδίηδε 41} [δεγαθ]. ““Β6}ο]ά, δ] οὔ γοῦ δθ 
Β0Π8 οὗ [58γϑε]. Ὑ ποῦς εἶδ, ἢ6 ἀοβίσοβ, τὲ 
Β6ΓῸ δηὰ ΠΟΥ͂Υ, [ΠΟΥ ΘΟη80}1, ἀῃὰ τπᾶΐ ἸΟῪ ΒΟΡΘΙΑ͂Β 
ποί δεοίοτο ἴπδῪ δαγο ἑοττηθα ἃ γεδοῖνθ. Ηδ ἴδασζβ 
Ἰεβὲ οἰ μογυγίβο [86 ἱπηργοβδδίοη οἵ [6 τηοιηδῃςξ χηϊσῃς 
ἬΘΆΓ ΟΝ, δηὰὶ [Π6 ογίπιο ὕθ Ἰἰεΐ απρυπἰδηοά. 
ψετα. 8 ἢ. Απὰ 411 [00 ῬΘΟΡΙῸ ὅζοϑό. ΤῸ 

ῬΘΟΡΪΘ σοι ργεπδηὰ εἰιῖ8, ἀπ ὰ υπδηϊ ποῦ Ε} Υ Ῥτοοδοὰ 
ἴο δεΐοῃ. Νοϊ οπὲ τ 88}8}} Ὀ6 οπισι βιὰ ἢ 
18ὴ6 ὀχοουίίοη οὗ (ἢ 5 σοτῃοη γοβοῖνο, θὰ αἱ 5ἢ4}} 
ἴΚὸ ρμαγὶ ἴῃ ἰϊ, ἰῃ ογάὰου [πὶ [πὸ ἰαῦοῦ δπά οὐΐππι 
ΤἸΏΔΥ ποῖ [Ἀ}] ΟὉ ΔΏΥ ὁΠη6 Θχοϊπεῖνοῖγ. Τὸ νοχάδ 

ΤΡ 3} ΓΦ) ΥοΓ. 9, ΔΘ ἴο ὕῦδ6 τοργαγάοὰ 
88 Ῥδιϑηιμοῖςδι. ὙΤῃῈ 86 η86 18 ἴπαϊ [Π6 Ἔχοουτνο 
ΔΥΙΩΥ ἷδ ἴο ὃς δοϊδεῖδά οπὶ οἵ [᾿ς τὶ 65, ποῖ ὈΥ γνοῦθδ, 
αὶ δοοουνάϊηρ ἰο τὸ ἶος. [ἰ 8 (Πουρὰς τἢδιὶ τπῸ 
{2212} οἵ ἴεγδοὶ, οὐ ἰοσίν ᾿μοιβϑαπὰ πηθη, νν1}}} δας 
ἢσο ; ἴογ [8686, 80 Ὀοεϊοηρ ἴο 411 [βϑγϑοὶ, δἴποβ 186 
ΘΓ Γαϊδοὰ ουἱ οἵ [80 στ οἷο, ὑσον δίοηβ δηά δαυὶ 
ΤΩΘΠΪδ8 ΔΓῈ ἴ0 Ὀ6 Βυρρ)]ϊοά. ΓὨΪ8 '6 Ἰοοκοά [Ο, 1ἢ 
ΟΥΟΓ παῖ ἴ5γ86] ἸΏΔΥ͂ πο ὯῸ βιβίεπαπος ἔσο 
Βοηϊδιηλίπ, Ὑ ἢ }}] 6 ἀοφοϊαείηρ ἰϊ8 ἸΟΥΤΙΓΟΤΥ ἴῃ ΑΓ. 

Το τογὰβ ΣΡ ΤΣ ΓΙῺΩΣ τοπηϊηὰ π6 οὗ οἰ. 

Υἱ!. 8, ὙΠοῖΘ τὸ βδτὸ ὨΨΓῚ ΓῚΞ ΓΝ ἩΓ., 

δηά στηλο ἰξ ῥρσόῦα]ο [μδὲ ἘΠΕΤΟ αἰ80 ὈΡΡ δβου]ὰ 
θ6 τοδά. 

ΤΌΘ ἀχργοββίοῃ, γασ. 11, “ δῃὰ 4}} {π6 τηϑῦ οἵ [5- 
3) 

τοὶ ὑγογο σαί πογοὰ ᾿ορθί ΠΥ 88 ὁη6 τῶλῃ ὩΣ ἸΩΣΙ, 
8 ἴο 6 υπαοτγειοοά οὗὁὨ τῃ6 δίτωυ, Πίος, ἔΟΥΙΥ 
τῃουβδηὰ πιθη βίγοη, γγχ8 γα ῃοτειὶ ἔγοπὶ 8]} Ιβτϑοὶ 
88 ἰζ πὸ τγῖνο ἀἰβιϊῃοιίοπδ οχίοιθά. [τ γγὰ 8. Ὀγθοΐϑεὶῦ 
ἴῃ {18 ρογίοσς πδίίοπδὶ ὑηὉ δηὰ ἩΒΕΠΗΠΉΤ, ΕἾΔΕ 
ἴδγϑαὶ βουρει [15 τίρῃν ἴ0 ἴΑΚὸ {Π6 βίθρ ἰϊ ἴῃ 
γον. ΕἼΟΏΣ [Π6 ΠφΟΠΒΟΙΟΙΒη 688 ΟΥ̓ 18 Ὡδὕοηδξὶ 
σδαγβοῦοῦ οὗ [16 δτηγ, ργοοοοάθα τὸ εἴοτγι ἴ0 ἴπ- 
ἄποο ΒΒ Π)δπΐη ἴ0 δυιτγε πάθον [6 σι Πγ, Ὀεΐοτο ἴθ 
ἢ] τόβουῦϊξ ἴ0 ΘΧ ΓΟ Π1Θ ΤΩΘΑΒΌΓΟΔ. [Πι ἴΠἸ6 δίδιοτηεης 
ἴπδὺ “ΠΟΥ δεηΐ ἱπίο 8}} τ186 {τ ῦ68 οὗ Βοπ) πιΐη,᾽" 
16 Ἔχργοβδίομ, “ ἐγ θο5 οὗ Βοη)αμπίη,᾽᾿ [οτπιΐπσ δ5 
ἷξ ἌἜΓΘ 8ῃ δητ }6818 ἴο [Π6 “ παρε οἵ προ τ 

αΠᾶτ. ῬΓΟΡΟΓΙΥῪ βροακίηρ, ἴπογὸ οουὰ ποῖ 
αν» αἰεη ᾿ " ἔς »; Ὀαϊ βίπεα Βοη)διηΐῃ 
[ογτηρὰ δὴ ορροβιϊοη Ἵϑιῃρ, [ιἷ8 ““ Δι} 1685" τηΐχ ει 
ὈΘ 80 παιιηοά. 
πϑνοτί μοί οὐἷν “Βοασὰ " οὗ ̓ξ, [9 πιοὶ ὉΥ Με. Θτοῦθ 

: (Β 8 Βιδίε ὶεί., α. ν. "' Μίκρδη ")) ὈὉῪῚ [89 ΔΡΡΑΣΘΏΕΙ͂Υ ὯῸ 
ΑἸθεοοῦ, δά ἐγβησῶγε ΜΠ σραῖ ἰο Βεορυδ (ρ 222). Τδο αἰ. 1.66 ἀϊδῆους δυρροκίου ἰδὲ ἴη9 ΜΊερδς οἵ ἢ ργοϑδῶξ [68- 
ΘΌΪΕΥ ασίδίος ἴγουι ἴ(μο ἔβοὶ τμδὲ ἴῃ οἰἴμον οδδὸ [09 ΔαΘϑι ὉΪΥ ' δα 15 ἰ0 Ὁ Ἰοοδίϑα Ὀογοηά ὑπο Φοτάδῃ. --- Τ8.} 
ὍΔ 616 πίε ἐπθ ἑοστὶιογίδὶ πιῶ οἵ Βοιῤετοίη, πο ὶ 

Το τσαν αγαϊπεί οη)αηιῖπ. 7.6 αγηιΐοε ΟΓ Ἰεγαοὶ αγὸ ἐιοΐοο δηνίξέοη. 17.Ὺλ6 αὐσίπθ 
»τοπιῖδ6 ο7 υἱσίοτῳ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΑ, 14-28. 

14 Βυν [ΑπᾺ4] (6 ΘΟ Πάτοα [80}8] οὗ Βοϑη͵απιίη μαι μογοᾶὰ ὑμοιηβοῖνθα ἰοροίμοσ οὐΐ 
οὗ 1Π6 οἰῶδ8 υπίο Οἰἴδοδῆ, ἴο χὸ ουῦ ὑὸ Ὀα1116 δραϊηβὶ [Ὑγῖ1}}} (π6 Ομ] ἄγθι, [80}8] οὗ 

1ὅ [ἴδγϑδϑὶ. Απά [86 ο]άτγθῃ [80}8] οὗ Βϑη)αμλίη ΓΘ πυμλΘΓοα αἱ (δαὶ ἔπηθ ουΐ οὗἉ 



ΟΗΑΡΤΈΕΕ ΧΧ. 14-38. : 249 

[Π6 αἰ6β ὑθ δηα δἰχο Πουθαημα τηθὰ (πδ ΟΥΘῊῪ δγογα, Ὀθβῖ 46 {16 ἱπμδ  απίβ 
16 οὗ αἰθεϑδῆ, τ Ὡ]οἢ τ γΘ πα θογθα βούθὴ Βυπᾶάγθα σἤοβοη τη. Ατηοηρ' 8]] [18 

ῬὈΘΟΡΙ6 ἐλδγδ ισϑῦδ βθυθὴ Ὠυπαγθα οἤόβθῃ τθη ἰοβε δ παθα ; ΘΥΘΓΥ οπ6 οου]ά 5]ην 
17 βίοῃϑβ δὲ 8ὴ μαϊγ-ὄγεααίλ, ἀῃ!α ποῖ π88.: Απά (μ6 πηθὴ οὗ [8γ86], Ὀ68146 Β.ϑῃ)διη, 

ὍἜΓΘ πυμοΓοα ἴουγ Ππυπαγοα ΓΠουβαπα πηθη (πα΄ ΓΘ δγοτχα : 411 {Π686 1567 ΤἸηθῃ 
18 οὗ γα. Απά [Π6 ομ]άγθῃ [808] οὗ 8Γ86] ἄγοββθ, δῃὰ υγϑηῦ Ὁρ (0 ἴ6 πουδο οὗἩ αοα 

- [Β6{}-61], δῃα δδικϑᾶ οοῦμβ6ὶ οὗ ἀοὰ, δῃὰ βαϊὰ, ΨΥ οι οὐὁἨ 8 81}8}} σὸ ὑρ " ἢγβι (ὸ 
186 Ὀδί116 ἀραϊηϑὶ [π|1}]} [86 ΟΠ] άγϑη [80η8] οὗ Βϑη͵διηϊη 5 Απὰ {π0 Τοσὰ [88ο- 

19 ν8}}] βαϊὰ, θυάδῃ δλαϊ σοι ἢτβι. Απά (δ οἰ ]άτγθη [80}8] οὗἨ [δγ8 6] γοβδθ ὑρ ἰἢ 
20 {δ6 πηογηῃΐηρ, ἃπα Θηοδιηρθα ἀραϊηδί αἱθθδῃ. Απᾶ [86 τηθῃ οὗ [βγϑ8] τγϑηΐ ουῦ ἴο 

Ὀδῖι16 ἀσαϊπϑύ [1] ΒΘη)αμΐη ; ἀπά [6 ταϑὴ οὗ 1βγϑβὶ ραΐ ἐμϑιμβθῖνθδ ἴῃ ΔΓΓΔῪ [0 
21 ἢρδι ἀραϊπεὶ [τ 1}}} ἴπθπὶ δὲ αἰ θθαῃ. Απὰ ἴδ6 ΘΒ] άγθῃ [808] οὗἨ ΒΘὨΪΔτηΐῃ ολτηΘ 

[λυ 607 ἔοσί ουΐ οὗἩἨ ΟἸθ6δἢ, δμὰ ἀθβίγογοά [94] ἄονστι ὑὸ [16 στουῃά οὗὨ [μ6 18γᾶ- 
22 οἰϊύθβ ὑμπαὺ ἀΑΥ̓ ὑγγθηίν δηᾶ το ἱπουβαηά θη. ἀπά [Β1] ἴΠ6 Ρθορ]θ, [π6 ταβῃ οὗ 

18γδδὶ, θηοουγασθαὰ ὉΠμϑηλβο]νοβ [ὑοοἷς ΘΟΌΓΑΡΘ], ἀρὰ βοὺ (μοὶγ Ὀδ0016 αρσαΐῃ 1π ΔΓΓΑΥ͂ 
28 ἴῃ [86 ρ]δοθ γῇθγθ ἱΠπΠ6Ὺ ραυὺ {πϑιλβοὶνοβ ἱπ ἈΓΓΑΥ ἰΠ6 ἤγθὺ ἄγ. (ἀπά [86 σμ] ΓΘ 

[5018] οὗὁἨ Ιβγαθὶ] σσϑηΐ Ὁρ δηὰ νψϑρὲὶ Ὀδίοστθ {πὸ Ἰωογὰ [96 ῃονδ}}} ἀ}}}} ονθη, δηθὰ 
5,6 ΘΟ 86] οὗ (πὸ τὰ [Φθμονδῃ], βαυίηρ, 514}1} 1 γὸ ἃρ [δᾶἄνβϑῃοθ) δρϑίῃ ἴο 
Ὀαί016 ἀραϊπϑὺ [πὶ] (Π6 ΘΒ] άγθη [8008] οὗἨἩ Βϑη)ασπιΐη τὰν Ὀγοίμοῦ 9 Απὰ ἴΠ9 [τὰ 

24 [Φεοβονδὶ] βαϊὰ, (ὁ ὑρ ἀραϊηβὺ ῃΐτ.) Απὰ {86 οὨΣ]άγθη [80}8] οὗὨ 1ΒΓ86] σϑῖηθ ΠΘΔΡ 
2ὅ αραϊπδὺ (6 οὨΣ]άγθη [80η58] οὗ Βϑηϊδινίη (86 βθοοπά ἄδγ. ἀπᾶὰ Βϑη)͵απιΐη ψϑηὶ 

ἴοτῖ ἀραϊηϑὲ ἴΠθῖὰ ουἱϊ οὗ ΟἸΌΈ8}} {Ππ6 βοοοηα ἄδΔΥ, δηᾶ ἀοϑιγογϑὰ [{οἰϊοὰ  ἀονγῃ ἴο [86 
δτουπά οὗἨ  [π6 ομΠ]άγθῃ [80}8] οὗἨ 18γ86] αραΐῃ οἱ ιίθου (μπουβδηα τθῃ ; 811 {1|686 

26 ἄγον (Π6 βιυογά. Τὴ 4}} {86 Ομ] άγοη [80}8] οὗ βγϑ8], δῃα 411 {Π6 ρϑορ͵θ, νγϑῃξ 
ὌΡ, δῃὰ οδ!θ ππίο ἴπ6 Βουβ6 οὗ αοάἂ [Βρ61}-61], ἀῃὰ ναρῖ, δῃὰ βαΐ ἴἤθγθ Ὀϑέογθ [86 
Ιοτὰ [926 Βον8}}}, ἀπὰ ἔμδίθα ὑπαὶ ἀδὺ ἀπ} ὀυθη, δα οἴδγοα Ὀυγη Οἴϑυϊηρβ θᾶ 

27 φοδοο-οἤθγίπρθ Ὀοίογο {πὸ τὰ [9Φ6Βονα}. Απὰ {π6 οἰ ]άγθῃ [8018] οὗὨ [8786] 
ἱπαυϊγοα οὗὨἨ [86 Ἰμοτὰ [Φομονα], (ἴον [λ6 δγῖκ οὗ {86 οονθηδηὶ οὗ (ἀοα τσας ἴδογα ἴῃ 

28 [Πο86 ἀδγβ, πὰ Ῥβίηθμδβ, {Π6 βδοῃ οὗἩ Ε]θαζΖαγ, (Π6 βοῇ οὗἩ άγοῃ, δβίοοα ᾿ϑῖοτγϑ 1ὑ ἴῃ 
(κοβθ ἀ8γ8,) βαγίῃρσ, 5|4}11 γεῦ ἀσαΐῃ γὸ ουΐ ἴο 8016 ἀραϊηϑι [108] [16 ΘΒ] γθα 
[30η8] οὗἩἨ Βοη)απιὶῃ ΤΥ ὈΓΟΙ ΘΓ, ΟΥ 88|8}} 1 οθαβθ " ΑἈπάὰ {86 [τὰ [96 Πον8}] βαϊὰ, 
ἀουρ; [οΣ ἰο-ἸΔΟΥΤΟΥ͂ 1 0711} ἀ6 νον (λθτὰ ἱπίο (μΐη6 μαπά. 

,ἸΈΧΤΟΛΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ.. 

1 Ψεν. 18.-- ΝΌΤΙΟΝ, ἤτοῖα ΝΝΟΙΤ, ἴο πιῖοϑ, πῃσοοο ΓΝ ΟΓΊ, ἃ πιίβα, ΘΠΠῸτο, εἴθ. ὍΏ6 Οτοοκ ἁμαρτία [9 οχρίαἰμοὰ 
ἔπι εἰπιλ τ τῶν (οἴ. Ἐτποεε, ἀἱε ΤἈεοτὶς ὑοτι ὕὔνεργμπρ ἀν δωπάο, Ῥ. 10, τοῖο ἐῃ9 σοίδσσϑῃοθ ἰὸ ΟΣ ρβδδαᾷο, Ὠονθυοῦ, 

Βλαδὶ ποῖ Ὀ6 δυίδογοὰ [0 πιίοϊορ, 86 17 ἐδ διιραίδη νο ΓΙΝΌΓΙ τ τοί). : 

[3 Υος. 18. --Β ΤΙ 9» : ἘΒΟ Β[Δ11} 0 ὋΡ ἴοσ 08.᾽ Οοκιρασο “ΤἸοχίυδὶ δὰ Οτδσεηχηλεῖοδ)," ποῖο 3, οἵ 

οἱ. 1. 1, --- Τὰ.) ἐδ 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ἰεπὰ 861 δρδὶπϑὲ [Π ἜΧθου ΠΙΟΏΔΙΎ ΘΔΙΠΩΥ οὗἉ 186 
ΡΜ ,., ἸΑΙΙρΡΒοῖγοηὶς Οουποῖϊ. Απὰ ἴδ βποοροούραὰ ἴῃ 8 

ΤΟ το οἵ Βεπ᾽δυλίη τεΐαβεβ [0 οοῃίθβ8 18 ἄρρτρο ΤῊΘ ὙΓδΓ, παρα ἀραϊηδῖ (6 ππαίἀοα Οἱ 
κυ, δηὰ ἴο βυστοπάθγ ἴπ6 γα]γ. 1)εῆδηϊ δπὰ ῃγν τῇ ὙΒοββα  απβ, ΑἸβοπίδπβ, ἀπὰ ϑ᾽ογοπίδηϑ, 
ὙΓΑΥΚΟ οὗ δρίτῖῦ, ἰδ ργείεγβ 310 σὰπ [Π6 τβκβ οὔ Ὑγϑτ.  κβαἰβιθὰ γ 1Π6 τίβάοτῃ οἵ ϑοίοῃ, Ἰαβιοὰ ἰθῖι γεᾶγβ. 
10 Ὀυ}]1 45 18 ΠΟρὲβ οὐ 6 ὑπν 6] ἀϊπ688 οὗὨ [Π6 Ὧ8- ᾿ς γγαβ δηϊδοὰ δἱ 1αϑὲ ὉῚΥ 8ῃ ΟΥ̓ΒΟΌΪΑΥ γοϑροηβα δπὰ 
ἤομδὶ ογρβηϊζϑιίίοπ, οη αἰ βθγοποεβ οἵ ορὶπίοπ, οἱ ᾳ, βεταίαροπι οἵ νγ81, δϑ ἱπ (Π6 δϑ86 οὔ ἴΠ6 τδῦ τ τ 

ἰδῇ δΥτΊρΑ 68 ἴῃ 18 (ἌΥΟΥ, ἀπά ὁπ 1Π6 ἰδοκ. Βοηϊαιαῖϊπ (Ραῦβ. χ. 837). ψόβη Ετοδοτίοὶς [86 
οὗ ἱπο]ῃϑοη ἴ0 ὙΓΑΥ, Θβρθοί ΠΥ ἴ0 ἃ ὙΔΓ Μαροα, Τῃτοιτηραΐαῖο, οὗἨ Οοῖμα, ᾿ἰΚονσίβο, οχροοϊθὰ ἴὸ ὃ6 

δῖ ἃ ὈτοῖΠογ τ ῦ6. [Ὁ Πορεβ, ἱμεγείογα, ποῦς} 40]6 τὸ πιαϊπιδίη Ἀἰπηβθ οἡ ἢἷβ ΟἹ 156 Οτίτ- 
τι μδίδη προ [Π0 ρτεδὺ ργοροπάθγβηςθ οὗἁὨ [ΌΓΟΘ ΟἹ | χῃρηῃβιοίη, πῃ ογοσ ἴὸ ῥτοίθοϊ αγαιηθδοῖ, ἀδδβρὶϊο 
180 ΟἾΠΕΓ δἰάθ, ἴο πιαἰῃἰαίη 118 στοιπὰ. Απά ἴῦ 8 4}} ἢΐ8 βίῃβ, δραίῃδε [6 Ὀδη οὗ [6 Θογηδη ΚΕ τ- 
οογίδίπ πδὺ ΌΥ γεϑβοῃ οὗ [ἢ αἀἰν]βίο 8 οἵ ρτϑαῖ σοη-] μἷγος δεῖ, 1κ6 Βοηὐαπιίη, δα μαᾶ ἴο διιοσυπηδ ΒοΐΌΓΟ 
ἐεἀογδοῖθθ {{Πκ [86 Οοττπδη)}, ΤΩΔΗΥ͂ ἃ. 5π18}} ρον- ἢ Ὀγθίμγεη (οὔ ϑαχοηγ. ΟἿ. Βεοοκ, Οερή. υδολ. 
ἐγηπηθπὶ ΒΔ8 οἴεπ τηδὶπιαίποὰ 1861 ἰπ ἀοβδποῦ μγίοα. ἀδε ΜΙ ίογση, ἱ. 518). Α βἰ πα αν ΤᾺ τγα8 
δηὰ τεδβίβϑίβῃοο. ὙΒαδ α͵80 ἴῃ δηθ απ, {86 ῬΒΟ-} μας παχοὰ ὈΥ [86 Βιδίθβθ οἵ Νογι Απιογίςβ, ἴῃ 
οἶδπ ἴον οἵ Οτἶδβα, μανΐπρ' ᾿π]αγοὰ οὶ ρἢΐ ἀπά της τπ6 Βοιτ ἀοίδπἀοα [8617 1ἰκ6 Βεπἰδιηίη, 
ἐβοτενι ἢ πτοηροὰ [Π6 πδίίο μη] βδποιΌΑΓΥ οὔ {Π6} απὰ τῖτἢ ΟΥ̓ ζΤΘΔΙΟΥ διιοσθβ8, Δ] δεῖς τμδὲ τῆ πιο- 
Οτθεῖκβ, δπὰ Ὀεΐπρ' ἐμβασροὰ νγτἢ ΟἿΠΘΓ ποτα] ἀ 6] η-} εἶνε οὗἹἨ ἐμ οοηϑίος τοῦθ 1688 ταδπίίδδὲ τμδη ἘΠΟΥ 
ᾳυσηοίοϑβ,; ᾿Βουρς πονογίθο 688 ἴο Ὀ6 Δ0]6 ἴο ἀ6-} γγοζα αἱ Οἰδοδῆ. 

1 σοιρασο Ὀαηκον, Ορκή. 448 ΑΜοτίλμνηα, ἵν. 88, πβοίὶ απ) δπιΐῃ, ΠΟΎΤΘΟΥΘΓ, τοῦ] οογί ΠΥ ἤᾶγνὸ ρίγθῃ 
Βοπονες ἰθδῦς ἰουαγὰδ ἰὴ αἰῶ οὗἩ Οτίβαα δὲ δραϊπδὲ 9 ΠΡ δ} τιουρὴι οἵὨ γϑεϊδίδηςα, ἱἢ 186 Βἰ ὨσΌΪΔΓ ὀχρο- 
νεϊεδιοοὰ οἵ Ὠοεϊρᾷαί. [βἰοη ννοῦθ οογτθοῖ, ΜΓ ΠΟΙ ΤΠ κ6 8. 81} 080 400,000 
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τηοῃ οὗἉ β3γαϑὶ ἰὸ ὑγοζσθοά δρδαῖπϑὶ ἰθοδὴ οὗ Βεπ)ᾶ- 
τη. Τὶ ἰτῖθα πιυιαθογοὰ 26,700 πιοὸπ ἢν ἴοτ 
ἘΔΝΠΙΔΥΥ βου Πδὲ {Π6 ννῆο]Θ οὗὨ 1:8 ΌγοΘ 18 
δῖ οὔςα Ὀτοῦρῃϊ ἰηῖο ἴπ6 ἢοϊὰ 8. ἃ ἸΠΔΓΓΟΓ ΘΑΒΙΥ͂ 

4 
͵ 

ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ 0 0 65. 

{Π6 ττῖδ6 δὲ Οἱ 64}, 88 ἃ ἢχοὰ ρμοΐηϊ οἵ γαηεσυοῦϑβ, 
ΔΠα δὲ [Π6 8816 [{π|6 ἴὉΓ [Π6 ρᾶτροβε οὔ Ῥγοίθοης 
118. οἰἴγ, 88. 106 δρθςῖ8] οδήθες οὗἁἨ διίαεΐϊς, δρδιηϑβὲ 
1ῃ6 οἴπεγ 068. πα ὨσμδΕΓ, 4]5δο, μογα χίνθη οὗ 

ΘΧρΙαἰποά, βροίπρ {πὸν δῦὸ ἀδουϊ ἴ0 ὀητοῦ οἢ 4 86 ἰγῖυα, 26,700, ἀρροαγοὰ [0 πιδῆῦ ποῖ ἴο διδζ- 
ἀοπρογαῖθ ψνὰτ, Βααλ τπὰῖ Αἱ τἢ6 400,000 το οὗ  πιοπΐζθ ἢ τη 6 δα υϑοαθοηῖ οπαπιογαῖίοη οὔ 25,700 
Α}] [6γ86] δρρολγοὰ νυἱτπὶπ ἴῃς ᾿ἰπι θα αἰξιτγῖοξς οὗ τηδη (νοι. 85, 47). Βυῖὶ πουϊὰ ἢν θδθη δῃ- 
ΟἸθοιἢ, 18. θοτἢ ἴπ ἴθ 1 ἀπαὰ βιγαιομ ΘΠ ἱπιρτοῦδ- 
ἢ]0θ. 6 τοπονοα πιοεποη οὗἁ τΠ}}8 Πυ πη 0Γ ἢ ὙΟΓ. 
17, 8 ΟΥ]ΥῪ ἀθεϊρηοα ἴο ῥοϊὶπὶ οὔὔῦ [Π6 Θπουύτηοῦδ 
δι ΡΟΓΙΟΥΙν οὗ ἰδβτϑοὶ ἴῃ [ἰἸὸ ΠΙΘΆΠ8 ΟΥ̓ ΜΆΓ; ιδῖ 85 
ἴο ἱπαϊςσαῖθ ἴΠ6 δι: μΟ ΓΙΟΥ͂ δίγοη τη οὗ Γι 8518 ΟΥ̓ΣΓ 
1)οηπιάγκ, 1 ᾿ὰ9. ἀοι θῈ|085 Παρροηρά τμδῖ ΡΟΥΒΟΠ 8 
ἤδνο 5ῃύΌΚοη οὗ ἴδ δ00,000 πιρῇ δὲ [ΓΠ6 σοιηπιαπὰ 
οὗ {πὸ Ῥιπιββίδηῃ βίδιθ. διιξ ἴξ δι γον οου]Ἱά οὶ 
οὐσῶν ἐπαῦ (Π086 500,000 5ποι]ὰ 411 Ὀ6 βεπὶ αυδὶ πὶ 
δοδ οδιν. ΝὸΥ ἰδ τΠ6γ Δη νην ἰῃ οὐὐ' ΠΑγγατνο 
ἴο τϑαιΐγο ἃ ἀἰθτοπτ ουπο! αϑίοη ὙΠ τοίδγοηοα ἴοὸ 
τ 400,000 οὗ [πτκο]. Οπ {ΠῸ σΟΠΙΓΑΓΥ͂, να ἴᾶνο, 
88 αὐονε οχρίδί πο, 86 ἀεῆηΐιο δίδίθπηθης [πὶ 
40,000 πιεη νοι οἰ όβθη ἴωσ τῇ9 ᾺΓ ἀραϊηβὶ Βϑη- 
ἡαπιίη, τ ἢ 61}}1 Ἰος τ6 δαναπίασο οἵ Παμ 6 8 
ψἱ (ῃ6. πδιοπα! δγηγ. Τὸ ΘΧΡΟΒΙ ΤΟΥ, 'ῃ σοη- 
δἰάοπηρ νοῦ. 9, να ονου]οοκοά ἴΠ0 δεῖ τπαὶ [6 
Ῥθηοη: ἴογ ψ  ς ἢ 6 ἰοὺ 88 υϑοὶ ἰ8 γ ἀ6- 
βευῖδοι ἴῃ νοτγ. 10; τπαὐ τ6 ΠιογΘ θα 5 η6855 οἵἨἁΡΓῸ- 
Οαγ Πρ ὈΓΟΥ 5101}8 γᾶ 8. ποῖ οὗὨ βι0 ἢ}! Δ ἩΔίιΓα 88 ἴὸ 
ἀομιδηὰ βυοἢ οχδοῖποββ οἴ βίαϊοηθηζ; τπδΐ ΠιγίοΥ, 

ΓΙ, βιδηἀβ ρους} ρδγα] οὶ τ ἢ ΓΦ." 

δυὰ ῬΞΩὉ ὈΣΠ2 Ὁ, δῃά τΠδὲ τπογείοσο (μ6 ἰθπτῃ 
Ρδγί νὰδ ἰουϊοά Ὁ [6 ρῬύτγροΒβο οὗ ὀχοοιτηρ λυᾶρ- 
τη οἡ Βοη)διαίη. [τ 5 8180 ψοὸῖ}] Κποννη τπδῖ 
[Π6 ΘΧΡΓΟδβίοι ““80Π8 οἵ 5γβοὶ,᾽" 1 νοῦ. 19, βίη 8 
Ὡοῖ ΟἾΪΥ [ὉΓ 4} [Π6 {γθοβ, ὈὰΣ 18 υϑοὰ ἴῃ 41 τὲ 
ΑΓ ΠΕΓΓΙΓΝΟΒ ν6 ἤδνα ὨΪΠογο οοηβιογοά, οὗ βίη- 
᾽ἰ6 υὐἱῦοθ 88 ψὸ}}. δῃουϊὰ ἴξ 6 οὈ]οειοά, τηδι 
ΘΒΡΘοΐ}}]Υ βοσοταϊησ ἴο ΒΙΌ] 4] παγγαῦνο, [ἢ 6 ἀ6- 
ἴδαϊι οἵ μτοπῖ ΔΥΙΉΪ65 ΟΥ̓ 5Π14}} Οο8 5 ποῖ δῇ υῃ- 
Βοαγά οὗ εἰΐπρ, ἴθ πιβὸ Ὀθ δαἀπιποὰ τῃαῖ τ 5. 18 
ἱπάοοά τσ. Βαϊ ψνμοπονοῦ τἢ}}58 οοσυγγοα ἴῃ ΒΙ16]:- 
ΟΔ] ἡδιγαϊίνοβ, το νἱοῖογβ δὰ 6 οδπβο οὗἩ αοἀ 
δηά οἵ {τὰ} ὁ τοῖν δἰάθ. Απὰ ψδοηόγυοῦ ἐδ 
Ὑ7δ8 ἴΠ|6 6856 --- Δηἀ ἰΐ ΠΙΔΥ ΡΟΓΠΔΡ8. ὕ6 ἀϑϑυπιοὰ ἴῸ 
αν θθθη ἴΠ6 οα86 ἴῃ ἴδ ὑὈδῖὸ οὗὁἨὨἁ Μαγδίδοπ δἷ5ο 
--ἰἴὰο νἱοΐουν γ88 οὗ 80 ἀοεϊδῖνο ἃ σμδυβοῖοΓ 88 ἴὺ 
δάτηϊξ οὗ πὸ σοπῃραγίβοῃ Ὑγῖτἢ τη 8 Ὁ]Εἰ πα ἴθ! Υ ι1.36}688 
δυσοοῦδο5 οὗ Βεη͵διηίη. (Εἰυοδῆ πιθϑπδ “ Βείσμε; 
δηὰ νυἱοίοτυ τοπηαϊ πο ἢ ἢ τἢ0 ΒΘ) Δ Πλ ἴ68, 68 ἰοηρ 
88 ἴδον Κορὺ 1Π6ῖΓ ροβίτου οἡ Π6 οἰοναίοα ρμοϊηϊδ. 
Βαϊ ναὶ νων Ρτονοβ τη δὲ [Π6 ΠΔΙΓΓΑΙΟΥ Υἱοννβ 
[86 ΔΙΓΠῚΥ͂ οὗἨ ἴδῦβοὶ 85 οοπιροβθα οὗὨ 40,000 πιρη, ἴ8 
16 οἰτοιπιϑίδηοο ἴπδὺ ἰπ ἴὴ6 ἢγβὶ δησδροτηθηῖ 
22.000, δηὰ ἴῃ 186 ϑοοοπά, 18,000, ἱορσοῖδοῦ ὅχϑςιὶ 
40,000, ποτα ρμυῖϊ λογα δ οονηδαί. Ηδδ τηρῃιτϊοηβ 118 
ἴο βῆον τπδὲὴ [Π6 ἀββύγα ποθ ΜΥ ΒΙΟἢ 15Γ86] [6]1 [Πδΐ ἢ 
τοη (ἢ ραγὶ οὗἁὨ 118 (Ογο68 ΟΕ ΘΠΟΌΡὮΉ [0 86 016 Ῥ ἢ 
Βδη) απ, ν᾽ 88 ποῦ 60Π υὰ ἡη τῃ6 ὄνοηϊ. ἰδ ὠὸ 
δροακίπρ, (ΠΟΥ δγὸ ΟἸ]Υ ἴθη {Π1068 00 σοηποηῖ 
ἘΠῚ τα τὴ δηα 40,000 αἴὸ τπ6 ἰσητὴ γμδγί οἵ {πΠΕΙΓ 
δΥΑὶΪ Δ Ὁ] τὰ  ΠἰδΑΥΎ δίγοπρτῃ : ἰξ οοβί8, ᾿πογοίοτο, (ἢ 6 
τα ἰταγν σαραοὶῖγ οὗἨ νῆδῖ, ἰῃ ἃ σογίδΙ ἢ 8686, ἰδ 8 
τῦῖρο, Ὀοίοτο ἃ {1ῦ6 1Κ Βοπ) πη βυσσαμηῦθ. ΤῊΘ 
Ιοβ868 ἱπαϊςαῦθ, 88 ὙἋ 8}4}} ροΐηϊ οὔ ἔδυ θα Υ οη, 
ἴμαὶ [5γ8 6} 8 σϑΌβ6 ἴῃ [18 ΨΔῚ 88 ΟΥ̓ ΠΟ ΤΏΘΔῺΒ 8 
ῬΘΓΙΘΘΟΥ ριιγα ΟΠΘ. 

Ψογε. 14-17. Απᾶ [86 δου οὗ Βοιυζαχηῖτι χαῖῃ- 
οσϑὰ ὑβόσαβοῖνϑα ἱοκοῦμοσς ουὖῦ οὗ ὑποὶν αἀἰδυγίοία 
ὑρῖο Οἰρθαμ. Ἐχροβίϊογθ παν ἴα Κοὴ οὔδηϑο ΠΘΙῸ 

δὶ τὸ ποτὰ ὩΣ, δ ἢ τμ0 Βοη͵διηΐτε8 δὰ 
ΟΠΪΥ ᾿ϊνοὰ ἴῃ εἰἦδβ ; δὰὲ 1ῃ6 παγγϑίου ἀδβίωτιβ ἴὸ 
δίδίο ἴπαὶ {Π|6 πρλπῆς τη οὗἨ Βοπ᾿δγλΐη ἈΒΒΟΤη- 
ὈΙοὰ ἐπϑηλβοῖνοβ ἴτοπὶ 81} 106 τερίοπβ δδβίρποι ἴὸ 

Ὀγβίπνς, ἱπάθοα, 1 ἴον τπὸ ΘΟ σΔΡΈΤΑΘΠΙΣ, ἰὴ τ ΒΟ Β 
τὸ ΘΠΘΙΠΥ͂ ἰοϑὶ 40,000 πτθη, ποπε οὗ Βϑῃ) απ ἢ 8 πηδῃ 
λα ὈΘοη ἰοαπά νναπεῖπς. Αὐςοογάϊηρὶγ, το οογγθο- 
το 5 βυρροδῖθα εὐθῆ 88 ΗΟ ΘΉΤΙΥ 85 116 δαριαδριηι 
ἀπά Φοβορἢιι8, ΔΡῸ 1658 ἈΣΤῊΝ τῃδῃ ἐπῆν πτηται 
ἀϊἔδγθησθ Ὀθίνγθοη τπ6 δορί πηΐηρ ἀπὰ τπ6 δπά οὗ 
ἴ6 ψᾶτ. Οὗ τῆ 26,700, ΟΠἸΥ 700 Ὀεϊοησοά [Ὁ 
αἸθ6ΔΒ, --τ ἃ διδίπηθης ὙΒ]Οἢ 16 τηδὰθ Ὁ 186 ῥρῦτ- 

86 ΟἵἨ ᾿τ65:{γὶπν ἴ0 ἴΠ6 ΒίΓΟηο δ6Π 56 Οἵ ΘΟΙΠΙΌΗ- 
ιν, τπγοῦμη ψῃ] ἢ τῃ6 νγμο]6 {τὶ θα (Δ κο8. πρ 186 
σλι86 οἵ ἴπ686 ἢ . ὙὍὙΠ6 οὐπποοῖίου οὗ νοῦ. 16 
ὙΠῸ [86 Ὀγοοθάϊηρ 15 ρογίοςυ!Υ οἰθατ. [τ δβἴδῖδβ 

ἘΧΡΤΟΒΘΙΥ ἴδαὲ ἐπ [6 οπεῖτο ποδὶ (ὩΨΤΤ 292), 
ἴμοτὸ ψογὰ 700 Ἰοΐς- απ θα Ῥογϑοπ (οἴ. οἡ ἔδ6δε δὲ 
οἰ. 1, 15), σῆο σοῦ Κη 1} δ ησοτθ. ΤῊ 
ΠΌΤΉθΟΓ [88 ποι ΐπρ' το ἀο νγῖτἢ τ[ῃς 700 οὗὨ τοῦ. 15. 
δῖποθ τῃ0 Βοη απ τ68. ἀοίδηἀοα τπρδιηβοῖνεβ ἔγοτα 
ἴΠ6 μοὶ 8, τ[η6 ἔλτ- τον ηρ δ᾽ ἴπσογα γγασο οὗ δρθ- 
εἶα] ναῖὶυθ. ΤΠΘΥ ΟΓΟ 5] ΠσΌΓΒ, Ρουθ Ρ5, 
ΠΟΥ νγοτο Ἰοἢ Βαπάθα. Αςοογάΐηρ τὸ ἴἴ6 Οὐγγοραν 
ἄἱϊα, τ ύβον σϑιιδο 41} τῇο νγογα ἱπόδρϑθὶο οὗ Ὀδδῦ- 
Ἰπν ΟΠΟΓ ΓΤ ἴ0 ΟΧΟΓΟΙΒὸ ΠΟΙ 8ο  νῸ8Β π᾿ δ᾽ ρίηζ. 
ΤῊ Ῥογεῖδηβ ογὸ ἑοπά οὗὨ υδὶπρ' δ᾽ ἱπροῖς (Βτίβϑοι, 
Ρ. 658).. Τα ἐποηά οὗ [6 γουμ ρον Ογγυβ, Μ|- 
τάδε, δὰ ἴσυιγ μυπάγοαά βἰησεγβ, “ ὀχοθοήηρ}γ 
ρὴς δπὰ δοῦν" (4 πα. {ἰϊ. 8,,,).Ψ ΤΙ ΒΠποάϊδη 
δι 1ΠΡῸΓΒ ΤὨΓΟΥ ἰοθάθη Ρ]υ πλπλοῖδ ἴ0 ἃ σγεδῖ ἀἰϑἴδηοο. 
ΓΏ ΘΒ ΒΆἢ8 ΒίΓΌΟΚ ΔΩῪ ραγῖ οὔτμα ὈΟΩΥῪ δὲ στ βο 
ΓΙΟΥ͂ δἰιηθαὰ.1 ΤῬΤΠδὲ 511}} ἴῃ δ᾽ ἱπρίηρ 8 ποὶ οϑῦ- 
ἢησά τὸ Βοη)δπιίπ, ἰδ ονάθης ἔγοπι ἰλαν 8 ΥἱςῖοτΥ 
ονοῦ ΘΟ] Δ. ὍΜαΙ ἃ τουτὶ Ὁ]6 σοαροη 186 β]1ῃ 
οου]ὰ ὃ6, 18 ἀδπηοῃδβιγαιϊοα ὈΥ̓ 106 πατταῖῖνο οὐ 17 
σοῃοογὶης 106 Βαϊοαγίδηβ, ῆο Πυτνὶο βαςῆ 8 
αυδητν οἵ βίομο5, ᾿ἢἶκὸ (οἶκε ἢ 41] δῃονγοῦβ, ου [86 
ΔΡΡγοδομίπν Οδγυμαρί πίη βοοῖ, 88 τ0 ργουθης ἔβα 
ἔγοτῃ οδϑίϊρ δησθοῦ (χχν]!. 837). 

γον. 18. Απὰ [μθ ϑο1}8 οὗὨ [8786] 81οδ6, διὰ 
ΩΣ ὉΡ ἴἤὉ Βοῖδμ6], διὰ ἱπαυΐϊγοὰ οΥὗἩὨ ϑ Οοὰ 

(3). 1ι 18 ὕελουαλ ψὯΟ δβνσογβ, δυὶ τροὶν 
ἱπαυΐγυ τὴδ8 δά ἀγοβδοὰ ὑὸ Εἰολίπι. [ΐ ἰβ ἤοὸ το οῦ 
ἴπΠᾶῦ [ΠΟΥ Βαυβετοα ἃ ἀοίδαί. ΕῸΓ {ΠΟΥ δρρσοδοὰ 
αοά πῇιϊδους δογγοῦν Ὀδοδῖιβθ (ΠΟΥ δΓὸ ΟὈϊσϑά ἴὸ 
ἤχς ἀραΐηβὲ ἃ ὈΓΟΙΒΟΣ ἐγῖθο, ΠΠοσς τορθπ Δ η08 
ἴον (ΠΟΙΡ ΟΥ̓ 51η8, δῃὰ πίϊμουϊ βαογβοοα. [ὲ ἰδ 
τππ5 τὲ Ποδίμ θη ἰπαυΐγα οὗἁ τΠοὶγ ΕἸΟ πα, 881 45 
ΟΥ̓ΆΠ]68 ὙΓΘΓΘ ΟΟΠ δι] 6 ἔἴτοπι ἃ ἀοεδῖτο ἴὸ πον [ὴ6 
ἕαϊυτο. ΝῸΡ ἀὸ [ΠῸῪ δϑκ ὙΒΟΙΒΟΣ ΤΠΘΥ δδου 
δάνδησο, ὙΒΟῖΠοῦ (ΒΟΥ 8}}8}1} ΘΟΠΑΊΙΟΥ --τ δὲ [Π6Υ 
ΓΟΟΔΓἋ 88 ΘΟΥΒΙἢ --- Ὀὰ ὙΠῸ 588}|.4}} ἢχξί διῖδοκ. 
ΤῊΘ ΠΟΥ 88 : “9π08ἢ 8}4]] ὉΡ ἥτε. [1 
ΠΟΠΪΌΤΙβ8 ἰῃ 0006 ἴο 1Ποῖγ ἰθαασγ. ὍΠΟΥ Ὦδγο 
ποῖ ἱπαυϊγοά σοηοογηΐηρ ΥἹΟΙΟΤΥ ; ἤσποῦ, ἴδε δη- 
ΒΟΥ σΟὨΑΪΠ8 ΠΟΙ Πρ ἴ0 ᾿ἱπίογη ἰδοῖ ΟἹ ΤῊ 
μοδᾶ, δὰ δὴγ οἵδοῦ τῖρα πὲ Ψαάαι Ὀδθὴ 
παιηοά, ἴπδὲ πὶ αν Ὀθοη ἱπίογργοῖοα ἰηΐο δὴ 
ΔΒΒΌΓΘΔΠΟΘΘ ΟΥ̓ ΥἹΟΙΟΤΥ ; ἰῸΥ πᾶ δῇ αἰ γα Υ8 τηδτοποα 
δι ἴ16 ποδὰ (οἷ, οἡ οἷ. ἱ. 2). Ψυάδι᾽ 8 Ἰεαάΐηῃν οἡ 
πὸ ργθϑθηΐ Τσοβϑίοῃ 8, [ΠΟγοῖοσθ, ΘΏΪΥ ἴῃ δοοοτά- 
δὴ 6 ΜΠ (86 Θοτητηοι γὰ]θ. ΤῈ ἀΐντηθ ΓΟΒΡΟΏδΘ 
Δὐοδίαϊ 8 ἴτγοπι ρσίνι ρ ΔῺΥ ἱπίοστηδοη θογοπά π|λιδὲ 
16 ἱπαυϊΥ οΑ]]οϑὰ ἴοσ. ΤῊ 8. οἰγουτηδῦλποθ πὶ ὰὶ 
ἢδνὸ ὈΘΘΏ ἃ ὙΔΓΠῚΠΡ ἴ0 ἴποτῃ, δα (ΠΟΥ ὈΘΘΠ 1686 

1 ἸΑΥῪ (χχχυ ι. 39) ἀοδοσίθοσ ἐμαῖν δἰ ησοτθ αὐἱίο Ὺ: 
Νοῖ ἐαρίία δοίωνε λοείίμεηι σμίπεγαδαπέ, 2:6 σον ἐοο μι ο[62- 
ἐϊκπαδεν οΥίξΣ. 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ 

οογίαῖίη. Βαῖ ἀοοϑ ποῖ [πο ΠΩ ΠΙΓΥ δηὰ ἰ18 ΔΒΓ 
οουπίοηδηςοο [πὰ ορ᾽ηΐοη {πὶ 4}} {Π|ὸ ἴγοὺρυ οὗἉ 4]] 
16 ττδο5 ΠΑ ρα Τὴ6) ὍἜΓῸ ΘὨσΑΠπριὶ ὈθίΟΓΟ 
αἰθοδῃ ὃ Βυῖ ἱπ τη δῖ σα86, γγ6 σου Ἱα ̓ ᾶνα ἴο βιιρ- 

» ἴῃ δοοογάδηοο νυ ἴπ6 δηδίορν οὗὨ οἢ. ἱ, 2, 
ται Ψυάκἢ 1ὴ0 Ἄοοπῆϊος δἰομο, πο ἢ ἰκ 
ΔρΡαῖπβῖ [ἢ τ Ποἷ6 παυγβίνο. Οὐ [ἢ ςΟΠΙΓΕΓΥ, ἴδ 6 
4 ἸΘΒΌΟΙ ΓΑΙΠΟΥ δοῦνοϑ ἴ0 ΒΠΟῪ ἴδπας [πΠ6 40,000 
τορτοδοηϊοα 4}} Ιβγϑοῖϊ οὐ ἃ ἀθεϊπιδιθά β6α]6 ; [μδὶ 
1ΠΟΥ 6 γῸ ποῖ σἤοϑθηῃ βοοογάϊηρ ἴο ἰγ065, Ὀαὺ ὉΥ͂ 
186 Ἰοῖ, οαξ οὗὨ ΧΠ6 ννῇο]θ Ρἷθ. ΟὈμῃϑβφηυ ΠΥ, 
16 ἱπίεγηδὶ τοϊδιῖϊοηβ. οὗ εἷς, ΓΙΩΥ͂ αἀἰεγο [ΤῸΠ) 
Ὑἢδιὶ (ΠΥ πουϊὰ δάνο Ὀοδῃ, δὰ [πὸ δ8εϊθοιοη 
θθθη δουοπῆϊηρ ἴο τῖρθα. Ηθποθ ἄγοϑο ἴἢ6 4108- 
τἴίοπ : Το 8}}8}} ἴδκο τ8ὸ Ἰοαὰ ἐπ ἐδ αγηὶν ὃ οὐ 
ΤΟρ]ἶοβ : “πάῃ, -- 88. αἰνγαγϑ᾽" ; δηἀ ἰθᾶνθβθ ΘΥΘΥΥ 
οἴδον χυσδβίίοη υπαροίογιηϊηοά. 

γεγβ. 19 ΗΕ. Απὰ (86 σϑϑι οὗὁὨ 161890] διταγϑὰ 
Ἐποιηβοῖνοα ΤῸ Ὀδύς(]9 ψἱ ἢ ὑμοϑῖ δὶ Οἰρθδ ἢ 

(3, {ΠῸ ἰοτπιοά α ΤΡ Ὁ, δὴ αοἰοδ, οἵ. οἡ 
οἢ. τὶ. 26), θὰ τ06 πΠΙΓΙΒΌΟΓΙΠΥ σμαγδοίοῦ οὗ 
τΠ οἷ σοηοΓΑ βῃἷρ ἀδπιοπβίγαιοβ ἰ(86}{ Τότ ῦγ. ἘΝ 10ἢ- 
ουαΐϊ 4 ἀοῆηϊιτο ρίβη οὗ δέῖδοκ δὰ οὗὨ [6 νγχαγ, [ΠΟῪ 
ἀΐδροβα {πο πηβοῖνοβ ὈΘΙΌΓΟ [16 Οἱ ΕΥ̓, δη ἃ ΠΟρΘ τπογεὺ 
τ τογτν τ86 τὨτοδιοποά ἰγίθο. Βα [16 ἰδτίοτ [4118 
ροη τΠ6πὶ, δηα ἰηδτί τ 168 ἃ στοδῖ ἀθβίγ Ο0} ΔΙΏΟΉΚΣ 

τἴθπι. ΤῊ ἰοχῖ ΒΔ γ5: χοἈολ» ἩΓΛΥΤΙ5), ΤἼΘ 

ποτὰ ΓΙΌΣ ἰα ποῖ Ομ] τὸ Κὶ]], θὰξ δἷδο τὸ πουπά, 
Δηά ἴο ἀϊδαὉ]6 ῸΓ Ὑγ8Γ. 
ε ἰβ ἴο "0 δδβιιηθά, 85. ἃ τοδί οἵ δοῦγδα, δἰ- 

Ἐποῦ ἢ ἰδ ἰ8 ποῖ βίδιθα, τῃδὲ αἴζοῦ {18 γί ΘΏΡΑΡΘ- ΟΡ 
ἸΩοπῖ, δηὰ δραίῃ. ἈΟΥ [6 δβοοοηᾶ, βοπὶθ ἴἰπη 
δἰαρϑϑὰ Ὀοίογα 8 γϑῆουγαὶ οὗ δ οβ. 1 τ|68 ἸΟΟΚ ΡΪΔΟΘ. 
τ 'νῶϑ ὉΠ ΠΘΟΟΒΒΑΤΥ [0 δία ἃ ἴδε [Πδΐ ᾿ΔῪ ἴῃ τ 
Ὠδίαγα οὗ [Π6 οθ6ὲ. Τ0Ὸ ἴγοορϑ ΜΈΓ τοἰηίογοθα 
δίιον τὴ6 ὅγος ἀοίδαϊ, Δ Ποῦ ἢ πὸ ᾿ποῦρῆ ν᾽ 88 88 
μὰ οπίἰογίδἰηθὰ οὔ δἀοριίπρ ἃ αἰ δγεπῦ θ8 0116. Ρ΄8η, 
Υ ὙΠΟ (Π0 ΘΠΘΠΙΥ παΐσῖις Ὀ6 ἄταν ΔΙΝΔΥ ἔτοια 

818 ξἈ νου Ὁ ]6 ροδίοη οη τἰ6 μεῖρ!ς. ὙΠΘΥ ἀοίογ- 
τοϊποά, ΒΟΎΘΥΟΓ, ποὶ ἴο αἰναϊξ δὴ διϊδοῖς 1119 {{π|6,᾿ 

ΔΒ ΤΟΥΤΩΕΓΥ, θαὶ το ππᾶκο ομθ (3 7}, νϑυβ. 34) ; 

ἴον τῖ8 8 (6 τηραπίηρς οὗ 32} (ἴο δάνδῃοθ δὲ ἃ 
ΓΆΡ ἃ το), θη υδοα ΟΥ̓ ΤΠΟΥΘΙΏΘΗ 8 ἴῃ ὙΓΑΓ. 
Βπτ, τοῦ ἱπροτγίδηιϊ 81}}}, ἘΝ Ὀερίῃ ἴο 1088 
τποὶν δ ἐσ θοῦ δϑβδυσαηοθ. ὍΠΟΥ ρῸ ἴο ΒΕΙΠΕΙ, 
διά κθο εἰδέο, ὙΠΘΥ 566 ΠΟΥ͂ ΔΙ ΘΏΔΌ16 1 ἰ8, ἴο 
ΠΡΝῚ αρζαϊηδὶ {ποὶγ Ὀτοιηγοη, δηὰ ἰοδθ ᾿πουβδπα 8 
οἱ Ἰ᾿ΐνεβ ἰῇ βᾷςβ. ἃ τ. ΤΟΥ Ὀορὶπ ἰο ἀουδὶ 
ἩΒΟΙΠΘΓ {ΠΕΡ σϑυδὸ ὈὯΘ ἃ ρΟΟά οπ0; δπα ἤθηοθ 
ΠΟΥ ἰηαχῃῖγο ποῖ πον οὗἨ δὴ Ε]ολιίπι, βίο Υ {Π6 τηδη- 
Ὧ6Γ οὔ ἴῃ μεδίμοη, αὶ οὗἉ «Ποῖ ΕἸΟΝ ει, δε ονδῇ. 
ΤΠ ΔΏΔΥΕΥ δΑΥ5: “60 ὕ},᾿ αἱ ρίνο8 ΠΟ Ῥτοπηΐβ6 
οἵ νἱείοσυ. [1π τΠΐἷδ ὙΑΥ, ἴἢ6 θα τΉ]6 ἰδ το ογοά, --- 
ποῖ οἡ ἴΐ6 ποχὲὶ ἀδὺ δἴδγ [Π6 ἴοσγτηοσ, θαΐ ἴον τῇς 
δοςοηά ἴἰπιθ. ΠΟΥ 811}} [411] ἴο σοπαποῦ ΟἸΡοδᾺ : 
[86 αδἰίδοκ 15 τορηϊβεά, δηὰ ἴῃ ἴοβ8, [που ἢ ποὶ 88 
ιοαῖ 85 Ὀοίοτο, ἰ8 γεῖ ὑουτΊ Ὁ] ἰαῦρθ. 

Τῆι ἀἰνίπθ ΤΟΡΙΥ, “ Ὅὁ πρ,᾿ ν'ὰ3 ποῖ ἃ ἀσοοριίοη 
οἵ τῆς Ῥοορίθ, Ὀὰὺ τνὰβ στουπάοα ἴῃ [6 Βδα πόσοι- 
δὶτγ οἵ οἰϊαβεϊζίπρ Ὀοἢ ραΓῸ οὗ τ ννδυτπο πδιίοη. 

1 [πον σδῖιο ἐδ ασκ ἰο νὸ δὲ Βοιβιοὶ, [7 ἐπ: ὁ ὨΦΔΕΈΟΏΔΙ 
ΒΑΌΘΓΏΔΙΎ πδαὶ δι: ϊοῦ  Ησηρηϊθηδοτα ([ζο6}] 8150) τορὶ ἰθ8 
[δὲ 'ὲ στῶδ ὑσουχἣ! ἤγοσῃ Β}}10}} τὸ Βοῖοι ἀυχίπς [6 νῶσ. 
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Ηλδά ἴῃς ΔΏβοῦ ἤδη, “ ὅὉ ποῖ τρ;,᾽᾽ [8.86] νου ]ὰ 
ἔἴλνο ἀϑαηἀοποα [ἢ νγᾶγ, δη ἃ οη) πίη ου] ἃ παν 
ὑὕθθη πατγάθηθα ἴῃ [Π6 Ῥῥγίάο ΟΥ̓ βιιοοσβϑῦν! του ϑίδηςο. 
[ϑγαοῖ, οἡ (Π6 οὐδὸς παπᾶ, ὈῪ ροΐπρ ὉΡ πὰ ὀχρϑ- 
τὶ ποίηρ ἀοῖοαϊ, νου ]Ἱά ἀραΐη 6 ἐἀνξα κα ΠΟΔΙῸΓ ἴο 
6 τίν βρί τις, Ὑἶοἢ δἰοπθ ἱπβαγαφ Υἱοίοῦυ ἷπ 
Ιδγβο]. Δοοοτάϊηρ!γ, ἴῃ νοῦ. 26 {Π|8 δρὶγὴϊ τηδηϊ- 
[δϑι8 ἰἴβ6. Ῥγοσοραϊημ ἴο οί μεῖ, {ΠΟΥ ἢ ἸΟΏρΟΓ 
ΤΩΘΓΟΙΥ ΟΡ ἴΠ6Γ0, Δηα ΑΙ δῆς ΟΥΟΥ [Π6 σΑΙΔΙΜΠΥ 
οἴἩ ναρὶπρ ὙΔΓ οὐ [Ποῖγ ὑχοῖῃγοη δὖ δας ἢ ἴδαγία 
βου ἤἔςο8, θαΐ ΓΠῈῪ 80146 ἐπ ῥσᾶγοῦ δηά βίης, ἷὲ 
8. ἃ δίσῃ οὗ [88 ρμεοπίΐοπος Ὑ ΒΙΟΝ ἘΠΟΥ ἴο6] οἡ 86- 
οουπὶ οἵ τΠοῖγ οὐνῃ β'πβ. ΗΠ Πποτίο, πον πδὰ Τουρς 
δραῖπθι Βοπ) πίη ππᾶοῦ 8 ἴδο!ηρ οὗ {πεῖν οντι 58- 
ἔν γίγίαθ, 88 1 διηοῃρ ΓΠπαῖΓ Ορροποπῖβ ἘΠΟΓρ 
δα ὈΘ6ῃ ΟἾΪΥ Β΄ ΠΉΘΓΒ, διλοπρ ἐΠποπηβοῖνοβ ποπα Βαϊ 

᾿βγδοὶ το 8. ψπουϊ μα!]6. ΟἰΓβ ΔΒ δὴ ὌΧ ]δὶ- 
τίοη οὗ Ρ]ιαγβαίβπ, νυ ἰς ἢ τη γη ἢ ΒΌΟΥΥ 8180 ΟΑΥ 
Γίθ8 ΟἹ 81} 118 Ῥαζοϑβ, ἱπ σι Πότ 8 πη τὸ θ6 
γοδα οἵ ““τῶοσϑὶ ἱπάϊιτπδιίοη," δὰϊ γοῦν Ἵ11π||6 οἴ 
“γηριίοοῦβ δ6][- Κπον]θῖμο᾿" δηὰ τεροπίδηςο. 
ΤὨτγουρὶ ἰΠ6 οομμηδηὰ οὗ ἽΡΗ ΧΧΊΪ. 26-82, ς0ῃ- 
ςοΥγπίηρ [86 ἀΔΥ οἵ δἰοποιηθηΐ, οἡ ἩγΠΙΟΝ 4}} ποπγ- 
ἰβῃιποηῖ 88 ἴὸ ὕὈῸ ἩΠΉΠ6Ι]ἃ ἤοτη [Π6 ὈΟΑγ, ΤἈ801 ἢ 
Ὀσοδηη6 ἰῃ [Βγ86] τὴ6 βρη οὗ οοηῃίεϑβίοη οἵ βίῃ δῇ 

Γορθῃΐδποο. Ὑμὸ νογὰ ΝΣ ὀοοιγβ ΒΟΤΘ [ὉΓ [6 
ἢγϑι πιὸ: ἴῃ ἴΠ6. ΒοΟΟΚΒ οὗ ϑαπιθοὶ ἰτ 18. (η6 ογαϊ- 
ΠΑΓῪ ἰετω. ΤΠ στοδῖ νἱοίουυ οὐ ϑϑπιιοὶ ονοσ τὴ 6 
ῬΒΠβεΐηο8. 18 αἰ8ὸ ρῥγοοβάθά ΟὟ ἃ ἴμϑι (1 ὅδηι. νἱϊΐ. 
6). ΤΊιο δἰ ζηϊβοιίίοη οἵ τῃς τοῦ γοβοι 658 τη δὲ οὗἁ 

ΓΘ, ὁ ἴαϑι, ἥοπὰ ΤΡ (1κν. χχ, 27: ὨΣΘῪ) 
{ΐ, ἀοπιαῖῖ, δὰ 8. εἴν πιο] ονίσΆ}} Υ σοπηοοίοα 

ψ ἢ τΠ6 δαηβκγιι αι, δαμᾶν, ἀνηιαγο, ἴο ἴ8Π)6. 
ΤΗΟ ϑαηβκτγῖν ὑγά)α, ἴο ἔλϑβι, ἰβ ἴῃ Κ᾿ ΠΊΒΠΉΟΥ 6Χ- 
ἰαϊποὰ 88 τηθδηϊῃρ “ ἴο ΤΟΒίΓΑΪ ἢ Οἤ Θ᾽ Β 56 Γ᾽ (οἵ. 
Πΐου, αν. ατγαιι. ᾿ὶ, 202). --- [5ΓΔΘΪ] πονν ῬΘΓΪΌΓΙΩΒ 

ὙΠαῖ [Ὁ Ὠλά ΤΟΥΤΠΟΥΪΥ Πορ]οοῖοα ̓  ἴς Ὀτίπβ 8 Ὀυγηῖ- 
οἴδευίηρβ πὰ ρϑδοθ. γί ἢ μ8 --- τὰ Ὀυτη Γοἤδγίη ρ8 
88 ῬδηΪοη 116] οἴου ηρ8 ἴογ {ἶἰἰὸ ραβδί, 49 ἴῃ οἷ. νἱ]. 
26 {Ὁ [6 ρμθδοθ οἴδυιηρβ 88 νοῖϊνο οὔουηρβ τὐ ἢ 
Τοίδγθησθ ἴο {Π6 ἡπτιγο {[ωδν. νἱὶ. 16). ἼἘὸ “Ψψον ἢ 
ΘΧΡΟΒΙΟΥΒ ἤν ἃ Ὀ6ΔΌ 1] ΟΧΡΙαπδιοη. ΤΉΟΥ ἀ6- 

τὶνϑ ὈΡΦ ἔτοπι αἵ, Ῥεδοθ. 786 αβὶ ποσὰ 
ΟΥ̓͂ {π0ὸ αν ΘΟΠΟΟΥΠΪΠρ ΒΔΟΥο68 ἴῃ [,ον. Υἱί, ἰδ 

ον ᾧ (νοσ. 857); δηά ροόβοδ, ΒΑ Ὺ {Π6Υ, 18 100 
οἷοβ86 οὗ δύθσγ ΒΟΙΥ 11 (οἴ. τὴν 7γεπο, Ὁ. 87.) 

ΙῺ νοσβ. 2397 δηᾷ 238, ἴπΠ6 πογὰβ: “(Ὁ {π6 ατὶς 
νων ἴΠο560 ἀδγ8,᾿" ἴοστη ἃ ρῬαγοη τ 6168] ἱπίοτοδ- 
Ἰαϊζίοπ, Ποῦ, 88 »ὰὲ 88}8]1] Ροϊηϊ οι Ὀοίον, 18. οὗ 
Ππηρογίϑηςο ἰῃ ἀοίοτπ πἰηρ [Π6 τη τὸ ἢ οἢ 186 
θυθηῖβ Ὀοϊοην. ΑΠῸΓ τΤοροηΐδηοο δηαὰ βδογιῆςσθδ, 
1βγδϑὶ ᾿παιῖγοβ πον ἴογ {πὸ τηϊγὰ εἶπ οὗ τ6 Ὀτίτα 
δπὰ Τηυτϊηπλΐπι; δηὰ ΠΟΥ͂ ΟἾΪΥ, ΏΘΠ ΠΟΥ 10 
ἱπαυΐγο ἀγὸ ἰη ἴπΠ6 τίσ ΉΤΟ οἱ ταΐπ ὰ, δη ἃ γϑοοῖνο 
ἃ [}}] δηἀ νου Ὁ]6 ΓΟΡΙΥ, 18 [ἢ 6 δίδιθιηθηΐῖ ἰπβογιοα 
δὲ τἢ6 ατῖκ οὗ τἴ6 σονθηδηΐ νγ88 δὶ Βοι οὶ,. δηά 
ται ΡΗΐποῖαϑ, (ἢ6 σταπάβοη οὐ Αδγοπ, ν85 [ἢ6 
ὙΕΊΘΠΟΙΕ Απὰ ΠΟῪ ἐδ ΔηΒΟΓ 8 Ποῖ Β᾽ΤΩΡΙΥ 
“6 ὑρ,᾿" θὰϊ ΘΟΏΥΘΥΒ [Π6 Ἀ8ΒΌΓΔΠΟΘ, “΄ ἴ0- ΠΙΟΓΓΟῪΣ 
ΜΙΠ ρὶνο υἱοίογυ ἰηἴο τα Βδπά.᾽ 

Βὸν ἴα διχυτιθῃῦ;, δο0 Ῥεπέαίεμεή, 11, 837-80, ἘγΊΔη Δ᾽ οὐϊείοι.. 
Ξοῦ οΌΡ δαϊποΓ 8 οχρίδηδεέίοη, 800 ἴδ6 “᾿ Οοποϊυάϊης Νοῖο,᾽ 
οΏ Ρ. 269. ρων Τπκ.} 

ΧΧ, 14-28. 



925,2 ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ Ὁ 0 6088. 

7ΤῪε πιεη Οὗ ΪΖεναεῖ τεσοπιπιεπσοο λοείτ 6. Ἐν γεϊσποὰ ἤίσλὲ ἐδεν ἄγαιο ἰλο Βεη)α- 
τηϊίε8 αὐσαν ἥγοπι Οτδεαῆ, ἐισλίοὐ ἐλεγσώροη ζαϊϊς ἑἐπίο ἑλεῖν λαπαάς απὰ ἐξ 46- 

εἰγογεά, ἰοσοίλον ιοὐίλ πεανῖὶψ ἐδ6 τολοῖδς ἐγῖδο. 

ΟμΆΡρῚΕε ΧΧ. 29--48. 
Φ 

29 80 Απά ]δγβεὶ βού ᾿1Ὲ8γβ 1ῃ νγαῖῦ γουηᾶ δϑουΐῦ ΟαἸθθΔ ἢ. Απᾶ ἴδο οἰ ]άγοη [8ο0ῃ8] οὗ 
18.861] νγϑηΐ ὮΡ αραϊπϑοὶ {86 οἰ] άγθη [80Π8] οὗὁἨἩ Βοη͵αμιῖη οὐ ἴ.6 {μϊγὰ ἀΔγ, δῃηὰ ρμαὶ 

81 υδιλβαῖνθβ ἴῃ ΑΥΓΘῪ δραϊπϑὶ Οἱ θ6δ ἢ, δ δὶ οἴμδὺ {π|ο. Απά ἴδ6 ομ]άσγϑη [80η85] οὗ 
Βεοηϊαπΐη νγοπὶ ουὖῦ ἀραϊηδὶ [Π6 ρϑορὶθ, απά νγϑογθ [02] ἀγα ΔΥΤΑΥ ἔγομη (86 ΟἿ ; 
Δηἃ (Π6Υ Ὀορϑη ἴἰο βιλϊῖθ οὗ {86 Ρθορῖὶο, απά Κὶ}],} 88. δἱ οἵβογ {ἴτηθβ, ἰπ [86 Βῖρηνγαγα, 
οὗ σοι οη6 ροΘιἢ ἂρ ἰο {86 Βουβθ οὗ σοὰ [Β6.}-61], ἀπα (Π6 οἴδοσγ ὑο αἰθθβῃ ἴῃ 

82 (μ6 ἢ6]4, αθουΐ {ΡΥ πιθη οὗὨ ἴβσϑδθὶ. Ἀπὰ ἰδθ οἰ] άγθη [80}86]} οὗ Βϑη)ασηὶπ βαϊά, 
ΤΉΘΥ ἀγά βιηϊτίθη ἀοννῃ [οτηϊῦ : ἀονγη} Ὀοίοτθ 18, 88 δὲ {π6 ἔσει. Βαΐ ἰδ οἰ] άγθῃ 
[80η8] οἵὁ [δ8γ86] 8βαϊά, 1,δὺ ὰ8 66, δῃὰ ἄγαν ἰβϑῖὰ ἔγοια ἐπ οἰ πηΐο [86 δἰσηνγαΥβ. 

88 Απὰ 8]] [λ6 τχϑῃ οὗὨ ἴβγϑϑὶ ΓῸ86 ὕρ ουΐ οὗὨ {μον ρ]δοθ, δπὰ ρυΐ ὑμπθιβαῖγοβ ἴῃ ΔΥΓΔΥ͂ 
αὶ ΒΔΔ]-ἴδίηδσ : δῃηᾷ (Π6 1168 ἴῃ νγαὶῦ οὗὨἨἁ [8.86] οϑῃγδ ἔοσί [6|20] οὐχ οὗὨ [Ποὶγ μίβδοββ 

84 [ρ]4.61, ουέπ ουἱ οὗ {π6 τιριάονγβ [πλιὰ β6]48] 7 οὗὨἨ αἸθθϑῃ. Απα ἐδθγθ ἐμμ7] 
σΆπι6 ἀραϊπϑὶ ἢ ΟἸθΘΔἢ ἔθη ἱπουξδηὰ οἤόοβθῃ τθη οαΐ οΟΥὗὉὨ 41} [8Γ86], δῃὰ 6 Ὀδ0}}6 

8ῦ [ὠμοτ0] τγ88 ΒΟΓΡ: δῖ {Π6Ὺ [{. 4. ἰδο Βουῤεξιίιοα  ΚηΘΥν ποῖ (πὲ 6} τσαϑ ἤθᾶΓ ἴθ. Απᾷ 
(86 Τωοτὰ [ΨΦοῃονδ] βιχοὶθ Βϑη)απιη Ὀοίογο 15Γ86]: δῃηᾶ [π6 σμ]άγθη [8008] οὗ [8- 
Γ86] ἀοβίγογοά οὗ ὑπὸ Βϑη Ἴδη 68 ὑμαΐ ἀΔΥ ἐγθηΥ δπὰ ἔνο ἱμπουδβαῃά δπὰ δὴ Ὠυπάγοα 
ἸΏ6ῃ : 8}} {Π686 ἀΥΘῪ {Π6 βννογα, 

86 ϑ8ο [Νον] {6 οἰ] άσχθη [80Π87 οἵὗὁἩ Βοη͵απλΐη ΒΔ [Πδὲ (ΠΟῪ [δ φοῦϑ οἵ Ιετβοὶ 6 ΓΘ 
διαϊ θη : 4 (ῸΣ (Π6 τηϑὴ οὗ 16γΓ86] σᾶνθ μρἶδοθ ἴο {8 Βϑη)διὶῦθδ, 80 (Π6Υ ἱτυδιρα 

87 υπίο {Π6 Ἰἴδγβ ἴῃ ναὶ το (ΠΟΥ δὰ βού Ὀθβίἀθ [δραϊῃβῦ} ΟἽ. Απά [86 ᾿16 γα 
ἴῃ νγαῖϊ Βαβίθά, δῃὰ σγυβῃθά ἀροὴ ΟἸΡΟΔᾺ ; δηᾶ [86 Ἰ1δγβ ἰῃὰ νγαὶῖ ἄγον ἐλεπιεξείθεδ 

88 δἱοηρ," ἀπά βπιοίθ 4}} [π6 οἰἵγ ἢ (16 ϑᾶρο οὗ ἐπ βυοτά. ΝΟΥ ἴδθγθ νγὰϑ [οσμϊῖ : 
{Π6γ6 τγν88] δὴ [16] δρροϊηϊθᾷ εἶχτι Ὀούνγθθῃ (86 τάθη οὗἩ [8Γ86] δῃὰ (ἢ 116 Γγ8 ἰῃ τΊγδὶξ 
[τὁὰ8], δῦ {ΠΟΥ βῃου]ὰ τᾶ ἃ δτθαὶ ἤδταο [οἱουά ---- με. οἱοναύοα, τίς} Ὑὶ ἢ [07 

89 βίποκθ σὶβα ὑρ" ουἝ οὗὨ [16 εἰἶγ. Βαυΐ νίβθη [οὐϊξ : τ Β6Ὼ7 (Π6 πιθὴ οὗ 8.86] σϑ- 
εἰγθὰ ἱπ ἐμ Ὀδι116, [8η4] Βαη)απιΐη Ὀαρϑη ἰο βιμηϊϊθ ἀπά ΚΙ]}] οὗ {π6 πιϑὴ οὗ [5γϑ6ὶ 
ΔὈουϊ ΤἈΪΓΕ ΡΘΓΒΟΩΒ: ἔοῦ {Π6Ὺ βαϊὰ, ϑϑΓΟΙΥ ΠΟΥ ἀγΘ βιγλλύύθη ἀἄονγῃ [οταϊξ : ἄοπῃ ] 

40 Ὀεέοτθ 8, 88 ἐπ (μ6 ἢτϑί Ὀδι]68. Αηᾶὰ πο {πὸ ἤδη [ο]ουά ---- οἴ. τος. 88] Ὀαρδη ἴ0 
ΑΙΪΒΘ ἀρ ουἱ οὗ 1Π6 οἰΐγ τὶ τὰ [οὐαΐξ : 1} ἃ 11 γ οὗ βηῖοῖκθ, ([μ6 Βεοπ)δπῖαβ ἰοοϊκοᾶ 
ὈΘμἰηά (6 πὶ, ἀπά Ὀ6μο]ὰ, ἐπ0 ἤἥδπιθ [Ὑ8 016] οὗἉ (π6 οἶ{Υ ἀϑοθῃαθα ἀρ [{Ππ βαπιοα, ον δηνοῖς ] 

41 τὸ βορᾶυθῆ. Αμὰ ψῇθη [ομϊξ : ἢ ΘῈ] (16 πιθη οὗἁὨ [βγ86] ἱπγηϑαὰ ἀσαὶπ, [8η4} (18 
τηθῃ οὗ Βεοη͵απηΐη ΓΘ δπιαζοα [οοητου 464]: 0Γ ἱπῈ} βαὺγ {πμαῦ 60}} 788 ΘΌσΩΘ 

42 ἀροῦ ἴμθβ. 1] πογοίοσο {ΠΥ ἱαγηρᾶ ἐλοὶν δαοῖδ Ὀδίοτγθ (Π9 τχθη οὗἁὨ ἰβγϑϑὶ υπῦο {δ} 
ἍΑΥ ΟΥ̓ [8π6 τ] ΘΓΠΘ688; Ὀυΐ [86 δα.116 ονθγίοοϊς [ογ, ρυγβυθᾶ δΕ6γ] (Π6πὶ ; δηᾶ ἵδοσα 

48 ἡ Β ἢ σαηιθ ουὖ οὗἩὨ (86 εἰ[168 (ἢ Υ ἀεδίγογοα ἴῃ 1π6 πιϊαβί οὗἨἩ πϑ.ὦ2 7 [ομαϊῖ: 
Τῆἢυ87 {πὸ γ [ὙΠ᾿ 6 ᾽ΛΥ] ἱποϊοβϑά δι Βϑη)αυῖίδβ γουπᾶ δρουΐ, απά ομδδβθὰ ἴμθηι, απά ἰγοὰθ 
(ποιὰ ἀονῃ Υἱἢ 6886 [δἱ {πο ὶγ ρ]δοθ οὗ σοβί,] ΟΥ̓ῸΓ δραϊηβί [88 ἴλτ 88 Ὀθίογθ ] ΟἸθθδἢ 

44 ἰονπατὰ ἴΠ6 βυη-ἰβίηρ [οὴ (Π6 6481.7]} Απά {μόσὸ ἔεὶϊ] οὐὁἩ Βεβη)απιΐη οἰσμίθοη ᾿δοὺ- 
4δ βαπᾶ τηϑη; 841} {Π686 τσϑγὰ τηθῃ οἱ νϑίουσ. Απά {ποὺ ἰυγποᾶ δηὰ ἢθα ἱοπσαγὰ {86 

νι ] 6 688 απο [86 σοοῖ οὗ Βίμασαοη : ἀπά {Π6Υ ρ]οδησά οὗὨ ἴπϑιὰ ἴῃ (86 σαν 
ἢνα ἐπουβαπὰ πιθη ; δῃὰ ρυγβυθᾶ παγὰ δἴδγ ἴἤθαι ἀπο Οἰάοπι, ἀηᾶ βϑνν ὑντο ἰδου- 

46 βαπᾶ τηϑθῃ [πιοτὸ] οὗἩ ἴμθῃι. ὅ0 (παὺ 41} τὸ ἢ] οἷ [6]] ὑπαὶ ἀΔΥ οὗὁἨ Βοη)δπιῖῃ 6 ΓΘ ΟΘΏΤΥ 
47 πὰ ἔνα ἱπουβαηὰ πλϑπ ἐμαὶ ἄγον [6 βισοσα ; 411} (0686 τσόγὲ τωθῃ οὗ νδίουσ.0 Βυὶ 

εἷχ πυπάγοά τϑὴ ἰυγηρὰ δηᾶ ἤρα ἰο {86 νι] άθγηθδθ ἀπο ἴῃ τοοῖκ Εἰπιοῃ, δηα 

48 δθοάθ ᾿ἰῃ {π6 τοοὸῖκ Εἰμησηοη ἔουγ τηοηἢ8. Απᾷ {δ6 τηθη οὗἉ 5Γ86] (χη θα ἀραὶ ὈΡΟΝ 
[τοϊατηθᾶ ἀπ0] (μ6 Ομ] άγθη [80η8] οὗὅὨἨ Βαοπ͵ϑιλίη, δα βπιοίθ ἴμϑῖὰ ἢ ἰδ 
οὗ τῃ6 βιυγογά, 88 τγ6}} [86 τπυϑῃ οὗἁἨ δυϑγῷ οἰϊγ,}) 85 ἴμθ θϑδδὺ [68{{16], δη4 411 [πὲ οδτὴθ 
ἴο παῃὰ [νγ88 Του 4] : 8180 ΤΠῸῚ βθὲ οχ ἢγθ 4}1 (6 οἰδδβ ἐμαὶ (867 Ἄσαπιθ ἴο [{8δὲ 
ὝΟΤΘ [Ὁ Π4]. 
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ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΒΑΜΜΑΤΊΙΟΘΑΙ, 

11 γε. 81. -- ὩΟΓῚ ὈΥΤΤῸ ΤΊΣΙ ἡ ΠΝ}: πδρά ἐδογ ϑοφδα ἐο πιὸ οἵ ἐδο Ῥϑορίο, ἰδίῃ ; Ὁ, 6.) ἔδ)ο 
αιροῦο 50 ἐμπδὺ ἐδο δεϊἐΐδῃ Ὀδοδσοο ἰδίῃ, πων, ΓΙ͂ ιο ἐθο δοσιιοδδνο οὔ οἱοδος ἀοδηϊοη. ὮὯτ. 8680] ἰδοὺ 10 δ ποζηΐ. 
πιδίίνο : " ΤΏΟΥ͂ Ῥορδα ἴο διαϊίο, (50 ἐμαὶ.) 88 δὲ ἐμ ἥὔττωος επιοδ, εἰδίῃ οἵ ἔο Ῥϑορὶο πόσο [{. 5.) 127] οὰ ἐδ ἈἰξΆττασϑ, οἵ 
ψίος οὐ6.,᾽ οα. βγεῖ ἰπ τὸν 39.---ΤΕῈ.] 

ΙΒ γος. 88. -- ΓΤ Ὁ. τ. ὕμεβδὶ : Βέσεσ, "' πδκϑάμοϑα "; οἵ. ὨΪ8 ταζωδσὰς βοῖον. Τμὸ Ῥοδι!ο τοδὰ ΓΟ, ἃ 

οδνο; ἐμε ΟΥΧ. ἴω Οοά. ΑἸοχ., δεν 9 Υπϊκαίο, Δ ὝΣΘ, “ οσι ἐμο νοδὲ." Τῦτεὶ (ἢ μί6 ἸΦχΙο0) ἀεδηοα ΤῸ [ 

πρρεραῖ,," δὰ ἀδεῖνοθ ἰξ ἤζοτὰ ἃ δσοη θοϊξυζα) τοοὶ ΤΡ 1Π., ἴο δργοῦὶ (ον, ἴο ἩΒΙΟΏ 6 δἷδὸ δδεί δ (ἢ) 6 μαγίοὶ ρὶο ἴῃ 

Ῥα. χχχυῇ. 8δ. ΚΕ αἰ] δοοῖζδ ἰὸ γοῖπόο ἔπ ἀ! δου  Υ οὗ οοπποσίϊηρ ἔπ δεαιδυδοδάο πἰξῃ δὴ ΟροΏ, ἐσθθῖοδδ ρἰδῖτι, ὈῪ σοτοδεῖς- 
ἴηκ τθδὲ “ὋΓΠἰΣ6 τοτὰδ οὗ ἴμο ἰοχὶ ἀ0 Ὡοΐ Τα ΪΓΘ 06 ἰ0 ΦΌρροδο ἰὩδὺ ἐΐπο ἔοσοδίδοδδ τοσίοη πὲ [89 "ἷδοο οὔ Ὠἰάϊης, ὈΌϊ ΠΙΔῪ 
ὍΦ δὸ Ὁπἀογεϊοοὰ 86 ἰο δ'Ἄστηῃ ἰδὲ 6 δι θυδοδᾶο, Πα νίηρ ὑτοίκσι Ρ ἴσοι 18 πἰάϊηρ-Ρίδοο, δάνυδηοοὶ δγαίησὶ ἐμο οἱἐγ ΤΌΣΩ 

ἔδο βιτοδίϊοδε τορίου." Βαξ 80 89 διϊ]οὰ ἰο ποίοϑ ἐμδὲ (89 ραγεοὶρίο ΓΙ δρϑῶῖκδ Ῥυθοίθοὶυ οἵ ἐδθ “Ὀγοακίης ζοστίμ," 
διμκ Ἰφαᾶνδθ ἔπο 68 οἵὗὨ “' δΔάγδοοίηρ οὐ ἔδο Οἱ ᾽ ΘΠ ΓΟ πποχρσοδϑοὶ. ---- ΤῈ. 

[5 γατ. 84. -- ΠΡ. ἼΔΣΘ ΝΩΡῚ: τ ἤοχα Ὀοίοτο ΘΙ θ6Δἢ." σ. Οδδροῖ, 'κὸ ἐδο Ἐ. Υ., μιδ8 “δφδϊηδὲ.᾽"" Βοτίμοδα 
8 γ8: Ἢ ΤῊ δι Ὀυδοδάθ, εοαίδιΐος οἵ ἰϑο Ἷ τηουδδηὰ ΘΒοθΘα ΤΩ ΘΏ, σδΣη Ἢ ἴγοιι δίγαϊκῃς θοΐοτε " Οἴθθδα ΜΏΠΕΠΟΣ ΓΏΘΥ ΟδΙη6, ἴδ 
Ὡοϊ δἰδίοά, Ὀπὲ ἤγοπι ἔπ Θοηηθοίίοι ἴδ ΔΡΡΘασα ἔμ δὲ ἐπον διίδοκοά ἔμ Βοη δυο ίοα, πο ποῖ δαδείης δὲ βοῖηο ἀϊδίδῃοο ἴσοι 
[1.6 αἰδγ, ἔπ ἐη9 τοϑσ.") Καὶ! δὐορίβ ἴπο βῆ οχρίδηδίίοη. Βὲ ἴὲ [6 ταδηϊίϑαί ἤοξι γογ8. 87, 88, δῃὰ οδροςΐα!γ τόσα. 40 
δοὰ 41, ἐμδὶ Βοτίμοδ δὰ οἱ] δῖο πτοηξ, διὰ ἴπο ΕΒ. Υ͂. διὰ οὖσ δυῖδμοσ σἰραὶ.᾽" - Ἐκ.] ΐ 

[6 Ψατ. 86. -- 5535 “2 ἸΒΩΞΓῸ5 ὌΤΊ, ὙΊι (δ16 τοτβθ, 8 ὩΦῊ διὰ τποσο ἀοίαἰϊοὰ δεοοῦπηὶ οὔ ἐμ οομβίεί ὃὈ6- 
Εἶπθ. 8.0 Βετίμοδα, ἴκδι}, νὰ ἀμϑδθῦ, ὧδ πὶ δὼ. οἂσ δαίδοσ. Τὸ ἰωάϊοδίο ἐμ ἴο ἐμοὸ ὁγο, τὸ δδῦο ἰπἰχοὰ ποθὰ ἃ ΠΟΘῈΝ’ 

Ῥασορταρὴ ἀἰγἝδῖου ἰπίο ἔδο ἰοχὶ, Βογίδοδα διμὲ Βυμπδοη κατοῦ ἩΠῺ οὖν δυῖδος δαὶ (δ 9 δυῦδ)οεὲ οὗ 5} ἦν τἴ[η6 δο0ῃ8 οἴ 

Ἰετδοὶ."" Λοοοταΐης ἰο ΚοΙ͂Ι, “δ δοῦδ οὗ Βοηϊδτιίη σὰν ἰδὲ ἔπΠῸῪ ποτο δυείδη, δὰ ἰδπδὶ ἐμ σηθὴ οἵ Ιδτδοὶ ΟὨΪΥ ζᾶ γο 
ΨΥ Ὀοΐοτϊο ἔλοτ ὈοΟΘΌδ6 {ΠΟΥ ἀοροπασι ΟἹ ἐδ δὲ Ὀυδοδο πο ΓΌΘΥ πδὰ Ἰδ!ὰ δχαϊηδὶ αἰυθδὰθ. ἸἘΈΟΥ ὈθοδΙΩθ ΦΊΔΙ οὗ 
χ]8 ἩΒδῦ (ἢ6 διο δυδοδὰθ 61} οὐ ἐμοὶ: ὕϑδ."" Βαϊ (Ὠΐ6 ἰ6 ἰοοοηαίδίδης τί τοῦ. 87, διὰ ὀοτ ΔΙ Υ Ἡΐδἢ γον. 40. ας. 86 
᾽6 ἃ Σοοίαίεπηοιὶ οΥἁ γεγ. 82, ἱπττγοιϊὈοίοΥγ ἰο ἔδο ἀοϊαίϊοὰ δοοοῦης ἰμΔὺ ΠΟῪ ΤΌΙΟΥ͂Σ. --- ΤῈ. 

[8 Υος. 831. -- Ἡ5). Ὅν. Οδδϑοὶ ἐσδηδιδῦθθ: “Ὃδηὰ [89 δυιθυϑοδᾶθ συεγροισεγεά ἀινὰ διηοὶο ἐμ ἩΔΟΪο Οἱ ἐγ ;) δοὰ 

ϑὰδ ἰῃ ἃ ἰοοΐ-ποίθ: “Ἃ1Ππ ἴδ δοΏδο οὗ 500 χχίγ. 22: Ἷ93 ὉΣΤΣΝ ἩΌ. "5 Βαι ἔδοτο ἐδο ποσὰ ῬΓΟΌΘΌΪΥ τοθδῸϑ 

το Βοϊὰ δικῖ, [0 Ῥγϑδοσυο," εΐ. δ σοῦ ἐπὶ ἰρεωηι. ΤῈ ϑοασωῦ δοίῦα (0 ἰακο ἐξ μεῖο ἴῃ ἰδ0 8686 “ἴ ἴ0 χοδτοῖι, δάυδσιοθ," εἵ 
οἷν. ἰγ. 6. --- Ὰ.} 

[ὃ αν. 88. --  ἰδυχιαν, ΤΊ. Το ἢτει οἵἉ ἰθοδο ποτὰδ Ὀοΐῃς ἰδκοῃ δ ἐδ δροοορδαίφὰ ΒΠΡΪ ᾿τωροτδενο, ἃ 
ταϊχίασο οὔ ἰμ6 ἀΐχοος πιτὰ ἐμ ἰπάϊτθοι δβἀάγοδα ατίϑοα ἴζοιω ἴῃ δα δῖσ οἵ ἐδο (δίσὰ ῬΟΓΒΟΩ ἰπ ἰδο δοοοηὰἂ ποτὰ. Ὁγ. Οδδϑοὶ 

δυοϊὰβ Εν ὉΥ ἀεοϊασῖης ὩΠ ο Ὀ6 8ῃ τοῦ μον 1ηδηιαγο (996 Ὀ6ΙΟ Ν᾽); Ὀυὲ 1Ὁ ἱ Ὀοὲΐος ἴο διἰπιϊὲ ἰἢο οχἰδίϑμοο. οὗ ἃ 

Ετδσοσωβῖ ὁ] ἰΠΔΟΘΌΓΒΟΥ. - ἶκ 

[ σας. 42. -- ἸϑῚΞ ἸῚΝ ΩΤ ὩΣ ΤΤΌ ΖΝ. ὕχ. Οδδϑοὶ ἐγδηδιαίοα : τ ϑηὰ ἔμ07 οἵ ἔδο οἰΕοϑ 
ἀδτοσξα τ μῖο Βουϑοκαΐῃι οδιρ6) ἀδϑίσογοά ἐἕσει 10 εὐ τοϊάδὲ οἵ ἔδότα." Οοιρασθ ἰδ οχοβοῖδοαὶ τοσδιχθ. Ἐσπ,: “19 

ποτὰ ὩΣ ΓΘ 1“ 1. ὁὍΔὮ ΟἿΪΥ ὃὉ9 δὴ δρροεϊοπδὶ οχρ᾽δυδέίου οἵ ἐμ βυδὶχ ἰὰ ἽΓΠ)..2 ὙΓΊ, ἱπι ἐδλο βϑηδϑϑ : Βδηῤα- 
Ῥαΐη, ΔΣηΟΙΥ, ἐΒ 67 ἩΩΟ οὐὲ οὗ τὴο οἰεΐοδ οἵἨ Βοηψασυΐῃ μβὰ οδῖθθ ἴο ἱμο αἰὰ οἵ Οἰρθαὶ (ας ΤΟΣ. δὴ, 4..) 811 Βοηξδιυ!έοδ. 

Τθο διιοπίος ὙῚ ὩΣ ΓΟΓΊΨΟΩ το α αἰτουτισίαι θαι οἴδίδο ΠΙαδέσβεῖνο αἵ ἔμιο μγοοοάϊως ὩΓῚ ΓΤΩΓΊ ΙΩΓῚ : 1 ἐμας 
186. ([80 τρδϑῃ οὗ 14780]}} δαδίσογοὰ ᾿ἴτὰ (Βοη θα ἢ) 'π [ἢ ταϊάδὲ οὗ 11.) ὙὨ δἰηρσυϊος δυβῖχ 1ἢ ἸΦῚΣ, ΣΟΙΌΣΒ ποῖ ἴὸ 

Βαηλαπιίη --- ἰοΣ ἰδὲ γίοϊ 8 Ὡ0 ἰοϊοσ Ὁ] 6 56Ώ89 --- Ὀπὲ 0 ἐδ Ῥγοοϑάϊης ἼΘΙ ΤΠ: τἀ. ἐδο συλ δὲ οἵ [89 ἨΔΥ ἰο [89 
ἀορασὶ,᾽"" 

[8 ον. 48. --- ΤΏ16 τοῦθ οοπεπποα ἔδ9 ἀδδο ρου Ὀσζπα ἴω Ὑοσ. 42, ὈΥ ΣρθδῺ8 οἵ Δ διϊτιδίοα οοπδίγμοίίο αὐγηάεία. 

ἹΘΞ ΠΝ ὙΏ9, ἴδογ σαττοῦμ ἀοὰ Βοιϑαπιΐη (ὉΥ ἰμτοπίης οαξ Ὀοάϊοδ οἵὁὨἉ τϑῖὶ οῃ ΜΪ48 Βα: Κ6); ΓΘ ΤΠ, αν. 

βυοὰ αὔος μίπι : ΓΙ ΟΥ̓ ὙΠ ΓΙΓΤΟ, 2811 ἀροῦ διὰ ἰγοὰο μὲπι ἄοτι δὲ Βἰ8 τοδιϊπρ- ρῖδοο (ἐμὲ ἰ5, πβθῃ, ὀσμδαβίοα, 89 

᾿Βεαιοᾶ ἰο ἰβκὸ Ὀσδδίὰ --- ΓΤΓΤΣΌ, δοσπιβδεινο οὐ Ῥἰκοοὴς δὰ ἐπὶς ροσϑαϊε δυὰ δἰδυκθίον οοπε δὰ ὉπΕ] ἐδ ῬΌΣΒΌΟΙΕ, 
πὰ δίαγυνα ὕγοτι βοσϑ ἀϊδίδῦοο ποτὰ οἵ ΘΙΡΘΘΕ (νον. 81), δὰ οοΐηθ δου 88 Δ 86 Ὀοΐογο ΟΙ ὈΘΔῺ ΟἹ [8 δαδίοσγῃ δἰ 6." 
ΤΌστο ἴδ 6 νοιηηδῃΐ οὔ δ Ραυγευοὰ ἰουπὰ τηόδὴδ [0 [τὴ Ὠοτί σὰ δμοίη, τοῦ. 4ὅ; διὰ τόσο δκδίῃ ρυχειθὰ 84 ῈΣ 8 
Αἰάσπι (ἃ Ρ]Δ.6 οὐδ ῦ! Υυ δου ὙοΣΘ Ὀούπϑθη οαδὶ οὗ Οἰροδὴ διὰ Εἰπι:)ο). σοιαρατο ΟἿΣ ΔΌΓΠΟΣ Β ΣΟπιΔεῖκα ὈΘΙΟΝ, ἩΒΙΟΏ, 
Ββοπογοσ, ἱπάϊοδὶθ ἃ δ᾽ σ εἶν αἰ ογθηῦ σΟΠΟΘΡΟΟΏ ΟὨ δοῖῶθ ροΐη (δ. --- ΤῈ.} 

[9 Υοσ. 48.--- ὉΠ ὝΏ. τ. θλμθδὶ τεπιάοτβ : " ϑνοσγ ίης οἵ ἔδο οἱ ἐγ, ἕο ἐδ σδέι!ο δινὰ Ἡβδίθυοσ οἶδο γγ88 ζουπὰ ; " 
δινὰ δὰ ἐμ ζ0]οπίης ποίο: “δον ΜΗ5,, δπὰ ἐδὸ πιοτὸ σοοσπὶ ὀχροοί(οτδ, Ροΐωὶ ὨὩΓΛΌ, ΤηΘΌ, διά γοῦ [ξ σδῃηοῖ ὃ6 δβεᾶ 

48ὲὲ πίε ΤΤΏΓΊΞΙ,, Ἐΐδ ΤΟΣΤΩΒ 8 δ᾽ ἐομοῖμος συ δ Όϊ]ο δ μιοδίο, ἐπαδιι ἢ 82 16 δ.1}} 8116 ἴο Οχρτοδδ ἐμο :άδ ἔπαὶ συοσγ- 

θη πταδ ρα ποᾶον ἔδο ὕὑδὰ οἵ ἀρείσαοοα. Τμο νοϊίίης ὩΓΊΟ διά σαρροτὲ ἴῃ σοοῖι. Ὑ1}}. 24 ; χ. 20, τβιοτθ αἰ τυῖϊοσς 
φη 3. ᾿ Δεεισυούίοιε ὩἸΟ ΓΤ Ἢ 8:0 ὄρόζοϑι οἵ." -- Τὰ} 
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ἘΧΕΒΟΞΤΊΟΔΙ, ΑΝΌ ΡΟΟΤΒΙΝΑΙ,. 

γέετβ. 239 Ηἶ Ετοπὶ ἴ86 ἀοίοττηϊποαὰ ΡΌΓΡΟΒΕ οἵ [86 
ἴσῃ τὶ ῦ68 ἴὸ ργοϑοσιῖθ [86 ταῦ, Βοπ)δη που ὰ 
αν ἴδίζοη οζολβίοῃ ἴο γίοϊά, δίπος ἴϑγβθὶ οοῆ- 
πυσὰ ἤγπηι, ποῖν τ ΠδΙΔΠἀἸη ΒΟΥ ΓῸ [05868, ἰδ τηϊρσἢϊ 
αν σομποϊυάοαὰ ἔμδὲ ἰδ ψγῶὼ8 ἱπηροβϑῖ]6 ἴο Γρϑϑὶδὶ 
ΡΟΠΠΔΠΘΏΙΪγ. [Ὁ τηΐρηϊ αἷθὸ ἤδνο οὐδεγνοὰ τδδὲ 
ΘΏΟΙΠΟΙ βρίγὶξ δηϊπηδιοὰ [18 βοοοηά ναῦ, διὰ τπδὶ 
ἴδτγδ6] μϑά Ὀδοοπιὸ Ἱπογοῦ ἴῃ οαγηοϑὶ ἴο οοπη- 
Ρἰεἴα {π6 ποῦκ τ ἢδα τΔΚοη ἰπ απὰ. Αμοῖμογ ἰη- 
ἴογναὶ οὐ ἔπι δὰ τηλη} Ἐ81Π} ῥδβϑοὰ ὃΥ. 
186 ἀϊβδοϊαςοη οὔ [86 Πγϑῖ δγιν, [9γα6] δδα ἴο ἰοΎγ 
8 ΠΟ ΟὯ6 (1 πι8ίγαεῖνο Ἔχδηιμ 8 οὗ [πἰ8 ΠΙΔΥ Ὀ6 
[Ὁυπὰ ἴπ ἴμ6 Νουῆ Απιογίσδη []πϊοὴ ταῦ). Αὐ- 
σου ΠΥ, τὰ ἢγβθ ΠΡ ΡΘΠΙΘη [8 ΔΓῸ ΒΡΟΚοη οὗὨ ἴο- 
εῖμον, 85 [6 “ΤΟΥ ἢ οὐ ἴῃ 6 “ἢγδι "δ. (618. 
82 δηὰ 39)... Τῆι {τΓῦ68 οὗ βγ86] ΠΟῪ ἢγϑιὶ σοη- 
οἰυθάς ἴο ι.96 κἴγδιίομις αγ. ΤΆ βδοΙγουτηβίδησο ἰη- 
οἰ ἀΘπτλ}}γΥ βοτὰ 8 ἀδίδ ν ἰσ ἢ ΘΉ Δ 016 ὰ8 ἴο οὈταΐη 8 
ΒΟ Θ Πεῦ ΟἸΘΔΓΟΥ ἰάο8 οὗὁ ἴπ6 {πδαῖγο οὗ [ἢ 6 τῇ. 
αἰθοδῇ ᾿ΑΥ̓ πἰρσὴ ; 16 δίῖδοκ οὗ {Πς [8ΓΔ6]}068 σΔΠπὶθ 
ἔγουι τἰἰ6 ἀϊγοοτίοη οὗὨ ΒοιΠ6!, ἑ. 6., ἔγοια 16 Νογιὴ- 
νοῦ. πο ΡΝ ΑΥδ ἀγὸ τποηιοποά, δίοης Ἡνϊςὶ 
[6 δοῃ οἵ Βοη δπιῖη δαἀναησοα ἴ0 πιοοῖ [Π 8.8581}- 
Δ 18-- ΟἿ 6 ἰαδαϊπηρ τὸ Βοιμοὶ, τη οὐμοῦ ἢὸ “Οἰθεδῃ- 
ἐη-ἴΠο- ΕἸ6Ιἃ ᾽" (4 νον, οὐ ΕἸο ἀ-ἰ6Δ ἢ ἰη σοηΐγαδι 
αὶ 16 Ηἰρπον, οὐ Μουπιαὶη- 0648). Τ]Ὸ [6- 
ΓΑΒ ἰἴ65 Αἰ αγὰ [6 Βαη)δαλίτοδ, το ἀογοὰ ὩΤΔΥΥ ὈΥ 
[ΟΓπιοῦ βυςσοοῦδου, ἔΑΓΓΠΟΥ δηὰ (ἈγΈΓ ΑἾΤΑΥ ἔγοι [ἢ 6 
δοὶἢῖ8 ἀπα [πὸ οἰ. [0 18 ΘΧΡΓΌΒΒΙΥ βαίὰ ταὶ Βοη- 

Ἰαυπιίη νοπὲ ουὲ “το πιοοῖ {Π6πὶ ἢ (ἸΝῺ, τοῦ. 31). 
ΤΠΟΥ οὔθΥ δου Υ ΔΠΥ͂ Γοβδίδησο, Ὀαῖ τοῖγεδῖ, οοη- 
δῖΆ Εν ΓΟ] ον Ὀγ Βοπ) πίη, νυν ο ΔΙΓΟΔαΥ 5668 [86 
ἐγ απ ρἢ}3 οὔ [86 ἤτβι ἵνγο θδῖτ|6 ἀδγδ γεδηδοῖδα {(νΕγ. 
82). Νοῖ πη} ΤΟΥ ἢδνα γοαοθθα Βδαὶ ᾿ΓΔπλαγ,! 
ἀοιυ Ὀ1]6 59 δὲ ἃ β}1Δ0]6 αἰδίληος ἔγοιῃ Οἰδοδῆ, ἀο 
[ον Δ}, δηὰ νγαῖς ἰοσ δ ργοαγγαησοὰ βίη δὶ ἔγοπὶ 
ΟΥΟΥ αἰνίκοπΒ ΠΟ ᾿ΔῪ ἰῃ δπιῦὺιβἢ, δα νν 0 ὑγ6γῸ 
10 δίμιεῖς {πὸ οἰ 85 ΒΟ 88 ἴ6 ΒΘηἾ τ 0758 ὁδουϊὰ 
ἰοανο ἰξ. ΤΠ6 μίδοο ἔσο τ οι τἢ6 οἰ 8 88 

διά} διιδοκοά, ἰδ ςα]]οὰ ΘΔ ΓΤ Ὁ (νεγ. 88). 

ΤΟ Μίλβογα δι ροϊπιοὰ ΤΣ Ὁ, ουϊάθηιν ἀοτινίησ 

ἴ6 '᾿νογὰ ἔτοπι ΓΤ, ἰο Ὅ6 πακοᾶ, δηὰ ἱπιθηάίησ 
ἴο ΟΧΡΓΟβ8 ΟΥ̓ ἰΐ, 48 δασηϊ δ'βο ὀχρίδίηθ, 18 
"ἐπ Κοάη688" οὗὨ ΟἸθοΔἢ, ἱ. 4., [16 δοοσοηβί Ὁ]6. ρϑδσί. 

Το Ταγζῦπι τοπάοτϑ ἰὲ ὉῪ ἽΝ Θ; [0 δαπηθ ἴοῖτα 

ὉΥ προς ἰξ σΟὨΒΙΔΛΟΠΥ τοπάοτβ ΓΙ͂Ξ.2), 80 ἴδδὶ 

ΡΟΒΘΙὈΙΥ ἰδ ΤΑΥ͂ Βανὸ τοϑᾶ ἈΡΆΡΟΝ Ις τυΐρῃι 
πο Ὅ6 ππάοτβιοοά οὗ ἴδ ροίΐῃν ποτ τὰ 811] 
δ'οροβ ἄόνῃ [0 τὸ ρμἰαίῃ, δπὰ ἴπ8 Ὀοοοπιθ 8 πη γΘ 
δοοθϑϑῖ 0} ]6. ὍΤΠθ δβἰπιρίοϑὶ ὙΑΥ Μοιὰ 6 ἴο ροΐηὶ 

80 845 ἴο τεδὰ ΓΙ Ὁ, ἃ ΟΔΥΘ, 49 [86 Βοριπλρὶπὶ 180 
460 18 ἴ0 ἐο : Μααραηέβα (ἰπ5τολά οὗ Μαρααγεβὲἐ). 
Νοτίῇ οὗ τη6 ῥγοβοηῖ Φεῦα, τυῖτἢ ὙΠ οἢ οὖν ΟἸθοΔἢ 
18 ΒοΙἃ τὸ ὃ6 ἰἀεπεῖςαὶ, τὰπβ ἴπ ΥΔΟΥ 66- δαννοϊηῖ, 
Τι δσοπιοβ ἔτοπι οι δηὰ ο)- Βίτοι, τὸ τὴς Νοτίῇ- 
ΜοΒῖ, Δη, δἰζογ ραβϑιηρ 9604, τ η5 Ὀοΐνγοοη ΠΡ ἢ 
δι ΠΡΙκον ἴη οπο οἵ πἰιοὶ 18 ἃ Ἰᾶῦγρσα σανογῃ 68]].ἀ 
παῖ (Ἰἰοῦ. 1. 441). 
Ψψεγα. 84, 35. Απὰ ΠΟΥ͂ οατῶθ δοϑίτιοι Οἰ ΡΘΘΆ, 

[6 ὑποιπδυιὰ θα. Ὗο ποῦν ἤγϑει ἰοάγη τῃ6 ηι- 
1 Μογοῖβ (ΡΑσηπέζέν, ᾿. 661) ρτοροθεβ ἴο οχρίδίη ἐπί4 τιδῖτιθ 

οὗ ἃ ρίαςο ὈΥ̓͂ 688 οὗ ἸὯ6 Ρηοδηϊοίδη Ταιηγτγιν, ΖΘυ8 )6- 
Ἰδσγι.. λκΘῆΙ, οὦ ἔπ οἶος δηὰ, οουηοοίοι [ὁ πὶϊὰ [86 
αἰϊκυγίοι οὗἩἨ εγίοῃο. 

2 ΤῺϊΦ [6 δυρρονλίεὰ ὃὈγ ἰδ ϑ'υτίδο- οσχδρίδὺ υδυδίοῃ οὗ 

Ῥδαὶ οἵ Τοῖϊν, προ 89 ἡ Ὁ 3, προ φίνεα τ ἃ 
ται οτίης οὗ ἀπὸ δυσμῶν (Βύτάδει, Ρ. 179). 

« 

ΤΊΘΙΟΔ] δίγοηρίν οὗ 10 δηιθυϑολάς, (Π6 »ἱδεῖπρ οὗἁ 
Ὑ Ὠοἢ γ͵δ5 εἰδίϑὰ 1π σοῦ. 29. [1 ἰ8 ΒΟΥ ΟΙ Υ πρδοεῦ- 
ΒΆΤῪ ἴ0 ροϊπὶ ουΐξ (παῖ ι1ὸ ἤν ἤδσὸ δῃοῖθοσς ἔβεϊ 
δοίην ἴ0 ΒΟΥ [16 ἐπ ργο αυ}ν οὗἨ 6 ὑδβι μην 
ΔΓΩΥ Οὗ 400,000, ῶο σουὰ ἔἢδγνα διστγουσηοα [6 
ἡ ἤο]6 οὗ ΟἸ οαῖ ΟἹ δὶ} εἰάθϑ. δίοιβεβ 84 δηὰ 85, 
8116 τ6]} πῶ δῦους 106 δηπιδυδβοδάςο, ἴδ οσσδδίου 
ὈγΙΘΗΥ τὸ ἱπαϊςαῖς [86 τοβα]ῖ οἵ [ῃ6 ὙΠ0]6 νγϑσζ, δὸ- 
οογάϊηρ ἴο μαξ, 85. Καὶ] ἡμβε]γ Οὔϑοτυοβ, ἰ5 8 ἐμδσ- 
δαοϊογίβες Ὀγδοῖίοο οὐ ΗΠ οῦγεν Πἰϑιουϊ στρ. ΤΕ 
5 ΠΟ] ον, νοῦβ. 86 Εἢ, ὈΥ τὴ6 τοῦθ ἀειδλι]οὰ δο- 
οοῦπς ἀογίνοα ἔγοπλ δηοθηῖ Ὠοῖρβ. ΝΟΥ ἰ58. (861 
ΔΏΥ ἀἰξογοράποΥ Ὀεΐνθθη νοῦ. 85, ᾿ν ἰσῇ βέδίοβ [πδὶ 
τῃθγο [611] 25,100 τηοὴ οὗ Βεοη)απιη, δηὰ συοσ. 46, 
ὙΠΟ ἢ ρσίνοβ τῇ ΠΌΙΩΌΕΥ δὲ 35,000.0 Το Ἰδίθοῦ 18 
ΟἾΪΥ ἴἰπ6 δαπι ἰοἷΔ] οὗὨ 16 τῆτοο τοππά πυταθοτβ οὗ 
γοΓΒ. 44 Δηά 45, παπιοῖγ, 18,000 -[- 5,000 - 29,000; 
δηὰ τπῸ ρτοδὶ ἤο! εν οὗὨ [ἢς τεροτὶ βίον ἰτϑο] ἢ ἴῃ 
(ἴα κοῖς τῃδξ βίποα τθ6 διιπᾶ ΟΥ̓ΟΓ 25,000 ἱδ ποί 
αἰνίἀοα Ὀοϊννοοη [6 τουηᾶ βυ18, ἰδ 18 8150 ποῖ ἰη- 
εἰπάἀοὰ ἴῃ τπ6 διὰ ΤΟΙ], ΔΙ ΠΟοῸρΡ ἢ δοςσοσγάϊηρ ἴο υϑὺ. 
835 [18 πο] α 5100. Ὑ;,.8. ΟὨ]Υ ἃ πηδίτοῦ οὗ σοῦτθο. ἘΠῸ 
Ατιϊ σα δι ρογοά ὮὉΥ ἴΠ6 ἰβγβϑὶ 68 δραίηϑδι τη Βδη- 
Ἰαπιϊῖοβ, γγχὰβ ἰῇ α αἰβογοηϊ ὙΑΥ δἰδὸ υϑοὰ δρδίηβί 
ΘΉΘΟΒαπι ΟΥ̓ ΑὈἰπιείθοῃ. πα ΑΓ διγαίδρειηβ, ρτδς- 
τἰοοὰ ὃν δεϊρίο, Ηβῃη δε], απ ΟἸΠΘΓΒ, δὰ ςοἰ]θοῖοὰ 
υγ Ετοπίίπυβ (8 ἐπιαίίοοη, Ἰὰθ. 111. σᾶρ. 10). 
δαὶρίο θαδίοροα ἃ εἰ ἴῃ ϑϑαγάϊηϊδ, ἐοϊμτιοὰ ἴὸ 1δκο 
ἴο ἦκιι Ὀοίοτο τι Ὀδδιοροα, δηὰ θη τον ἸΠουρ- 
Ἰοββ Υ [Ὁ] ουνοά μἶπὶ, ΕΓ δοβ, φμος ἐπ ργοζίινο οοσαζία- 
νογαΐ, ορρί μη ἱπυαδιῖ. 

γοῦ. 86. ΒῸΣ [80 δοῃδ οὔ Βϑῃηϊδυαὶτ δᾶ 
᾿μουφοϊ ἰμδὶ ΠΟΥ ὙγοσῸ στα, ΤΠ “ὙΠΟ ᾿ἢ 
οὗ τιῖ5 δαηΐίθηοθ τοίου ἴὸ ἔπ [5γδοὶ 88, 8Δ9 δρρμοδζᾷ 
ἔἴτοπλῃ {ἢ ϑιοοοοραϊης ποτὶβ. ΤῊΘ γΟΓθ6 ἰ8 8 ΓΟ- 
σδριἐ]δοπ οὗ γνϑγβὸ 82, δπὰ ἴ8 τμεγοίοσο ἴὸ ὃ8 
τοπογοὰ γ τῃ6 οἰυρογίεεῖ : “ὙΠΟ λααά 866 ΟΥ 
τβουης." ὉΔῸΝ δοῖθδ!  ᾿δὰ δέεῃ, [μὲ 16 δΟΏΒ 
οὗ [ϑγδοὶ δ]]ουνοὰ Ἐμοιβοῖνοβ ἰ0 Ὀ6 5116}. 

γεν. 88. Απὰ [86 δρροϊηὐοὰ εἰσ Ὀδίννϑϑῃ 86 
ΤΩΘῺ ὋΪ [6.160] διὰ ἴ86 Ἰ᾿ίοχα ἰ ταὶς τᾶ, ἐμδὲ 
ὍΏΘΥ ΒΒου]Ἱᾶ οδυδὸ ἃ τοδὺ οἱουὰᾶ οὗ δαγῆοῖϊθ ἰὸ 

τἶδο ἂρ ουἱ οὗὨ ἴδ οἰζγ. ὙΠῸ ἴοστω 2.1 (2 

ΓΙ) 6 Ἔχρ]αἰποὰ Ὁ (86 ρῆγαϑε ΓΞ 1 

ὍΘΞ3, Ρ5. 11. 4, Ὑβογο ἔπ δαγὶ μδ8 3.1.1. ΕῸΣ 
ποῖ ἴΠ6 πηρογδίνθ ΟὨ]Υ, ας ῥγοςΐβο]γ [Π6 1 Βηϊγο, 

σ Ὡς ἴοσπιβ ἰς (οι ΣΤ 77)» 5 αἰϑὸ δροοοραιδὰ 
ἰητο ΦΠ, πὰ ἴδ κοβ ἴῃ οοπδεαῦθηοθ ἴμα δάγνγῖ8ὶ 
βὶ τι βοδύοη, “ διτΟ Ων," ΚγΟΥΥ," “1117. ΤῊΘ 
ΜΟΡὰ 18 αυἱΐθ Θδϑοη δ] ἴο {Π6 Γ1]} ππαογβίδῃ αἴης 
οὗ ἴ6 βοηΐῖθῃοθο. Τῃδ πιθὴ οὗ ἴμ6 δπιυϑοδὰθ δΓα 
ἴ0 οϑιι80 ἃ φγεαὶ Ρ᾿|]ὰσ οὗ διποΐκο, [ἰκῈ τπδὲῖ οὗ δ 
Ὀαγηΐης οἶἴὙ, ἴο δϑοοηᾶ, βονι 88 οουἱὰ ποῖ 1} ἴοὸ 
Ὀ6 νἱβὲυἷΪο δὲ ἃ ἀϊβίδηοο, δηὰ οουἹά ποῖ Ὀ6 πιϊβίΆ Κη. 
Βετγίποδα πιϑὶ μάν ονεγ οοκοὰ 119, τ πο Ὧ6 ῥζὸ- 

(0 τοπιονο ἴδ ποτὰ οαἵ οἴ {Π0 τοχί.ὅ 
γε. 42 ΕΣ Απὰ 189 ἑπμαρίξαηδ οὗ [86 οἰῶδα 

ἀοαοϊχογοὰ δόσὰ ἴῃ ἴδ. τοϊπὶ οΟΥὨἉ [Βϑτὰ. ἢ τῆθη 
οἵ Βοη͵δηχίη δά ; δηὰ ἰὰ βίχῃϊ ραϑϑοὰ τγου σὰ Γμ6 
εἰα5 τῆι 4Υ ἰπ 1Πποὶγ οοῦγθθ. ΤὨδγοαροη ἴπ6 ἴη- 
ἨδΟϊΔπῖ8 οὐ [ἢ656 οἰτἴ68 4190 δΓΐ836, ἀπ δ᾽ δὺ ἰδῃς 
ἔιυσίονοβ ἴῃ τποὶς τάδ, ΤῊ β8πι6 {πη σ᾽ Οσσυ ΓΒ 
ἴπ 41} πτᾶσβ, σίθη ἀἰδογδηϊζοα, {ιχιτἶνο Ἰτοορδ τησεῖ 
Ῥδδδ [Πγουρσ 1Π6 Θηοπιγ 8 ἰδπά.Σ ΟἾΠΟΓ ἜΧρία- 

8 Οὐ ἰδφ ΥΟΥ διιοίοηϊ ἔκϊδο τοδϊης Ὁ ΓῚ, υπὰ ἰα 
ϑοθ ἢουτον Μ83. δὰ ἴῃ ἴμο ΧΧ΄, οἴ. οὶ. δὰ] οἵ 
Τοὶϊα δ αίτοῃ ἃ βἰ πος τουὐοσίηκ ἰὼ ἷ6 ϑϑγγίδο νογοίοθα 
(Βοόνάδι. ὑ. 180). 

4 [Βαὺ οὐ [Π6 οοοδδίου ἰῃ9 ακί νοι ἀο οὐ μαδ ἰμτουφὰ 
πο φηθπιν δ ἰδ, Κγοαι ὥταὶ ἰο ἰδὲ, Ἡμποῖθος ὅρη οὗ 
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ὨΔΙΟΏδ, διις ἢ 88 ἤδυθ ὕθθη ρίνοη ΠῸΠπι [ἰπη6 ἰπὶ- 
ΤΩΘΙΔΟΤΔΙ, ἀ0 ποῖ ΔρΡΡΟΔΓ ἴο Ὠαγηοπὶζο ὙΠ} ἴΠ6 
ςΟΠΠΘΟὔοη δηὰ [Π6 ἰδησυαρο. 6 οἰαῦβ6 οαπηοὶ 
Ταίδσ ἴο τ8ο86 νο Ὀυτπεοά ἴδ ΟἰΥ ; ἴῸΓ μον οου]ὰ 

1ΠῈ 7 ὃ6 οΔ]εὰ “ὩΣ ΓΒ ΡῈ 1 ἙρΌΔΙΥ ἰη- 
ΘΟΙΏΡΤΌΒΘΠ510]6 18 1Π6 ΓΟΆΒΟῚ (ὉΓ υδὶπρ {Π18 6ἐχ- 

Ρτγεδδίοῃ, δηὰ 6 ἹΦΊΓΙΞ οοπηροῖοὰ τὴ} ἱξ, 1 
Βεγιμοδὰ᾿ 5 Ἔχ ρ᾽δηδίίοη, ν ῖο ἢ 61} ᾿ὰ5 τποβεϊν [0]- 
Ἰονγοά, ὕ6 δαορῖρα ; ἴογ ἴπ6 ραγβαϊς δηὰ ἱποϊοθαγο 
δῖ6 ἤγβι ἀδ᾽πθαϊοα ἴῃ γοτ. 438. ΤῊδ ΘΧρ]δηβίίοη 
οὗ 155 ΟἸοτο ΔΡΡΟΑΓΒ ἴ0 τὴϑ [0 οοῖηθ ποαγοδὺ [6 
Β6186 : ΟἾπὶ σοη ισεγαπὶ δεη)απιϊπέι ααὐ ἀὐὸεα αἰϊο- 
ταπε 7αγαοίϊαγιμη, αὖ 8 οοοιἀεδαπίι,. ΟἾΪΥ, τ ἷ8 
τηθδῖ ποῖ ὕ6 ἀπαογβίοοά οὗ ἃ 87} 516118116 ΔΡΡΙΙοδ οι 
ον τοΐυχο οὐ τῇ ρατὶ οὗ [6 ΒΟΘη  Δπιϊῖ68; ὃ οὗἁὨ 
106 πίῃ αὶ ἐπ υμα ἐθὰ [πὶ αμαϊηβῖὶ δ μυγβυρὰ 
δηα 5:ηςς}16 ἢ 06 ΘΥΟΥΥὨΐηρ Γδ68 αρ. ὙΠ ΠΑΓΓΑΟΥ 
ΟΥἀΘΏΤἸΥ ΡΟΪΠ18 ἰῃ τῇ 8 ΑΥ̓͂ 10 1Π6 οτη λόγο ἔρο]- 
ΜΠΡΒ δρδίηβῖ Βοη]διηῖη τ ΠἰΟὮ ὀσογυ ΠΟΤῈ ρσουδὶ!ϑά. 
πὰ ῥτορογίίου ἴο ΒΟη)δπιπ᾿8 ἰοττηοῦ ονεγυδασίην 
ΒαΌΡΒΌΠ688, 8 5 ῥγθβθηῖϊ δα ρογίθῃςθ οὗ τ, βογυ. 
Νοῖ ΟὨΪΥ͂ 18 [Π6 ΠΟΒ[Ϊ 6 ΔΥΤΩΥ ΘΟὨ ΕΓ ΠῸ4Π1Ὺ αἱ ἢ18 
..06158, θιῖ ἢ6 Τηθοῖ8 Υ}}} ΘΠ 6 Πΐ6Β νου  Βογο. Οηϊν 
19 ὙΠ Υπεδβθ, ΜΘ ἢ ΘΠ ἀοΔΥΟΥΒ ἴο γοϑοῦ ὈΥ 
Βοοϊης ἰῃ δὴ δϑβίογῃ δπα ποῦ ῃθαβίοσγῃ αἰγοοιίοη ἴο- 
ταγὰ [Π6 Φογάδῃ, ργοπηΐβαβ βαΐειυ. Βαϊ θείου! 6 δ6 
διτῖτοδ ἴΏΟΓΟ, αἰν:510}8 οὗ [ἰδ τη 8ῖὸ οπὶ ΟΥ̓ δπὰ 

Δοεῖηρ, Βοηϊαπιΐη πιοῦοθ ΟἹ δ'6 ΟὟ 5ο}] πἱὶϊΐη ἢ18 οσῃ 
Ὀουμπαάδλείθο ; δὰ ἰπἰ6 ἴβοὶ πιδίοθ ΟΌΥ δυίθοῦ Ὁ οχρίδιδίϊου 

Φ 

᾿ 

2οῦ 

βαττουπἀοὰ (ἢ “ΓΞ, γεν. 43). ὙὯ6 ρυγεηΐς ἰθ ὑη- 

οραϑίης ((μ 8. 16 16 βεη8ὸ οἵ ΤΡ ἩΓΤΘ ΤΊ, 
“ΈΠΟΥ ΟΒ886 Ηἷ8 Γοδῖ,᾿ Βδῆσο ῬΓΟΌΔΟΙΥ [6 ΒΙ ΡΒ); 
6 ΒΕΔΙΌΟΙΥ͂ (ΚΒ ὉὉ 6 δ0]6 ἴο [8 Κ6 ὈγδδιΝ ἴὉΓ 8 
πηοιηθηῖ, θεΐοτο ΤΟΥ δύ θΘΠἰπὰ Ὠΐπὶ ἀρναΐη : ἴῃ 1} 18 
ὙΑΥ ἢ6 '8 ἀτίνθη 0} ἢ6 ἢπαβ Ηἰπιβοὶῦ τυ ηΐπ 1ῃ6 
1ἰπ|18 οὐὗὁἨ 186 τ] οστο88 οαδὶ οὗ Οἰροδ. ΕἼΠΔ]]1γ, 
81] ραγβυρὰ 85 [ὯΓ 88 δῇ ὉΏΚΠονπ ρμἷδοθ ςΔ]16ἀ 
Αἰάοπι, 8 ζοιηπϑηὶ οὗ ἢ βΒῃδιίογοά ἤοβῖβ ἤπᾶά8 8ῃ 
ΒΥ πὶ ἰη (ἢ6 τος κ Εἰπητλοῃ, πουίποαβὲ οὐὗἨ Οἰθοδὴ 
δπά θεῖον Ορῆγβ, ἴοΥ τπ6 τηοάσππι  απιτηῦπ, Ἰγίηρ; 
μίση, οὐ 8 ΤΌΘΚΥ Τ6]1, οὐ τῆο ποῖ βίαθ οἵ τἢ9 
ὅτελὶ ὙΥ̓ δὰγ εἰ-᾿Α 885, 18 μοὶὰ τὸ ὕ6 τη6 γτοοκ Εἰω- 
το οὗ οὖ Ὠλγταῖνο (Ποῦ. 11]. 290 ; 1ϊ. 440). 

δίχ βυπάγεά πιεῃ οἵ [6 ὑγ 016 τ ῦ6 βανβὰ (ποις, 
Β6͵γ 8. Οἢ ἴῃδὺ τοοκ. Α1} (Π6 τεϑὶ [6}} β]αΐη Ὁγ 16 
δαπάβ οὐὗἩ Ὀγθίῆγθη. ΤΟΥ οὐνοά ἐποὶγ βαίεγ τὸ [ἢ 
ΘΆΘΘΓΠΘΒΒ οὗ {ὨἅῪ ῬΌΓΒΙΙΘΓΒ ἴ0 ἴαττι ὈΔεκ, ἀπὰ ἐ6- 
ΒΊΓΟΥ ΘΥΟΤΥ ΠΣ Ὀο]ομρῖην το Βοπ)δηιΐη, οἰτῖοδ, 
Ποιι868, δηά ποτάβ. ΤΠΘ ΟἾ[165 66 ρΡὰῖ ὑπᾶάοῦ τῃ6 
δὴ δηὰ δυτηρά, κα Φογίοῆο ἀπά οὐμοῦ οἰκτίοβ οὗ 
[Π6 ΘΠΟΙΙΥ͂. ΤῈ ἰδυρο! 68 ΔΓῸ δυο ΠΊΟΙῸ ΒΟΥΘΓΘ 
ἴῃ {πεῖν ἰγολίπηοης οὗ Βοπ) τη, τμδὴ τὴ Ῥγιηΐα 
ὍΔ8 ἰουνγαγαὰ [86 Ποβῖ]6 ΟΥ588, ψἢἰς ἢ 8 ἴο ὃὉδ6 
“ὙΨΑΤΤΟΑ ΟἹ ΟΥ̓ ἀΔΥ δηἀ ὉὈγΥ ηἰρῃΐ δηὰ Ὀ6 πηδᾶὰθ 
ἀοβοϊδίθ, δῃηὰ ποϑο ἱπηδὈΐ 8 Π|ι8 γ6ΓΘ ἴ0 ὈΟΟΟΙΏΘ 
βίανεβ." Βαϊ ρψτίεῖ δῃὰ σχορτοὶ αἀἰὰ ποῖ ἴδ!!! ἴὸ 
ΠΟΠΊΘ. 

οὗ ἴῃ ἰδϑὲ οἶδιιδο οἵ τοσ. 42 ἱτωροκδίυϊο. ΟἿὮἮἁ Ὡοῖο 7 υπᾶοσ 
Τοχίμδὶ δὰ Οσασηιδεςα!."" --- Τὰ. 

]εγαοῖ δοισαῖΐα ἐλ6 αεδοϊαίΐοη ὁ βεη)απιΐπ, ἀπά ἑαζεβ ηιθαδιγοα ἰ0 ργόβογτυθ ἰδὲ ἐγὶδο 
οηι οαίϊποίϊοη. Τισοῖυε ἐλοιιδαπά πιθη ατὰ δοηί ἰὁ ριιπῖεἦ “αδεδῆ- Οστίοαα Κὸ᾽ 

ποὲ 7οϊπίπο ἴπ ἰδλε τοαῦ ασαϊηδί Βεη)απηιΐη, απά ἰο ἑαζε ἐλεῖγ ἀαμσλέοτε 
, ον ιυἵνοα γον (δὲ τοπιαϊπίπς Β6η) απιΐί68. 

βαάρτεξε ΧΧΙ. 1--]Ἰ4. 

1 Νον (6 τηϑῃ οὗἉ 1βγϑβὶ ᾿δᾶ βύσοσιι ἰῃ ΜΊΖΡΘἢ [ΜΊΖΡΔΗ], βαγίηρ, ΤΏΘΓΙΘ 818}} ποῖ 
2 ΔΩΥ͂ Οὗ υ ρ͵ἼγΘ ἢῚ8 ἀδΌρΡΗ(ΘΓ αηΐο Βαη]ηλΐη ἰο τ 118. 

Ὁ ἴθ 6γὸ 1111} ον Ὀϑίοσα αοά, δπὰ δὰ Ὦρ Βουδβθ οὗ οὰ [Β61}-6]], δῃα δροάθ 
ὃ {Π6Ὶ} νοΐοθβ, 8 ψϑρῦ ΒΟ ; ἀπά βαίὰ, 

Αμπα ἴΠ6 ρθορὶθ οϑιὴθ ἰὸ [86 

Ο Τωοστὰ [96 ἤονδ,) αοα οὗ 1βγ86], ὙΠῪ 18 
818 Θοπλ6 ἴο ρ888 ἰῃ [βγδϑὶ, μαῦ {Π6 γ6 βῃοι)]ά ὃδ6 ὑο-ἀΔΥ οπ6 {γ]ῦ6 ἸΔοκίπρ' ἰῃ 1ΒΓΒ6] ὃ 

4 Αμὰὰ [Ὁ οδηδ [0 ρ888 ΟἹ {86 τηοσγον, {παῦ (Π6 Ρ6ΟΡ]Θ ΓΟΒΘ6 ΘΑΓΪΥ, δηὰ 01} [Π6 ΓΘ δ 
ὅ ΑἸΐαν, δπᾷῇ οἴδγθα Ὀυγη  Οβ σῖηρΒ, ἀπα ροδοθ- οδγίηρσβ. Απὰ {86 ΘὨΣ]άσθη [8008] οὗ 

16Γ86] βα]4, Υ̓ἢο ἐδ ἐλογδ ἃἀτηοηρ 4}1} {86 ὑγῖρεβ οὗἩ [8γ86] {μα΄ οδ)θ ποὺ ἃρ σψὶῖἢ 
110 οοπστορϑύοη υηΐο (86 1ωοτὰ [Φε6ΒονδῈ] ἢ 

ἰΔ] 
Εογ ἰἢθγ ἢδὰ Τη866 8 ρτϑϑὺ οδίἢ Θο- 

ΘΟΓἾηρ Πἴπι {μαὺ οδπηθ ποῖ ὑρ ἴο (Π0 1ωοτὰ [Φοβονδ] ἰο ΜΊΖρθΝ, βαγίηρ, Ηθ 888}} 
6 βΒΌΓΟΙΥ ὃ6 ρΡυΐ ἰο ἀδθαίῆ. Απμπά ῃ6 οὨη]άγθῃ [808] οὗὨ 18γ86] γαρϑηΐθα ἔμθαὶ ἕο Ββῃ- 
7 Ἰαταΐηῃ {μοῖγ Ὀγοίθοῦ, δπαᾶ βαὶα, ΤΉΘΓΘ 18 ὁη6 ὑὐῖδ6 ουΐ ΟΥ̓ ἔγοπι 18Γ86] {818 ἀΔγ. ΗονΝ 

8}.8}} γα (ὁ ἴογ σγῖνϑ ἴοσ ἴμϑῖὰ (πδῦ Γοιηδίη, βοοίηρ γ7ἷὸ ΒανΘ ΒύΟσ ὈΥ ἴΠ6 [οτὰ [9 6- 
8 Βονδ}}}, (ῃδῦ τγγ 071} ποῖ ρίνθ ἰθπὶ οὗ οὐῦν ἀδυρηίοσθ ο ννῖνοβ ̓  Απα [867 βαϊὰ, 

ὙΠδῦ οὔθ ἐξ ἐλογεὲ οὗ [86 {Ὑἱῦεβ οὗ 18γδ6] (μδὺ σϑῃθ ῃοῦ Ὡρ ἰο ΜΙΖΡρθα ἰο (9 1μοτὰ 
[96Βόονδ7} δηὰ 6 }ο0]α, (Πθγθ οϑπὴθ ὩΟη6 ὕο (06 σϑῺΡ ἔγοπι 9806 8}- !]6δὰ ἴοὸ τΠ6 

9 ΔΒΒΟΙΊΌΙΥ. ΕῸΓ {Π6 ρθορ]6 ψογθ πυπιθεγοα [πιιβιογθα ], πα Ὀ6Πῃ 0] ἐλθγδ ἸσθΥ6 ὭΟΤΙΘ 
10 οὗ [86 ἱπηδθ Δη(8 οὗ Φ4 06 8}- 1] 6 δα (θγθ. πα (ἢ9 οοστορσαίίοη δοιαὶ {ΠῚ ΠΡ ὑννοὶνθ 

1[πουβαηῃα πηϑῃ οὗ (ἢ6 νδ)]))δηίοβὲ, δῃα οοιῃδηαθα {ἢ 6}, δα ίησ, (ο δηά βιηϊθ 1] ὁ 
᾿πμαὈΙΔη(8 οὗ ΨΦ4Ὀ6βῃ- ] δὰ τ} (06 οαρθ οὗἁὨ (δ βιυογά, 1 ([ῃ6 νολθῃ δηα 1} 9 

11 ομ]άσθη. Απά {π|8 ἐξ {π6 δίῃ {μαί 
12 τρδῖὶθ, δῃα ΘύΘσῪ "οσλδῃ ἰμαὺ 40} ἰαΐπ ὈΥ ταδῃ. 

γθ 8}8}}] ἀο, Υϑ 8}.41}} υὐΐογ! ἀθδίγου ΘΥΘΓΥ͂ 
Αμπὰ ἴΠ6Υ ἔουπα διημοηρ [86 ἱπῃδὺ- 



256 ΤῊΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ 0 Ὁ 6Ε8. 

᾿ἰἰΔηΐα οὗἁἨ 9406 86 }- 1] θα ΟΣ Βυπάγοά γοὰπρ [ποπιθη,} νυἱγζίηθ[,) ἐμαὶ πδὰ Κπονσῃ 
ΠΟ τη8η ὈΥ͂ ᾿γἱηρ τ] ΔῺΥ ΤΩΔ]6 : δηὰ (ΠΘΥ Ὀτγουσῃῦ ἰμθπὶ πο Θ σβιρ ἴο ϑ'Β] ἢ, 

18 ψμὶοἢ ἐξ ἢ (6 ἰαπὰ οὗἩἨἁ ΟΑπδδηῃ. Απὰ (6 σψγ8ο]θ οοηρταρδίίοῃ βομὺ δοηῖ ἴο βροδὶς 
ἰο ἴθ ἙὨ]άγθ [8018 

14 ῬΘΑΟΘΔΌΪΥ υηΐο (ἤθη 
οὗ Βοη͵απιῖη ὑμδὺ τσόγα ἴῃ ἰδ τοοῖς Εἰπατηοη, δπὰ ἴο 6Ά8]] 
δὰ οἰδγοα (με. οαἱἹοά) βϑβδοθ (0 {ἄπ θῃι]. Αμπα Βρϑῃ)δπῖη ΟἈΠΘ 

δραΐη [τος γη 64} δ (μδὲ εἶπιθ ; δπὰ (ΠΟΘ Ὺ φᾶν (πθπὶ τγῖνϑϑ [[Π6 ὑγοσιθη ] νυ μῖο ἢ (ΠΟΥ͂ 
Πα βαγϑά αἰΐνο οὗ 86 ποϊθθῃ οὗ 4 06β}-]θβα : δηα γαῖ 80 ὑπο Υ βυϑδῆοοα {86 πὶ ποῦ 
[θὰ {π6Υ Τουμὰ ποὺ ἴον {θη 8ὸ τωδῃγ 7. 

ἹΈΧΤΟΔΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ν γεν. 14. -- ἸΞ ὮΠὉ 
ἐκας, ἰοῖ, πθοῖο ἰο “80 ΨῸ δἀὰ ἐδο δρρεορείαίο δαϊοοῶ 

ἘΧΕΟΞΤΊΟΔΙ, ΑΝΌ ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, 

γετα. 1-. Μίονν [80 τοϑῖὶ οὗ 16.861 Ὠδ ΘΥΤΟΣΤΈ 
τ, ἹΜίσρδῃ. ΟἿ δ ΠΟΥ ΠΟῪ ἱπίογτηβ τ18, ὈῪ ὙΔΥ 
οἵ βυρρ!επιοπηπρ ἴ[Π6 ρὈγεοδάϊηρ παυταῖίνο, οἵ ἴτυὸ 
ΟδΔἢδ ἰδκεη ὈΥ τῆ σοπρτορδιίοη δὲ ἴπ0 ὈορΙ ππῖηρ, 
οἵ 16 γῶᾶσγ. ΑἹ] [δγὰ8] Ῥγοπιῖϑεα, τῃδὴ ὈΥ τΏΔῃ 

(Βεποο 1π6 Ἔχργοβδίοῃ ὑπο φυ αὐ ὴ, τθδὶ {86 
ποῦ ἱὰ ποῖ ρῖνο ἱππεῖς ἀδαρθεγβ δ τῖνοβ ἴῸ ΔΏΥ 
τε οἵ Βοπ]δπιίθ. ὍΠΟΥ δυτοχαιδὰ 1ῃ6 οοππυδίεα 
(πὸ τίη! οἵ ἱπιοστηδιτίδρο) τ τ [πὸ τὶ ῦ6. ΤΟΥ 
ἀοιογι πο [0 ἰγεδῖ Βοη  ἷ ἢ 88 ἃ Βοδι Π ἢ ῬΘΟΡ]Ε, 
ΟΥ̓ 8ἂΣ8 ποδί πδίίοηβ, ἴῃ [6 ΔΌβοποθ οὗ βρθεΐδὶ 
ἐτεδίΐθβ (ἐπιγαμία), ΕΓ δοσυβίοπιοα ἴο Ἰοοῖς ΠΡΟ 
680} οἴου. ὙΤΠοῖθ ΘΓ ἱπείδῃοθβ οὗ δοδίῃοη 
ιὶῦε8 0 ἀϊά ποῖ δἱ δ}} ἱπίεττηῖὶχ. ὅϑπιοῖ οΑϑε8 
ὙΟΤῸ ἰουπὰ διηοηρ Οδὀττηδηὶς ἰτῦο8 4͵8δο, ἘΠῈ}] 
ΟἸὨ γί βιϊδη 7 δὰ {1} οοπαυεγθά (Πθπν. [ἴ νγὰ8 ἴΠ6 
σμυτοῦ τῃδὲ Ὀγουχῶῖ Εδδὺ Οοῖδα δηὰ Ὑ εβυ-Οο,]8, 
Απρὶο-ϑάχοῦδ δηα Βυίϊουβ, Εσὐδηΐα δηὰ Ἐοιηδῃδ, 
ἴο ἰΙοοκ ὑροὴ δδοὴἢ οἵδεσ 88 ἰτὶδε8 οὐ οὔθ ἴϑγδεὶ. 
ὙΈΕΣΥ μτεδῖ, ἱπογθίοσο, τησϑὲ ἤν Ὀθθῃ ἴ[Β6 ἱπάϊρπδ- 
ἄοῃ οἱ [Π6 οΟἸ]οονο βγδοὶ, θη (ΠΟῪ 888, 88 ἷΐ 
“ΓΟ, οδδὺ Βοη)απιη οὐἱ οὗἁὨ (Πποῖτ τηδιτὶ οοΥ6- 
Ππδηῖ. Τμὸ Ηοιηδηβ ΟοὨὐο (8335 Β. Ὁ. ῬυπΙεβοά 
οογίδίη το] οι δι {68 ὈΥ ἀδργινίπο τῃοῖη 
οἵ τ}6 ρῥτγίν!]θροβ οὐἩὨ σοππυδία, οονηπροτοία, εἰ οοποϊϊία 
ἐρέ ὙΠ. 14), ΤΊο ΓΔῈ 5 ΓΘ δΒΌ)]ΘοςοΣ ΕΥθ68 : 

π͵δηνίη, ἃ Ὀτγοῖμοῦ- τ ἩΠΠ Θα04] τσ 8. 1᾿ 
ἐγ τ Ὀ6 τπουρπῖ τΠδἴ Βυ ἢ ἃ ΓΕΒΟΙ͂ΤΟ ΜΠῚἧ8Β οὗ ἰἰβο] 
βυϊποϊοπὶ ἴο Ραηΐβῃ Βεοη)απιΐη [ῸΓ 118 ἱπηΠΊΟΓΑΙΥ. 
Βαὶ ἰ5 10 ποῦ ργοῦδ]6 ἴπδὺ ἴῃ [Παλ ο886, ἴΠ6 {{| 6, 
τγουρὴ [5 βία υθοτπης88, νοῦ ἃ αν δυηὶς 6]10- 

τον ἰηΐο Βοαιμβοηΐθαι 1 [ τη Ὀ6 δαιχὶτοὰ, 
ΟὟΘΥΟΡ, τἴπαὲ ἀου 6 ῬαηΒἢτηθηϊ τνᾶϑ ἴ00 Β6ΥΘ ΓΟ. 

ΕἘὸΥ ἰΐ νγ8 ἴὸ ραηΐβῃ [6 ΚΌ ΠΥ, ποῖ ἢ ἀδΕΙ ΤΟΥ͂ ἃ 
ττῖῦ6, (πδὺ Ιβγδθὶ δά ἰδκοη ἴῃς ἤεϊά. Τῆηΐδ ΠΟΥ 
ΠΟῪ Ρεγοεῖνο --- Βα ἴ00 ]Δἴθ --- δου ΓΠΟΙΓ Ῥαβδίοη- 
δῖ ΟΧΑΒΡΟΓΒΈΟΙ ΠᾺ5 διιυ54θ ἃ. ΤΉΘΥ ΠΟῪ βὶῖ ὃ6- 
ἴοτο 1ὸ δ] δῦ οὔ Οοὰ ἴἢ Βοίμοὶ, προρίηρ οτον (ἢ 6 
σΔ] ΠΣ ΟΥ̓ τὲ ἢΔ8 ἴα κοὴ δ. 6 σΟὨ ΒΘ] ΘΠ ΟΘ8 
οὗ μεῖς πππιοαϑυγοά ΒΟΟΣ ΔΙῸ ΠΟῪ φαογοοίϊνεα. 
Τὸ Ὑπδῖὴ ρυγροῦθ {πὶβ πἰΐον ἀοϑίσπο!οη ὈΥ ἴΠ6 
δυογὰ οἱ δυθγυτίηρ' {πὲ ρογίδ πο τὸ [86 ὈΓΟΙ͂ΠΕΓ 
061 ὝΒοη Βοπ)απιὶπ τοοῖΐς το Βίρῖι, που]Ἱὰ δι 
ποῖ δαγθ βυβοοα [Π6 ἢ ΟΠΟΘ ΠΙΟΤῸ ἴο ἀοιηδηά οὗ δἰπη 
[06 ΒΌΤΤΕΠαΟΥ οὗἩ τΠ6 συγ Ὑ͵ου]α δ 8.}}} Βαν 
Γοβιϑιθα, θη, πο ρἶοδ8, 6 βουσὶν [86 τΙΟΓΠΟΒΒ 
ἴον τεῦισο 1 Τὸ ν παῖ ρυγροθα ἴΠ 6 δ'διρίογ οὗἩἉ ΤΠ 6 
Βγίπρ 1 1π6 ἱπα ἰβογ πιϊπαίθ π86 οὗ δβϑγοσὰ δηὰ ἰδροῖ 
ἴῃ ἴπς οἰτἰ061 [Ιδγϑ6] ἢ48 οϑδιιδθ [ὉΓ ποαορίηρ ; ἴῸῪ 
ἷς ἴδο]8 1:8 ΒΟΥΤΌΓΒ οὗ οἷν] νγᾶὺ. Βυπηδηγ δηὰὶ 
Κίπάποδββ δῖὸ ἔσῃ πο δΎΔΥ ὙΠδῃ ὈΓΟΙΠΓΟΠ ΜΔΥ 
πῖτῃ Ὀτοῖηγοη. ΤΠῈ ποῦδὲ δηὰᾶ τηοβὶ ἀθίθβιδ Ὁ ]9 
ΟΥ 68 ΔΓῸ οΟΙηΤηΪ ἰδ δραίπδὲ παιίομδ ὉΥ {πο πὶ- 
δοἶνθδθ, υπάον πο ἰμβπεηοο οἵ ἴοΟ] δὴ φο] -ἀοοορείοη, 

Ἢ). Ηστο, δὲ 1ὰ Ἐχ. χ, 14, ἿΞ τοοδῶθ τέ; δινᾶ, ἐπ δϑζδσαὶ, [ξ δσισιαοσ ἴο ἑαπέμε, 
γ6. 

τ Ποη 1Π6Ὺ [Δ]} γἱο π|8 ὕο ἱπίοσπ δὶ βιτθ. ΤῈ οχ- 
δαρογδίίζοη οὔ ἴ}6 {δ ] πη χ8 ΡῬα [8 ΠΊΟΓΑΪ οδπ568 ΘΓ ΤΟΙ͂Υ 
οἷς οἵ δίχξ. 1 ΟΥΒ, ΒΔ Υγ8 Τδοϊἴπδ, ἃσὸ [Π6η 1688 
γϑ] δὰ πη 80] αἴοΥ (δῖ. 11, 99, 6 : “οἱσείδιυς δοίϊς 
9 με ἶδια, σμαρα απμοῖδιις ἐσένα ᾽). βτϑοὶ τοῦ 

41] 1861 δείοτο Οοὐ, πὲ ἰδ σδμποῖ δοοῦβο ἰΐ 
ἰοδάογϑ. Τη ὕὕτπὶ δπὰ Τα πμπὶ ἀρρτονθὰ [86 
ΡαπΙβησηθηῖ οἵὨ Βεη δπιπ, θὰ ποὶ [86 οδδδβ δῃὰ 
ἙΓΌΘΙΥ τ ἢ ὙΠ] ἢ 11 γγδϑ ΔοοοΙηρδηϊθά. Ἡονονεσ, 
1 ΙΒΓ86] ἴῃ (ἢ]8 ΔΙ ΔΙΓΠΐΒΠ68 δὴ 1]]πδίτδνε ἰῃ- 
βίδῃσο οὔ ἴ[Π6 ΓοβῸ 5 ἴὸ τ Πἰςοἢ ἀοῆδηϊξ ΟὈΘ ΠΔΟΥ (0Ὲ 
189 δ᾽4ὁ οὗ Βοη͵δηπ), δηὰ ἐληδιοαὶ, βο Γοχ δϑρογαῖ- 
ἱῃρ᾽ ΣΟδὶ (ου [Π6 δἰἀθ οἵ [86 ἴδῃ 1Ὑ1065), ἸὴΔΥ ᾿οδὰ, 
ἦς 18 8160 ἰπϑίτυσ γϑ ἴο ποῖο ἴπδὲ ἴ Κηοντθ {πῶ δ ἢ 
ἀοΐῃρδ πηδὲ Ὀ6 ΓοΟρΡοὨῖοα οὗ. [1 118 δὴ δἰ ασ, 
δΔηα, 85 Ὀοίοτο [06 ΔΙ, ὑτίησθ ὈυΓη Οβεσργ 5 δηὰ 

ἜΣ ησΒ, ἴπ6 δγΓδί Ἔχ ργοϑδῖνο οὗ ροπὶ οΏοο [ὉΓ 
[86 Ρδβῖ, [π6 Οἵ 6Γ ΟΥ̓ ΤΟΥ [ὉΣ ἴδ ξα ΓΟ. 

γόοτν. ὅ ΒΕ ἘῸΣ [ΠΟΥ ὨΔᾶ χοδάϑθ ἃ ὅτοδὶ οαἱἢ 
οΟὨΟΟΣ τ ΈΟΘΥΟΣ ΟΔΙῺΘ τοὺ ὉΡ ἰο ΦοΒοΥΔΒ 
ἴο ΜΙχΧΡΘΏ, δαγίτια, Ἐῖ 8}}8]} σΌΓΣΟΙΪΥ Ὅ6 νυὶ ἴο 
ἀοδῖδ, [βγϑρ] ΠοῸ 4180 δραὶπ οἰδαυὶγ δον ἰπ 15 
Αἰδίοτγ, Ὑμδὲ ἜΥΕΓΥ͂ ΤΏ ΙΏΑΥ ΟΌΘΟΙΓΥΘ ἴῃ 18. ΟΥ̓ 
ΘΧΡΘΙΓΘΠΟΘΒ : [δὲ ΓΟρΡΟΠίδηςΘ πὰ τ 8, γι ἢ τείοσ- 
ΘΠ66 ἴο ῥμδϑὶ ργοοὶ ριδῖθ 8ὶῃ, ἤλυθ ΒΔ ΙΌΕΙΥ ὈδΘΏ 6ΧΣ- 
δὰ μαρία Ὀοίογο {10 88πὶ0 ὅπ Ὲ 8 ἀοῃς ἀρδίη. δὰ 
ΤΟ]ΌΘΠΕΪΥ πὶ} [Π0 δ8π|6 Ὁ] Σ68] τ Ὠϊς ἢ γγ85 )π5ὲ 
Ὀοίοτο Ἰαπιοη θά. ΑἹ {πῶὶ ὕπης, τ πδη ἱπαϊσηδῦοι 
αἱ ἴ:6 ουγαρο ἴῃ Οἰῦοδι ἢ]]οὰ 411 δασῖβ, δ Ἵδίῇ 
ΓΔ 80 (ΔΚ ἴπαὶ ΟΥΟΤΥ ΟΥ̓ ἰη ἴβγδοὶ τπδὲ ἀϊὰ 
ὨΟῖ ϑ0η4 ἰξ5 Πηθ886 ἴο ἴπ0 παίίοπμδὶ ΔΕΘΘΠΌΪΥ, 
ἘΟΡΕΡΟΠΕΠΟΣ ΤΟΣ ὯΟ Ρατί ἷπ ἴ86 ζεπογδὶ ῥγοςθςά. 
ἵῃ δραίϊηδὶ Βϑη)διηπ, ἩΠΙΟῊ Μ͵δ88 τπ0 οδῦ56 οὗ ἀοά, 
Βῃου ἃ Ὀ6 ἀενοῖοα το ἀοβίγυςο. ὅϑοἢ 8 ΟἿ νγ88 
οοπδιἀογοὰ ἴοὸ πβκα 11861ζ, ἴο ἃ οογίδίη οὀχῖρηϊ, 8ἢ 
Δ} οἵ Βοπ᾽διηΐη, δῃὰ ἰὸ ὃὉθ ποῖ δ 88] ΠΕ ἀΐ9- 
ταγυοα ὈΥ ἴῃ6 οὔ ὉΒ τηϊδἀοοά, ἴὉ σὶνθ δ88π:- 
8π|θ πα ἱτ ἀ14 ποῖ δα] Δρρτουὸ οὗ ἴ-. Αὐηϊὰ 1.9 
τουτί Ὁ] 6 οσοηῖ8 οὗ [6 ΜΑΙ, 11 ῃδὰ Ὀοοη πορ]οοϊοα ἴο 
ΔβΟΟΥΓΔΙη ὙΠΟΙΠΟΥ 4]} οἰτ]68 παὰ βαηϊ ᾿ηΘ ΘΘΏΡΌΓΒ ; 
ἰξ 8. ΟΠὨΪΥ͂ ποῖν, ΠΟ 116 4υΘΒι Οη ΠΟῪ ἴο 86] 
Βοη͵δηλΐη τ ρ ἀζϑίη σὲ τπουῖ ν]οδύϊηρ 1806 ΟΔΙΝ, ἱκ 
σοπδίἀογοά, τῆδι ἴΠ6 δῦβοποθ οὗ Τρ ββοηΣ ΓΒ ἔγοπα 
ΦΔὈ68}- ΟἸ]εδὰ ἰδ Ὀσοῦρς ἴὸ ᾿ἰσῃς. Απά νῆδδὶ 8 
ἴδ ῥῖὸ ἴο ἀο" Τὸ ἀθ8] τὶ τπαϊ ΕἸ 85 τῆ 6Ὺ 
ἔδγο γυδὲ Ἰδιηδηιοα ἢ αν ἀθδὶῖ Ὑ1|} Βοη πη. 
ΤῈ ογάδγ ἴο γϑβίογο Ὀγοΐίκοη Βοη)δηλη, ἀποῖθοῦ δὰ 
ἴῃ ΔΏΥ Υἱοῦ ΓῺΓ 688 σα ΠΥ ΟἿ ἰδ ΠΟῪ ἴο ὃθ 
ογαθηθα. ΤΠθ γϑοοῃο δείοη οὗ Ὀγθϑοθο8 πῆδὰθ ὉῪ 
Ὑτδίι 8 ἴοὸ Ὁ6 Ἰηδὰδ ὈΥ Τη608Π8 οὗ Ἡτγδῖῃ. ΤΏ 
ῬΘΟΡΙΟ Ἰατιθηὶ ἴΠπδὲ ΠΟΥ ΒΑΥ͂Θ ΒΥΓΟΤῚ δὴ ὉΠΈΙΟΙΥ 
οδῖδ, δηὰ ἱπείεδὰ οὗ ἸΏ ἾΥ δοίης ἴο ὃὉθ 
δὐδοϊνοὰ ἔγομῃ ἰξ ὈΘΙΌΓΘ ὉΠΟΥΔΚΟ ἴο ΤΆ Κα δ 
βοοὰ ὉΥ Θχοουη δηοῖθογ, θη τΔ}}} πασγὰ δηά 86. 
γοΙῸ, δηὰ εἰδὶ δῆῸΣ “Φοδονδὴ "ἢ ἢδ5 δηλ τ δ ἐδο 
το δ Ἰΐουδ (οἰ. χχ. 85ὅ), διὰ μοϑοὺ [δὲ ὑεῖ ζϑ- 
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«ἰοτοὰ, 4 Ὀ68}}:- ΟἸ]οθὰ 8 ἃ νδ] δης οἱ, ἴ1}} οἵ 
᾿ πη Οὗ ΣοῦτΒρΌ, 88 81} Οἱ οδάϊγοθ σογο. Ἂοοογάϊηρ 

ἴο Ευϑοθίυβ, 11 ΙΔῪ δὶχ τὰ} }68 οτῃ Ῥ6}]14Δ. Ἐορβίη- 
ΒΟ ΒΟΔΙΟΠοα [ὉΓ 18 δἰ δ᾽οπρ ἴπὸ ἡ δάγ σπῖς ἢ 
811}} ὈοδΥδ [06 πᾶτηθ ΥὙδΌϊβδ, πὰ τῃουχἢὺ ἰδ Ῥγοῦδ- 
Οἱ εἰἰαϊ ὩΟΥ Οοσυρίοά ΌΥ Βοη6 ταΐπ8, δ ΤΑ]]οα 

-«Ὠεῖν (Βιδί. [δδ5. 'ϊ. 819). ΤῊ6 ΟἿ τσδὲ ἢδνο 
Ὀδ6η οπα οὗ ἱπιρογίδποβ ἴῃ Οἰ]οδα. ΓἢΪδ ἰ8. ἱπάϊ- 
ςδϑίρα Ὀγ ἴμ6 ἴλοὺ (μ8ὺ 1π6 Απιηοηϊῦ Κἰπρ' ΝΑΠΑ8ἢ 
βοἰθοὶβ 11 48 μἷβ ροΐϊηΐ οὗ διίδεῖς (1 ὅδηι. χὶ.). 1ῃ 
[86 ἰδίου οὗ ψορι δὴ 118 Ὡδηθ ἀοεβ ποῖ ΟὐςΌΓ. 
ὝΒοΣ Κιηρ ὅδ} ἤθδγ οὗ {80 ἀδῆρον {Πτοδίθποα 
186 οἰ Ὁ ΝΑ δϑι, Β6 οα8 ἃ γόκθ οὗ ὀχϑὴ ἰηΐο 
Ῥίθοθϑ, ΒΟ Ν ἢ6 86η68 τγουρσῃοῦϊ 4}1} [βγαϑὶ τ τἢ 
8. ΒΓ] ΟῚ 8 ἴ0 ΤΆΓΟΒ ἴο [ἢ 6 το] ϊοῖ οὗἩ 74 068}- ΟἸ]οδά, 
δΔηα οδίαϊπβ 8 Βρ! θη ϊὰ Υἱοΐοσυ. Τῆδδβα ἰβιογίο δὶ 
ποιοοβ βυρροδῦ δΟη6 ὩΟΙΘΟΓΙΠΥ͂ ΘΟΠΠΘΟΙΟΏΒ. 
Αγαληδὶ Ψψαυθδ ἢ πὸ ᾿βγϑο [685 Ὡο ἀπαογίακο [86 
ὀχοουτοη οὗ 8. ΒαΥΘῸ ΥΟΥ, ἰἢ ΟΥΘΓ ἴο αδαὶβὶ Βϑη- 
Ἰαπιῖη. ΑΕ α ἰδίενσ ἀδῖο, ὅ4:} οἵ Βϑη)δηη ΠΟἸ]Θοὺδ 
ΓΑ διουπὰ εἶπι, ἴῃ οτάοσ ἴὸ ἀδίνοῦ 4068}. 

ΠΑ. 8 ἢ ἀοοθθ ποῖ σοπὶὸ ΏΘΕ δυο ηρα δραϊπδὶ 
Βεοη)απιίη, ὈΥ [16 ῥΐθοθ8 οὗἉ [ῃ9 δβ]αῖπ ψοσδῃ. ἴη- 
ἄδγ 84}, Βοη)δπλΐη ΒΟ Π 8 [6 ὙὙΠ0]6 Ῥθορΐὶθ 
ἴον δ δῦθβιι, ΒΥ 186 ρΐίος68 οὗ 8 Ββου  ῆο 8] ΔΗ 1114]. 

Ἰδγϑοὶ βοηβ 12,000 γα] δηΐ ὙΔΥΤΙΟΣΒ ἀραϊηβί 
Φ  θ 8}- ΟἸ]οδὰ --τ ἃ ἀὰ]Υ ῥγορογποποᾶ παπηθεσ, ἱἴ 
40,000 ῥγτοοθραθὰ δραϊηβὲὶ Βθη)δπη. Τὴ οοτι- 
ΣΩΔΠΟΟΥ ΟΥ̓ ἴΠ686 ᾿ἸΌΟΡΘ ἰδ ἱπδιγυσιϊοα [0 ἀαΒΙΓΟΥ͂ 
ΟΥογΥΓΒΙρ ἴῃ Φ 4065}, ὀχοθρὶ τπ0 νἱγρίη ψοπγθῃ, 
ὙΠῸ δῖὸ ἴ0 6 Ὀγουσῆϊ ΔΎΔΥ, ἴῃ ΟΥοΓ ἴο Ὀ6 ρίνοῃ 
ἴο Βοη)αΐη. [Ὁ ΠΊΔΥῪ ὈΘ Θϑϑιπιοᾶ, πονγονοῦ, (ἢδὶ 
ἴΠ686 ἱπδίΓι 08 δτὸ ἴο ὈῸ 80 [ΚΘ 848 ᾿δδῖ [Π6 
ΔΙΤΩΥ͂ ὙὙΔ5 ἴ0 ΟΟΤΩρΕΟὶ 986 068}} ἴο ἀδ νοῦ ἀρ 118 Υἱγρὶ 

ὯΒ 8η οχρίδτίοι [ὉΓ ἰζ8 σι}, ὉΠᾺΘΓ 
ἴθτϑαν οὗ θεΐπρ' ὑγοοεθάθα στ ἢ, 'π 0856 οἔἉ ΤΘΙΒ8], 
δορογαΐπρ ὕῦ 118 ΡΓΟΡΟΓ ἀοδβεγίβ.: ΕῸΓ ἴῦ 18 ποῖ 
δβιοϊοα {παὶ [ἢ6 ἀσϑιίσυ ΠΟ γ48 οδυγιοὰ ουὔἵ; 8πᾶ, 
ὁπ 186 οἴδποῦ απά, υπάοὺ ὅδ], 8068} 18 ἀραίη, ἴὸ 
811 ΔΡροάγδαποθδ, ἴπ6 οἰοῖ οἰγ οὗ αἰ]εδα. 'ΤῊΘ ἴοι 

1 Το Αἰδοοΐδα Ιομΐδοδ, δοοοτάΐηρ ἴο Ἠοδτγοάοίΐα (1. 146), 
βἰοΐο Οδτίδῃ τοσπιθη ἴον (δ δηλδοῖγοθ, δηὰ Κἰ ]οὰ (μοἷν δε ο 8. 
Ηδηοθ, ἢΘ δαγ8, ἰῃ6 Μιϊοδίδῃ οὐδίοσῃ Ἡδὶοῆ ἀϊὰ ποῖ μοστωϊο 
πσιηθη ἴο οδὲ πίιϊὰ οἷς μυθθδη δ, ΟΥ (0 08}} ἰθηι ὉΥ ἐμαῖς 
Ὠδτοθδ. 

πυπάτγοα νἱγρίπθ ἅτ 1Π6Ώ, 50 ἴο βρϑᾶκ, ἴ::6 οχρὶδ- 
[ΟΥΥ δβϑογίῆοθ ἴουῦ 1π6 σα ἰπ ΟἸοαα. 4.8 βυς}, 
δη ἃ Ὀοοϑῖι80 {Π6 Οἱ] ΘΔα ῦο8 σογὸ [Ὀγοθα ἴο Βυστθ- 
ἄἀθγ τπ6πὶ, ΠΟΥ οουἹὰ ὃὈ6 σίνοη ἴο τὰ νὰ, δι ποῖ- 
ΜΙ Πδ πάϊς ἴῃ6 Οαἰἢ, τ ἰςἢ οοπίοπιρ αἴθ ἃ γῸ]- 
τὐμερὰ ἜΡΠΕ: Τὴ6 ψοῦὰβ ἰπ νοῦ. 1.4, “τ Ἐ]ΟΝ 
1ΠΟΥ βαγοαὰ αἰΐνο οὔ ἴθ σψοϊηθὴ οὐ {80 68]1- 
Αἰ]οαά,᾽ ἀο οὶ ἱπρὶῚῪ ἔπδὶ [Π6 ΟἿἾΟΓΒ 6 ΓῸ δοίι- 
ΔἸ]γῪ ΚΙΠοὰ, θαῖ ἱπάϊσαϊο (Πδὺ [Π686 στ γα ἴΒ066 ἯΠΟ 
πῃ ΔΩΥ οὐδ ὙΟΓῈ 0 Ὅ6 ῬοΙΤηἱ το 10 ᾿ἶνα ΤῸΓ (86 
Β8 ΚΟ οὗ Βεοη)απιίη, ἀπά ψὴο ὈΥ {πον ᾿Π8 --- ποῖ 89 
ἔγοα ΕΥ̓ ἀπιοῦρ ἴΠ6 ποδί θη, ὈΥ (Ποὶγ ἀορδίῇ --Ὁ 
ΒοΙρϑά το ργοϑογνθ ἴπ| δχβίδησθ ὈΟΤἢ οὗ {πὸ Οἰοδά- 
168, ἔτοπὶ ποτὰ ΠΟΥ ΘΓ ἴδ κθη, δηᾶ οὗἩ ἴπ6 Βςη- 
)δταΐῖθβ, ἴο ψοῦὶ ΤΠΟΥ ποτὰ σίνεη.2 Ἱπδβιηθοῇ δ8 
᾿ἸΟ ὝΕΓΘ ργοβεσυθὰ δἰΐνο ἤθη ἰζ γα8 ῬΟΒδ101]6 ἴο 
ΚΙΙ1 ἐδοπ, ΠΟΥ ὙΟΙῸ ΠῸ ἸΟΠΡῸΓ Τοοπδίἀογοα ἴ0 ὃ6 
ΒΟ. δὲ οὐρὴϊ ποῖ δ6 φίνοη ἴο Βοη͵)δῃπιίη. Ἠονν 
ἱπβίτσυςσνο 18 41} εἸι8} Ιβγ86] γ71}} ποῖ ὑγθδὶς 118 
οδίδ, δυῖ ονδὰθβ 10 δἴοσ 4}}} 1 Οἰοδὰ δά ἀθ- 
βογυοῦ ἀσείῃ, [ἤθη 118 Υἱγρίη ποπλθη οου]ὰ ποὺ ὃ6 
ΔΙονθὰ το ᾿ἶνθ. [10 τΠ686 ΤΑΥ͂ Ὀ6 βανγρα ΑἸ ἶγο, ὙἘΥῪ 
βῃου]ά {Π6 σὨ Πάγοη ἀ16 8 ΤΠ ΟἹ] οδα [68 πη  ποὶ 
ἷνα τΠοῖγ ἀδυς ύογθ νοϊ ΠΠΤΑΤΙΪΥ, δας ἀο ποῖ [86 

115 γῖνο ἴδοι ἴον 061} ΤΠ ΒΌΓΤΟΠΟΘΣ οὗ 
[Π686 πιδίάθῃβ 18 ἱπάθοα ἃ νυἱοϊθῃΐν βο]υἴοη οὗ [Π9 
ἀἰοπ πα ἰπ ἩΠΐοΝ 18Γ86] πη 48. 1086], Ὀπν 186 βοῖυ- 
[ἴοη 18 ΟὨΪΥ͂ ἴογηαὶ, ποὺ πδίγαὶ. ΤῊ 6 Οτθοῖκβ 6160, 
ἷπ ο4868 οὗ οδίμδ ᾿που ἢ 658} τηδᾶθ, ΠΟ86. ΡδῚ- 
ουτλϑηοθ τῦδϑ ΠλΔ] Οἱ] ΟΌ ΒΥ ἰη 818 ρα οὔ, 8 ΓΤΟΟΟΌΤΒΘ 
ἴο ἔογπιδὶ Ἵχοροβὶθ, Ἡ ΔΙοἢ ἀνοϊἀθα τΠπ0 γθ8] δχϑ- 
σὐαοη (εἶ. Ηοτοά. ἱν. 154; ΝΆροΙΒθδοι, Ναολλοπι. 
ΤΑοοί., Ῥ. 944). Ἐοτγ ἴδ 8386 οὗ κἰπάῃθ88 ἴο Βθῃ- 
Ἰδιαΐη, [8:86] μοσθ που ρὨϊὶ 1186] }08018Εξ{ δ 'π δΔάορῦ- 
ἴηρ᾽ ἃ 811} 18 ΟΟΥΓΒΟ; [ῸΓ ἴῃ ΟΥΘΓ Ὡοΐ 0 ΘΔΚΘΏ 
[06 ΒΔΠΟΙΣΥ͂ οὐ οδίθβ, {ΠΟΥ ονααδά [παῖ ἢ ἢ ΤΠΘΥ 
μαὰ βϑύνοσῃ ΟΥ̓ 8. ΤὈΥΠηδ] σοΙΡ 8Π06. ΠΥ Β001 
ἰουπὰ οσοδβίοῃ ἴο γοροαὶ {Π6 Ῥτοόῦθββ; ἴογ ἴθ [ΟΥ̓ 
δαηάτοα ΟἹ]οΔα 8}. τη δἰ 68 ἬΟΓΟ ποῖ 808) οἰ ηϊ. 

4 [Ππίργπηδίου, ἰδὲς ὀχερεαὶδ ᾽δ88 Ὠοξ ἃ νασίϊοἷο οἵ δΌρ- 
Ῥοτέ ἴὰ ἰδ9 ἰοχίέ. ἸἴῸ ὕδο  ϑιγοσίϊθ Ῥῆσδϑδο οἵὗἤ (89 Θον- 
ΙΔΒῺ8 Οὔ ΒΟ οοσϑδίοῃδ, ἰὲ 16 ΘΕ ΓΟΙΥ αἀμὲ ἀὯΥ [ΔἹὉ ρερτνὺ- 
ν. --- Τκ.) - 

Α «εοομὰ ἐχρεάϊεπὶ ἰο ευρρῖίν ἰδ6 Μοη)απιΐίοδ εὐὐίλ ιοἷυοε: ἰΐον ατὸ ἱπείγιοίεα ἴ0 
σαγτῷ ΟΡ ἐλε πιαΐάδη8 ἴη αἰἰοπάσποο αὐ οπὸ 07 ἐδο ξεαεία 

λοϊά ροττοάϊοαϊῳ πὶ ϑλιίϊοδ. 

ΟΒμαρίεε ΧΧΙ. 18ὅ--28. 

165 Απᾷ (δ ρῥϑορὶϑ τορϑπύρά ἔπθπὶ ἴοσ Βϑη͵ϑιηΐη, Ὀθοδῦβο ἐμαὶ ὑπὸ 1οτὰ [9ομονυδὶ] 
16 πδᾶ τπδᾶθ 4 Ὀγϑβοὶ ἴῃ (Π6 ὑγ1068 οὗ [βγβϑ]. ὍΤμθη [πὰ] {π᾿ 6]άθτβ οὗ (6 οοηρτο- 

σαίοι βεϊα, Ηον 88|4}} γγθ ἀο ἴοσ ψῖνβϑβ ἴογ ὑβθῦλ ὑπαὺ Γοπλδῖῃ, βθοϊῃρ {16 ὙΤΟΠΊΘἢ ΔΓΘ 
17 ἀοοίτογοά ουΐ οὗ Βοπ͵διαΐη ἢ Απᾶ {π᾿ 6Υ βαϊά, 7 λεγα πειιδί δε Δ ᾿ἸΠμΘΥἰΐδηο6 [Ὁ (ἢ θπὶ 
18 {πδὶ Ὀ6 οβοδρϑᾶ οὗ Βοϑη)͵αιηΐη,, (μαὺ ἃ ὑγῖδθ Ὀ6 ποῖ ἀρθβιγσογϑα ουῦ οὗὨ [βγϑϑὶ. Ηον- 

δοῖῖ, γ τῦϑὺ ποί ρῖνο (μθπὶ τυῖνοβ οὐ οὐγ ἀδρηύθιβ: [ὉΓ (86 ΟὨΠ]άγθῃ [8018] οὗ 
19 Ιβσϑϑὶ αν βύοσζῃ, βαγίηρ, Ουγβοα ὅδ Βα (Πδὲ σίνοί ἃ ψ]Π6 ἰο Βρϑη)απιῖὶη. ΤΏθη ὙΠΟ 

βαἰα, Βδ)ο]ὰ, ἐλότα ἐξ ἃ ἴδαβί οὔ [86 1ογὰ [96 ονδ}] πὶ ΘΠΟΝ γϑαῦὶν [9] ἐπ α ρίαοε 
[οπιϊῖ : ἴῃ ἃ. Ρ]466 τὺ ἈΙΟΪ [{παπιοὶγ, Βμηοα ] ἐδ αι (6 πογίἢ β[46 οὗὁἨ Βο(Ἀ-6], ου 186 ϑαβὶ 

Ἃ 90 
βἰάο οὗ ἰδ ΒἰρῆναΥ ὑμαῦ ροοίῃ ἃρ οι Β6.}-6] ἰο βμθομθιω, δὰ ὁ ἴπ6 βου οὗ 
Τϑρομδὴ. ὙΒογθίογο, ἰΠ6Υ σοτημηδηαϑα (Π86 ομἰ]άγθη [8018] οὗ Βοη)διιίη, βαγίησ, ὅο, 
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2] δηὰ 116 'π νγαὶϊῦ ἰῃ 186 νἱπογαγὰβ; Απὰ β66, δηὰ Ὀδ}ο]ά, ἱἢ [τ 65] [86 ἀδιρηίογβ οὗ 
ΒΒ]Οἢ οοπια ουὖῦ [0 ἀἄδῆοθ ἰῃ ἄδῃοθ8, [Βθῃ σοηλθ γὁ ουΐῤὝ οὗ [Π6 ν᾽ γαγαβ, δηὰ οδίοδ 
γοῦ ΘΥ̓́ΘΣΥ͂ τδὴ ἢἷ8 νῖο οὗἩ [86 ἀδιιρ ῦθγβ οὗ ϑ.Π]ΠΟἢ, ἀπὰ ρὸ ἴο ἴδ ἰαπᾶ οὗ ΒΕπ͵ πίη. 

22 Απᾶ ἰδ 584}} Ὀ6, θη {ποὶρ ἔλΌΠοτβ ΟΥ̓ ΤΟΙΣ ὈΓΘΙΏΓΘΩ ΘΟΙΘ ἀμΐο ὺ8 [0 Ομ δἰ 
ἐξίκοψαις ιμαῦ τὸ Ὑ1} ΒΔΥ υὑῃΐο ἴμϑπὶ, ΒΘ ἐἈνΟΌΓΑΔΌΪΘ Ὀπίο ἰμθπὶ ΤῸΓ ΟἿΓ ΒΆ,κθ8 
αἰνθ ὺβ ἰμβίὰ κΚίπά!γ7: Ὀθϑόβυδβθ γγχο σοϑογυϑα [ἰοοΐτ] ποῖ ἴο [οτμἱῇ : 107 ΘΔ 6 ἢ τηβῃ ᾿ΐ8 
16 ἴῃ [6 νγᾶγ ; ̓ [ὉΓ γα ἀϊὰ ποῖ χίνϑ ὑπύο ἴθι δὖ (π18 {ἰπι6,} ἐλαέ γ βμου]ὰ Ὀ6 

28 μυϊγ. Απά {δ οἰμ]άγθη [8018] οὗ Βϑιη)δηίη ἀἸά 8βο, διὰ ἱοοὶς ἐΐσης νεῖνϑβ, δοοογά- 
ἵν ἴο {πεὶγ πα ῦογ, οὗ ἴθ (πδαὺ ἀδηορά, τνβοτὰ ἰΠΘῪ σλυρηῦ : δηὰ {Π6Ὺ πϑηΐ δπὰ 

24 τοίυγηθα ὑηΐο {πο ὶΓ ἸΠΒΟΡΙΔΠ66, δπα ταραὶγοα {86 οἰκ168, ἀμα ἀνγο]ῦ ἰὴ (ἤθη. Απὰ 
186 ΟΠ] άγθη [8088] οὗ [βγϑ6ὶ ἀθραγίθα ἵἤθποθ αὐ (μδὺ πη, ΘΥΘΥΥ πιδῇ (0 ἢΪ8 {γ]06 
8 ἴο Πὶϑ ἔδει, δηὰ (ΠΟῪ τθηῦ ουΐ ἔγοπι ἰπθησ8 ΘΥΘΓΥ͂ δ ἴ [εἰ8 ᾿πΒογ ἰδ 66. 

2ὅ Τὴ (μοδ6 ἀἄδγβ ἐεγο ιοαϑ ἨΟ Κίην ἰπ 1βγδ6] : ΘΥΘΓΥ͂ τηδῃ αἰὰ ἐλαέ τολίοἢ ισαϑ τσ ἴῃ 
ἢ18 ΟΥ̓ 6Υ68. 

ΒΕ ΤΕΧΤΟΌΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

ε ας. 17. -- ἹῸΣ Ὁ το 5 ΓΦ. Ὧν. Οδδϑοὶ τουϑοσε : “Α μοσείου οὐ δδαρο χοὲ σοιιδίυ ἴοε Βουΐδσοία," 

ἐ. «..) ἃ τοϑδῶϑ οἵ ἀε! νοτίης ἴδ ἰσίδο ἔσο οχ πο οῃ. ΤΆ18 ἀᾷτοοθ τὸ} τ ἐδ ἐδθ οοὐϊοχὶ, Ὀὺ 16 ὀχρτοδοο ϑοιωθηδὲ εἰη- 
ευἰδεὶγ. Καὶ! : “ἰ Ῥοφεεσείου οὗ ἴδ ϑαγοιὶ 6}8}} Ὀ6 ἴος Βοη δβενΐη, ἑ. 4., ἐὴ)0 θασεϊοὙ οἵὗἁὨ ἐδ (σἶδο οἵ Βουλαπιΐη ΔὨΔ)}} οο- 
ἐμυο ἴο ὃὉΦ Δ νοραζϑίο ροαδοδείο ἴος ἰδοδο Βϑυ δια! οδ ἩΠΟ δδνφ οδοδροῦ (π9 ζϑηοσγαὶ δἰδυκηθον."" Βα (ἰΐδ 5 ποῖ ΟΟΪΥ 
ἱποοηξγηουδ ἩΪΐ ἰδ οοὨίοχε, Ὀθὲ μα ἃ τοοδηϊος ἰοἴο ἔθο πνοζάδ νὨ]οΣ, 8 ΠΟΥ διδηὰ, 867 σδηποὲ ὕανφ. 11 δϑετωδ ἴο ΠΏ 
ἐδδὲ 0 ὑὈοίτος ἰπιογριοιδύθου ἰδ δ ὥΌ] ον : ἴῃ τον. 1δ, ἐν Ῥεορὶο ἰδσυϑὴξ ἰμδὲ ἃ ἰσίθο ἰδ Ὀσοχϑῃ ΟἹ, ΤὨστοῦρου τ 
οἰάογα πιοοὶ χε οοηδυ] διίο. [δ 19 δήέτοοά (δὲ 09 τὴς ποοάοα ἴο ἀνοσὶ ἴδ ΘΔ ΔδΙΤΌρΒΟ, ἰαπιδηῦδα ὮΥ ἐΐ6 Ρϑορὶθ 88 
1: μδὰ κοῦ »ίδοα, 15 Δ δΏΡΡΙΥ οὔ νῖνοβ. “ΠἼΒΟΙΟ 16 ἃ μοοδαρείου οἵ οροδροὰ ἰο Βοιηΐασυίη," ΒῈγῪ ἐμο αἱίλοτα 
(τος. 17), “διά ἃ ἰσίῦθ ν}}} ποῖ Ὀο ἀοαείσογφὰ οὐὧἱ οἵὗὨ ἴδτδο] ᾽" (89 ἐμθ Ῥϑορὶθ ἰδβδῃῖ).. “ 76, 1ξ [6 ἴχυο, οδξιοῖ αἰτο (δσε 
οἷν ἀδικηθδεθ (νοῦ. 18). Ὀὰ Ὀφδομὶ ἔδοτο 6 ἃ ἤναοὲ ἰὼ Βῃ ΠΟ. "" (γον. 19}. --- ἔκ.] 

[3 γατ. 33. -- ΓΙΟΓΙ Ους δυίδος ἰσϑιδίδίθ: αἱξ Αγίεξ δόεμία, ἱ. 6. )ἃ8 οδρᾶναι οἵ π1Γ. οὗ. ἐδο οτεσείίοα!ὶ τοχωδσῖς 5 

Βοϊον. [ὲ δοῦῖῃθ δοίίος (0 τείας ἐδο ποτὰ ἐὺ ' ἐν τὰν " δραίωδι σαθϑβδ-ΟἸ]οδὰ. ...ἕ ΤᾺ] 
[2 ας. 22..--- ἸΌΝ ΓΙ ΤΡ Ψ. Τοο ποτὰ ΓΞ), τειάετοά “' δὲ ἐδ)ὴ6 Εἶπιο "» Ὁ ἐδιο Κ. Υ., δοίοῦξῃ ἐο ἔδιο ἰαδὲ οἰκαφο 

οἵ ἴμο τοῖο. ΤἘμο ἱἐπὸ οἰδυδοθ ἰοξοῖ δον δῖθ νὸ]}} του οτοὰ ὉΥ Ὦς. Οδ8θ8] : “ ὅος νον παν τοὶ ζίροξ ἐμοί ἴὸ ἔδσαι, ἴὰ 

“ΔΒ σοϑὸ (ΓἼ}} Ὁ) 7 ποιὰ δὸ ξαλιγ." Ηρ αὐἀᾶδ ἴῃ ἃ οί υοὶο: “ ΓΚ 9 δ 'ὰ οἱι. χἱῇ, 28; “δὰ ψαῖοΒ οαθο Βὸ 
ψου!ὰ οἱ δαγὸ οδυδοῦ ὯΘ 0 ΟΔΣ ἰπἰηρ» ἴκὸ ἐδοδο.; "ἡ Βοχίδοδι Γαΐδτ 8.8ὸ ἴο ΝΌσω. χχϑ!. 23... ΤᾺ.} 

ἘΧΈΕΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΟΟΤΈΪΙΝΑΙ, 

ὝοΥ. 15 ἡ. ΤῊΏο ἴδοις [παῖ 0 ΠΟΥ οὗὨ τηδί ἀ6 ἢ 8 
οδίδὶποά δὲ Φδυθβϑῃ- ]οδὰ ὑτονοὰ ἱπβυβοείοηις, [αγ-! 
πὶβο8 [Π6 Οοσδϑίοη οὗ δηοΐπος Τςοῃδο Δύοη, ᾿πδῖὶ- 
τατοὰ ὃγ [6 “οάοτβ οὗ ἴπΠ6 σοπρτομδίίοη ᾿ (νοῦ. 
16), ἱπ ογάογ ποῖ ἢ ἰϑὲ ἴθ ττῖῦο οἵ Βοη)απιΐη αἷθ 
οὔ. ΕἸἾΠΑΙΪΥ, [Π6Υ̓ ἰδ Οἢ ΟὯ6 ]δδὲ ρῥίοοῦ οὗ ἀρ] ἷγ- 

ὀγαποο {ΓἹΉΟ ΦὉ ΓΙ ἽΝ) ἐμαὶ ἰδ γεῖ ΙΘ΄ τδεῖὰ: 
ΠΟΥ οοποϊαὰθ ἴο ροϊπὶ οαοἵ ἴο ἴΠ6 ΒΘη] ΔΠλϊϊ68. ἃ 
τηοϊμβοὰ ὉΥ ἩΠΙΓ ἹΠΟΥ͂ ΠΙΑΥ͂ δέίζ6 ἴογ Γποιηβοῖνεβ 
1ο86 νυῖνοϑ, τ ΒῚΟΝ [5Γ86], Τοᾶβοη οὗὨ ἰτ8 οδίῃ, 
σϑηποὶ σίυα πο, Τὴ ἱπηδοϊ απὶ8 οὗἨ 4068}, 
᾿ἰκονίβο, ἀἰὰ ποῖ χῖνο 1μοῖὶγ ἀδυρ ῖοΥΒ; ΠΟΥ ΘΓ 
ἴογοῖ]γ ἰδοῦ ἔτοῖλ ἴποῖμ, πὰ ἴυγηοὰ ΟΥ̓ΘΥ 88 
ὈΟΟΙΥ ἴο ἴπὸ 80η8 οἵ Βεοη)απίη. 

ΒΈΣΟΝ τᾶϑ 1Π6 θο6η6 οἱ 8 ρογ ο΄ 68}}7 ΤΘσΌΣτης 
[δαϑί, αἱ νι ϊοῃ 116 τη δ᾽ 68 Δββοι θά ἰγοτὰ 811] τὸ- 
ἴοῃ8, δπά ὀχοουϊοα ἀδῃςθδ ἱῃ οογίδίη ἄχϑα ρ]βοοβ. 
ἔν (Π6 88Κὸ οὗ ἴΠ680 ΡΪδοθθ, δῃὰ ἰ9ὸ ϑῃδῦϊα 180 
ΒΟΠ)ΑΠλὶ68 ἴ0 τοὶ 106 ῬΓΌΡΟΥ ἸΙΟΟΔΙῪ σι πουῖ 
οχοϊτίης Ραγαῦ διίοπ ο, 8ῃ ὀχϑοὶ ἀοϑογ ριίοπμ 
οὗ ἴμο 5ἰταδίίοη οὗὨ 5510} ἰ8 δα ἀο.3 Εον (δὶ 
ἐς ἰ8 ποῦ ρΌΠΘ6 ἱπῖο [ῸΓ ἴπ6 βακὸ οὗ ϑ8 110} [056], 18 
ουϊάδπι ΠῸπι [Π6 ἔπος τπ8ὲ δύο! ἀσβογ ρ[Ί00}8 ΔΙῸ 
ποῖ οἰβονῃοσο ουιϑίοιηδιυ. 16 Βοπ᾽ Δ 68 8ΓῸ 

1 ΤῊο ἀοδον!ΡΕΟΏ ΤΏΔῪ 6.}}} Ὀ6 τοοοφτ!οά, δἴποο Ποῦ ΏΔΟΣ 
δοοιὴδ ἰο πδν ἀϊδοογοροὰ Βηϊϊου ἰὼ οί], δὰ Ἰδϑο:δῃ 
ἴὸ πθθῦδη. μ9 ἀοροσίροη οὔ δ ΠΟἢ 86 “ΒΏΪΟὮ τ ΐοἢ 
ἴο ἰὼ το Ἰδυᾶ οὗ Οδειδδη ̓" {γγ. 12), 16 τωοτο ροουϊοσ. Ταΐθ 
ἨΔ ΟἿΪΥ ἴῃ9 7.211} τιδηιο οὗ ἴθ ῥίδοθ, οἵ. Φοδὰ χχί. 2, δηά 
ΧαΙΙ, 9, ποτο ᾿ξ [6 πδσηϑὰ ἰη ἰδ δδῦ ἨΔ}. Οὗ :εξάμπωπι 
αιανοτωνι. 

το] ἃ οὗ {π6 νἱπθ- 1118 [πὶ Θποῖοδο ἴΠ ἀδποῖπρ ᾽αδοοβ. 
ΤΠΟΓΟ ΠΟΥ ΔΙῸ ἴο νγαὶῖ, οοποδδ]ϑὰ ἴῃ ἴ86 τδιοκοῖα, 
0η}}} (16 τηδϊ 68 οομλθ ἕοστιι ; Ώθη ΠΟῪ ΔΓ ἴο 
ΤΌΒΙ ὉΡΟῚ ἴΠΘΙΏ, 86 126 θᾶ ἢ} ἃ ἩΠΐ6, δηὰ γχοῖυττι 
ὙΠ Πθπ, δον ἴπ6 τὰ }}-πόοντῃ τοδάβ, δου πασα 
ΟΥ̓́ΣΡ ἘΠ ΠΙΠΙΟΏ, ἴ0 {πΟῚΓ ὈΟΥΓΙΟΤΥ, ΠΟῪ δραίη ρεδοο- 
ΔΌΪ δο]ὰ ὉΥῚ ἴθ. ΤὍΤὴθ Βδη αι 68 ΔΡΡΟΔΓ ἴο 
ἴᾶνὸ αἰτοοιοα διδητίου ἴο [26 σΟὨδοηῦΘΒοοδ οὗ 
Βο ἢ} δὴ Ὄχρὶοὶϊ, δηὰ τὸ {1}- νῷ 1 οὗἨ ΤΆ μοῖΒ δἐπὰ 
ὈΓΟΙΒΟΙΗ ΠΙΚΟΙΥ τἢ0 θῈ Θησοηάοτγοά ὈΥ ἷἴ. Βαυὲ 186 
φΙάογβ οὐἨ Ἀ 1τΠ6 οοῃστορδιίίοι ααΐοὶ ἐμοῦ Δρργθιθη- 
ΒΙΟΏ8, δπὰ ΒΑγ :--- 

γεν. 22 Ια. θα ὑμεῖς ΓΒ ΟΣ οὐ ἐμοῖσ Ὀσϑί- 
ΤΘῺ ΟΟΙΩῺΘ υμΐο ὑ5 ἴο οοπίομα. γεῖθο 39 δ]50 
δ48 δχρογίοῃοθα [ἢὸ τηοβὲ δἰ ρτιαῦ ἘΧροβι τ 05. 
ΤΏ ϑγτγίδς δπὰ Ασδαδὶς γϑυβίοη8 δύ δυυδιεϊταιρα 

ὙΠ ἴον ὭΓΤΟ, τ βεγεΐη ϑίυάθυ ργοροβϑδ ἰὸ (Ὁ]- 
ον το. ΟἸΠΟΙΒ, 83 Βογίμοδα, ἄθοτῃ ᾿ξ ΠΘΟΟΒΒΑΥῪ 

ὑο ἰδανο ουΐ [86 ποτὰβ ΓΙΏΓΙΣΙΘΣ, , .. ἐξ. 55. 
Καὶ! τη Κα {πὲ ὉΠ6 τογὰ8 ἜΧρτθδ8 [Π6 5686 οἵἉ ἴδ 
ΒΘη δι ΐῖοβ, 88 ἱΓ ΠΟΥ δὲ υἱϊεγοὰ τθο. Απὰ 
γοῦ 1:6 τιδιῖοῦ 8 οἶοθατ. Τὴ Βοη) διρλῖοβ, παντί 
τοοθηῦ ὀχρογίθηοο οὗἩ [Π6 Θοῃδοαπθηοοδ οὗ ἰδ ]6885- 
ΠΟΒ85, 8Ὸ ΒΡΡΓΕΙΘηδῖνΘ Οὗ ὩΘῪῪ ἰΤΟΌΪ68, ἴῃ ςοη560- 
4ᾳαθηςθ οὗ ἢ Ρτοροβοᾶ βεΐζῃυσο. Τὸ οἱάδσβ αὐἷοι 

4 [Βοῖϊον οὶ : “ὙΠο οχδοὲ ἀοροσί ρου οὗὨ ἔπο εἰϊπαϊϊοι 
οὗ 8510} ϑοστοδ ἰ0 ΒΟΥ [δὲ ὁ τΔὄὅ ῬΘΟΌΪΣΑΣΪΥ δδρίοὰ ἤος 
τὴς φχοουοη οὗ ἰδο δάγίοο κίγοῃ ἰὸ ἐδ Βοηϊδσοίίθα, υδο. 
δἴδοσ βοϊσίηρ ἔθ) 6 τιδίἀθηδ, οουἹὰ δϑδὶὶυ ϑδοδρὸ ἰπίο ἐμοῖς ὃ 
ΤΊΌΟΣΥ ὉΥ ἴδ δΙΚὮ ΔΥ Ἰοδάϊης ἤγουν Βοιδμοὶ ἰο Ξῃδοδφαι, πὲξδ - 
ουΐϊ Ὀοΐηᾷ δρρεομβδοάδὰ Ὁ. ἴδο οἰἐΐδομα οἵ ΒΒ[Ποδ.᾽" -- Τκ.} 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΧΧΙ. 

(ΠΟΙ ἴδδτδ, δῃὰ δῦ: ΝῸ ἀουρῖ, {6 ἔδιθοτβ ΟΥ̓ 
ὈτΟΙΒΟΥΒ γ01}}} οοτὴ 6 δηα οοῃίθη ἁ ὙΓΆΣΤΩΪΥ͂ ; δηὰ μι 
μδ, ἴοτ ἴὉ 1} 06 τηδηϊοδιὶ [δὲ γὸ ἤδνθ γίνθῃ τἴῃ6 
οεςαβίοα. ὙΜΙτΒοῖς τπΐ8, γου, (6 ἰτῖῦο οὗ Βοη])4- 
τηῖη, που] οὶ πον ᾶνα ἀαγοὰ ἴὸ ἀο 1118 1πΐπρ. 
ΠΟΥ Μ{11 τοργοδοῖὴ τ5 νῖτἢ Ππανίηρσ Ὀγοῦρἢϊ τῇς 
Ὁποῦ [Π6 οτγ86 οὗἩ πανίηρ νἱοϊδῖθα ἐποὶγ οδίϊ,, ἰΠ88- 
Στ ΟὮ 88 νοῦ μανο ΟὈἰδΙ ηοά {Π6 Ὁ ἀρ οτ8. ὙΤΏΘη 
8[18}} Ὑὸ 5ΔΥ ἴ0 ἴθ (τΠ6 ἔδιΠ6 15): ΒΘ αὐἱεῖ δηὰ 
ξοηιο; γμῖνο ἴπ6 τηδίἀοΠ5 ΚιπΑ]Υ ἴ0ὸ 6. Υοῦ Κηονν 
1ῃδὲ τοα ἀϊά ποῖ κα {ποτὰ ἰπ τσαγ, 88 ὈΟΟΙΥ͂, 88 [ὉΓ 
ἰπβίδποο, δ Φαθοϑῆ. ἤζὲ ἢδνοὸ ᾿ηἀθοά Δ]]οννοά {Π6πὶ 
ἴο Ὀ6 ἴδκοη (ἴογ ποῦ πὸ ρτυᾶάρο ἰδ ἴο ὈὸῸ μοὶὰ 
δραϊηδὶ ἐρήρ έρναν Ὀυϊ ἴῃ Ρθδος, ποῖ [ὉΓ ἱηλ ΓΥ : 
Δῃὰ ἃ8 ἰά ποῖ ρῖνα {6 τ, ΠΟ ρυΐε διίδο μο8. ἴὸ 
ου. ΥΥ̓́Βαὺ 656 οου]ὰ νγγὸ ἀ0 ἴο ῥγονϊἀθ ννῖνθβ [ὉΓ 
Ὠδατηΐη, ἰοῦ ἱηνοἸ νης ΟὔΓΒΟΙν 65 ἰὴ [Π6 σαγΒα 

οὗ ἃ Ὀγόκοη οὐ 6 τῃογοίογο δ᾽ ογοὰ γοῦν 
ἀδαρμίεγα Ὁ Ὀὲ βεϊχοά, ὑπ} ποῖ 88 σαριίνοβ οὗὨἁ ὙγΆΓ, 
ὙΟΌΣ ἀδυρ ῦογβ ἤᾶνῈ σοηθ ἴο {86 πὶ ΣῃνΟΪΠΑΤΙΪΥ ; 
δηὰ 0 σιΓ56 οδϑῇ ΟὐΟπι6 Οοἵὴ γοῦ, βίποθ γοῦ αἀϊἃ ποῖ 
σίυα ἴθ πὰ Ὁ 16. Τμο δἰ ρμΑδὶβ οὗ [86 βΒθῃῖ6 66 

1168. ου [18 νθΓῪ πογὰ ὌΠ. βίηςα τος Ρεγπιΐϊ- 
τοἀ {Π6π ἴο ὃὉ6 [Δ Κοπ, {ΠΟ ΓῸ σδὴ Ὀὸ πὸ τῃπουρῃῖϊ οὗἉ 

ἱ Δηὰ ψ8Υ, ΟΥἩ ΟὗἨ ἴη80}}0.: ὙΠοτοίοιο, ἀο ποῖ 
ςοῃϊοπαᾶ ; [ῸὉΓ ΜΨὮῈΥ ΒῃοΌ]α τπογὰ ὃ6 σΟηΤΘητΠΊοἢ ΜΓ ΠΘΤΟ 
ΠΟΙ 18 πο δῖ. ΤΠ “ 6] ογ8᾽" ν11}} αδκ Ἰογμῖνο- 
Ὧ688 ἴῸΓΣ ἐλεπιδείυεδ, οὐ ἴθ γστουπὰ τιαῖ [ΠΟΥ Ἰηρϑηϊ 

ἴς νοὶ} τῖτὰ τμ6 βείσατο (ὙΌΓΤΟΙΩΣ, 32), ποῖ 
ἷπ ὙΑΥ; δηᾶ (ΔΙ οΥΒ δηα τού ΠΟ ΓΒ, Πο86 Ὑ ΓΑΙ 
δραϊηϑὺ Βοη)ατΐπ ἢ 848 ΠΟΥ͂ 80} ὑ5᾽ 6, τ 1}} 41} Ὀ6 Ξαῦ- 
ἰαῇοα, 88 δοὺῃ 88 [ΠΟΥ 816 οοῃνίηςοοά τῆδι τ δῖ ἢ 48 
Ὀθοῃ ἄοπα ἀο68 ποῖ Γοηάογ ἴπ6πὶ [1806 ἴ0 [6 σα Γβς 
ὙΠΙΠὮ ᾿ρ 9 οἡ ΟΑΙΠ-ὈτοκογΒ. ΕῸΓ 186 οδῖ ἴμαὶ 
δδὰ Ἀοϑῃ Δ Κοὴ νν88 ἰΔΈΟΥΪΥ [Π6 σἢ!ο Ὠἰπάτγαῃςο ἢ 
186 ῬΑΥ οὗ γϑοοποι του τὴ Βοη)διηΐη. 

ΤΠΕ Βοη)απ 68, [Ππ8 ὁποοιγαροά, πα τπηδᾶς ἴῸὸ 
ἴδ6] δοουγο ἀρϑιηδϑὲ ὑδα ΘΟΠΒΟαΌΘΠςΘΒ, δεῖ! 8}}}7 6ΧΟ- 
ςαῖο ἴΠ6 ῬΓοΟροβθα Ὄχρίοϊῖ, δηα 1} τΠ6 νυῖνοβ {8 
ἩΓΟΏ ΤΟΙΏΓΙ ὨΔΡΌΥ ἴο Ποἷγ σοποναῖθα ἱπδογδηςο. 
Ἐοτηδη ἰδίου, 1 18. τν 6 }} Κπονγῃ, 88 ἃ οοἰουγαιοά 
ΟΟΟΌΓΤΘΏΟΕ οὗ ἃ 8᾽πι||1|δ΄ παίατο ἰῃ 1Π6 ΓᾺΡΘ οἵ [Π6 
απο ΟΠΊΘΏ. Α ἴον ΔηΔΙΟρΟΙΙΒ [αι το Β ΔΓῸ θη- 
ἀου δι α]γ Οὔϑεσυϑῦϊο ἐποτοῖη. ΤῊΘ 1Π1068 οὗ ΠΑΪῪ 
Το 66 ἴ0 ΘΙ ἱπίο τηϑττίαρο ἰγοδίϊοβ ἢ τη6 1ἰὺ- 
ΤῊΔΠΒ ; 8η6 [Π6 ἰαἴῖον ἔδαγοι [16 ἀοαίγυςἤοη οὗἉἨ {ΠΕ ῚὉ 
ΒΟΆΓΟΟΙΥ ἰΟτηἀ ρα βίδίθ. Τὸ ϑδαδίπο τὰρο οσσιγγοὶ 
ἴη ἴπο ἰοῦσι τηοπίῃ οὗ Εοπιθ (ΡΙαἴατς ,  οπιαι8, 
.14) ; δηά Ὁ. Ὁ τποητἢ8 ΒΟπ) πη ἢδα Ὀδθη βιτπρ 
ἴη 16 τοςοκ Εἰπιπιοη. Βοη)απιῖη τοοοϊνθα ΟΠΪΥ 
ταδί ἀ6Π8 (ν6γ8. 12, 21); δηὰ ΟΠΪΥῪ τηδιἀθηβ ᾿ἰΚονν 186 
ἀϊὰ τη6 οΟΠΙΔη8 βοῖζο (Π] αἵ. {. σ.; δ΄͵ ννορΊον, Πὄπι. 
(ὐεϑοῖ. ἱ. 418). Τὶ γὰβ αἰδὸ ἃ ἴδαϑὲ (0Υ ὙΠΙΘἢ τΠ6 
ϑδΌΪηθ ΨΟΙΊΘῚ Βρρθαγοὰ ἱπ ΒοπΊΘθ, Αἰ θοῦ ποὶ ἃ8 
δοϊϊνο Ῥαγ ορηῖδ. [ἢ [δγϑοὶ, ἢ0 ᾿Β8 ὈδοῺ του - 
0} σοπ]οοϊαγεα, τ[Π6 ἀδηοίπα τλδὶ 16 Π8 ρου δ Ρ5 οο]- 
οὐὑταιθαὰ {16 Τ ΘΙ ΟΥΥ οὗ Μ|γπλ 8. ἰδβίϊνο σποτγὰδ οὗἁ 
Ἐπ Γ6]- 8 ΓἸΚίπρ τηδίἀσηβ, ἤθη [βγαοὶ μδὰ βϑίο] νυ 
[5 τῆγουρσὶ τη6 Ηρα δ... Το Ποπιδηβ οὐ 
ταῖοα [Π6 σοη δ) Οἢ [6 ΔΗ ΠΙΝΟΓΒΑΤΥ͂ ΟὗἩἨ ΤΠ 6 ΓΆΡΘ 

οἵὗ ἴΠ6 ϑϑθίηο πιαϊάθηβ, ἀηὰ οοποοϊνοά 116 οὔβογν- 
ΔΠ66 δδογοὰ ἴο πὸ βοδ-ροά. [π|ἴΚα πη ποΥ, [Π6 86η1- 
ΤΩΔ] αἴ 5γ τ} 0 } χοὰ Μαγβ, [Π6 γοά τ ποπὶ Ἐοπμλυ}018 
(ΠἰΘΗ͂Υ δοεγνοιὶ δ Ποιηθ, γγ88 16 ψ ΟἹ, γ Ποῖ 4180 
ἈΪ8Β ὙΥΟΥΒΏΙΡΡΟΥΒ αἰά πδι ἀΐβρταοθ. Βθη)απιΐη 18 

οοπηρατοὰ ὙΠ ἃ οἱ ἢ ἀπὰ ἰἢς ποτὰ Ἡ ΓΙ, υδεὰ οὗ 
[06 δοΐχιιγα οὗ [Π6 νἱγρίπβ (γογ. 21), 8 δθοσναγάβ 
ΔΡΡΠΙοα 848 σπαγδοιοσγίζίηρς {πὸ ν ἢ} 

1 ΟΥἨ ιἰ)6 Τάγέυσι οὐ Ἐδποὶς. χχί!ὶ. 27, δῃιὰ πὰ } Οοἰἱά. Τίγοη. 
ϑαϊοπιοπίξ. Ὁ. 164. 

2 ΤΌοΘ ὑδλβοθ, δ͵ϑο, οὗ ἩΠΙΟὮ 6 τοᾶῖκοδ πιϑηςίοη, δα. [0Ὁ 
ἰδοίδυοο, ἰδ βραείδῃῃ, ὅδνο ἃ αἰδεοσοωϊ τωϑδηΐϊορ. ΤῈ 
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Βοδπ ρον ( ὅπι. Οεεοῖ. ἱ. 469) ἀθο]ατοβ τη δὲ ἴῃ 0 
ΓΆΡΘ οὗἉ ἂς δα ίπηοβ ἰδ ἃ τΥτ, Βργαηρ ἄοπη [ἢ6 
οοπορρίίοη οὗ τπδυγίαρο 88 8 γοῦ 6 γγ." Βαϊ 1 ἰδ 
Ῥτος 86} Ὁ. πῃ {115 ΒίοΟΥΥ {πὲ 1816 δοἰΖιΓο οὗὨἨ ΟΠ θῇ 18 
φοηϊΓαδίοα, 88 ἃ τΠϊηρ ἱπιρτΌροῦ ἴῃ ἰ[8617, ἢ 186 
ΤΌΡΉΪΔΓ ΤΔΓΓΪΑΡῸΒ οὗ 1Π6 οὐδὸν ἰγίδοβ. Τὸ ᾿ά68 
οἵ 186 ὨΑΥΤΑΙ͂ΝΟ ἰ8 ΣΑΙΠΘΓ ἴ0 ΒΟΥ {86 ἱτη ροββί Ὁ} 
οὗ πλδί ἰδ ηΐπρ ᾿ατγϑ ΡΥ 1 Εἰ ηρ; 1 ουτηδγτὶ 
ὕνοθη αἰ θγοπο {τἰθο8. [6 οοπίαϊποά τἢ0 ἰοβθοὴ 
[ἢδὴ 106 ΤηδΙτὶαρ 6 ΘΟΠΏΘΟΙ ΟΠ 8 οὗὨ τηθη Οὐ οὶθαρ [ἢ 6 
μι] 51 οΟΥ ΘΔ] αν] β' 08 οὗ ἰΥἸῦθ5 δηα ἔδει: 188, δη ἃ {παῖ 
ἜΝ 88 [86 δ.ιΐρ Θοηγεγίβ [Π8 δεραγδίίῃρ᾽ βε8 ἱπίο δὴ 
ἱσνναυ οὗἁὨ {6]] ον βΐρ νλκή οὐρόνν Ἐφιιοβίτὶβ, ἴοτ 

{Πὸ 868 8 ἃ 5δϊῖἴ6θ4), δΒ0 οοππευύέωπι, [Ώ6 ῥγδοῦος οὗ 
ἱπιίοττηδγτίδρθ, 18 [86 φΟΙαΠληρ] πρ οὗ ἀϊβετγεπι 
1 θε8. Οὐηδιαίία δτα, ΓΠπογοίογο, οοη)φαίϊα ; Οὐπδιιδ 
8. ΟὉπ)μα ; ἴ.6 νϑ] ης δηά ἐπὰν Ἀρζ το ἐν οοῃποοίρα 
Ἢ 18 [68{1ν8]8, σουτοβροπ 8 ἴοὸ ἴῃ6 ΘΟΠΟΘβΙθηςξ 
οἵ ἴδπ6 τηδττίοα (πυόότο, οοππιιδίιωπ), ἀπ ἃ τ 6 ββδογβοθ 
οὗ ἃ πη] 6 οςοττεβροπαοάὰ τὼ 86 Ν]18}}, (Πδι ΔΙ Ποιρἢ 
1η6 υπίοη ΑΒ οπα οὗ ἢ ὭΘΟΙΒ 6] Π] ΘΠ [8, 
Βηδίοροιδ ἴο [Ππδὺ ἔγομῃ Ἡ ΒΙΟἢ τῇ6 ΔΏΪΠΑΙ Βργδῃρ, 
ἴθ πηῖριῦ Πον γΠ 610 88 ηοῦ Ὀ6 πιαγκεὰ ὈΥῪ ἴμ6 ὈΑΥΓΟη- 
Π688 ΟὗἨ ΨὨΪΟΝ Π6 νγα8 ἃ δΥΠΙθ0Ϊ. 

Βυΐϊ 41} {Π18 15. γοῖ ΠΟΘ ΟἸΘΑΥΙΥ ἰδ ρει 
ΤῊ Π᾿ 8 86: ΖΌ ΓΟ ΟὗὨ ἴΠ6 πιδίοη8 οὗ 5. ΠΠ|0}.. 
ἴ6 ΤΥὦἢΡ6 οὗ δὴ ογρᾶηῖς Ὠδίοπδ! ν ἢ αἰβδγοπὺ 
ἐτθε8. 58ου]ά ἰδ αἰὐοπηρὶ ἴο ΔὈο] ἰδἧ τη6 ῥγαςιίς οὗ 
᾿ῃ ΘΓ δυγίαρο, [ἢ6 ΓΟΒΌΪ τησδὺ ὕθ, ΟἸΙΠΘΓ [86 ἰογοὶ- 
016 ἰδ Κίηρ οὗἩἨὨ ἁΤοΠΊοΠ, οΥ [86 ἀφδίἢ οὗἉ ἃ τη ῦεγ οὗ 
[Π6 νην γο]6. [Ϊἢ Ῥϑϑοθ 106 ΒΟη) απ 658 ΓΟΡΆ]Ώ 
ὙΒδῦ ΠΟΥ πδά Ἰοδβῦ ἴῃ ψ8Γ. ΑἸ διῃθυβοδάθ Δ] ποδί 
ΔΠΠΙΒΙ]αἰρὰ ΤΠ 6πὶ: ΟΥ̓ Δὴ ΔΙ θυ βεδὰθ [ΠΟῪ ΠΟῪ ννἱπ 
ΠΟ ἴ. ὙΒοη Ιβγβοὶ ἰδ Ὀγοδιίπρ ΤΟΥ Ἡτδίἢ, 
ἰπ ἀφβοϊδῖθ ϑάυβ, ἱπ ΟΥΟΣ ἴ0 ἰθΗϊοὶ ὈΔΥΓΘΠΠΘ68 : 
ΠΟΥ͂, Βεη͵διηὶη ᾿ἴθ8 διηοὴς ἴογι]ο νἱηθ-. 81}18, ἴῃ 
ΟΥΔΟΓ ἴο ργοσῦγα 8 ὑ]εδδίημ. [1 8 ἔσατίῃ] ἰο ΓΚ 
οὗ Βεπ)δηιίη ἀἰδϑοϊ νης πῃ βδιηθβ, ἀπὰ ἢ18 ᾿οση θη 
δηὰ πηδίθῃ8 (Ἀ]]Ἰρ Ὁ [Π6 ἱπαχόσϑῦ]ο βιγογὰ ; 80 
ταὶ 1 τηυδϑὺ 6 δοκπον θάμα ἃ σταῖοίαὶ οπδηρὸ 
ΠΟ ΜῸ Οδῃ Ρἰοῖυγο [0 ΟΌΓΒΕΪνο8Β. [6 ΒΘΠ ΑΙ [68 
ΒυΥΥΥ Πρ ΔΨΑΥ͂ 1} (μοῖν ΚΙάπαρροα ρῥγῖζοα. Βυΐῖ 
[Π6 Βοοηιίηρ βοΐ οὗἨ ΔΓ 'νν88 γοῦ ποῖ ὙΠ} οΙ 118 ὍΟΣ- 
ΤΟΥΙ͂Β Δηἀ ἴδδγϑ, ἃ8 Β ΘΠ} 1Π6 ταῦτα 8 οοαβϑεὰ ἴῸ 
Βουη4, δηὰ ἀδιιρ ίογβ βογοδπηθά, δπα πιοῖ θοῦ τ ρῖ. 
[τ νν88 8ῃ ἱπᾶσο οὗ νὰγ βιιϑβδήοϊοηι οὗὨ 1156] ἴ0 πιγκ 
186 Βογγθ]ομεδ8 οὗ οἷν} νψὰγ. Ὅῃθ παιγδίννθ ἰδ 
σίνοη ἴῸγ 116 Ῥυγροβθ οὗ ροϊπιίηνς οὔΐ πο Ὑμδὲ 
ἸΓΓΟΡΌΪ ΓΙ 68. ἃ ΡΟΟΡ]6 παῖθγα !ν [Ἀ1}8 ἤθη ἰΐ Δ. ΚΑ 
1Π6 ΟΥζδηἷἶς ὉΠ οὗἨ οὔθ ζΘΌΠΟΓΑΙ Γορίπιοη. [ς 
αἰοβοβ 11} [6 τνογβ, Ἡ ΙΟἢ ταϊῦ ἔοστα [86 ΒυροΥ- 
βογὶ ρτίοη οὗ [86 δῃτῖγο ΒΟῸΚ : “ΤΊΉΘΓΘ γ88 Ὧ0 Κίηρ 
ἴῃ 15Ὁ86], δηά Ἔν σΥ ταδὴ οου]Ἱὰ ἀο τ μδῖ δοοιιϑά σίσ ϊ 
ἴῃ ἰδ ΟὟ ΟΥ68.᾽; 

15-25. 

᾽Σ Β6η)8- 
ΒΓΆΘΙ 18 

(ονούῦρινα ΝΌΤΕ. -- ΤΊ πιο ἴῃ πο 109 
ΟΟΘΌΤΤΟΠΟΘ δὲ Οἰθολῃ δηὰ 1Π6 δνοηῖϑ τπαἴ ΓΟῪ 
ουῦ οὗἉ ἰξ τοοῖς μΪδος, ἰξ ἰ8 ποῖ ἀἰ σι} 10 δϑοογιδίη. 
Ενογυ την ΡοΙη3 Ὀδεὶς ἴο [Π6 τἰπια 'ἰῃ ΜὨϊςἢ 186 
ΤιϑΙ ΓΒ πα Γγβα! ἰοπΒ οὗ ἰ5γαα] ̓ 5 τι ΠΠ ΑΓΥ͂ [6]]ονγ- 
ΒΡ υπᾶον Φοθθθα γεγο γοῦ ᾿ἰνίηρ δηὰ ἔγοϑῆ. [ἰ 
6 1π6 ρμοτίοἀά οοποογηΐης νος ἢ 11 18 βαϊα, 088. 
χχῖν. 81, δὰ δυάρ. ἰϊ. 7: “Απά τὴθ ΚΡ: βογνοὰ 
φομονδῇ 4}} τῇς ἀᾶγβ οὗ Φοβῆιια, δηὰ ἃ] τῃ6 ἀδγ8 
οὗ 1[Π6 αἰάοτβ ἴπδὶ οὐ νοά Φοβῆθδ, τὺ Πα δοθῖ 
τ ἴη0 στοδῖ νου κβ οὗ Φοῆοναι, ν διοῖ πὸ ἀϊὰ [ῸΓ 
γ8 6]. 
[1 8. 4150 ουϊάοηι ΠῸπι (6 παγγϑίνο (πὶ αοὰ 

ὙγῈ8 51}}] ΖΟΔΙΟΌΒΙΥ βογνοὰ. ΟΟΌΠ86ὶ νγ88 ϑοιἢϊ ΠῸΠῚ 

τοῖον τουδὶ Ὅο τοῦοὰ οΥ̓ πον σὨΠ ἃ ὈθοΔΌΜΟ δ0 ἰονοθ ἐξ. 
Τῦο παιιϑίϊνο ἰὼ αυεοίίοη ΘχὨ  Ὀἷι5 (6 ὨθϑοΘΟδΙΥ οἵἨ ΤΟΌΌΘΙΥ, 
Ὀοοδῦδο ἰθ6 δἰγϑηρον ἀο68 πο τηϑοί τί ἰΟΥο. 
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ἴο τὰ δηὰ ΤἼὭυτπιὶ. ΤῊδ ΡΘΟρ]6 ναρὶ δῃὰ 
[αϑιθα Ὀείογο αοά. ΤΟΥ Βγουχῇς δύση 88 Γ ἴσοο5 
δηἃ ρμεοδορ-οἴγίηρβ. ΟΥ̓Ὠἁ ἰάἀοϊδίγγ, ἴῃθγθ 18 οὶ 8 
ἴγαοθ. [ἴπίοη τὶ ὨρΔί θη οι ῃ 15 Π6]4 ἱποοῦ- 
οοαἶνα]6. Α1} 1ϑγβοὶ 81}}} ἔδοϊ δ [1561 Ὁ ΠΥ ἃ τὰ} }}- 
ἸΑΙΥ͂ ΟΥ̓Ρδηϊζατίοη βυοἢ λ8 οὐϊδὶποὰ ὑπᾶογ Μόοβοβ 
ἢ δοθῆ. [πὸ 4}} ργοῦδ ΠΥ, πὸ ρσγοαῖ Ἰεηχτῇ 
οἵἩ πη πδὰ οἰαρβοά βἴποθ πα] αῦν ΟΡΟΓΘΌΟΒ [ὉΓ 
1Π6 σοπαμοβῖ οὗὨ [Π6 ἰδηὰ δ σοπιθ ἴο ἃ βίδῃ-68:}}}. 
Ετοπὶ δυάχ. ἱ. 392-26, τ ΤἸΏΔΥ 6 β6θὴ Νηδὶ βτοδὶ 
ἐπ ροΥΔἢς6 νγὰ8 Δι. Π6ἀ ἴο ἴπ6 σοπαπεβὶ οὗ ΒεοῖΠεὶ. 
ὝΠοη τῃ6 Ποῦ οὐ Φοθορῆ, ἴῃ ὙὙΠΟ56. ἸΟΙΤΙΓΟΤΥ 
810} δηα 1Π6 εδβῖδίθ οὗ 1.6 Πρ ἢ-Ὀτίθϑῦ ΔῪ (2088. 
Χχίν. 83), επὶ πρ δραίπδὶ ΒΕ}, “ Φομον ἢ νγ88 
ψἱ τ τοι. [Ὁ 186 ργΓΟΌΔΟΪο ἴδδὶ ἔγοπι παὶ ἔἶπλα 
ὉΠ6] ἱπῖο [Π6 ἀΔΥ8 οὗ [16 ΘΥθπίβ ἴπδὶ ἴδνο Ἰ0δῖ 
Ὀδοη τοϊδίοα, 16 αὐὶς οὗ [Π6 οονδηδηϊ νν88 δὶ Βοι μοὶ, 
δη (παῖ τΠδὺ ΡΪδοθ ὙὰῸ5 [ῃ6 ΘΘΏΓΓΟ οἵ ΤᾺ ΠΠΔΓΥ δο- 
ἰοηβ. Τ6 ἈΠ ΤΩ 5, ΠΟΥΜΟΥΦΤ, ἢδγο Ὀδοὴ τοπιονοὰ 
Ὀοίοσο (δὰ οηα οἵ ἴπ6 Βοη)δηλθ ὙΑΓ; Ὁ ὙΠ ἢ 

8 8 τεϑίογϑα, 1 18 ἑσαπὰ ᾿π 5Π 1] 0. 118 βίδυ αἱ 
1Π6] ὁδῃποῖ δᾶνθ Ὀδοη ἸΟΏΣ, ῸΓ ἔπ 6ΓῸ 18 ΠΟΤ ΠΟ 
ΤΙ ΠΘηΐϊ Δ᾽ίδγ (οἢ. χχὶ. 4).- ΤΊ πηδ ἀθῃ8 οἵ 
ΒΌΘΒὮ, 8180, ΔΓ ποῖ ὑγτουμῆς ἴο ΒοΙΠ6], Ὀὰΐ ἴοὸ 

ΒΒΠΟᾺ (οἰ. χχὶ. 12). ΤΏ οχοάυβ ἔγοτῃ Ερυρῖ ἰβ 
8}}}} ἰῃ ᾿ἰνὶηρ ΓΘ ΘΙ ΓΒΠΟΟ (ςὮ. χὶχ. 80). “ιυ8βῖ 85 
αἴνον τπ6 ἀοδῖῃ οὗ Φοβῆιδ, [ῃ6 ΟΥΟΥ τνᾶ8, “ ΔΦυάδῃ 
ἔγϑε᾽ («ςἢ. 1. 1}, δὸ ἰδ 8 πον (εἶ. χχ. 18). Νοιδίης 
18 ΥἹ51:0]6 48 γοὶ οὗ 16 141 οβγιδ οὗ βίῃρ])ο 
{ΠΡ 68. ΑἹ] 1τ}}18 18 τη οβὲ εἰδαγὶν ἀδάπς! Ὁ]6 ἔγοτῃ τὴ 6 
ἴδοι τηδλι Ῥμΐηοιδ8, ([ἢ6 βοὴ οὗ ΕἸθαΖαῦ, δηα (ἢ 6 
5ιδηῃάβοῃ οὗ Αδγοῃ, βἴδπαβ δὲ ἴΠ6 ᾿οβα οἵ [6 ββ8πὸ- 
ἴΔΙΥ (οἰ. χχ. 28). Ηὸ νγὰ8 γοῖ 0η6 οὗ ἴΠ086 ὙὙᾷ.0 
δὰ βοὴ ἴπ0 ζτοῶῖ ψοσκ8 οἵ Φοπονδθ. ΕἸΘΔΖΑΓ, 
ἢἷ8 ἈΛΠογ, Πδὰ αἰοὰ δον Φοβῆιια. {πῈ}]1 ἢ6 ἰπὰ- 
Β6} 7 ἀϊοά, 18γ86]᾽Β τοὶ σίου θ οοῃ το γα8 ἀοι Ὀ1|688 
ΒΌΓΝ 88 ἰ8 ἀεοδογιυθα ἴῃ ςἢ. 11. 7. Μογοονοῦ, ἢ Ϊ8 
ὮΒΙΠ16 δη ΟΠΑΙΆΟΙΟΓ βαυρροϑῦ {Ππ6 ἱησοηοθ. [ἢδὲ [116 
ΟΥ̓ΘΏΒ }18ὲ ἰγοαϊθα οἵἁ, ἃγὸ ἱπιπιϑαϊδιθὶν οοηποοιθα 
ΜΠ ἢ 16 Ρῥγεσοάϊηρ σγοδὶ δρθ. 1 8 ΡΒ ΏΘμδ8 
ὙΓ086 ΤΊΟΓΆ] 268] ᾿ηοἰοἱ ἢἷπὶ ἰ0 5'δυ [Π6 εἰπ πη 
Ἰϑγαθὶῦθ ἰπ [ΠῸ ΤΟΥΓΓΙΟΤΥ οὗἨ Μοδῦ, [ΙῸΓ ὙΒΙΟΝ δοῖ 
6 ᾿ῶ8 ρῥγδίβϑα 88 πανίηρ “ τὈγποὰ αναὺ ἴπ6 ττϑῖἢ 
οὗ Θοα " (Ναυ. χχν. 7-ἰ12). Τὸ δΐπι, ῃπογοίογο, 
106 τηοτλ] ἱπαϊρηδίοη οὗὨ βγϑϑὶ ουὐοῦ ἴ6 οὐ παῖ ΠᾺ] 
ουΐταρε οὗἁἨ Βοη͵ Δ πιΐη, 18 ἀου ὈΓ|685 ἴο Ὅ6 ΕΒροςΐδ} } Υ 
αἰὐθυϊοα. Ἠθ μαιὶ Ὀδθθῆ βοϊος θα Ὁ Μοβδβ ἴο 80- 
ΘΟΠΙΡΘΗΥ͂ 8 Ὠοϑί]ο ὀχρεάϊοη ἀρσαϊηβὶ ΜιΙάΐϊδη ὉΥ 
ΜΟΙ 1[85γ86] δά Ὀθοη βοάιιοθα πο ποϑιμοη ργδο- 
τἰοθα (Νυπι. χχχὶ. 6). Τὰ ῖβ Ἔχροάϊ που παπιρογοὰ 
ἵἔπνοϊνο ἐπουϑϑη ΠΊΘΠ, --- ὁπ6 τῃουδαπὰ ΠΠῸΠπι δϑοὴ 
ττῖρ6. Τὸ Ἔχρθαϊοι ἀραϊπβὶ 98 068}- ΟἸἸοδὰ νγὰβ 
ογρδηϊζαά ἴῃ ἃ Β᾽ΠΛΠΑΓ τηλῆπογ. 1 118 ἴγ}6 οὗ 
ῬΓΟΒΕΥ 268] ἴον ἴδ ἢ δηὰ ΡΟΣ Υ οὗ ποτα ]8 βίοοά δὲ 
τ Ποδᾷ οὗἉ [βγϑοὶ, 186 ὙγΠ016 ὙΔΥ ἀραϊπϑὶ Βοη)ατ πη, 
δἰ Ἰοδϑδὺ 80 1 88 1ἴ8 Πγηοῖῖν 68 ΔΥῸ σοποοιποά, ὈΘΟΟΙΠ68 
Ρἰαίϊθ. ΒΒοίοτο 1815, ἃ 5: }ΠΔ Ὁ ἸνᾺΓ ἀραϊηβὺ τΠ6 ὕὸ 
Δηἃ ἃ Π81{ [ΓΓΑπδ)ογάδηὶς {τ 68 ἢ δἰ τοϑὺ οοουχτγοά. 
ΤΠ686 ὑὐἰδοθβ, ἃ8 ὅἷἾε 816 ἰοἰὰ ἰη Ψοϑθῇ. χχὶϊ., δά 
811 ἘΠΟΠ ΘΟ ν6 8 ΔΠ ΑΙΑΓ: [ἢ6 8018 οὗἁὨ Ιβγβθὶ τ 18 
βίἀθ τ86 Φοτάδηῃ τῃουρῆς τπαὶ ἃ γγα8 ἰηιθηδα [ὉΓ 
ἰᾳο]αίτου 8 ρᾷγροθεβ. ΤΊΘΥ οαπλθ τοροίποῦ ἰη 5}}1- 
Ἰοῖι, δπα τοβοϊνοά ἴὸ ργοοθθὰ αραϊηβὶ [6 βιρροβθὰ 
δροβίδίθβ. Βυὶ ἢγβῇ δῇ ΘΙ ΔΒΘΥ ἸΥᾺ58 δΒϑῃϊ, δἱ 
Ὑἢ086 Ὠοδα ῬΒΙΠΟΙΔ5 ἀραΐϊη δβίοοα {γογ. 13). Τἢ6 
Δα γο88 πο ἢ ἢ6 πλδ69 ἴὸ τίποτα ἰ8 δ᾽ ΤΟρΟΊ ΕΓ ἴπ {Π|6 
δρίγίῖ οἵ 180 δοίέοῃ ἀθίθγπιϊποὰ οἡ διγαϊηϑιὶ ΒΘη}8- 
χη. . 

Βαϊς ἰΐ 18 Ῥγθοῖβϑὶ Υ (Π18 ἰαϑὲ πΑπιΘα ΟΟΟΌΓΤΘΠΟΘ 
τὺ ΘΠΘΌΪΕΒ τι ἴ0 σΠΑΓΆΟΙΟτΪΖῈ γαῖ ΠΊΟΓΘ ΠΔΥΓΟΎΪΥ 
[6 ΟΔΙΔΒίτΟΡΒο τοϊδῖθά 'π σἤδ 08. χχ. δηὰ χχὶ., δηά 
ἴο σοΙΡτομοπα ἴῃ6 ἀοδίρη ἢ τὶς ἢ 1ζ βίη αΆ, 
ποῖ δὶ ἴὴ6 Ὀεχίππίηρ, θαΣ δὲ τ} οἶσθα οὗἹἩ ἴπ6 Βοοκ, 
δΔηὰ δ]Ἱοηρδίάα οἵ ἴ[ὴ6 ἰδίου οἵ ΜίἌοβη. [{ 8 ποὶ 

βίαϊοα ἴτπδὶ ἃ δοϊοηῃ δ θα βΕΥ, [πὸ 1Π8ὲ ἴῃ ΨΔοδἢ. 
ΧΧΙΙ. 19 δ΄, γδ8 βοηΐϊ ἴὸ Βϑη)απηΐῃ, [0 δεῖ 88 βἴη 
Ὀεΐοτε πἰτη ἴῃ 186 5ρίγιῖ οὗ Κὐπάῃοβθ. Εὐνοσυτ της 
15. ἱπάἀδοὰ ἀοπθ δοοογάϊην ἴο ἴῃς ἔοττῃ9 οὗ ἴπ6 18}Ὲ 
δὰ ὉΠ6ΘΓ ὈΓΙΟΒΠΥ͂ ᾿πδιίγιστοη, θὰῖ τὰ δας ἢ 88- 
ΒυΓοα ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΠ 688 Οὗ ρον ΕΥ, δηὰ ὙΠ} δυσὶν οδσ- 
Π8] ἰδηδιείδτα, [πδὲ [Π| 6 268] ἰ8 ποῖ ρ]θαϑίην, δηὰ 15 
ἤη Δ ΠΥ διϊοπαοα ὈΥ͂ Ἰαπιδη 18 0]6 ΘΟμϑοαπθηοεβ. ΤῊΘ 
τοογδὶ τροτῖνο οὗἩ [Π6 ὙΔΣ δραϊηδὶ ΒΘ) δηιΐῃ 15 ΘοΥ- 
[ΑΙ ΗΪΥ ἴο 06 ρῥγαϊβοα ; Ὀαὶ {πὸ ὈΪ πὰ ΓΑΡΘ ἴπ νἹοτΟΥΥ 
ἷ8 οὗ 116 βοᾷ. ΤΒο οΥπιθ οἵ Βοη)διηΐη Ὑγ85 ΠΟΥ- 
τ ]6; ας [6 ἀηῖΥ, ἀείοσιϊπδῦοη, δηα ρϑγδο- 
γΌΓΔΠΟΟ ὙΠσ ἃ [86ΓΔ6] Τηδη  θδῖ8 ρδηδὲ [18 τγῖ θα, 
δηὰ ἰπ ἃ ἔδηδιϊοίϑτη ν ἰσἢ δἱ ἰδὲ ἔοσγζοις μδὺ (πὸ 
ἍΔΙ ὙΔ8 Ἢ ΟἾΪΥ θεοσϑῦθαε ΒΘη δηλ 5 8 
Ὀσοῖδοῦ, δα [δῖ Πα τν88 γοδίθα οΥΒ6 [δὴ πίοι δὶ 
Θηοηιίο8 δα ον θη. ΤὨ8 15 [6 Ἰοϑϑοὴ ὙΠΙΟΒ 
[86 ὨΔΙΤΒΙΟΥΓ ἀοϑὶρ τ ἴο ἴθβος ὉΥ ΕΡῚΡΕ 1818 πᾶσ- 
γδῖννο δὲ [Π6 οἰοβα οὗ 8 Βοοῖς. Ηδ ὄδθηδυγοβ ὙΠδὶ 
Βὶ5 παγγδιίνο οοπιδιηοθὰ, [Ὁ0Γ ὈΟΙῈ δὲ 1.3 Ρερίπηϊηνς 
δΔηα δὲ [[8 ΟΪὁοϑα ἨὨῸ δαυβ: “1Π6ΓῸ ᾺΔ ΠῸ Κὶηρ ἷπ 
[Π056 ἀἀγ8.᾽ 

[πὰ τι6 Ὠοχὶ ρμ͵δοβ, Β6 ἔπ βῃοβ δὴ ΟρρογίπΩ] 
ἴ0 ΘΟΠΡΑΙῸ 1ῃ6 {Ὶἠ ΡῈ οἵ δῆ δὰ Βοηῃ)διη υνὶ 
οδοὰ οἵδοσ, ἰῇ ἘΠ6 Ὁ ΟΠδγδοίοιβ, {ποῖς ἀθοάβ, δηὰ 
τπ οἷν ἑογίαποβ. Βοῖβ σσεῦα ῥῬγθδιαϊ ΠΟΥ ΓΑ Κ6. 
Βιυῖ τ81» γδὶοσ, ἴο μδὶ ἀἰὰ ΠῈΥ ἴαστὰ 13 ΤΕΥ 
ΜᾺΒ ποὶ δΔη 88 Ὀοϊὰ δρϑίηδβὶ τὴ6 Ἐ]} 5165 88 
Δρσδηδὲ ροΔΟΟΙ] [,Δ]5ἢ 1 ΟΥὁ ΨΥ ἀϊὰ ποῖ Βεπ)διῖη 
ἴστι ᾿Ϊ8. τηδΥῖ8] δρὶτὶϊ πρρθμν Τεῦαδ, 6 νἷδοβ οὗ 
ΒΌΓὮ ἱτῃροτγίϑηοο ἴ0 ἢϊτη 1 ]λδη ἰυπά58 δὴ ἰἀοϊδίτουν 
ὙΓΟΤΒὮΪΡ ἰπ ΟΥΘΓ ποῖ ἴο 1086 ἢΪ8 5106. ΘΟΠΒΟΙΪΟΌΒΗΘΒΒ ; 
δὰ Βοη)διηιΐη ἀεοΐδη 8 8 ογπηθ ΌὈΥ̓ ἯΔῪΥ οὗἁ τοβοπην 
106 ἱπιογίοσοποο οὐὗἨ οἵἴδοῦ ἰγῦ68. 1.48 οἤζῃϑδο, 
Βονανοῦ, 18. ᾿π80}}7 ἀδοπιθά πῆογο μοϊποῦβ [ΠΔη 
οὔ Βεπ)δηηγίη ; (Ὸσ ἰΐ σοπιπε οα πε ἀ δον βὶῃ ἀζαϊηϑι 
86 ϑριγῖν οὗ 186 οἴθγπιδὶ (ἀοά, ν 116 Βοπ)]τλΐῃ ᾿γο- 
ἰεοἰεα ἃ ἰοττὶ]6, ἱπάθοα, ὑὰϊ γοῖ ΟὨΪΥ Περλίῳ οτῖπηδ. 
ΓΘ αἰ ΌΓΕΠΟΒ ΒΏΟΥ [9017 4130 ἴῃ [86 ΠΟῃΒΘη ΠΘΏΟΒ8. 
{18 ἔτ (αὶ ὈΟΓ ΒΟΠ) Δ δπὰ δη 1086 Γπεὶγ 
ΡῈ ᾿πηροτίδποθ. ὙΠ6 οἰα8. δηὰ τοιτὶ τοτοδ οὗ 

δἴῸ 1 ΚΟ6η ὈΥ̓͂ πάλῃ. Βυΐ [86 ΒΟΓῸ γγλο ΘΟΠ.68 
ουὔῦ οὗ [)8η, ϑαιηϑοη, ἰδ πΠοηΘ οὗ [ΠΕΙΓ8 Ὑσο ῬΓΒΟ- 
τἶσο ἸΔΟΙΔΙΓΥ ἴῃ τπ6 πογῖῃ. ΗἱΪ8 ἔλπ)ο α]ἃ ποῖ ζτοὸ- 
ἀοππὰ ἴο τδεὲὶγ ὨοποΥ. Βαϊ οἱ οὗ ΒοηἸΔμλΐ τ ΔγΟβ6, 
ἉΓΟΥ {π|5, ποτ ΤΠ δὴ ΟΠ6 ρ]οτγίουβ ἀοἰγογοσ. ὙΒθη 
Β6Ὲ ψ͵ὲ5 γοῖ δῖ ἃ τοιμηδηῖ, μα τοϑὲ Ρ ἴπ [6 
τηϊάβι οὗ ̓ ἰπλ ἴο δ6 ἃ ἀθἰϊνογοσ. ὅ8.}} δῃὰ “οηδ- 
1δΔὴ --- [δ6 Βγδῖ Κίηρ δηὰ ἢ18 ΤΟΥΔῚ 80} --- ΘΓ 
ΒεΠ) Δι ἴ68. 
ΣΝ Ὀοΐης 80, [}|6 Πδιτδίου 8]]0 8 106 ΤΟΡΤΌΔΟΝ 

ἴο ζ8}} οὔ [βγϑϑὶ οἵ μανίπρ δοῖθα 50 ἀἰδετασεν ν 411 
Ταβρθοῖ ἴο Ὅδηῃ δηὰ Βοη)δη πη. [Ι͂π ἴῃ6 ἔδος οἵ 
ἀοοάβ ᾿κὸ ἔμοϑὸ οὗ ΜΙιοδὴ δὰ  δη, 1 τοϊηδι πο 
᾿πδοῦνθ, Ποῖ ΠΟΥ ὙΑΥΠΘ ΠΟΥ ἴοοῖκ ΔΏΥ ΟἿΠΟΓ πιθϑδ- 
ὍΓΟ, ΔΙΓΠΟυρΡ ἢ 1Π6 8:8 ὙΨΟΓῸ Τ]ΟΤΙΆ] ἱπ ἘΠ6ΙΓ ὨδῖοΓΕ; 
ὙΥΠΘΥΘΔΒ 1ἴ ΠΟΑΙΙῪ ἀοδίτογοα Βοη)δηη. Απὰ ὄνεη 
Ὀοίογο [656 ΟΟΟΌΓΓΘΏΘ6Β ἰῃ ΒΘ.) πη, γ ὮΘΓΘ Μ’Ὰ8 
τὶν πηϊοα βέγοηρσίῃ, τ θη, ἴῃ ἀἰδγοραγὰ οὗὨ [Π6 αν, 
ΒοδΙΠ ἢ ΡΟΟΡ]6, 88 86 Ῥτορδὶ [6118 ἴῃοπὶ ἴῃ «ἢ. ἰΐ., 
ὍΟΙΓΟ ἰοῖ ἴὸ ραγβυθ (Ποὶγ οὐ τηοάοβ οὗ [116 δηὰ 
140] ϑογνίςο ῖ 
1 ναβ 118 [δὲ ΟΥΘῊῪ [86 ΡΠΠΙΒμτθηΐ δῇοσ ἰδ. 

Ἡδὰ 186 ΘΧΙοΓΏΔ] ὈΠΙΓΥ ὈΘΟῚ ἴῃ Ῥοβϑβοββίοῃ οὗ 115 
ΘΑ ΟΥ ἱΠΊΟΓΤΙ Δ] δι γορ ἢ, ποῖ ΟὨΪΥ που] (6 τνἱο- 
[ΟΥΥ ΟνοΥ Βοπ]δπλΐη ἤδύο θοθη σαἰποα ΠΊΟΓΘ ΘΌΪΟΚΙΥ, 
Ὀαῦ τ86 ϑογυτπ4θ ὉΠΑ͂ΘΥ ἴογοιρτι ἴ068 που]ὰ ποὶ 
ἤδΥο φοῦθ 80 δύο. Τη6 ΟὈδογύϑηςθ οὗ δχῦύθγῃ δὶ 
ἴὈγπ8, 1Π6 συ δι ΟΥΔΔΤῪ ῬΓΆΥΟΓ, [Π6 υ808] τουιΐπθ οὗ 
ΨΟΓΒΗΪΡ ἴῃ ὙΔΓ δηά » 81 οὗ ΠΟ ΔΥ8}], ὉἘΠ|688 
δηϊτηδιθα ὈΥ̓͂ ᾿ἰνὶηρ ἐδ", 

Ιβγδθὶ δῖ. τη οπο {τῖδ6 τγ88 ᾿δοκίηρ ἴἰο ῥτούδος 
118 Θαϑίθγῃ ἤδηκ οὐ {πὸ Φοτγάβῃ, πο ΜοΟδΡ ἰῃ- 
νϑάρὰ 106 σου. ΤἼτυο, ᾿ς ͵Ὰ8 ἃ ΒΟΠ͵ Διο, 
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Ἑδππά, νγο ἀο! ἱνοσθᾶ [ἢ 6 ΘΟ ΠΕΡ ἥοτα {16 ἔγτδηΐῖ, 
Ὀπιὶ ἰῦ 88 ΟἾΪΥ͂ ΟΥ̓Ἡ [86 ΠοΙρ οὗ ΕΡ γαῖα (οἷ. ἰἰ]. 
ἼΠΉΠ5Ι 6 χεϊηρα (6 οοτηρίοῖο Υἱοοσυ. Ηἱἰ8 ΟὟῃ 
εἰῦθ ᾿οσῸ ἴ00 ἴδ ἴῃ πα ο8. Ενθη 853Δ1}} νγὰ8 
81}}} οοῃβοίουβ [δῦ 6 ΟΒ 16 ἴγοπι [Π}6 8π18}]68ὲ {γ]068 
οὗ [β8τ86] (1 ὅδιι. ἰχ, 21), δ ποῦρ ἢ ὉΠῸΟΥ τὴ 
Ἰπρεοι ΔΙΤΟΔΑΥ [611 τδῇῷ “1Πογ0 γγἃ8 ἃ Κίηρ ἴῃ τ} 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 1 

ΤΠο Βοοῖς οἰοδοβ στ ἴτὸ ἈΙὮΪΥ βρη βοδπὶ 
πδιτδίιδλνοθ. [Ι͂ἢ σοῃηροιοη ὙΠῸ δὲ 48 ΡῸΠ6 ὃ6- 
ἴοτγϑ, ἸΏ ΟΥ ἀοιιομβίγαϊο [86 ᾿ηϑυ ΠΠ οἴθη ον οὗἉἨ [86 Οχίδῦ- 
ἴην ὨΔώομ 4] οΥὐχζαηίσζδιοη. ἔνθ ὑπάογ ἴΠ6 ργγοδὶ 
ὨΘΓοΟΒ, ἡδίοηδὶ πηῖΥ, ἰπ 186 [Π}} δθῆ8θ οἱ ἴῃ 
ποτὰ, ἀἰά πο Ἰοηροῦ οχίϑὶ ΘΌΟΤΘΙ Ομ δἰ οὗ 
(86 ᾿πα 1 θγοηοο οὗ [6 {Υδ68 ἴο [16 ΘΟΙΤΩΟῺ Μ68]. 
Οἰάδοι. ὀχρουίθῃμοθβ [86 ΘηΥΎ οὗ ΕρὨγαίπι, υγμϊοῖ 
υπάον Φοριμδἢ ὈΓΟΒΚΒ οὔϊ 1πηῖο Ὀ]ΟΟΑΥ͂ ΒΟΒΕ]Υ. 
δαμπιβοη βίοοά δ᾽οῃμθ, νἢοπλ 8 οὐ ῬΘΟΡ]Ὸ [Π6Π}- 
Β6Ϊνθθ ῬΓΌΡΟΘΟ 10 μδηὰ οὐδ ἴο ἴπ6 Θῃθηῦ. ΤῺΘ 
αὰρεϑηΐρ δῇογάβ πὸ ζ'ἜΔΓΘΏΤΥ οὗ παῦοηδὶ Ἐπί (γ. 
ΜῈ 115, τΠποτὸ 18. πυδιιΐη οοπορηϊγαύρα ἀ18- 
οἱρ!ῖπο ἀραίπϑί δίπ. ϑδῖῃ, ὑπο γΘΟυΘ, ὁδῃ ἀο Ὑγμδὲ 1 
ν}}}. Ὑδοτο ἰς ἃ ἰδὸκ οὗ δυϊποσγ. Ηδρηοο, 1Π6 
Βοοκ οἵ Τυάροβ ἴογιηβ ἴπΠ6 ἱπιίτοαυ σοι ἴῸ 1ῃ6 
ΒΟΟΚΒ οὗ [86 ΚίηρβΒ. Βοῖῖι σοῃοϊπάϊπρ' ΠΑΙΤΔΏΥΘΒ 
δῇιονν Ὑ8δς [Π6 ΠΟ ΒΘΑΙΘΠΟ68 δΓῸ ἩΠΘΏ [}16 Δ}΄νῪ Ἰ0568 
ἰϊ5 ἔογτοθ, μθη (ΑἸ ρστονβ θα κ, θη ΘΡΟΒΙΔΒΥ 
Ὀγθαῖκα ἰοοδο, δπα βυδ)θοιῖνο Δ ΓΑ Γ Π688 ΒΒΟΓΙΒ 
1.961. Το ἢγαι βκοῖσ 68 ΠΡῚΘ ἩΑΠΊΘΠΡΟΥ [86 ἀθ- 
ΟΔΥ͂ οὗ πδιώοπ δ! Υ, 88 ΧὨ θα ἴῃ [Π6 ΔΥΟΙ ΓΑτὶ- 
688 Οὗ [Π6 ἱπαϊνί ἀπ] ; {Π6 βοοοηάᾶ, [Π6 αἰδοογὰβ 
ἴδῖ τοδα]ῦ ἤτοῦλ [86 Ῥϑβδίομδίθ ργοοθάγο8 οὗ [Π6 
Ὑ 016 πϑοη. Τῃ6 ΔΙῚ ΓΑΥ Π698 τουοδ] ϑα ὮΥ 1060 
ἢστβι, ΘΟΠΘΘΥΒ 80 τζ1.4] Πηδιῦο ΓΒ; [μδὲ ὈΥ͂ [Π6 5860- 
οπά, ἰ8 Β6β}}γ ἱπ 118 πδΐυσο. ΤῈ ἢγβί βῆον8 ἴπδὶ 

ἰπϑῖ 1Π6 βοσνυΐο οὔ αοα δηγίηρ ΠΙΔΥ 0 ἀ0η6 
ὙΠῚ} ἱρΡΌΠΙΓΥ : [᾽6 δοοοηᾶ, (μαὶ [ὉΓ ΠΘΒΠ]Υ͂ 81 Π8 
δ]οοὰ ἰβ πιδθ ἴὸ ἤἥον ἴῃ βίγτθαϊηβ. [}ἢ. ὈΟΤΝ ΟΆ808, 
ἱπάορά, βίῃ ρυπίβηοϑ [86]; δαῖ ξ Ὀτοῖζο ἑουτἢ, Ὀ6- 
ο8186 ΘΥΘΙΎ Οη6 ἀἰά τμδὲ Βὸ σου]. Μογαὶ ἀθοδῦ 

"ΔΙ ΔΥΒ ΒΏΟΤΒ 1861 ἢτδὶ ἰπ [6 ὈΓΙΘΒΌΥ ογάοσ. [ἢ 
ΒΟΙῺ παιτδνυθδ, [86 ἔγίν οἹ ΠΥ οὗὨ 8 [δυο 18. ἃ ὑσίῃ- 
εἷρ8] οδῆβθ οὗ [μ0 ἸΔιηθηἴ8}0}]6 ΤΟϑ1}}8 τπᾶῦ ΘΗΒΈΘ. 
ΤῊϊΒ Οροπβ [86 ὙΒ8Υ ἴ0 βι)οοῦῦνο δύ ΤΑ 088. οὗ 
ΟΥΘΣῪ ἰκῖηα, γ] ἢ δα ρ ΓΒ Οη π|868 ἴο ἰ[8 ΟΥΤΏ δή- 
γαηῖδρο. Μιίοδῆῃ Ὀ01|8 ἃ ῥγίναϊθ βϑηοι Δ ΥΥ, δηὰ 
ὉΠΟΥ͂ ὈΓΙΘΒΟΥ ἰὌττηβ βοῖ8 ΠΡ ἰάἀΟΙΔΙΓΥ. 8 Ὑ88 
Ρυπίβηθα [ῸΓ ἥμ δἷη, ὈΥ Ὀοίης ταδάθ ἴ0 ὄχ ροῦίθῃςσο 
[6 τσ Βα δὰ ἀοπθ. Ηδ ᾿οπητϊ 6 8. ΤΟΌΡΟΓΥ 
ΟὨ 186 δρίσιὶ οὗἨ [δγδ6} 10 18}} [ανν, δῃη ἃ δ6 48 τοδυθα, 
ὈΥ Πδη, οἵ 41} μὸ μδὰ ἃ ἀρ νου μαρεὶ δ ωρον ΑΒ 
ΒῈ ἢϑᾷ ἄοῃθρ, 80 ἱΐ νγ͵χὰ8 ἀο0η6 ἴο ἢΐη. Το οὶ ἃ- 
τίπ688 ΒΟ ἢ6 δ ΘΧογοϊβοά, νγὰ8 μ᾽ ϑαβίηρ ἴὸ 
ΟἾΠΟΙΒ 8120οὅ. Τὴο ρῥγίοδι γὸ δὰ 80] Ὠἰπιβο ἢ ἴο 
μἷπη, ἀοραγίβα σμθη ἢ6 Ἰοπηα ἃ ὈοίοΓ Ὀαγογ. ΤὨΘ 
ακυ οεηϊαατοὴ ΑἸ]ονοὰ [6 ἱπάϊνιἀπαὶ, Ὀδοϑιιδθ 
Το ἯῺΑᾶῊ 8. Ὧ0 ΟἿΘ γοβῖρα σι} ΘΓΆῚ ΔΌΪΒΟΥΙΥ, 
Ῥοττηλζυθα 4180 ἃ {06 Ὁ ἰθανὸ 18 δΔρροϊηϊθα τΟΙΤΊ- 
ἴοῦγ. Οπο ετῖρο (Π 48), βίσοηρ ὁποῦ ἴο σοῦ 1ῃ6 
ὙΘΆΚΟΓ, Ὀθϊ ΜῈ} ποῖ ΘπΟυρι βρί τς ἴὸ πῃ 186 Ἰαπᾶ 
δϑϑὶρηοα ἴδ ἔγοῦλ τΠ6 ῬΉ  ΠἸΘ01Π68, ΤΟΙΔΟΥ͂ΘΒ ἰπίο 8 
ἀἰείαπὶ τορίοη, δηὰ ἀοΒΠΟΥΒ ἃ ΡῬΘϑΟΘΘΌΪ6 ΟἰΓΥ. 
ἘΟΌΘΕΟΣΥ δηὰ ΠυγΟΥ ΓΘ [Ὁ]ονγθὰ ὈΥ ρουτϑηθιῖ 
ἸΔΟΙ ΑΙ ΤΥ ππάογ [πὸ ῬΥ θϑ.]ν σμαγρὸ οὗ 8 ἀδθοθηἀδηϊ 
οὗ Μοϑοβ. 

Ετοῖὶ 41} {8 ττωὸ ΤΩΔΥ 8Β66 ψ δὲ ἰἢ6 ΘΟὨΒΘΟΈΘΠΟΘΒ 

1 ΠΟ Το]Ποσίης “ Ηοτηοοδ) δᾶ Ῥιδοιίοαὶ Ῥδυδτδρῃδ 

δῇ Ὀαδοά ὁ) ἔδο ἘΠοΪ6 οὗ “Ῥαζὶ Τηϊγὰ ᾽ οὗ ἴΠ6 Βοοῖκ, ἤτοι 
ΘΌΔΡ. χτὶ!. ἴἰο χχί. ἰποϊαδῖτο. 419 Μ1]1 Ὀ6 δοοῦ, [0 τῶδ ἰπ|- 

ψοῦ]ὰ Ὀ6 ψγοσὸ ΟἸΓΙ ΒΕ ΔΗ ἴὸ Ὀθοοσηο ὙΒΟΙΪΥ ἴῃ- 
δοῖνο ἰῇ ἴμ6 δβίδίθ.1 Ῥδβοῦϑ, ὙΠῸ ἄθϑιὰ {ἰδ61})- 
Β6ΙΥ 68 ὙἱΓΙΠΟΌ8, ΒΌΡΡΟΒΟ [ἢδὺ (16 το] σίοη οὗ ἃ ᾿ἰνίη 
Ο(οὰ ἐδ ΟΥ̓͂ ΠΟ Σ268}8 ΔΌΒΟΪ ΥΟΙῪ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ [ῸΓ ἐὐεῖεὶ 
116. Βαΐ 88 βοοῃ 88 σο] ρίοη 1[8}18 ἰπο ἀθοδΥ, δηὰ 
Ὀοίοσο 18 ἰηβποηοθ οθα868 δ᾽ ορθῖμοῦ, [06 ΠΟΙᾺ] 
ΒΌΡΡΟΓΙΒ οὗ δΟΟΙΟΙΥ [8]} το ρίθοθβ. ὙΠ η (86 τηΐη- 
ἰϑύδτβ οὗ [80 οτα Ὀερὶπ τὸ τοραγὰ ροοὰ ρμοβί τ 08 
ΠΟΤῸ ΤΠ8ὴ ταί, Ταΐῃ ἰβ δὲ βδῃὰ. ὙΘηΔ]Υ [13 
[Ὁ] ονθά ὈΥ 18 ὁΥ1} ΘΟμϑΘα ΘΠ 068, ΔΙ Πουρ ἢ ἢ6 το 
8 ΤΟΔΟῪ [0 586}1 ὨΪτηΒ6 7 ΠΟΥ Θπουρση οὗὨ [Π6 14Π- 
σαδρο οὗ ἴη6 ἀδγ ἴο ΘοΏς68] ἰ. Α ΟἸ γί βείδη τημβῖ 
86ῖν6 ΠΟ ἰάο]Ϊ8β. Τὴθ6 ΤΏΟΓΘ ΒΈΏΓΟΙΥ, Τποχοίοσο, ἰ8 ἷὉ 8 
δίσιι οὗ ἄθοδύ, γῇθῃ ἢ ΙΏΔΚ6Β ἃ Ὀιδίη688 οὗ βοσνυΐης 
ΒΌΡΟΓΒ ΟΠ. 

ΤΛΕΚΕ: ΤΏδ ΟΓΕΔΙΌΓΟ 8 ἴο Ὀ6 Δρρ[ἰοὰ ἴογ αοὐ᾿ 8 
Βοροτ, Ὀαΐ Ὠοζ ἴῃ Ποῃογίηρ' εἶπ. ΑὙΌ ΓΑΓΙΏ658 ἴῃ 
Ρατγίβ, 1688 ἰὼ ΣΟΙ ΓΑΓΙ 6858 ἴῃ τς ΝΠΟ]6. 1 [Π6 
ἰοπηαδεοπ-ϑίοῃο, ῥίον, Ὀ6 γοιιονοϑα, ἱμθη, τΠ6 {τὶ 068, 
ΕἸΚῸ βίοῃϑ οὗ ἃ Ὀυϊ]αϊΐηρ, [811] ἀραῦι. δ ἴδαν οὗ 
αοἀ 8 [120 Ὀερίηπίηρ οὗ 41} νυϊβάοτῃ, ἀπὰ δἷβο [ἢ9 
Ῥγούθοϊου οὗ 8]} 

ΟΝ ΟΗΛΑΡΒ. Χιχ.-ΧΧῚ. --  Βεὴ [86 οοτητηδηὰ οὗ 
Οοά ἴ8 πο Ἰοπροτῦ ἰπ [6 ᾿θαζὲ, Ὀσίθδίβ ὈΘΟΟΤῚΘ ΟΔΓ- 
ὯΔ], δηά τΠ01Ὁ θοςοκβ 1 ν]688. ΑΜ [6 1,ου]ῦο ΓΒ 
δίνουν ἃ ΘΟ! υ Ἷη9, 80 [Π6 ὈΘΟΡΪῈ οὗὨ ΟἸ ΘΔ βϑοὶς [86 
᾿πάπ]σθηοο οὗἁὨ Ὀοβ114] Ἰυ818.0Ό. ὙΠΟ ψ}}} ᾿μ δὺο [86 
τοοσγϑὶβ οὗ ἃ τῃδβϑίθυ, Ῥψῖο τοὐοοῖβ αοα᾽ Β βδογθὰ οοπ- 
τδηά. 1 ἴῃ Οἰθοδὴ [Π6 ἰδ οὐ Φοβουδὴ ͵8 α18- 
μοπογρα νυ ᾿πι ρα ΕΥ̓͂, ΠΟῪ ο8ῃ ἰδ Ὀ6 οχρϑοϊθα τΠδὶ 
[ΠΟΥ Μ1] 80» οὐοαΐθηοθ ᾿οναγά τποὶγ Ὀγοίῃγθα 1 
[δγ8 6] ἰ8. ἱπάϊρηδηΐ δὲ ἴῃ6 β'η8 οἵ Βοη͵διη, θυ». 
ἄοοβ ἴὺ τΓΩ ἈΤΕΥ ἤγοτῃ 18 ονῃ 1 Ὑιτγιίθουβ ἱπάϊρ- 
Ὠδιΐοι 5 ποῖ ἀΙ δήσας, θαΐ σατο] 80 χα δ ἢ 
Ϊβ ΤΏΟΤΘ ὨΘΟΘΒΒΑΙΥ. Τῃὸ ΓΟ ΤΩΔΥῪ Ὁπάρσγίδκο ἴο 
ΤΩΙ 181} ΒΌΡΤΟΙΏΔΟΥ, Ὀπὲ ΟὨῪ (ΓᾺἢ σϑῃ βυσοοο ἱπ 
ἀοίηρ 1, ΟἿΝἪ ὙῺΣ ΔΙΪ868 ποΐ ἔγοιῃ ρο] 168], Ὀαὶ 
ἔγουτα Ἰῆοσδὶ ἀδηροῖβ. ΤῈ Ἰονο οὗἉ ρεδοθ ν7}}} Ὀθρίη 
88 ΒΟΟΏ 88 801 Πρ ΠΙΘΟΏΒΠ 685 ο68868. δ'οῦ. Βοιιηϊαάϊ 
ΟὔΌΘΟΓΥΘΒ: “ὙῊΘ δοϑὺ ὙΔΥ οὗὁὨ ΘΟὨΟἰ ΔΕ Πρ Δ ΘΠΟΘΙΩΥ͂ 
8 ἴο ἀο τη γοοά." Βεϊ Κἱπὰ ἀδϑᾶβ τοναγὰβ δῇ 
ΘΠΘΠΙΥ͂ ΒΡΓΪΠς ΟὨΪΥ ἴσοι Ἰονθ, Υ ΒΟ 18 ἃ ἀδιιρ  ΐοΥ 
οὗ τοροῃΐδηοθ. Τὴ βονογοϑὺ ᾿πᾶρο8 οὗ ΤΏΟΤᾺΪΒ5 οὔγθῃ 
Κποῦν ἰϑαβὶ οὗ [}18 Ιουθ. Τωουϑ 18 τηοϑὲ ἡθοὰθα ΒΘ 
ἐς ὈΘΟΟΙΩ6Β ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ ἴ0 Ῥαηϊδῃ. βγϑθ] Ὀοσϑῃ ἴ0 
δτίονο ὈΣΟΥΙΥ το ΒΟη͵ ΔΙ τδ8 δἰτηοϑὶ ἀ6- 
δίγογοα. Μδϑῃ σϑοορτῖζθ ΟὨἹΥ ΘΏ ἴοο ἰδΐθ, τ μδῖ 
1Π6 ΤΟΟΙ γγ88 ἴῃ 186 ἄφεμ σοι ΙΓ ἀπ 688 ΒΙΓΔΉΡ]08 
οομηρδββίοῃ. ΟἌΓΏΔ] 2681 ΘΟΠΒΏΌΙΩΘΒ ΘΟὨΒίἀοΓδῖο- 
Π688β. β ΠῚ Ὠοουβη 688 ἱγτίϊαῖοβ [856 χϊηἀ8 οὗ 
ἸΏ6η., ΟἿΪΥ δἱ [Π6 δἰϊασρ οἵ ἀοά, ᾿Ὡγοῦρὰ [86 Ρίουϑ 
ῬΙοδὺ, 4068 Ῥθᾶοθ οουὴθ ἰηΐο αν. 

ΟΕΈΓΙΑΟΗ : [ἢ 8}} 1818 11 ὈΘΟΟΠλ68 τη ΔῊ δ8᾽ γἢδΐ 
ἴβτϑϑὶ ταῖσῃς ἤᾶνο Ὀδθη δηὰ οοῃίϊητιοά ἴο ὃ6, 1 ἱτ 
πιδὰ οἴυηρ Αἰ ΔῚ]]γ Ὁ (ἢ Τ,ογὰ δηὰ Ὠἷβ Θοιηπχδηά- 
ΙΘηἴ8, πὰ Παά ρῥγαβογυθὰ 18 οουθῃδηῦ 1} 116 
Ιοτὰ, δπὰ ὉΥ͂ τιδὺ ὙΘΓΥ͂ ΤΏΘΔΠ8 1ἴ8 ΠΔΌΟΠΔΙ ΡΌΣΥ, 
ποϊτηραίγοα, --- ΤῊΒ ΒΑΜΕ: ΤΏ Ρθορ]θ, ἀγασίηρ 
ΠΟΑΓ ἴο αοἀ ἰπ [86 ρΡγθϑθῃίβἤοι οὗ ΘΧΡΊ ΔίοΟΥΥ Ὀυγηῖ- 
οὔεγίηρδ, ϑουρῆϊ ἴῃ {Π686 ΟΠ ΓΙ ρ8 0 ΤΟΙΏΊΟΥΘ [ἢ 0 
ὈΓΌΔΟᾺ Ὀούτγοοῃ ἴΠπ6 ΠΟ] Π688 οὗ [86 Τογὰ δῃὰ Ποῦ 
ΟὟ βἰη 11] η688.; 8ηἀ ἰη ἴΠ6 βδογϑα τηθ8158 τἢδὲ [0]- 
Ιοτοά τ[Π6 οδοτγίηρ, ἴο οὈϊδϊ (ἢ ΔΒΒΌΓΣΘΩΟΘ οὗ [ἢ 
δϑϑιβίδηςο οὗ αἰνίῃθ ζγϑοθ 85 {Π6Ὺ σψοηΐ ἔογι ἱπίο 
[86 ΒΟΙΥ νγῶγ. 

Οπ]γ ὙΒ το ἴδ ΒΌΒρεΙ ἰβ βοδγὰ δηὰ [Ὁ]ονοά, 18 
1Β6γῸ ρεᾶοθ. ΕὟὉΓ ἴδδὺ Γθϑβϑοῃ, ἴ86 μοσὰ, οΌΥ ὅδδν- 
ἰοΌΓ, ΒΑΥΒ ἴο 8} 8 ἀἰβοὶ ρ]68 : Ῥϑδοθ ὃ6 τὶ γοῦ!] 
ῬεΔΟοδΌ]ὁ ἴο Ρἷδοο ἐδοῖλ ὈὉπάδν [Ὧ9 ΒΟΥΟΙΔΙ ΡΑΣ οὗ ἐδο 
(οχὲ ἰο ἩΜΙΟὮ (ΠΟῪ τοΐοσ, δοοονάϊηρ ἰο (80 μἷδὴ ρυτθυσὰ [ἢ 
86 οἷος Ρασὼ οἵ ἴἰϊ6 γοϊαπιο (οἴ. ἐμ6 ποίϑ οἱ ῥ. 19). -- ΤῈ.} 
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Ἐυϊογρὰ δοοογάϊηρ ἴο Αςΐ οὗὁἩ Οοηρτεβα, ἰῃ (0 γοδ 1871, ὑγ 
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ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

8. 1, Οὐηίοπί απὰ Αἴπι. 

ΤῊΕΞ [06 Βοοκ οὗ σύ, [16 οχροβίου οὗ πολ ἀ88}}γ [Ὁ]ογ8 ἐμαὶ οὗἩ [μ6 Βοοῖ οὗ 
δυάᾶσοβ, οοηβίβίβ οὗἩ οὔ]γ εἰσμίν-ῦνθ νϑγβθδ; Ὀαῦ {1686 ἰπο]οβθ ἃ ραγάθῃ οἱ σΌβθϑ, ἃ8 ἔγασταπὶ 
δ ἢ1}} οὗἉ ταγϑίϊο οαΙΥ Χ 68, 88 ἴπο8 ψμὶ ἢ [16 τηοάθγη ἔγαυθ ον 50}}} ἢ πη 48 Ὀ]οοπιίησ δηὰ ὑπίη- 
ἰῃησ δθουΐ [116 Βο] ΠἈΓῪ τυϊΐῃ5 οἵ [βγλθὶ δπὰ Μοδθ, [818 β'46 [86 Φογάδῃη δῃηὰ θεγοπα. ΤῈΒβ βἰσ- 
Ὠἰἤσδηοθ δηα Ὀθδυίυ οὗ (86 Ὀγίοῦ παιταίῖνα οδηποῦ Ὀ6 ΕΙσΏΪΥ ὁπουσῃ οβιϊτηδίθα, τ ΘΕΟΣ 
τεσαγα θ6 μά ἴο [86 βουσὶ πὶ ἢ 8118 1, {86 ἰδίους] νδ]}6 τί οἢ τραγῖκ8. τ, ΟΥ [16 ῬὰΓΘ 
8η4 ἙἸδγτλΐπρ' ἔΌγπι ἰῃ ΒΙΟΙ ἰΐ 18 βού ἔογί!. [0 1} 6 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ Υἰσμ }Υ ἴο β6ῖΖα ἰΐ8 πᾶ δ- 
τπηοπί8] ἰάθα, ἱπ Οὐ Γ ἰὼ ἰγεδί ἴο δἀνδηίαρθ {86 οἴμδὺ ἰβύοσίοαὶ ἀιθβίίομβ ψ ΒΙςὮ Ὀγοβαηξ 
{πϑιηβοῖνοϑ ὙΠῸ ἐθίργθπμοθ ἴο [26 {ΐπ|6 οὗ :8 Θοτηροδίιΐοη ἃπα ρα ἰῃ [6 ὀδποι οὗ 186 ΟἹὰ 
Οονοπδηΐ. ἰ 

Αἢ δῃοίϊθηῦ βγϑο 188 ἐδιιγ οὐὗἨ Βοί] θπὶ {611 ἰηΐο πιΐβουγ. ὙῆοΥ Βα Ἰοβ {μοἱγ πδεϊνθ 
ΘΟΙΠΙΓΥ ἴῃ 8 {{π|6 οὗ ἀϊδίγοββ, 'π γον ἴο βαᾶύθ ἔμβοπλβοῖνοβ ἤομπι ραγι οἰ ραίίησ ἴῃ 1, Βαΐ ἴῃ 
1Π6 βίγαισου Β ἰδηὰ, ἰη Μοδῦ, ἃ βγοῦν δῦ 4] 1σῃ8 ἀροὴ ἴθ. οδίμ οδυτίθβ οὔ ἐλ 86 Γ δηᾶ 
ΒΟΏΒ; [86 τοῖο" τϑηιδίη8 ὈΘὐπα, ΟἈ1] 1688 ἀπ σάονθα. ὙΤΥὰθ, 5ὴ6 ᾽δ8 ἀδιρὨίογβεπ-ἰἂτ; 

᾿θαὺ [8686 ἃγὰ σὶϊμουΐ οββργίησ, δῃὰ --- ΜΟῚ [68568, 8] 16 η8, ποῖ πὲ μουΐ ἔδαϊς ομόοβοα ἴο 6 
ὶνο8 οὗ ΠΟΙ Βοῦ8. ΝΟ 8 βιυδίίοη 18 88 ὈδΔα 88 1 σὴ 6. [Ι͂π Μοδὺ β86 οᾶπῃοῖ Γοιδίῃ : 
ΒΟΙΤΟΥΓ ΠΥ 806 γοιΌγηΒ ἴο ΒοίΒ] θη. Ηδὺ μουβο ᾿β ἀθβοϊαίβα ; ἀροὴ Βϑγβοὶῖ, γοϑὶβ ἰῃ6 μαῃάᾶ 
οὔ αοά. Βιυῖ ἴῃ (86 πιάδὶ οὗ ἀδβρϑὶγ, ἃ ΘΟ; ΒΟ Δί! ἈΥ1868 [Ὁ μοῦ. Ἐυΐῃ, μοῦ Μοδθ 8 ἢ 
ἰδυσλιοτν- η-ἰανν, τοδί τ ἢ ἨΘΓ, --- πο αἰββυδβίοι οὗ Π6Υ τρί μοῦ-᾿π-ἰλὺν τοβίσαϊῃβ μοῦ. 586 
σῖνοϑ ὉΡ δνογυιίησ, παν Ἰδπα δηὰ ραύθγηδὶ μοπιθ, γθᾶ, θύθπ 086 Βορθ οἵ Ὀοίίον ἐὈγύμῃ 68, 
οοπίϊπαρβ 1] ὑο ΒΘΡ ἴον ἴον. Νϑδοιηὶ, δῃα ροββ υἱἢ Β6Γ ἴο μοὺ οα δηὰ Ποὺ Ρθορίθ, --- Ὀυΐ 
ἴῃ ἴθᾶγβ, ρονοσίυ, ἃπα Ὀογοδυθιηθηΐ, 

Νδοιηὶ αὐτῖνοβ δὶ Βϑίβ βοι, θαῦ πὸ ομα 6 ]08, Ὡ0 ὁη6 οοτηΐογίβ βοσ. Βυΐἢ δ᾽οημθ ὈΘΟΟμ68 
ΘΙ ΒΌΡΡοτί, --- Βλ6 ἸΔΌΟΓΒ, ΒῃΏ6 Ὀθσβ ἴῸΓ μοῦ. Ηδγ ρῥἱθῖγ, βούσθνοῦ, ἀ068 ποῦ Γοπηϑίη ὈΠΚΠΟΝΏ. 
ΤΩ Κίπαμ 8808 ἀο0η6 ἴο [8086 πομηθη ὈΥ ΒοδΖ, οἡ ὑ8οβα 6] ἀβ θἢ δὰ Ὀθθη ρ᾽θαπίηρ, οὐἦσὶ-᾿ 
ῃδίρα ΒοΪ6 }γ ἰῃ [16 τη Β δαπιϊγαίίοῃ οὗ μβθρίουβ ἰονυβ οὗ Βα (ἢ, δουρὶ ἰΌ 18 ἴσο (μδὺ μΒ6 νγὰβ 
ἃ Κἰμϑηιδη οὐ Ναοπι. Βα ([Π6 ΠΟΡ]6 πιδὴ Ὀ]68568, Ὀθοᾶβα 8ὴ86 ἢ88 ἰδκθῃ σγϑῆισθ ὑπᾶον [86 
νίησβ οὗ ἀοα ἴῃ ἴδγδθ]. ὅ8 γοἰηβίδίαδϑ Βοὺ τη μοτ- η-ἰὰτ ἴῃ (μ6 σοοα-}}} οΟΥὗἨ ΒΟΥ το] αἰΐνθϑβ. 
56 ΟΥ̓ΘΤΟΟΙΩΘΒ [86 ῥΓα)υοο8 οὗἨ ᾿βγῦϑδθὶ δραίηϑὶ [86 βίγϑησοσ. Τὸ στἱσμῖβ οὗἨ δὴ [5γϑϑ 118} 
8 (411 ἴο μοῦ ἰού. Βυΐ ἰῦ 'β ΟὨΪΥ οὐ δοοουπί οὗ λδγ ἴον δπὰ ρυγΥ ἰμᾶῦ 186 Ὁ] ββίησ 
οὔὗἩ Βοδζ {1161}8 [1561 ΕῸΥ ΠΟΙ ποῦ ΠΟ ΓΒ Β8Κ6 886 θηΐθυβ ΟὔδΘ ἵὩΟΓΘ οἡ 8 αγὰ δηὰ ἀϊδίου] 
ΤΌ]. Βαΐ {ΠΟΥΘΌΥ ὑπ6 βούσον οὗὐἨ Νϑοιαὶ 18 δ ἰαϑὺ ἴθ ὰ ἀπᾶγ. Βοᾶζ {114}18 ὁ Βα {Π6 
αν οὗ 5τ86], δῃα τηδυσῖθβ μοῦ, Ετοπὶ {π6 Μοδθὶῦο88 βργΐησβ ἴμ6 βοη, οὗὁἨ προ ανὶα, [δ 6 
Κίῃσ οὗἁ Ιδβγδθὶ, 0 ΤΌ 86 το πὶ διηοησ [86 ἤοοϊβ οἵ Βεί]θμβοὰ ἴὸ Ὀ6 ἃ ΒΕΙῸ δηᾶ ἃ ρῥγορβοῖ, 18 
[π6 φςοἸοταίθα σταπάβοῃ. 
ὙΠ ροοὰ τϑάβοη 186 ὈΟΟΚ 18 ηοῦ 64164 ““ Νοηιὶ,᾽" ΟΥ̓ “ ΒολΖ,᾽ οὐ “τῆς Πεβοθηῦ οὗ θδνια,᾽ 

θυῦ “Βιι." ἘΕογ 886 18 86 σϑηΐγαὶ ροϊηῦ οὗὨἨ [86 ὙΟ]6 παγταῖϊνο. ΠΡ ἴονὸ 18 [86 στουηάᾶ- 
ΜΌΤΚ οὐ {π6 Εἰβύογγ ἴ0 το δίθβιυ “Γμδῦ 88ὴ6 Ὀθοᾶπι {πὸ ΔΠΟΘΒΙΓΘΒ8Β οὗἩ Πανὶ νσὰβ ΟὨΪΥ (16 τουσαγά 
οὗἨ μον νυἱγίαα, ὙΠ6 ἰάθα ἴο Ὀ6 βοὲ ἔτ, δῃὰ ὑϑὶο ἢ σίνοβ βυοἢ στοαὶ εἰσπίβοδποθ ἴο [86 1{{0|6 
Ὀοοκ, ἰ8, [86 μόνον οὗ ἰονθ, 88 οοπηιογίησ 8}} πδίϊομδὶ σοπίγαγιθιΐθβ, μοϑὶ 1168, 8πα Ργο) μα 1668. 

10 18. ποῦ ἃ βίογυ οἵ γσοιηδηῦο ον Ὀοΐνθοη τηϑη 8η4 ποιηδη, Ὀυὺ οὗὨ [Π6 γονογθηίίὶ Ἰονο οὗ ἃ 
ὙΊάον, [ῸΓΣ (6 τηοῦμον οὗὨ ΠῸΓ ἀξορθαβοὰ μυβθδηᾶ. ὉΤῈ ἰονα ρογίσαγϑα ἴῃ [86 σδμαγδοίοσ οὗ Ευι 
8 οΟΥὗἨ [86 Ρυγοδβῖ, πιοϑὺ 86] 8ἢ, τηοϑῦ δα υδογαϊἤδτΥ Κη. Τὺ 18 [ὉΓ 16 βακθ οἵ 1})}]8:.Ἰουθ, ἴο 
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ἱπάϊοαῖθ ἰΐ παίυσο, ἱμαῖ ἰδ δισδησιδ πο ἢ Ἰοαᾶνοβ ΤἈΙΠΟΣ δηὰ τροίμοσ, δὰ δοοορίβ ἰπὸ αοὰ 
οὗ [εβγϑοὶ, 18 ἀο]ποαϊθα. ΕῸΣ Νδοιιὶ οϑῃ Ὁδ ἴπυ5 Ἰονϑὰ οὗ Ἐυϊι ΟἿ]Υ Ὀδοδῦδο (86 ἰδιίον [88 
δοῖὴθ ἰηἰυϊ να ρογεθρίίου οὗ [86 Βίσθοῦ 1116 οὗ (Π6 Οοὐ οὗ Ιδφγϑϑὶ ἴπ μὸσΣ τοί μοσ-ἰπ-ἰδνν. 
ΤῊ δον Ἐἢ πατταῖίνο, [μογοίογο, ἀοθδ μοὶ οὔΪγ, τὶ ἢ ὉΠ 56] ΒΒἢ ὈρτγὶρὨΐποεδ, βοῖ ἕοσῖ (Β6 ονοτ- 

Ῥοπογίης ἄορι οὗ αἰθοιίΐοῃ οὗ ἃ Μίοδ οί θβδ; [Ὁ ὕθβδομῃθβ 8180 (δὶ δυςὶ ἰονα ἰδ υδὰ ὑείοσε (οὰ, 
τ Πουῦ τοβρθοῦ οὗ τδοο, ἰλδὺ {γοιισὶν ᾿ ΒΌΓΒ 'β τογο ἀθ ρΙΥ ἱπιρίδηϊρα ἰηῦο [86 Κίησάοι, οὗ 
[86 συ [βγϑθ] 1π8π δ.Ὸ πδίυΓΑ] ΟΠ] ΓΘ ἢ --- ΘΟΩὨΒΘΑΌΘΠΟΠΥ ἴπ6 ποιμθῇ βδῪ ἴὸ Νβοπι, {μδὶ 
Βυι 18 Ὀοίϊαν ΤῸ ΘΓ ἴδῃ βθυθῇ δΟῺ8 --- δα {πδὲ 186 ὈΪ]εδδίησ οὗ αοὰ ψδ5 ρουγοὰ ουΐϊ ἴῃ 
ΒΌΡΟΓΑθυμάδηϊ τἸηθᾶδυσγα οὐ Βαϊ, δοῦν ἃ ἰοσείσηοσ, Ὀθοδῦβο ἐμ μδὰ οοπίδοδοα [86 ἀοὰ 
οὗ Ιεγδθ] ἴῃ ἴον δῃὰ ἤΠὸῸπι ἴονϑ. 

ὙΠῸ πδιταῦνο ἀἰβρίδυβ ἢ0 Παίγοα ἰοτγαγαὰ Ὀγοΐ στ δ, σῖνοϑ ὯῸ Ῥγοσαΐποποθ ἰὸ {86 Κϑθὴ αΪ5- 
σγὶ πηιπαιίουβ οὗ (86 Μοκαϊς ἰατε ἀαὶϊπδὶ τΒο6, ποι δία πάϊησ ἰδδι [ΠΟΥ ἴοττα (ἢ 6 Ὀδοκστουπά 
οὗἨὨ ἰδ6 δίογῃ ; ἀοθδ ποῦ ὈΪδπιθ [86 ΓΘ} πὸ ]]-αἰβροβοὰ Οτρδϑῖὶ, δἰ μουρσὴ δ.8 ὑὰγπβ Ὀδοῖκ; [88 
ποῖ ἃ πογὰ οὗ τοργθῃρηβίοι [ὉΣ 186 δῃοηυτηοῦδ τοϊδίνο ὙΠῸ ΓΘΙ568 ἴο τηδτῪ Βυιὰ ; Ὀὰϊ ἴῃ 
οοῃίΓαδῦ ἴο {Πμ6δςὲ ἰδοίδ, ἰξ οδῦδοβ ὑπΠ6 Ὀγίσμίποθδθ οὗ {π6 Ὀ]οβδὶπν ὑπαὶ ᾿ἰχῃϊθ οα Βαϊ ἴο Ὀδοοτηθ 
Καοσῃ. ΟΥ̓ΡΆ 158 ἐογψοίίθῃ, (86 πδὴθ οὗ [86 δυρογϑ ἰουβ Εἰπδιθδη ὑπηόπῃ, αὶ Β.(Ὦ --- 
8 [86 »τδπαιμοίδοῦ οὗ θανίά. 
Τὴ Βοοῖκ νᾶβ ποὶ τεϊτἴθη Ὸσ [86 εἱοτ᾽ βοδιίοι οΟΥ̓͂ [π6 Κίηρ; ἴῸγ ον, δοοογάϊησ ἴο υμπηδη 

γἱονβ, σου] 6 6 Πδίογοὰ ΌΥ βυο ἃ ἀθβοθος 1 Βυὶ ἴδ6 ἔδει οὗ αν! 5 ἀθβοθηὶ ἔγοπι Βυῖ, 
ἀφιποπβίγαῖθα δπα ρ᾽ογιῆθβ (μ6 ῥγϑΐβο οὗ βδυοἢ 848 δοὺὶ 88 86 ἀΐϊά. [Ιὺ ἷἰβ. ἃ θοοὶ οὗ ργαΐβα οἵ σις 
Ἰονα δῃὰ νἰγίιια ; ἃ ὈΟΟΚ οἵ γθοοποὶϊδίίοπ ἔοσ ἴμοβα δἰΐθῃ παϊΐοηβ ψμὸ Ὀοΐδκο {ποσηβοῖνοα πηὰοῦ 
186 πίηχβ οὗ [Π6 Ἰνίην αοαὰ. [ἢ Βοᾶς δηὰ Εν, [βγδοὶ πὰ [86 δηῦ]οβ ΓΘ, 85 ἰΐ σσοσο, ρμὲτ- 
δοηΐϊβοα. [Ιπ ογάθῦ ἴο Ἵοῃθ ὑπάορ 86 τῆσδ οὐὗἨ 1βγϑ6], ποι ιίης 18 ποοάθα δυΐ [86 Ἰονα δηὰ 
ἢ οὐ Βυῖ. ἘΕτοιὰ [Π686, ἀπά “ποὺ ἔτομι ἰοραὶ ἀθβοθηΐ δοοογαΐϊησ ἴο ἴπ6 θοβῃ, ἀο (6 ταϊσδὶ 
δηα σίογυ οὗ (π6 Κἰησάοιῃ οὗ αοἀ ρῥγοοθοά. 76 ΒΟΟΚ, 1ὑ 18 οὔβῃ βαϊὰ, 1} 1[8 οοηϊδηΐβ, εἴδη 
δ 10}6 ρμογίδὶ οὗ [16 ἰβίογυ οὗ [ϑανίὰ ; δοοογάϊησ ἴο ἰΐ8 βρὶγὶ!, ἐδ βίβῃ 5, 1κὸ [86 Ῥβ8]π)8, δἱ 
[6 σαίοβ οἵ [Π6 Θοερεὶ. Απὰ {818 ποῖ ΟὨΪΥ οἱ δεοουηὶ οὗὁὨ {ῃ6 ξοπθϑίοσυ οὗ Ομγίδυ ἰπ 16 
Ἰαϊΐοσ, τ ]ο ἢ οαττίοβ 8 Ὁ8ΔῸΚ ἴο Πενία δπὰ Βοᾶϑζ, θαΐ Ὀδσδυβα οὗἨ [6 βρίὶγιῦ τ] ἢ ἰπίοστωβ 186 
ἀοοιγῖπο οὗ οὖν Βοοκ, ἐμαὶ [6 Βτοαύοδί Κίηρ οὗ [6.86] Βργϑην ἴροια ἰδ τϑοοποϊ]ϊδίίοη οὗ 5τϑ6] 
δηὰ (86 (ομη168, οπι ἴδ 6 ταδιτίαρο οὔ Βοᾶζ δηὰ Κυί ἰπ ἴδ οομήδβαίοη οὗ ϑϑβουδ. 

8 2. Τίπιε οὁ7Γ7 (οπιροβίϊοη. 

1 ἰδ Ὀγθοΐβοὶυ [86 ἔζθοο δηὰ Ἰούϊησ δρίγὶϊ ἢ πο Βυζὰ 15 ἀορίοιοά, [6 ΜοδΌϊῦο885 βοὲ 
ἔογἃ 85 [86 δηςθείζοβϑβ οὗ Πανὶ [ῸΓ (86 ἱπβίισυοιίίοη δηα ἴον οὗ ὑμ6 τϑβϑάϑσ, ἰμδὺ ΘΏ80]65 18, οὐ 
ΒΟ δῦ ΟἸοΒοΡ ἱπβροοίίοη, ἴο ἀοὐοτταΐῃθ, πὶῖ σΟὨΒΙΘΟΓΆΌΪΟ αἀσβηϊΐοποββ, [86 6 ἴῃ το 
δΙοῃα [86 ὈΟΟΪΚς οἂῃ μᾶνθ θθθὴ Ὑυϊτθη. 10 18 ἴο Ὀ6 οὐδογσυθὰ ἰμδὺ 186 ΒΟΟΚΒ οὗὁἨὨ ϑϑπηθθὶ βδῪ 
ποιμίησ οὐ (86 ἀφβοθηὶ οὔ θανίὰ οα Βαϊ. ὙΥΠΒουῦ ἐμ 0116 θΟΟΚ ποτν ὑπάογ οομβίἀογα- 
οι, 1818 ἔδοῦ σου] 6 θη γον ἀμ κπονῃ ἴο 08. ΕῸΥ ἴα Βοοκ οὗ ΟὨΒγοηΐο θβ αἷϑο, δ μοῦσα 
ἰῦ παιηθβ ΒΟΔΖ 88 ἴμ6 δησθδίου οὗ αν ἰῇ δυο 8 ἯΔΥ ἰμδὺ 10 τ ΓΘ δ ἴο Ὀο]ΐονα ἴπδὺ 88 
νγὰ8 Ὡη86 οἵ ἴΠ6 ᾿αϑὺ γϑῦβοβ οὗ Βυϊη, ρΆ8868 οὐδὺ (π6 ἡδη6 οὗ Ευἢ ἰῃ υὐῦοσ β]θῆσο. 

Τμδῦ οὖσ Βοοῖὶς ὁδῃηοῦ αν ὕθϑὴ τυ θη δῇοσ βοϊομπιοη, 18 ουϊἀθηῖ ἔγοιῃ 1 χε. χὶ. 1, βοτὰ 
1Ά86 Κίηρν 18 Ὀϊδιηθα ἴοῦ Βανίησ ὑδκθη ἸΏΔΩΥ ἰογοῖζηῃ πῖνοβ οὗ Μοδῦ, Ατωμιοη, Ἐκίοια, Ζίάοι, δὰ 
Ἡρι, “ πδίίοηβ σρποογηΐησ ὙΙΟΒ εμονδὴ βαϊὰ το [86 βοῃ8 οὗ 158γϑοὶ, Ὑ8 888}} ἠοῖ γὸ ἴῃ ἴο 

[Β6ῖὰ, ποῖ ΠΣ 8}}8}} [6 Υ σομα ἴῃ ὑπο γοῦ. [Ιὑ '8 ποὺ ἴον [86 Βομποῦ οὗ Βοβοῦοδα ἴδδὲ (86 
Βιϊβίουίδῃ τοϊδίθβ (μδὺ ὨΪ8 τρί 88 ΝΔΙΩΔΉ, δὴ Ατητηοηϊίοββ (1 Κσβ. χὶν. 21). Νοσ 15 ἴΐ 
σἰιμουΐ ἀοδίσῃ (μα (πὰ (Βθοοπα) Βοοῖς οὗ ΟΒγοηΐοὶθβ, οἷ. χχῖν. 26 (([λ6 ρδββᾶρθ 18 πδῃισ ἴῃ 
Κίησβ) ἱπίογτηβ ὺ8 δῦ [Π6 τοῖο ῦ οὐ οπθ οὗ [86 τηυγάογοσβ οὔ Κίηρ ϑοδϑὴὶ νγὰϑ ἃ Μοβδθίϊαβα, 
οὗ [086 οἴδοῦ δὴ Ατωπιοηϊΐθθβυ ΕΖγα δᾶγ8 (6. χ. 10) : “"Υυυύβ ᾶνβ ὑγβῃβστοββοα, δὰ ἤδτὸ 
[Δ Κοη βίγδησθ ὶνοβ; ᾿" δηά [ῃ6 Ὠδηι68 οὗὨἨ (0886 ὍὙὴῸ Ὅ6Γ͵ΓῈ ἴο ϑαερδαγδαΐθ ἔγοιῃ {πο ὶγ τῖνοδ ΠΟΤΕ 
ποῖϊρά ἀονγῃ. ΝοδΒουίδἢ (ΟΒ. χὶϊ!. 1 81.) τσοηΐ 80 [ΔΓ 88 ἴο Ὄχϑουΐθ βίσὶοογ [86 ἰὰτ δὲ “0 
Απποηΐϊθ οὐ Μοδθϊῦα βμου]ὰ οοῦλο ἱπίο (86 οοηστορσαίίου οὗ Οοὰ ἴογονοσ." ὙὩῆθδο πορδ- 
ἄνα ἀδίδ ἃγὸ δυβιοίοης οἵ ̓ ποιηβοῖνοβ ἴο γοΐαϊο (86 ορὶπίοη (μᾶὲ ἰδ Ὀοοκ τυιτίσῃ ἴῃ ῥγαῖΐβο οὗ ἃ 
Μοδθίιοθββ πθοὸ ἀἰὰ δοῦν ἱπίο [Π6 σοηρτορδίου οὗ (οά, νγδθ βοσβμ!δρβ οοϊηροβοὰ ἴῃ 6 {ὐπι65 
δου δϑοϊοιιου, οσ ἀυγίησ ἴΠ6 Οχὶϊθ, ΟΥ ΒΘ ἴδ6 βριτὶς οὗὁἨ ΕΖγα οὐ Νεβουλϊδὴ τγὰ8 ἰπ [6 
δδοοπάδης. [Ὁ ἴβ θβρϑοΐδ!ν οἰθὰν (δῦ ἰδ σδηποὺ αν Ὀδθη τυίϊίθη ἰῃ {λ6 Εχίϊο, ἔοτ ἴθ ταὶ 
δἰ ὑαδιΐοπ Ιβγϑ 6] τιδἰπιδίπϑα [86 δμαγρθδὺ βοραγδίίοῃ Ὀδύσγθαῃ [86] ἀπά. (6 σδμίῖ168 ' (εξ Ἐδιὶ. 

1 ΤΌο Μίκμηδ ("εδαριοίά, 11. δ) ἀφοδάοαἃ (δδὶ ἃ [ονἱσαῖθ τοδττίδσο σδποὶ Ὀ6 ἀοαιδενσα ὮὉΥ ὁ Ὀτοδιος- ὗν, ἐ πὸ ὃο ἔδο 
δου οὗ ἃ δίδνο τόζωδῃ ΟΣ οὗδ “υγείρπεγ. 



ἹΝΤΕΟΘΟΌΟΤΙΟΝ. ἢ 

.:ϊ. 8). Τα Βοοϊ,, τογϑονογ, Ἔχ! ἱ[8. 8 Βοιμο ΚΟ, ροδοϑῖα! οο]οτίπσ ἱποοπβίϑίθηῦ πὶ ἰδ δὲ 
{ἰπι6 οὗ οχραϊσδίώάοῃ δηὰ ἀἰβίγσεββι [0 οδπηοῖ θυ Ὀ6 δδβίσπιθα ἰο [86 ταῖσῃ οὗἩ ϑοϊοιῃηοῃ ; [ὉΓ 
ἴῃ [δὲ οᾶδ6 1.16 ζϑηθδΙΟΟΥ δὺ {86 ο]οβα που]ὰ μβαγάϊυ μανὸ (δ ]οὰ τὸ δαὰ : “ Απηα θανὶὰ θθσαὶ 
ϑοϊοπιοη.᾽ 

Βυΐ [π6γ6 δῖ ποῖ πδπίΐησ ροβίεἰνο στοῦ 8 Ἡ ΒΟ πιακὸ 10 ΠΙσὮΥ ῬγΟΌ80]6 ὑμαῦ {π6 ΒοΟΚ 
οὐ ϊηδιρα ἴῃ ἴἢ6 πια οὗἩ ᾿ϑανὶ, διὰ σ}}}]}6 6 οοουρίοα τΠ6 ΤΏγΟΏΘ, --- εἰγουτηβίβποοθθ τ Ὡ] ἢ 
8.1. (πο ῖν οσγῃ ἰῃδισυοίίοη ἴο {παῖ οὗ [86 Βοοκ. [Ὁ πιυδὶ ἱπάοοα Ὀ6 «ἀπ οα {μδ΄ ουν ἱπέογπιδ- 
οη οοποογῃίησ (ἢ6 στοδλῦ γονοϊυὔδη Ὀτουσμῦ δρουΐ ἴῃ Ιδγαθὶ ὈΥ [86 Δοῃϊονθπηθηΐβ, βριγὶῦ, δπὰ 
τοῖσι οἵ [λάνὶα, 15 ΨΟΓΥ τηθᾶρτο δη ἐγασιηθηίαγυ. Βυΐ ἰῦ 8 8180 ἔσθ [Πδὺ ἴοο ᾿1016 αἰίθη- 
ἄοῃ 48 θδθϑὴ ραϊὰ ἴο ἴδ6 δος (μαῦ [86 πον οοοσυρδηὶ οὗ [πὸ [τοῦθ δὖὺ “6 γιβδίθιῃ νγ88 ποῖ 
ἸΏΘΓΟΙΥ 8 Ὦθτο, Ὀαΐ ἃ ογθδίϊνα σεπῖμβ, ψΏοπὶ βἰησΌΪαΡ βου ποβ δηα ΟΧρΟΓΘη068 μδὰ {δοτ- 
ΟΌΚὮΪΥ ἰτῖοα, δηὰὶ ἴῃ σοι {86 {]] Ποαγί οὐὗὨἨἁ ]βγδϑὶ θθδὺ ρου} δηὰ στϑηάϊν, ΔΙ Βουσῇ ἢΘ 
ΔΡρϑᾶγβ ποῦ ὶτπουῦ {86 Βυπιδῃ οο]οτίηρ οὗἨ ἷ8β ᾶρθ. ΕὙοῖὰ [86 ΥὙΘΥῪ Τρβθηίΐησ οὗὁἨ δ18. Ρ.]16 
σΑΥΘΟΥ ἴῃ ἴπὸ οοιαθαῦ 1 ΟοἸ] δῖ, δὰ ονοὺ δθοσ, 6 ἀἰβρίαγβ, 88 0 οὔθ δἷβα αἰᾷ, (86 δηίδυ- 
βἰδβίϊο βίγόησιῃ οὗἉ δι} δηα 186 ἱπιηουδΌ]α γο σίου σοηΥ]ο 0.8 οὗὨ ἃ γι [ΒΥΔ6]116; δηὰ γοί 
τ τῶ8 Βα, ἀτῖνϑη ἰηΐο οχῖϊα (ἄγοῦσ]ὶ δαυβ αἰδύγιιβί, Ο τηοσο {Ππ8ῃ ΔΗΥ͂ ΟἸἾΘΙ ἈΘΙῸ ΟΥ ὈΓΐΏΟΘ, 
Ὀοίοτο οὐ δἴϊογ, οδθ ἰῃἴο ρου αν οουϊδοῦ πὶ} 4]]16ὴ πδίϊοηβ. 10 ψ8 ἀου 01658 ἀπ, ἰη ρᾶγί 
ἂὺῦ Ἰοδϑῖ, ἴο [86 γϑοο ]θοιίοι (πδὺ 8 στοδύσσταπατηοῖμο " νγὰ8 ἃ ΜοδὈϊζοββ, ὑπαῦ μΒ6 θηΐ ἴο 186 
Κίησ οὗἨ Μοδὺ δηὰ βαϊά, “ ζεῖ Ὧν ΓἈΓΠΟΥ πὰ ΠΥ τοίου, 1 ΡγδῪ ἴμ66, οοηθ ἴογι ἢ θα Ὁ6 
πιὰ γοῦ, {111 Κπον τ μδῦ αοαὰ ν1}} ἀο ἴο πὶ (1 ὅδια. χχίϊ. 8). Ασοογαϊησὶγ, μ6 ὀδιβ68 ἷ8 
ἔΆΓΠΟΡ δηὰ τοῖο υ ἴο Θμλίσταίο ἴο {16 βᾶπι|δ σου Υ πίθον ΕἸ 6] ΘΟ δηὰ 18 ΦΆΠΣΪΥ μδὰ 
ὅοῃμθ. ἀπά Ἰδοὺ τγοιιδίηθα ἴῃ Μοδὺ ὑπ] Πανὶ νγα8 τρϑβίθν οὗ Ψογυβαίθιῃ. ὅο δ]8βο, δ 8ἃ 
ἰδίου {1π|6, ἢ6 Τϑιμθι θοῦ {μα {πὸ Κίηρ οἵ ΑἸηπιοη δα ἰουτηουἶ βμόνγῃ ἷπι Κἰπάπ688 (2 ὅ8πι. 
χ. 2). ὙΏΠ6 ὸ τδ8 πάρ ἴῃ [πὸ σαν οὔ Αἀυ]]Απὶ, 81} βογίβ οὔ τ11ἃ δὰ σα κο ρΘΟρ]Ὸ 
οοἸ]οοῖρα δδουῦ Βἷπι, οὐὁἠ ὑβοιῃ 86 Ἰουτιηθα ἢΐ8 Ὀαπᾶ οὐὗἩ βθγοθβ δηὰ δἴογναγὰβ ᾿ἷ8 Ὀοάγ-σιδγά. 
ΤΉΘΙΣ πᾶπ)θ8 Κογοί δὶ δηὰ Ῥοϊθιὶ (2 ὅδπι. υἱϊϊ. 18, οἷς.) βιβήοϊθηον ἱπάϊοδιθ ὑμοὶγ ἐογοῖσει 
ογσϊη. Ηδ δθοάθ ἃ ἰοῃσ {ἰπιὸ ἰπ (86 ῬἈΠἸϑίηθ οἰ οὗ Οδὶὰ (1 ὅϑδπι. χχνϊ.); δὰ {86γὰ 
Ὀ8η48 οὗἨἁ Ὀγᾶνθ δ δἰΐδομβοα {μθιηβοῖνοβ 80 δηθγοὶυ το δία, {πὶ {ΠΟΥ σοη παρα ἐλ  μ] ἴο 
Βἷπὶ οὐθῃ ἴῃ ἢἰβ ἰαϑί στοδὺ αἰβίγοβθβθ, Ὀσουρσηῦ ἀροὰ πὶ ὈΥ ΑἸὈβαίοῃῃ (2 ὅδῃι χυ. 18). Βαϊ 
ΘΥ̓ΟΣΎΨΜΏΘΓΘ ἢ6 ὕότγο δὶοἷυ {86 Ὁδημοῦ οὗ μἰὶ8 ἀοα δηὰ ρϑθορῖβ. Ὑοου ον Ὁ] οσθα Ὠΐπι, Θηἰογϑα 
ποῦ ΠΊΘΓΕΙΥ ἰηῖο ἷ8 ρογβοπδὶ ἰηὐδγοβῖβ, Ὀαὺ αἷδο ἱπίο ἴμοβα οἵ ἴβγδοὶ (οἷ 1 ὅδηι. χχυΐ. 10, 6ἴο.). 
ΤἈτουρὮ (86 ΣΊΟΥΥ δὰ Βογοίΐβηι οὐἁὨ ἷβ Εἰβίογῃυ, αἰὰθδᾶ Ὀγ (16 ργεραγαίογυ ἰαῆπσθμοθ οὐὨ δι} 
δοκίονοιηθηῖβ, [86 Βοδίμθη, σβο 11}} Τ[μθ σοπεϊπυρα ο γϑϑάθ ϑιβοῦς ἴβγϑθὶ,  γὸ ὑμαου θα] Υ 
ἴον [86 τπιοβύ ραγῦ διηδὶ σδιηδίθα στ τ Ιβγδοὶ, δοὸ ὑπδὺ [86 ἱπιθ!]θοῦα] ργοροηάθγδῃςθ οὗ [βγϑεὶ, 
τοϊηΐογοθα ὈΥ ΠΣ ΓΑΓΥ ΒΌΡΟΥΪΟΥΥ, βαρργοβθοὰ ᾿αοἸδίσυ δηα οχίθηἀοα [6 δοκπον]θαστηθηῦ οἔἶ 
ϑοβονδᾷ. ᾿ 

γε δῖὸ στοιηϊη θα Βογο θβρϑοΐδ!ν οὗ γί, γ8ὸ [6]1 ἃ νυἱοίϊπι ἴο αν Β τ] τι] Ρ8 ΒΒ: ἢ 8. 
ΤὨΐ8 πδη, ἃ Ποῦο δηὰ ἀἰβυϊησιϊϑηθα ρογβοηασα ἰῃ [βγ86], γα8 ἃ ΗΘ οὐ ἀθβοθπαδηὶ οὗ Ηδίῃ 
(2 ὅδηι. χὶ. 8). Ετοῦι ἷ8 πίον, ὑμαῦ 18, ἔγομῃ δὴ 15γδ0 1 18} τοπιᾶῃ ΟἿσΘ τηλγτϊθαὰ ἴο ἃ 
Ἡϊοΐέα, βργδης Κίμσ ϑοϊοπιοη, 780 848 αν ἀδθβοοπάθὰ ἤοπὶ ἃ Μοδ ἰδ τοπιδῃ, [16 Μ]ΔΟῊ 
οὗἨ δῃ 1βγδθ 6. Νον 18 τίδῃ ᾿ἢ6 ΟἿΪΥ ΤΟγοϊσηοῦ διμοησ Πανἱα Β ἀἰβίλη συ 8.64. ὙΓΑΥΤΊΟΓΒ ; [86 
115δὲ ᾿ποϊυἀθ8 4180 δὴ ΑἸηπιοηϊθ παιηρᾶ Ζοϊοῖ (2 ὅδιῃ. χχὶϊ, 87). 10 18 τϑιμαγκϑ]θ, α͵8ο, [Πδὶ 
Ῥανὶὰ ἀδροκὶια [86 δὐκ οὐ αοἀὰ ἴῃ 86 Βουβα οὗ 4 αἰτῖϊο, ἰμαῦ 8, ἃ δη σγῶο οτἱσϊηαίθα ἴῃ 
αδίδ, ἃ εἰἰγ οὗ 16 Ῥμηἰβάηθβ. Ηβρβ νδϑ ο81}16 Ονεβὰ Ἑάοπι, ὑᾷβ Ὀοαγΐησ {μ6 8δπι6 8116 
τὶ αν 8 στη αι Πον, [86 βοὴ οὗ Βυ8.Σ2 Ηἱΐ βυγηδίηθ Εάοπι 8ἷ8ο Ὀθίγαυβ [18 8], 6 
οτἱσἷΐη. ὍΤηὸ δὐκ οὗ ἀοά νγὰβϑ ὑδγθθ τποηὶὴβ ἴθ ἴ8 ἀπο ]ηρ, δὰ αοα Ὀ]οβθθα ᾿ἰπὶ δηα ιἷ8 
Βουβθ. 

Ὑοἱ τπογὸ ποίθγόυίην 8 ἴΠ6 ἔλοῦ {π8ὺ ἴῃ [16 βαδάοβὲ βουτβ οὗἩ Πανὶ 16, σἤθη 18 ἔδυοσὶϊθ 
βοη, ΑὈὐβδίοπι, δηὰ [μὲ ομίοῦ τθπ οὗ ἴβγδθὶ [8]} ΑΎΤΑΥ ἔγοτῃ [αἱπι, ΟὨΪΥ ΒΟ ἢ. 88 δι] ᾿υγηοὰ ἤτοπὶ 
διμοησ 8[16η πδύϊοηβ [0 15γδὲὶ δπὰ 108 (σοὰ γτουιαϊηθα ἰστὰθ ἴο εἶμι. Ηδθ Ἀϊπιβ6}} δὰ [80 88πι|0 
οχροσγίθηοο τς ΝΟ δὰ αἰ Βυ ; Γ[ΔῸΥ ττμὸ Ἰονθᾶ Βΐπι ἀατοὰ δυσί ίηρ [ὉΓ Ηἷπὶ δὰ 
πὶ εἶπ. Αἡ Απιπιοηΐϊῦθ ΒΌΡΡ 168 ᾿ΐπὰ τὴ! ργονίδίοηβ πὶ ἷ8 Ηϊσῃὺ (2 ὅϑαπι. χυὶϊ. 27). 
ἘΒρθοΐ ΠΥ Ῥγοπιϊηθηῦ 8 Ηυβμαΐ (16 Ατοβίϊθ,2 (μ6 οοτιραπίοη οὗ θανίὰ, τὸ ἴῃ [86 ΒοὺΣ οὗ 
ἀϊδίσθβθ δάμογοβ ἴο ᾿ΐπι, δῃ4 τϑηάθυβ Ηἷπὶ πιοδῦ ἱπιροσίδης βοσυΐοθ δὖ 16 οουτῦ οὔ ᾿Αβδίοι, ἴῃ 

1 Τὰ (δο [φνίσαϊδ τοδετίορο οἵ Ἀυϊὰ (86 δγεηθοϊΐατη ΟΥ̓ ἐΠ6 800 πτδ8 οἵηρίογοά. Οὐοὰ άοπι πτδϑ ἐδ βοὴ οὗ δυο 8 
τολιτίακζο. [ὑ [6 ργφοίμοι νυ πὶτ τγοίσγθηοο ἴο ποτὶ ἴπλὲ ἐπ Βαυτεξίγο οχργϑεδίοη : “1 οδδὲ τὰν ΒΏ06 ὩρΟΏ ἰδ.) ὑνΐοϑ ὀοουτα 
ἰ ἐδ Ῥεδῖπια (ἴχ. δηά ον]}}.).. ΤΏ Βοοῖκ οὗὔὐ Οσῃγοηΐοϊοκ ὅγαὶς σ66}}0 Οὐοὰ ΒἙάοιὰ ἃ ἴϑυθ. γροῦθ, ἤόνόνοῦ, δυσὃ 88 ἰοδο 

ἴπτο πο οχροαίτοεα ἴϑ]} οοποοττίηρ δηδε (εἴ. (τὰ. οἡ Φυᾶμεικ, οἱ. 1. 16), τλῦδὺ Ὠδγο δἷϑο ὕὉθ δυοίἀϑά. 
4 ΟΥ̓́Ατκο, ἰὼ ῬὨαρυϊεία. ΟΥ Μογετε, δι κιξίετ, 11.1.. 116. 



6 ἹΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΊΙΟΝ. 

{νδγίίησ 0Ππ6 ἱπιγίσυοβ οὗἨ (6 δροδίδῦϑο ΑΒ Βορμοὶ (2 ὅδ. χν. 82 8.). ὙΤουοσμίησ ͵ἴ8 [86 
Βα] γ οἵἁὨ 18], ([π6 πιᾶπ οὗὐἨ δι. Τδὸ Κίησ δᾶγα ἴ0ὸ Ηἷπὶ (2 ὅδπι. χυ. 19 8.) : “ὙὙμογοίοσο 
βοσδὶ ἴπου αἷδο Ὑγ11 Ὁ5 ἢ γοίαγη ἴο [ὮγΥ ῥΐδοθ, δῃὰ δθϊάθ νεῖ [Π6 Κίπα, ἴοσ ἴΠοὰ ἀγῦ 8 βίσϑῃσεγ. 
1 τοὺ αγὶ Ὀδηϊβῃθα, σῸ ἴο ἴῃ γ παίϊνα ρἷδοθ.: ὙΒογοδθ ἴμοὰ οἈτιθαὶ Ὀυΐ γαϑίογάδυ, βμου]ά 
1 0͵89 ἀΔΥ ππᾶκθ ἴπ66 σῸ Ρ ἃπὰ ἀονῃ πῖτἢ ὰ8 Ὁ δοοίησ 1 ρὸ ΒΙῸΣ 1 ΤΔῪ ; τοΐυση (Βοῦ, δηὰ 
18 Κ6 Ὀδοῖκ [ὮῪ Ὀγοίγθη : ΠὩΏΘΓΟΥ δηὰ {στ ΡῈ πιὰ (μΒ66 1 ανία, [86 θοοίησ Κίησ, τὸ ἴῃ 
ἢἷ8 οἰά ἀρ πιιβὺ ἰΙθανθ ἢΪ5 οδρίὶϊαὶ, αρϑακβ ἴκὸ Νδοπι. Τὴ δῆβνεσ οὗ [81 Ξονβ {πδὲ Πρ, 
κὸ Βυι, 88 ὑπγηθὶ ἴο ἴμ6 ἀοὰ οὗ Ιβγϑοὶ; “.Α8 Φοβονδὴ ἰἰνεῖι, δηά δ τ Ἰογὰ (86 Κίησ 
ἔνθ, δι γοὶν ἰπ τμδί Ρ]Δ σα τὰν Ἰογὰ ὑπὸ Κίησ 884}} Ὀ6, Ὑπθῖμοσ ἴῃ ἀθδϑί οὐ ᾿Π 8, ονθὴ ἴῃ γα 
ΔἾβο ν1}}} (8 γ βοσυδηῖ Ὀ6." Ναυϑσ δρδίη, ἴὴ ἴδ6 Πἰδίογυ οὗ [86 δηοϊθηϊ 1βγϑοὶ, ἀο δυςοὶ γϑϊδίϊοηβ 
οομη6 ἴο νον. ὕὕπαον {πεῖν ἰπῆπθοποο, δπὰ ἱμπογοίοσο ἀυγίηρ [86 τοΐσῃ οὗἩ Πανὶ, [μ6 δοιροβί του 
ΟΥ̓ ἃ Ὀοοῖκς ψ ῖοῖ σομηπιοιηογδίοα {86 (συ ἢ πὰ ἰονο οἵ 4 (ὐθηι1]6, τγᾶβ Ῥο ΟΕ πδίαταὶ. [ΙΕ ἰκ 
ἃ δἰσηδίαγο οὗἨ [86 βρί γὶἴ, τῆοτθ δοῖνα ἴῃ 1δγδοὶ] ὑπο ἴπδῃ αἴ ΔΩΥ ΟΥΠΟΥ {πη6, πο ἢ τϑοοστιζοῦ 
Δ ἴῃ ἀοά 858 (μὲ Κογποὶ οὗ 86 Κἰησήοπι οἵὗἩ Οοά, δπὰ βαν {μαὺ ποῖ οὐΪγ πδίῃγαὶ, Ὀὰϊ α͵90 
βρί γί τ}8] [βγϑο  1ἴ6 8 οου] Ὀδοοτηθ ἰζ8 οἰ] άγθη. [Ὁ τηυδί ποὺ Ὀ6 ονουοοκοὰ ἐδμδὶ 1ΐ 18. Ἔβρϑοΐδ!]ν 
ἴῃ 186 Ῥβαϊπιβ [μδ΄ (Π6 τοδί ἰοηδ οὐ (86 (δηΈ]68 ἴο 186 Κἰησάοιῃ οὗἩἨ αοἐ ἅτ υηΐοϊάθά. Τακο 
8.8 ΒΡΟΟΙΠΏΘΗΒ Οὗ ἸΏΔΏΥ 51 ΠῚ} ΠᾺΡ ρΑβδασοϑ, [Π686 ἅνο : “ Του ππδκοβὺ τὴὸ ἴΠ6 684 οἵ 6 παίϊοῃβ ; 
ὃ ῬΘΟΡΙΘ [μ80 1 ΚΗΘῊῪ ποῖ, ΒΟΓν6 5 πιὸ " (ἈΡβ. χυἱῇ, 48).2 “« ΑἹ] (πὸ [8π}1]168 οὗὁ [86 πδιίίοῃβ ε}}8]} 
Ὀονγ ἀονῃ Ροίογο ἴμ66; ἴογ (86 Κίπσάοπι [8 Φ που δ, πὰ μ6 σι ]θβ δμοπρ 86 ῃδίϊομβ " (δ. 
Χχὶϊ, 21, 28). 

Τὸ ροϊΐπὶ ουῦ ἀοβηιίοὶν {ΠπῸ γοᾶσβ οὗ αν ἀ᾽ 5 γσοῖσῃ ἀυγίησ το ἴΠ6 ΒΟΟΚ τὰβ πυτιἴθη, ψ1}} 
Βαγάϊν ῬῈ ρμοβϑβϑίθῖθβ. Βυΐῦ ἰῦ 15. ποῦ ἱπηργοῦδὉ]6 (μαὲ ἰδ νγα8 ἀόοπὸ ἤθη 6 βίοοα ὁ {16 βαπηπιῖϊ 
οὗὅἁ μῖ8 βΊΟΥΥ δπά θη)ογϑά ρϑϑσθ ο 8]}} βἰοϑ' Αἱ (μδῦ {ἴπιθ, ἃ οοηςοπιρ[αἰἷνο υἱουν οὗ (πὸ ΚίησΒ 
Ἠϊβίογυ, ἰῇ ὙΠΟ ΒῸ ἸΏΔΠΥ τηθἢ ΟΥ̓͂ Δ]ἴδη ογίσίη πδὰ αϊδιϊησι θα {Βοιβοῖνο8 ὈΥ ποπάογῆι 
Βα ον, ρανο τίβα ἴο οὺῦ ΒοΟΟΚ. [0 τηδὺ Ὀ6 δϑϑυπιοὰ {μαὺ 118 παιταίνο σοηοογίησ ΠΑν  Β 
ΘΧΟΟ] ]ο πὶ δηοθβίγοββ ἱπῆπσπορα [86 Ὀαδγίηρ οὗ [86 Κίησ᾽ ΒΑ 1] σε μ.116 κα] οἴβ, 88 τηδηϊοδίρα 
ἴῃ [86 σα ΑΒίσορμο οὗἩ ΑὈεβδίομῃ. [0 18 ἃ σοηαΐηθδ ἰβιοτίοδὶ ομαγδοίουιβιὶς οὐ [Π6 τοῖσῃ οὗ θαν]ὰ, 
{μ8ὲ 1ἴ, αηὰ ποῖ ἴ6 Ῥβδ [ο πιθγοὶγ, 18 δίοβϑίδηϊς. [0 18 ἰηίοτιηθαὰ Ὀγ 186 ἰάοδ οΥ͂ ἈΠ  νΘΓΕΔΙ ΣΟΥ 
Ὀοιπάρα ΟΪΥ ὈΥ (π6 δοκπον)οαστηοπὶ οὐἔἁὨἩὨ Φεβοναῃ. [10 Ὀγουσμῦ δϑουῦ οἸσβοῦ σΟπμΟΟ ΟΠ 8 
θούνθοη [5γ80] δηά τ (δηϊ]οβ, πβῖο ἢ οοη πυρά το οχὶϑὲ ἴῃ (86 τοῖσῃ οὗ ϑοϊοπιοῦ. ὉὍδὸ 
[Ἀ}} οὐὁἨ 18 Κίπρ, ἰονγαγὰ {116 οἷἴοβα οὐ [18 τεῖστι, σοῃβἰβίβ ἴῃ [86 νυῪ ἔδοὶ (πδὶ ΒῈ ὯῸ ἸοπσΟΥ 
8] οοἰοα {Ποκ6 σοηπροίίοῃβ ἴο ἴδ -«ἀοιπἱηδίζοη οὗἉ ἴῃ6 σοά οὗ [δγδο], δαὶ βυβογοα Βὶ8 οσστὶ 11} 
δα ΤΩΟΓᾺΪ8 0 Ὀρ ΟΥ̓ΘΓΟΟπΊΘ ὈΥ Ποδίμοη ἰπῆσποποθβ ϑοϊομηοη ψγουὰ ποῦ μαῦθ Ὀθθη ἴο ὈΪᾶπιο 
ἴογ ἰᾳκίησ πῖνϑϑ οὐ Μολὺ δηά Απιιοη, ἢ {ποβο, κ Βα, δα οοηΐοββοα Φοβονδὴ ; ἢ 15 18]} 

οοηῃδβίβίοα ἴῃ Ὠἷ8 ἱακίησ μοαῖμοη πῖνοϑ, τ8ὸ τι άτονν ᾿πΐπὶ ΠῸμ [Π6 ΡΌγΓα βογυῖος οὗ αἀο. ΤΟ 
Μοββίδηϊο ἰάθα νβ8 αἰβίογι θὰ, σοῃβοη }Υ ΟὈ ἰοταῖθά δηὰ [ῸΓ 8 Ἰοης (ἰπ|6 Ἰοϑῖ, δῃ ΟΠ]γΥ 
ΤΟΒίογΘα ὈΥ {πὸ νἱβίοῃ οὐ [Π6 ῥγορμοίβ. 

Νοιμίηρ οὗἁ ᾿ἱππροτίδησο οδη θῈ ὑγροά ἀραϊηϑὺ αϑϑιρηΐησ ὑμ6 οτὶσίῃ οὗ ον Βοοζκ ἴο (818 ροτγὶοά, 
δἰτποβὺ [Π6 οὨ]Ὺ {ἰππθ ἴῃ οὮ 1 οδη Βαᾶνα Ὀθοι πυτθη. Τὴ δυρυμθηῖβ ψϊο Βογμοδα, 
δον Ενδ] ἃ δηὰ οἴμοῦ θαυ! οῦ οὐ τἰσβ, ἰοσαπἂβ οὐ ᾿ἰησυΐδίῖς ΡΘΟΌΪ ΑΓ 1165, ἀγα ποῦ δὺ 811 δοποῖυ- 
εἶνθ, Δ} 86 58:ἘΠ ἸΏ πιο Ὁγ ΘΙ] 8 σουηΐοι- Γοιηατκβ (Εἰπίεὶ!. αὶ 1837). ὙΤῊΘ ποτ πἀπαδυδὶ 
ΘΧΡυ ββίοηϑ 8Γ6 ἄπο ἴο [86 ροσυ]αγίοἶθ5 οὗἨ [86 τηδίϊοῦ, δμὰ 8.6 8180 ἴο Ὀ6 τπηοῦ ψ 1} ΘἸβούγοΓο. 
ἼΠ6 πδιτδῖῖνο Ἔχ 118 116 ἴῃ 115 ρορυΐϊαῦ αβϑροοῖ, δηὰ ῥὈγο Δ ΌΪΥ τηδῖκθ8 υ86 οὗὁἨ ῬοΟρυΐδΓ ἔστω οὗ 
ΒΡΘΘΟῚ ΠΟ ἴο 8 βοθὰ ΟΠ) αἰζίησ, ΤῊΪβ ὙθσῪ οἰγουπιδίδποθ δἰΐθβίϑ 1π6 δή οὗ [86 
ΒοΟΚ. Α ἈΟΟΚ οἵ βἰπιῖ]αῦ σπαγαςίου, πεϊζίθη ἴῃ ἴμ6 Εχὶϊθ, σου ]ὰ πΠῸ ἸΟΉΖΘΓ Ῥοββ8688 [6 τηδηΐῖ- 

᾿ 018 ἰἀϊοπιβ ρϑου αν ἴο ογσίϊ μα] ἴὌττηβ δηα νυἱονβ οἵ 18. Οοπβίἀογίησ [Π6 58118}} τα ΟΣ οὗ 
᾿ΘΓΑΓῪ Ῥγοά υοιίοπβ [Πμ80 ἢᾶνο οοῖηθ ἀοῦγῃ [0 8 ἔγουη {Π:8 ΒΕΥ ΘΓ] ΘΑ ΓΟ οοηίυγ68 οὗ ΗφθῦγοΝ 
ΒΙΒΙΟΥΥ, δηα ΟΡ ἱσπόγϑποθ οὗἁ [Π6 ρ͵δοθβ οὐ {λοῖγ οοιηροβίου δά 16 ἀϊα!οοῖ οὗ {οἷν τί τεγα, 
ὧδ 18 τηδηϊζοβὶ [πδὺ ΔῺΥ δἰϊοπιρὶδ ἴο Ηχ (Π6 [ἰτπη6 ἰῃ τ ἘΪΟΝ ΔΩ ΜΟΥ γὰϑ ττιτθη ΟΥ̓ ἵπθϑ 5 οἵ ἃ 
ἔδνν στδιηπηδίϊοδὶ ρθου  υ 68. ΔΊ πο, τωυδῦ αἰστσαγβ Ὀ6 ὀχοθοάϊησίγ ῥγοθ]οπιδίῖςαὶ. [π 86 
Ῥτγοβοηῦ 6886, μούνου, [86 οσοηίοηΐθ οὗ [86 Βοοῖκ [8617 οσοπιγδάϊοῦ [6 Ἑσοποϊμείοη ἴο Βο ΞΌ ΟΝ 
ἃ Ἰηθ[Ποα οὗὨ ἀγσυπηθηίδίίοη 88 θὰ, ἘΕῸΓ {Π686 βροδκ ἀθοϊ θα ἷγ ασαϊπϑί δὴ δχο, δηα ἴῃ ἴΆΤΟΓ 
οὗ ἃ Ῥαϊοβεϊηΐδη ογὶ σίη, ἴῃ ἃ ροδοθῆι, δαπὰ ἱπάθϑα 4 ἀοβηίζοὶν ᾿1πηϊ το ρογοὰ, Οττϊοβ ἤδνθ 
Ῥαϊὰ ομἷυ ὕοο [1{{186 οοπίϊπυοιβ διϊθηιίοι ὕο 1686 οοπίθηίβ, θὰ ἤθῆσθ 6 6 ἰθὰ ἴο ονθγοβιϊπιδίθ 
ΒΌΠΑαΓΥ ΟΧΙΘΓΠ 8] 1168 οὗἩ [Π6 Βοοκ. 

1 ΓΗ [6 Ὦτ. Ομϑϑο}᾽ 8 οἾΏ τοηδοτίηρ οἵ ἐμο ἀἰδῆουϊε ποτὰ ΡΣ 2 ΣΝ ἈΥΣΑσῪ -- Τὰ} 

4 ΤΉΙ6 Ῥρα]τω, οἱ ἰοαδὲ, 5 δα πν!ἰϑὰ ὉΥ Οἰδμϑυδϑῃ δἰϑὸ ἴὸ ὃθ Ῥανίάϊο. Ῥπαίντιδη, Ρ. 98. 
8 ΤΏο Ηἰδίοτγ οἴ τιῖβ Ῥ5δ)πὶ τηῖ χη ϊ ΑΙ πΘ ἰαδιν ἴο αὶ εἰχῦορ δου  ἰμδη πιοάογῃ οὐ οἴκει ἘἩ|]}} διοτν ἰε. ΣΝ σθο 

8ιγ8 (ὲς Ριεαίπιεπ, Ὁ. 194): “1ἰ 6 ὁ θαγίϊο Ρβαίπι, οἵ το ετοσ ἀυτίης πιο [16 δυΐπος τδϑ ροσβοου δὰ ὉΥ 85868)]."" 



ἹΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ. Ἷ 

ὃ 8. δοϑίϊίοη ἴπ ἰλε (αποη. 

ΤΟ μοί ἤοη τ Β] ἢ Φονδα ἰγδαϊθϊοη δβεϊσηθα ἴο σὰ ΒοῸκΚ ἰπ 186 ὕδποῦ, τρδῪ ΠΣ Κα υτβ6 
Ὀ6 ἄυο ἴο (Π6 βρίτὶϊ οὗἨ 18 οοηϊθηίβι ΤῈ ϑαρίυδοϊηῦ, 10 18 το, αὐἰἰδομοὰ ἰδ οἰοϑ ον ἴο 186 
Βοοκ οὔ Ψυάσεβ, 88 ἱῦ 10 σοῦ θὰϊ δὴ δρροπάϊχ οὗ ὑμαὺ νοσκ,;} δῃὰ νγ88 {Ὁ] ον ἐμογοὶπ ὈΥ 
Φοβαρῃιβ δπὰ [10 Ομ γβυύδη ΕδίμΘΥΒ 80 πογο ἰῸΓ [86 πιοϑὲ ρᾶγὺ ἀδρθηάθης οὐ ἰδμδὺ νϑυβίοη. 
Ῥοββίοϊυ, [16 ἀθβίγα ἴο πδκθ (86 πυπιθοῦ οὗὁἨ ὈοΟΚΒ θαυ] (ο [86 πυμαθοσ οὗ ἸοιίρχΒ ἰὼ [86 δἱρδῃᾶ- 
Ὀδὺ τδῪ Βᾶγθ οοπισ υϊθα ἴο {1.18 τοβυ]ῦ; ΤῸΓ θυθῃ ἴῃ Ἰαύθσ {1π|08 [86 δυρροβοά οοἰποίάθῃοθ γᾶ8᾽ 
ἰηνοβίβα υγῖ ἢ βυτα 1108] δἰσηϊἤοδηοθ. Εὐοοϊοβἰαβίθβ, Ῥγονθῦθβ, δὰ Οδηιοΐθβ οουὰ ποῦ Ὀ6 80 
ἀἰγθοῦν διίβομοα ἴο δῃοίμρῦ Ὀοοῖϊκ, [ΒΓ Ὀθίποσ ΠΟηΘ βρϑοΐδ!ν ἀθνοῦθα ἴο [86 Ὠἰδύοτγ οὗἨ ϑοίο- 
τλοῃ, ὙΠ116 Βα πὰ Τδιηθηιδοηβ οου]ὰ γοϑα ἶν Ὀ6 Ἰοἰποα ἴο οἶμον συϊάμσβ. Βαῦ 10 οδηποῖ 
αν Ὀθθὴ ἴον ᾿ἰταγσῖοαὶ ΡΌΓΡΟΒΟΒ τλογοΐγ, (πα΄ [86 Οδηου οὗ (86 Ῥδ᾽θβι πἰδη {906 γ8, 88 ΔρρθδγΒ 
ἤτουι ἴμ6 Ταϊταυσα, οοἸτοδογαίθα ΕΥ̓ Β)ΔΗΌΒΟΥΙρΡίΒ δη ἰΥδαϊ!]ο8, σοηβίἀοσβ Βαϊ 88 16}} 88 
Τιλτηθπ δ Οἢ8 88 8 βορᾶγαῖθ ψοσκ, δὰ ΠΟΥΟΡ υπϊΐοβ ἰ πὴ} δυάσοθ. 15 ()χὲ 11{{|6 σου Ὀ6 
γἱονσθα ΒΙΏΡΙΥ 848 8 ρϑῃθδίοσίοαὶ παιτϑῦνο ἱπισοαυοίοσυ ἴο [86 Ὠἰδίογγ οὗ Πανὶ, ἴμοη, ἱπα δορά, 
108 ῬΓΟΡΘΓ Ρίδ806 1 18 Ὀούνθοῃ πα σοβ᾽ δηὰ ἴῃ Βοοκ8 οὗἩ ϑδιλοὶ. Βυὺ βίποθ [Ὠϊ8 18 ποῦ 1[8 ἴστὰθ 
ομαγδοῖθυ, βίης ἰδ βοῖϑ ἕοσί 8 Βίσμοῦ ἰά68, οὗἨ πἢϊοὰ τλ6 Ὀἰγὴ οὗ Πανία ἰ8 θαῦ [06 οὕόσῃ δηὰ 
σοηβτταδίζοη, δὴ ἱπάοροπάθης ροβίϊίοη νγὰ8 ΥἱσἈ.Ὺ δϑδίσποα ἴὸ 10. ἜΠῸ Μοββίδηϊο ἀοούσίηο 
οοηἰβὶηοδά ἴῃ ἰΐ ἱηνοβϑίθα 1ὺ τι ἢ στοαῦου ᾿προγίδησο. Νον, ἔγτοῃ [86 δοὺ [μδὺ [)6 “6178 σου- 
παρα {μ6 Βοοῖς ἰπ 18 βοραγαῖθ δῃὰ ἱπάθροπάθηϊ ροβίτου, δἰ Βουσ ἢ ΒΟΥ βανν (μαΐ (86 {0Π1ον- 
618 οὗἩ Ομ γβί υἱθυσθα αἷπὶ 88 [6 ἀοβοθπάδηϊ οὔ Βαϊ, 6 τὺ Ὀ6 ἰπίογτϑα μδίς 'π [86 Ῥαϊοβίη- 
ἴδῃ οδποη Βυιῃ μο]4, Ἔνθ Ὀοίογο ὕμὸ Ὀἰγί οὗἨ οὖν 1ογὰ, [λ6 βᾶϊηθ ροβίτἰοη ἃ8 δ ργθβθηῖ. 10 
ΜτιηοἑΖθ8 γγ6}} πλτἢ (818, ἐαὲ ἤοπὶ ρτυίπαϊεῖνθ ἐἶπλθϑ ἴμ6 ΒΟΟΚ τὰβ τθδὰ ἀυγίπσ [86 Εδδβὶ οὗ 
ΘΟ Κ8. ΕῸΥ [18 σδπποῖ μάνα Ὀθθῃ ἀοη6 Β᾽ΠῈΡῚῪ Ὀθοδι86 ἃ μδγνοϑῦ Β6ΘΠ6 ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ 1(.2 ΤῈΘ 
Ῥγδοίίοθ πιαϑῦ σϑίμοῦ Ὀ6 οοπποοίοα πὶ ἃ Β6]οΓ (μαὲ Βα ργοᾶρσυγθβ [86 δηΐτδποο οὗ [86 
μοδίδθη ἱπίο [86 Κίησάομῃ οὗἩ ἀοά, δηὰ πὶ [86 ἰάοα τ[μδὺ [0 Εφδαβί οὗ β κβ νῶ8 ἃ οοἰθγα- 
τίοη οὗ [86 οἰνὶπο οὗἨ [Π6 ΔῊ οἡ ϑἰηδὶ, ψἈ]οἢ ἰᾶνν, 88 [6 ΜΙαΓΑΒῊ Ἔχ δὶπβ, ττα8 σίνθῃ ἴὸ αἱ 
παίΐοπβ, ΟἿΪΥ 1 τγϑ ποῦ δοοορίθα Ὀγ ἴθ. ὉΤμὸ Εδδϑβίὶ οὗ Ὑβεκβ, γὸ Κπον, οοσγεϑροπαθα ἴὸ 
[6 Ο γι βϑείδη Ῥοηϊθοοβῖ, τ θη ἴη6 Ηο]ν αμοβὺ νγὰβ ρουγχοά ουαΐ, Δοοογ ]ησ ἴο [86 ψογαβ οὗἉ 906], 
οἡ 8] ἤσβῃ, δπὰ {16 (ἀοβ8ρ6] νγᾶϑ ργθδοβιϑθά ἴο 411} (86 που]ὰ. 

Τὐμάουδιθά]γ, μογονθσ, (μ6 Βοοκ οὗἩ Βαϊ οβθυβ δὴ ἰηὐογοϑίίησ ρᾶγα]]6] ἴο [μδ΄ οὗ Φυάᾶσθβ. 
ΜΈ] τ. Ἰαυίον χα 108 [86 ΤΠ ΑΓῪ ἰϑύουυ οὗ 15τδοὶ, [86 ἴοστηον ἰμύσοάυοοϑ ὰ8 [0 [6 Ρ6866- 
ἴα] ργίναίο 18 οὐ [6 ρθορίθ. γα δῶν πὸ {τυπροῦ-Ὀ]αϑῖβ ΟΥὁ ρθδῃβ οὗ ἰσϊυτρ ἢ, ΟὨΪΥ [86 τιιϑ- 
{π᾿ οὗ [π| 5:6 Κ]68 διμοηνρ [86 σταίη βί8 8 β8] υῦ88 Οὐν 68γ8. 6 δηᾶ ΟὐγΒΟΙν 8 ἰγϑηϑρογίθα 
ἰηῦο [86 τυγαὶ ἤν 118 οὗ 1586]. Νοῦ [86 νγαυτῖου οὐ Κίησ, Ὀὰὺ [Π6 ἔἌγιμο᾽ δηα Ποῦ ΒΘ ΠΟ] 
βηὰ {δεῖν ῥτγοϊοϊυρβϑβ βογο ὃ ὙΤΏῸ 1116 θΟΟΚ σοὶ αῦθϑ ἃ πασταῖνο οὗ βοοῖδὶ ν]]Πασὲ 118, αηὰ πὶ ΐη 
[5 Ὀγίοε οοῖαρᾶ88 ΘΧ 1118 {π6 ρῥτοίουπαοϑι βογγουν, (86 πον] οδὺ ἴονθ, δηα 411 116 διὐγδοινοηθ88 
οὗἨ δῃ [βγδο 18}. 116 οὗ ἔδλι}. Νδοπι δπὰ Βοδζ ἃγα ποΐ ραϊηϊθα ἰπ [16 βᾶπι|6 οο]οῦβ 88 1)6Ὁ- 
ΟΥΔΒ δηὰ αἰάθοη. Βαΐ 16 Ἰονο οὗ Βυ δπὰ ΟΥ̓ΡΔὮ σδῃ ΟὨΪΥ αν στόνῃ ἀρ ἱπ [86 Βουβθῃο1α 
οὗ Ναδοπιῖὶ. [53:86}᾽8 ἔδίῃογβ δῃἀ Βυβθδη 8 πιαϑῦ ἤδλΥθ 80 ᾿ἰνθὰ 48 (0 διομαὶπ θύθη δῖδὺ {πὶ γ 
ἀσαῖλ [86 μραγῖβ οὗ ἔογοῖσῃ δηὰ οἢ}114]6585 σἱάονθ. ὙΠ πμδὶ ὩΟΌΠΠΕΥ 8Πα ἸηΟΓὙ8] ὈΘΔΌΥ [86 
(Αἰ 1] ἰπ ΙΒγαθὶ σογα δάογηθά, 18 βθθὴ ἴῃ ΒοδΖ. ὙΤΏ6 ψ8οἷ6 ρἰοίυγα 18 βαγηουηΐθα ὈΥ͂ 8 68]π|, 
Οἷοαν 8Εγ. Τὴ τϑϑάθῦ ἢἤπαάβ ἰπιβοὶῦβ ποὺ ἰῃ [86 ὀρθὰ δ6]4, ποὺ οὐ [86 τοδὰ, δπὰ δποῃ 
Διηοησ ἴΠ6 8ΒΒΘΠΊΌΪΥ οΟἱἁἨ οἰἰΖθηϑ δ [86 σαίβι ὙὯῸ πηδάογηθὰ παγγϑίϊνθ ΒΒΟΥΒ ΒΌΘΙὮ ἀγὺ ἴῃ 
στοιρίησ, ΡΥ ΒΟΥ 68 βπ6}λ τηοἀδγδίίου, οϑι1868 [6 βποϑύ ᾿ἰθββοῃ8 0 Βῃῖη6 {πγουσ ἢ 80 σϑηῦγ, δια 
ψ 8.4] ἬΡΙΑγΕ ΒΟ ἢ, στοδὺ νυἱνδοὶϊγ, (δδὺ ὑμὸ τϑιμοιῖοϑ οὐἤἁἩ [86 11{{||86 σους δίομθ γίοϊα δῃ 
᾿τηρογίδηὺ ὑθβϊ  ΟΩΥ (ο 1[8 οτἱργίη. [ζ{ σδῃ δΥΘ δυΐβθῃ ΟἾΪΥ πο. διιστουσηαΐησθ Βα ἢ 88 ἰΠ 086 
ἰς ἀοβοσῖθθβ. [Ὁ Ὀγθδίμθβ δὴ δἱγ οὐὗὁἩ ἔγοϑάοιη δῃὰ ρϑδοθ ὙΠΟΙῪ ἱποοπβίϑύθης τ] [86 πηγϑδῦ 

1. [δΒυν)]οϊαοὰ ὲ π!ίδουῦς ἃ δορασαίδ {|ὁ. ΤΏθ ΖΦ ον ἢ ὁδηου ὑἶδοϑα ἴὲ ἴῃ το (Πἰνὰ οἾ866 οὗ Ο. 1. Ὀοοῖκδ, πο Κοιπαθίπι 
οἵ Ηδκίορτδρῃδ. [18 ρίδοο ἴῃ ἐπ|18 01268 18. Ὑδ δ Ὁ]Φ ; ὑ89 Τα] δηὰ δοῦῖο Μ53. ρκῖνο ἰξ ἐι0 ἄγεῖ, Ὀπὲ τοδὶ ΜΗ5, ἐμο ὅδ 
Ρίδοο. Οἵ. νυείκηι, Βοοῖ 97 Ἀμιλ, Ἰαἰτοά. ᾧ χί. 4. - ΤΕ.] 

2 Το τοδϑοὴδ (0Ὁ ΓΠῚ8 ὈβΒδρῸ αἸΥΘΏ ὉΥ ΒΔΒοἢ δηὰ οἰθ τα, ΔΓ, ἰπ ἐμοὶ ὅπ] οοῃδοαᾳυθῶςοδ, ποδοτι δα ἐδηίδιαοαπέ ἰὸ 
ἰδο Ῥγοοϊδιοδεου οὗ ἴθ Κίηκάοπι οὗ θοὰ διβοῦς ἑμο πδιίουβ. Οὐ. Ηοϊἀοημοίπι, αελδον δολεόποιλ, 1811, ν. 106, ποίδ. 

8 {ἸΟΒΚΟΞΝΟΝΤΗ (σου ταδίρ ἐῃ9 Βοοῖ οὗ ἢ τί τἢ ἰῃδὺ οὗὕἨ συ άκο56) : Τὴο Βοοῖ οὗ ας [5 ||Κ0 δοῦλο Ὀοδας! Ἰδοὰ- 
Βοδρο οἵ Οἰδυάο, τὶ 8 δοῦν ΣΟΙ ΟὟ 68 οὗἨ αυἱοὲ ογθηθάα, δὰ [86 Ῥοδοϑία] ὀχραηδ οὐ 18 οδ)πὶ ακο, Ρὶδοθὰ αἰἂὰθ ὈΥ 
εἰὰθ τε βοζὴθ δίθσιῃι μἰοΐατο οὗ δα] γδῖον Βοδδ, ὀχ εἰ Ὀἰεἰπρ' (9 δῃοοῖς οὗ δσπιῖοα δηὰ ἐδ δίοσγπι οὔ γδῦ ; δηᾶ σϑοϑι Υἱ Πρ ΤΩΟΤῸ 
ῬοΘΌΓ ἤγοιι {πο εὐ᾿αγοτοδομγο οὗ ἴἰμ6 σοηΐχαδέ. Οὗ, ἰζ νὸ ΔῪ δβάορὲ δῃοῖμον οοτηραγίβου, ἀοτῖ νοὶ ἴτοπι οἸδδαὶσδὶ Πογβίυτο, 
[6 Βοοῖς οὗ αΐ, ὀουκ ποχὲ δἷδοσ ἔμο Βοοκ οὔ υάκοα [πίοι Π6 τοζαγὰβ δ ἐΐδ ρτοροῦ Ρ|806)]. [6 |Κθ ἃ ἐγδαπϑὶ θη ἴγτοπι 
Ὧϊο ἀλγῖκ, ὑοστὶδο ΒοΘΏ68 οὗ Δ ἱγαχοαᾶν οὗ ΒΟ. γ᾽ 5, ἴο [6 ἵγοδ δηὰ Ὀθϑι ει} Ἰδάϑδοα ροα οὐ δοιισ' ραδιοσγαὶ ἰὰγὶ οὗ Τϑ06- 
ΥἱΏΣ, ὑἐταπδρογίηκ, Ὁ5 (0 ἴπ0 τῦγαὶ ΤὨδΙ γεία, οὐ Ὠασνοδίς ποθ, υηάον ἐλ δλδιὰθ οὗ οἰ π18 δηὰ ρορίδυα, οὐ ἐΐθ ὈΔΏΚα οὗ [6 
Η.Δ}16 (ἀνέ νἱῖ. 1, 8), οΥΣ ἴο ἰὴ Βοποευ πιοοάοτε δηὰ δμοορ ΑΙ Κα οὐ ἰδοδο οὗ ἔἰ9 Ατος 58 οΥὁ ΑὭδρυδ (ἰὐν}. 68, 117: 
γί! 161). -- ΤῈ.] 



8 ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Δηα ρεγυϊυο οὗὁ (6 Εχ!]θ. Ἱπάρθά, οὔθ ἰβ ἰθιιρίοά ἴο Ἀεϊίενα (μδαὺ (86 δυΐδοῦ τοῦδ μδυβ 
νοὰ ἴῃ Βοιδιθθθιι ἰἴδο Ηθ ἰονθβ ἴο ἱπαϊοδίθ, πίτδ ππιυϊοτοά αγὶ, [86 Ῥϑουξαγι 68 οἔὗ 
δΡΘΘΟΒ ἩΒ] ἢ ΟὈΐαίῃ δου ἷἰ8 ἀγαπιαίΐ ρέγδϑοπα. ἨΗθ τηδῖζθβ ἷβ γυδβίίοβ ἰδ}}ς ἴῃ τυδιΐς 
[Αδίοα, ̓  τ 1]6 γεῖ, πβθη ΒΌΑΣ δρϑδιβ οὐ οἰουδῦθα βυ)θοῖβ, ἴμθ ἰδησυαρθ σίβοθ ὑ0 ἴδ ἰανεὶ οἵ 
180 1Πθπι6. 

ἢ 4. Τίπιε 7 (δὲ Ἡξϊείονν. 

ΤῸ πιο ἴῃ πβῖο [6 ΤσσΌγτοη 68. {πθιηβοῖνοθ ἴοοῖὶς ὉΪδοθ, οδῃ Βαγὰϊγ Ὀ6 πιοσγα οἴοθοὶγ 
ἀοιογιαϊποα. ΒοΔΣ νὰβ {86 στοδί- τδπα δ μοῦ οὗ 1 αν ἃ. ἘΕῸΓΣ ἰδ ἰβ ποῖ ἴο Ὀ6 δυρροβοὰ ἐμαὶ 
Ὀούνοθη ΒοΔΣ δὰ Οδοά, οὐ Οὐοὰ δηὰ “6586, οἵδοσ πϑῆιθβ δνο 18]]6ὴ ουὖὐ Α πίάαοσ γοῆουθ 
οὗ Βυιὰ οι αν ὰ οοηἰγδαϊοιῖβ [μα τμουσλὶ δηὰ ἀοοίτίπο οἵ ἴμ6 Βοοκ. Τῆο νἱἷον ἰμδὶ ΒοδΖ 
ΙΏΔΥ Πᾶνθ Ὀθθη ἃ ΠΟΠΙΘΙΙΡΟΓΆΓΣΥ οὗ ΟἸἰάθοη 5 18 πίϊουϊ δογίμίησ ἴο βυρροτί 1. ΤΒ6 Βοοῖκ 
δασσοθίβ ηοῦ ἃ Ὠϊηῦ ΟΥ̓ ἩΆΓ; δηὰ Αἰ πουσὰ ἰῦ Βροαῖα οὗ ἔδηϊηο ἴῃ ἴδ6 ᾿δηά, {πογθ 15 ποῖ 86 
Ἰοραβὺ ἱπαϊοαίίοη ἰπδὺ ἰῦ νγγ88 ἃ γεβυῦ οὗὨ Βοβίλ]ο ἀδνυδδίδιίίοπθ Μυςὰ σαῖδοσ ἀοθβ οἢ, ἱ. 6 (εἶ ἴδ6 
Οοταπηθηΐ.) βυσσοβὺ δ]οιηθηΐδὶ οϑυβθ8. ὙῈ6 δηοϊθηῦ ορἰπίου, ἑουπὰ ἴῃ Φοβορδυβ, ἩΒῖοἢ ὈΙδοο8 
16 ΟσΟΌΣΓΘΩςΘ8 οὗ ΟὟ ΒοΟΟΚ ἴῃ ἴπ6 (ἰπ|6 οὗἩἨ ΕἸΣ, 88 σου δ ΠΥ πιο στοδίον Ῥγο ΔΌΣ ΣΎ ἴῃ 118 
ἔλνου, βίῃηοθ 86 ἰδύον γθᾶγβ οὗ ΒοδΖ δῃὰ (δ 118 οὗ Οὐθὰ τῦδὺ Ὀ6 οοποοῖϊνθα 88 συπηΐηςσ ΡΔΓΆ]]6] 
Ὑ10} (06 ᾿ξ οὔ ΕἸ;, δπὰ ἰδδιὶ οὗἨ ϑδιηιθὶ τῖτἢ 6886θ. [6 8 δ᾽5οὸ γοιῃαγκοὰ Ὀδῖονν ἰμδὶῖ δὴ διιὶ- 
ἴυαο οὗὨ τηυΐυ8] ΒοΒ. ΠΥ Ὀδύτνθοη Ιετϑθὶ ἀπὰ ἴμ6 ῬΕΣ πο ϑ, ΠΠΔῪ Οχρὶδὶπ ΜὨΥ ΕἸ πη 6] 6 ἢ Θμ- 
ειδϊθα ἴο Μοδϑ. 

ϑόοιιθ ὀχροβίϊοτβ (Επτα]ὰ, Βουίμθδὰ) μβαν ἰουπᾶ {πὶ ἴ86 δαΐπον οὗ ουν ΒΟΟΚ πιδίπίδιπβ ἃ 
Βρθοῖδ!]ν “ Ἰδαγῆθα θρασίησ," Ὀθοδαβο ἐπ οἷ᾽. ἷν. Β6 ψίνθβ ἱπίοσιπδίοι οοηοογαίησ οογίδίη οἱὰ 
ουδβίοτηβ, Δηα αν ᾿πίοστοα δῸπι ἰὉ [μὲ ΠΘ τηυδῦ πάνθ ττιῦθῃ δὖ ἃ ἰδ ροτοα. Βυΐ δ Μ88 
ΟὨΪΥ ἀοῃθ, ἰῃ {86 δ᾽ ρ 6 8ὺ ΠΒΠΠΘΡ, τ μδῦ ἰῦ ἰ8 (16 ἀυιν οὗὁὨ ΘΥ̓́ΟΥΥ ΠΑΥΤΘΙίΟΥ ἴο 40, πΑΠΊΟΪγ, Ἔχρ δίῃ 
δ γσὶνο ἱπίογιηδίίοη οἡ μοϊηΐδ ἰηῃ Ὡροὰ οὗ ἰ. Ηθ ρἶνϑβ ἃ ρῥἱοΐυσα οὗἠἨ ρορυϊλν [τἴδ; ἴῃ τ ΠΟ Ὰ 
Ἦἢ6 ὯΟ ΠΟΥ ΘΧΟΌΒ68 ἈΪΠ)861Γ ἔτοτῃ ἀγασίησ [16 Ραυγβυλ οὗὨ [16 ΒασὉ]6 ρίθδπον ὑμ|8π [86 ἰγαηβδο- 
ομβ δὖ 186 σαίε οὗἁἨ (Π6 οἶϊγ. ῬΘΥΠΔΡρΒ ποιλιίηρ ὑθβι 168 Τοοσα ΟἸΘΑΥΪΥ ἕο ἴδ6 δηιαυϊυ οὗ [86 
Βοοκ ἴδδη οἷ. ἰν. ὙΏ6 Μοβδὶς αν βρϑᾶϊβ οἵ [πὸ ρυ]ηρ οὔ οὗ [886 88ο6 ΟὨΪΥ ἴῃ 186 ραγισυ- 
ἰᾺΥ 886 ἴῃ ἩΒΟἢ ἃ σϊάον, Ὀοΐης τοὔιβοα τηδυτίασθ ὈΥ̓͂ ΠῈΣ ἀφοθαδοὰ Ἀυθῦδπα᾿ 5 ὈγΟΙΠΟΙ, 15 
δυιπογζρα ἰο βυρ)θοὶ (6 οἴεπαον ἴο [818 δοίίοῃ 88 ἃ εἶστι οὗ ἀἴβρταοθ. Βυῖΐ {1818 85 ΟἿΪΚ ἃ 
δροοΐαὶ δρρ᾽!οδίίοη οὐὗὁἨ ἃ τοῦθ σϑηθσγαὶ ϑυτΩ 1.4] ἰάθα οοηηοοίθα τὴ [6 Βῃοθ, δῃὰ Ὄχρ]δηδ.» 
ΓΟΓΡΥ͂ ΟΥ̓ ἰΐ8 ΘΑΓ] ΘΓ 80 ἴῃ ὑγδηβδοίοη8 οὗὁἨ ἁ ὀχοβδηρο δηὰ τϑἀδπηρίίοῃ βθηθγ γ᾽ Νον, ἰδ νῶδ 
.βὲ Ὀοοδιιδα (ὴ6 Μοβδὶς δ᾽ ργεβοῦὶ θὰ [86 86 οὗἨ [16 8806 ΟὨΪΥ ἴῃ ἴΠ6 σ886 7υ8ὺ τηθπεοποά, 
{μα ἰζ εραϑθά ἴο θ6 υϑοὰ οῃ οἴδοὺ οσοαβίοηβ. ΟὈΠΒΘΑΠΘΏΓΥ, ᾿ῦ τγ88 Ῥγθοΐβοὶ Υ ἀυτγίησ ἴπΠ6 ὈδΓΌΟΣ 
ΟὈβούνδποθ οὗ [Π6 ἰδ ὑπ ον ϑδιαυθὶ, ὅδ}, απὰ Πανὶ, (μδὺ 18 υ)86 88 [86 βΈΒΕΓΑΙ βυπιροὶ οὗ 
ΤΥΔΏΒΙΟΥ οὗ τἰσῃ δ ΟΥἹ ῬΓΟΡΟΥ Δα Ὀδοοῖλα οὈεοίεῖθ. ὙΠδὺ πο ἰδ ῖκαβ ρίδοθ δὺ [86 σϑίδ οὗὅἁ 
ΒΟΙΒΙΘΒοτη 18 πο βύο ἢ ἰγϑηβδοίΐοι 88 18 ἀθβουροὰ ἱπ Πδυῖ. χχνυ. 7 δ ὙΠ ὑρκποόνῃ Κἰηδτηδη 
ἄοαβ ποῦ τεσαγὶ 1ΐ ἃ8 δ !. [10 ἢ458 ΓΟδγθησθ βο] ον ἰἴὸ ἴ86 τοἀοιιρύοη οὗἉ [86 Ἰαπά θα ρῥγοροσίγ. 
Νοῦν ἰ8β ΒΓ ρῥγθβοηῖ. Ηδὰ {πὸ Βοοῖὶς Ὀθθη ψυϊτύθη ἰπ (η6 ΕχΙΪ6, θὰ (86 ἰούϊεσ οἵ (86 Ἰδνε 
δα Ὀδοοιθ ἱπρτθββοὰ προὼ {86 ρΡΘΟρΪΘ, δἃῃ ὀχρίδηδίζη οὐ [8 δβεποθ ποῦ]Ἱὰ ποῖ βανὸ Ὀδθὴ 
ἩΔηησ, ᾿υδὺ 88 Φοβθρῇῃι8 σΟμΟΟΙν 5 ἰζ ὨΘΟΘΒΒΑΓΎῪ ἴο δ, χυϊΐα ἰῃ ορροκϊοι ἰο [86 παττδίίνο, 
τὺ ΒυΓ} μανίησ Ὀθθὴ βοπὶ ἴῸΓ Ὀν ΒοδΖ, {86 ψἢΟ]6 Ἰουϊγαῦθ ῬγΌοοϑβ 88 ρογίοστηθα δοοογαϊησ 
ἴο ἸεσἉ] ρῥγϑβοσριίοη. [1ἃἢ οὐὐ δυΐμοτ᾿β {π)|ὸ [Π6 τροο]]οοιίοη οὗ ἴπ6 ἀβᾶρθβδ ἢθ ἀθββοῦῖθοβ, νᾶδ 

1Α ἴδλοϊ πρϊςῃ οἰολΥΪ παδηΐϊβοδί [261] {16 ἔμ ο 8δο- σὰ ΟΠπα] ἀδίθτοθ. Οὐμρασθ, ἔοσ ἰπαύδοοοθ, ἔλθ οομγεσοδοι οἵ Νδοιιὶ 
ἩΠἠ δον ἀδυρσῇςδτβ, οἷν. ἱ.., δὲ οὔ Βοας πιὰ Βυΐϊῃ, οἷι. ||... οἴο. Οὗ, Καὶ, Εἰπίείες, ἃ 187, ποῖο 3. 

ἃ [Απιοῦβ ἰδίου νυ εσθ ὙΠ0 ἥινος ἰδ 8 ορίηἰου, ΗδηβΒυδ ΘΓ ΠΙΔῪ Ὀ6 πιϑὴ οηθά, Ὑδο ὈΣγχοα ἴηδὲ 1 ἴδο διπιΐο μδὰ 
Σαδυϊ δὰ ἴγοιῃ Ὀεμὶ ατνοδίθ, ἰἴἰ πιυδῦ 6160 Ὦδνο οχίδη θὰ (ο ἔδθ ποἰσἢ Ὀογΐης ἰδὰ οὗ Μοδὺ, διά ρμοΐπ οοὐ Ὦον πῦῖϊ ἰδ)6 ὕδῶ 
γοδτδ᾽ καίουσι ἰὼ Μομὺῦ πζτοοδ πὶῖῃ ἴΠ6 δοθῇ γοαιδ᾽ Ορργοδαίοῃῃ ὉΥ ἐμ Μ|αϊδηΐῖοα, τος "ἴ δοῦ29 γοϑδσ πυδὲ Προ σα Υ ἵν δ το 
οἰδραοὰ [}}} {πὸ Ἰδηὰ Ἵοου]ὰ τοοογονῦ ἔγοωι 5 εἴθε, δηὰ δραΐῃ ργοδεὴξ ὑἰμδιὶ δουτγίδῃϊης δυλὺο οὗ οὐεταείου ἰὰ πῆς Νδοιὶ 
ουυὰ τ οὔ δδΓ γεΐυγῃ " (δ ίϑϑεγί. ὁπ Ῥεπὶ., 1. 92, ποία, ΕΣ Ἰκθά᾽Α ἐγκιηεϊδιίο). Βοσίποδα (ον. ρ. 284) τερὶ θα ἰμδί τὸ 
εἶπιο οὐ Οἰάθοι ͵5 ἰπεοπείείδηϊ τιϊι [Π6 φΘΏΘΘΊΟΔΥ οὗ οἢ. ἱν. 21, 22. πεῖς κοντὰ ἴ[Π6 ΟἿΪΥ οοτγί δία ἀδὸλ Το; ἀείοττηϊοίης 
ἴμο ᾳυοδοη. δ ῥίδοϑα ἐμ Ὠἰδβίοσυ ἰὼ δ Ἰδἰΐος ρασί οἵ ἐπὸ εἶπ οὗ ἴδο ὁ υὐμβοθ, ΟΥὙ δΟΣΩΘΎΟΙΘ ἴῃ ἐδ δασ]οσ ματί οἵ ἴ0 
ῬηΠ δηο ἀοπιϊδίίου οτος ᾿δγϑοὶ. οὶ! ἴῃ πὶ Εὐηείίμηκ, ξ 1817, Ὀοῖο 1 (2ὰ εἀϊὶ., 1869) κᾷτοϑα πίε Βοργίθοδαι, δὰ ὅχεα 
οὐ ἴδιο ἐπι δῃοσῖν Ὀοΐοτο ΕἸ]: Ὀμὲ ἴῃ ;ἈΪ8 δΟΙΙΠΙΘΌ(ΑΣΥ (ΡΟ]. 1863) δὐορὶδ ("6 νον οἵ Ηοηρείδηθοτα, δηὰ δου ᾿ι 
ταΐηκα ἰδ ἢοΐ ἐπι ροκδί Ὁ]6 ἴδδὲ ἢπὸ ΦΘΏΘΘΙΟΔΥ ἰδ ἱποοζαρ εἴθ. δοὸ {ἰπ)ῖ ΟὐΘὰ τδὺ αν Ὀδο ἰδ ρτδηξείποσ οὗ 2 6686, τοῖ 
οινοδυοσ ἴο δ οΥ ἐπ ὁσθῦ οὐ ἴπ6 δΒιιρροαίϊ(ἰου ὑπαὶ [ὃ ἰκν σοπιριοῦο, Οὐδα ΤΑῪ δγθ Ὀδο ὕὈόσα ἴῃ ἔπο ἰδὲ γα οὗ Θεοῦ. 
Βυὶ Ὠδ6 Δρϑαΐβο ἴογχζεῖ ἰπδὶ ἐδ6 σου] αιίοη οὗὁ [86 ϑδιπιΐηο πὶ ἴπ6 Μ|αϊδηο ἀονδειδουο τεαυΐτεα Ονεὰ ἴο Ὀ6 Ὀοτῶ, 

Ὡοῖ ἔῃ 6 ἰδδῖ, Ὀὰς ἰὼ ἔπ οαγὶίον γοασα οἵ Θἰάδοη ; ἴ0τ ἴπϑ ἰτηρτοασίοπ Ἰεῖν ὈῪ [6 πασεδνο ἰ6 ἐἰδδί ἴπὸ ποίου οὗ πὶ 
«ὶτῃ ΒοαΣ ἰοοῖς ρίδοο ποῦ ὙϑῪ ἰοπκς δίϊον ἔπ στοϊασῃ ἴγου; Μοδὺ (εἶ. οἢ. ἰ. 22 Ὁ). Νον, κυρροαίηῃρᾷ ἔμδὲ (6 φεαϊστοιοο 
οεουττεάα ἰπ ἔδο δι γοῶσ οὔ ἔῃ Μίάἀϊαἶτα ορρτγοδαίοῃ, ἔμπα τοίαση, ἴθ γοδῖα αδογπδγάα, που 811} ἰὼ ἰδ6 8.) γοδσ οὗ 
Θάοουῃ. Βαϊ ἤἄοιῃ μδγ (6 ἸΟτἢ τρῶν οἵ Οἰάδθου ἴο ἐδο Ὀἰτγὶ οἵ Ῥανίὰ 15 δοεοραϊος ἴὸ αἱ" οἴσει γϑοκο;ϊηρ., ἃ μοσίοα οὗ 
121] γοδσο, βοιποτσῆδί ἴοο ἰοηβ (0 δθ δρδῃῃϑιὶ ὉΥ ΤΩ6808 οὗ οὔθ ἰοίολτνοηίης Ὀΐγίη. Αοεοσάϊως ἴο Ὁ τ. ὕλαν ὉΒΕΟΏΟΙΟΑΥ 
(οἴ. Ἰηἰτοά. ο Φυάκοα, ᾧ 4) ἔα [ἢ τναὶ ψουἹὰ Ὀ6 εἰν γοασα Ἰοῆφος. --- Τ8.} 

8 Οὐ. 6 Οοιπιπεοιιθεῦγ οὐ οἶα. ἐ|}. πανὶ ἔν. 
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ἤροϑθοῦ ἢ [86 πδᾶσοα ὑἐμοιηδοῖνοδ μαυϊην αἰβαρρθαγθα Ὀαϊ 8 ἴδ ροπογδίίϊοηβ Ὀοίοσθ. ΝΥ 18 {}|18 
ποῦσα οὗἁἨ οὐϑοϊϑῦθ ουβύοπιβ ρου αν ἴο ἴ.6 Βοοῖς οὗ Βυϊ. ΟΥΒοΡ Ο. Τ΄ ὈοΟΪκ8. πιο βίῃ] 
ἐχρίδπδίίοηβ. Ὑμακ, {86 δυΐμποῦ οὗ μ6 Βοοῖκβ οὐὁἨἩ ϑ'διαιιθὶ οὔβογνοβδ ἰῃδὺ “ ΤΟΓΙΏΘΓΙΥ ᾿" ΡτοΡμοίθ 
ΘΟ 6816 “ Β6ΕΙΒ᾿᾽" (1 ὅδ. ἰχ. 9); δηὰ (86 διιῖμοῦ οὗἩ [86 Βοοῖς οὗ ΨΦυᾶάχεοβ ἔγθαῦθθον ρνοϑ 
186 ΘΑΓ]ΟΥ ΠΔΠπι68 Οὗ οἰ68 ΟΥ ν Βϊσἢ ἢΘ 88 οσοαβίοῃ ἴο βρθᾶδκ. 

ὃ ὅδ. Ττγαπδίαίίοηβ ἀπά Ο(ΟὉπιπιεπίατί68. 

ΤῊΣ ἰτδηβίδου οὗ οὖὐ Βοοὶς 'ἰπὰ [86 δορίυδσίηῦ ὈΘΆΓΒ 4 νογῦδὶ Ἵμαγδοίοσυ. 78 χοϊδίοῃ 
οὗ Φωϑδρδυβ ((4π|. ν. 9) ϑυϊῃοθβϑ ἷβ οβοτίβ ἴο Ὀγίησ (86 δἰδίθπιθηϊβ οὐὗἨ [μὲ ΒΙὈ]1ς4] δοοουπίδ 
ἰηΐο Βαυτοοην τ 0116 ργθϑοσίρίϊοη οὐ 86 Ἰαὺν 88 οῦβογνθαὰ ἴῃ [18 {ἴπι6, δῃὰ ποὺ (0 δον {16 
υἱἰσίυθς οὗὨἨ [βγϑϑὶ ἰο Ὀ6 ἴοο προ οοἰρβοα ὈΥ 1886 οὗ ἰογοίσμοσβ. ΤῈ ΟΒαϊάθο ἰγϑδῃβίδιίοη, 
[86 Ταγρυμι, θοΐπς ἰπίδηαοά ἴῸν (86 ρυ]1ς ἱπβίσυιοίζοη οὗἨ [16 ῥθορῖθ, ἔὉ]]ονν 8 [86 βᾷπιθ σοῦγεΘ 
γοῦ τοῖο ἀθοϊάθαϊγ. [10 σαγτίοβ ὉδοκΚ ἱπίο 86 δῃοίθηϊς {ἰπλθ8 οὗ Βαϊ ἃ σοοῦ ἀθ8] οἵ Ἰ᾿δίθν 
ΔΡΡγοβομβίου δπὰ οχροβίοη. [08 ἱπίθγρο δίϊοῃ 8 τη  Ὀ6 ἰὈυπηα οΟἸ]θοίοα, [ῸΣ [1:6 τιοϑὲ ρᾶσί, ἴῃ 
(6 Μιάγαβῃ πω αῦδα,} νι ἢ, οὐ 1ϊ8 ραγί, μὰ8 ομ ΘΗΥ ἀγάνση ἤομὰ [μ6 ἀφδγα οἵ Φογυβα- 
Ἰοὶ δηὰ οἷάον Μιάἀγαβδῃίη. ΤῈ Βαῦνγ]οηΐδη Τα] σὶνοβ ὀχροβιοῃβ οὐ ἀθίδομθιὶ ραβεασὲβ 
οὗ Βυῖ: δΔογαοσλοίιῆ, 1; ϑαῦδδαί, 118; υεδαπιοίδ, 41: Ναὶ, 28; Βαδαζαπια, 80: ΒΜΒαδα- 
δαίλτα, 91: δαπλοάτίη, 19. ΤΟΙ 18 Δποίμο οοἰθοιΐοη οὗ Ἐδθθϊηίοαὶ ἰλιεγργειδίουβ ἴῃ 
«Ψαίκιι δἰπιδοηῖ, ἴοι. 11. θα. ϑη6Ζ. ἡ. 596 Η 

Τηιογοείϊησ ρῥὨ]]οΪοσίοα] οχρδηδίΐομβ οὐ {π6 ΟἸδίἀθθ νϑγβίου οὗ [8 Τγρυπι ἀγὸ ρίνθη ἴῃ 
186 γτᾶγὸ Ὀοὸκ : Ῥεγιδὴ δαπιοιλ, Κτακϑι, 1540-44. ΤῸ τηοϑὺ ᾿ηιροτίδηϊ σοταημθηΐδγῖο8 οὗ 
τηραΐςονδ) 96 18}. ΒΟΒΟΪ ΑΓΒ, Δ Γ6 ἴΠο86 οὗἩἨ ΒΑβομὶ δηὰ θη Εϑσα. Ὁῆθδ ΘΟΙΩΠΙΘΗΓΔΥΎ Οὗ ϑο]οτοἢ 
Ὀθη Μοίθο 88 ρυδ βιὰ ὈγΥ Φοἢ. Βθη. Οδσρζον, ἰπ {πὸ Οὐἰοσίωπι Παδῥὶπῖοο Βιδίϊσιιπι ἐπ 
ἐϊδγωπι Ειμλ, 1λρ8. 1708, δπὰ τορι] 8ῃοα Ὀγ ΒοΙδηα. 
ΤΟ οδγ]ον ΟἸγβυδη ὑμθοϊοσγ δοοογ θα ̓ 1{0|16 βροςΐαὶ ἐγοαϊμπηθηΐ ἴο (86 Βοοῖκ οὗ υϊῃ. Οδ9- 

βἰοάογιβ (6 Πὶυϊπὶ8 7, εοἰϊοπῖδιι8, ο8Ρ. 1) Β8γ5: “Αῃοίδθηῦ ΘΧΡΟΒΙΠΪΟΩΒ 1 μάν ΠΟΒΘΓΘ ὈΘΟΏ 
δὉ]6 ἰο ἤπαὰ. 1 βᾶνὸ Ββονευοῦ ρογβυδαθα [Π6- ρίουβ ργοβΌγίον Βο αἴον ἴο στὶῦθ Ὄχρ᾽ δηδίοηβ, 
δὰ 6 [88 βαϊαὰ τυοἢ ἴῃ ῥγαΐῖβο οἵ {818 σοχδῃ δηὰ οὔμοσβ ἴῃ ὕπνο Ὀοοκβ. Βαὶΐ οὗ [}6 
ποτὶς οὗ {18 Β6]]δίον ποιμίησ 18 Κπονῃ, οἷ, ϑογαγίιβ, ρ. 680, οἰ. 8. [πῃ ᾿δῦδ 8σ68, [86 δχροβ- 
ἰΐογβ, οἰάδγ δῃὰ πιοῦὸ γϑοθηΐ, οὗ [μ6 Βοοκ οὗ δΦιυάνοβ, δγὸ α8ὸ ἴο Ὀ6 οοηϑυϊ δα οὐ συ. Μοβὶ 
Ργοτηϊποηῦ διμοηρ ἰμ686 ἅτ ἴΠ6 σομηταθηίασί 8 οἵ ΒΌΡΕΕΥ ν. ΘΕΟΤΖ, ΘΑΧΟΤΙσΒ, ϑογαγίαβ, 
τοι, ΟἸογίουβ, Βοβθημ ον, δυγον, Βογίμοδυ, δηὰ ΚΕ ος1].2 

Εον βρϑοΐδὶ ἰσϑδϊμηθηὶ οὐ τς Βοοκ οὔ Βυῦι, [86 [Ὁ]]ονησ 8γῸ ἴο Ὀ6 παπιθὰ : ΟἸγιβϑί. Αὑσ, 
Ηουμίδηη, οθοΐϊο, ἴοτὰ. 1. 180, δηὰ 11. 888 ; Φ. ΥὙΥ. Ὑ)οϊηγιοι, Π 08, πα ἰλοοὶ. Βειγαοσλίωησοη, 
φείελτίετ Ῥίπσε, Ῥ. 287, οἴο.; Φοἢ. 44ς. Βαιιθδον, Νοία ἰἰδογίοτεβ ἐπ Πἰδείϊωπι πιμδα 6:. τές. 
ν΄. Η. Με|ιωρλαειϊὶβ ἐπ ἰἰδογίον. ἀΐμοι. ἐπ Ἠασϊοσγαρῆος, ὕοτα. ᾿ἰ. Ηλίο, 1720.0ὡ. Το Οοἰϊεσίωπι οἵἁ 
ΟἝΥΡΒΟΥ [88 δγοδυ Ὀθθὴ τηθηοηθά. 

ΤΗΟ Βοοῖκ νγὰϑ ἰγδηβίαιθὰ [᾿ἰηΐο (ἀθυτηδῃ] δηα οὀχρίδϊποα ὈΥ Πούεβογ, Βταηκῶπι, 1806, δηὰ 
ΌΥ νοῦ Βίθαϊον, Υυγζθυγς, 1812. Οομαραγο πιῦτγοῖν ου 86 8ρὶγὶῦ δῃὰ ἀδβίσῃ οἵ {π Βοοῖ, ἴῃ 
186 ϑιωάῖοη ὑπαὶ Και ίζοη, 1884, 1. Ιῃ 1856 ἀρρθοᾶγϑρὰ: Μοίζσογ, ζίδεν Ειμὰ εα λεῦν. ἐπ ἰαί. 
υεγδι5 ρεγροίιαγιο ἱπίογρτοί. ων. ΤΌ. 4. 
ὕει! ϑβρϑοΐδ! !υ (Ὁ ἰθδοῆογβ οὗ ΗἩθΌγον ἰδ: Τὰς Βοοῖ; Υὶ Καϊὰ ἐπ Ηεὔτευν, υυἱὰ α ον σαὶ 

γευϊεά Τοῖῖ, σαγίοιια οαάίηρε, ἱποίυἀΐησ ἃ πεὶῦ οοἰϊαίΐοη Γ᾽ ἰιοοηϊψ-εῖσλὶ Ἡδοῦτειο ΔΙ͂5.5., ἀπά 
α φγαπιριαίίσαὶ απὰ ογμίσαὶϊ Οὐπμπόγμαγῳ ; ἰο ιολί οὐ ἐδ ἀρρεπαάοῶ ἰλε Ολαίάοε Ταγσωπι, οἰο., ὈΥ 
Ομιαυΐθβ Η. Η. Ὑγχίσμῃι, Μ. Α., Βυεϊβῃ Ομαρί δίῃ δὺ γοβάθῃη. [1,μεἰρζίσ, 1864. 

[ὙὙογάβυσογι 8 Οὐὐπαιαθαι δεν τηθηἰοποὰ ἴῃ ἴμ6 Ιηἰτοἀποιίοη ἴο Φυάρσαβ οοῃίαίηθ ποίθβ οὰ 
Ἀυ1} αἷδο. ἊΑ ΟὉπιπιεηὶ οα Κιμὴ, ὈῪ Ὑοτη88 ΕἼ]]εσ, ἢ. Ὦ., ᾿οπάοῃ, “1868 (οτῖσίηα!Υ Ρυδ- 
᾿ἰβῃοὰ ἴῃ 1654), 18 ἃ Βοιι]οιῖο4] ργοάυςοῃ, δροιπάϊηρ ἴῃ ΜΕΤΗ͂Ν ὑδουσπ δ αὐ ι ΠΥ ΟΧργοβδϑα. 
10 οοἷγ οχύθηβ, βοσουοσ, ἴο 16 δὰ οὗ οἷ". 1. Τ7Τλε Κἰολ Κἰπεπιαη, οὐ Ηϊ ἰϑίοτῳ 9.7, Ἐωιῆ, ὌΥ 
5. Η. Ὑγηρ, Ὁ. Ὁ., Ν. Υ.--- ΤΕ. ᾿ 

6. Μοπιοιϊσαὶ Πητοαἀμοίϊοη. δ 

Τη6 Βοοκ οἵ Βυϊμ ἰ5 οὔθ οὗ ἰδ0 βιμδ  ]οδὶ ἴῃ τὸ Ο. Τ., θυ δρουμᾶὰβ ἴῃ πιδίουϊδὶ [ὉΡ 
Βοπι}] οὔ 4] ἱπδίσαοϊΐοη. 10 ψγἂβ δάαι ρα ἰπίο {6 οδποη οὗ Ηοὶγ ϑοχίρίυτοβ ποὺ τΏΘΓΟΪΥ οα 

1 ΟΥ Ζαῃς, Θοιέοωϊίρη οἰεδε Ῥονίγαζο, ἡ. 288. 
4 Οἱ. δἰϑο ἡ δ᾽, Βιῤἑοίλεεα Ἡεόναα, ἰ!. 18: κν.. 18. ᾿ 
8 [Ητο, 86 ἰη ᾿υΐκον. [Π0 δυῖίον δρρομάοι ἰδ " Ηουοῖδοαὶ Ηϊηΐα " ἰῃὰ ἃ Ὀοὰγ δὲ ἐπ οἷοδϑθ οὔ [6 Οοεπιβοηΐδσυ. ΞΕδν 

)ο ϑεῖκο οἵ οουγοοίθηοο κ6 ἨΔΙ1 86 Οὐ οστολῖγ, ΠΟΥ ΠΑΥ͂Ο ΠΟΤ δ᾽8ϑὸ Ὀοθῃ αἰκιγ Ὀυϊοὰ δοὰ ρῥἰδοοά ἐπ ἱπιτμιο δῦ ΘΟ ϑο οα 

Ῥ 
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δοοουηὶ οἵ [8 υἱεἰπηδλῖο δἷπὶ δηὰ ἴδδῃθ, θαϊ 8180 ἴῸγ ἴδ ἱπϑισυοί τοηθδδ οὗ [06 παστδίυθ ἷἱπ 
186} ὙΡῸ Ο. Τ. ρμοϊπίδ ὀνουγυθοσο ΓὨγουρ ἀέδίογψ ἴο σομαροἰίοα, ὄνομ δ Οσίδὶ δηι- 
461 βᾶνβ: 1 δὼ (86 αν δηὰ [80 Ττυῖα, ([δ6 ΑἸρμδ δπὰ Οπιοσᾷ. 
ΤΙ Βοοῖς οἵ Κυϊὰ ἀο68 ποι ῬΓΘΔΟΙ ΟΥ̓ Π168Π8 οὗ τηϊσμίν ἀ66 68 οὗὨ τ ἱπβρίγοα Ὀγ ἔδιιὮ, ᾿ἰΚκὸ 

1μοβὸ οἵ ΟἸάθου πὰ ϑδιηβοῃ, Ὀυῦ ὈΥ δοῖϑ οὗ ἰονθ, προ ἀθιπδηὰ πὸ 1688 βίσθησίδ οὗ δου]. 
Οἀοα οδῃ ὕδ ῥγαϊβοὰ ποῖ ΟἹ]ἹῪ τἰῖ Οπιογοὶθ δηα ἰσυπιροῖθ, Ὀὰϊ 4180 ἴῃ αυϊοίποβθ δηᾶ δ]θῃο 6. 
ὙΠΟΓΘ 18 ἃ Βογοίβῃι οὗ ἔδ ἢ ἴῃ (86 ΤΆΛΑΣ, δ ἴμ6 581. Κ- θὰ, δὰ π᾿ στίοῦ ἴον {μόδα τα ἴουβ, 
ὙΓΉΙΟᾺ 18 ποῦ ἰηΐδυῖον ἴο ἰμδὶ οὔὗἨ Βαγακ, Φαρδύθδηῃ Τουπὰ ἴδ οαβίοῦ ἴο υὔϊαπρῃ ονοσ Αμηπιοη 
τῃλη ἴἰο ϑυ θα ΗΪ8 ΒΟΥΤΟΥ ΟἹ δεοοουηΐ οὗ Βὶ8 ἀδυσμίογ. [{ 8 οἴθῃ ϑδβίοσ (ο ἀἷθ ἕοσ (16 ἔδΊ, 
ἴλη ἴῃ [86 τιϊάβὶ οὗ τηϑθὴ ἴο ᾿ἴνο ἴῸγ ἰἴ. 
ΤΙ Βοοῖ, 16}}8 οὔ πὸ ῥγορμοιὶς ποιδὰ |1κὸ Ποῦογαμβ, Βυΐ ἰδ (6115 οὗἨ πουϑὴ ὙΟδΟ 

ποαγί8 ΟΓΘ σαρϑ Ὁ ]6 οὗὁἨ ρυτγὸ Ἰονθ, δῃὰ βυοὰ ἰουὸ 15 αἰ σϑῦβ ργορμοῖῖς. Τὸ ἤγοβϑ ΒΟ ἢ τουδ8 
ἃ Ὡδίϊοη ἴἰο δηἰμυβίαϑαι ρονοα ἴῃ ΠΟ ὈΟΓΑὰ ; Ὀυΐϊ ἴῃ [π6 πομλθῃ οὗἩ οὔγ Ὀοοὶς Ὀυγηρα (Π6 σοπι]ὸ 
ἤδπιοβ οὗ {Π6 Βουξομοὶὰ Ὠοατῖμ, ψΐῖο ἢ ἀϊδίγοδα δπὰ ἀθβογίίου οαπηοῖ ἀθθςῃΒ. Τα Βοοκ 
οὔ ΦΔυάσοβ [0118 οὗὁἨ ἃ ργορβοῦθββ γγῆο ν88 βίτοησ 88 ἃ τιδῃ ; ἰῃ0 Βοοῖς οὗ Βυϊὰ οὗ 8 πιδὴ γῖθο 
ΔΒ ὑδπίον 88 8 ΟΠΊΔΏ. 

Νο ρῥβδ]τμβ ἢ ἂρ ἰμοὶν ἸΟΗ͂Ὺ δίγαϊπ ἴῃ ἴΠ6 Βοοκ οὗ Βυθ, ὙῈΘ βοθηθ οἵ ἴα Ὠἰβίογυ ἰ5 ποῖ 
ἰδία ἴῃ (86 ὑθπιρίθ θογο [μ6 ΒΑὺΡ οὗ ἀοάἄ γοβουῃαβ, ---- [8 σοηίγαὶ ἄσυγα 8 ΠΟΙΊΠΟΓ Κίηρ᾽ ΠΟΓ 
Ροοῖ. Βυῖ [μὲ σοῖο Ῥβδὶῦύον τᾶ Ὀόγῃ οὗ βυβογίησ δηὰ ἴονθ ἴῃ ἀοὰ, [ἴκ6 48 θαδυϊά, {86 
ῬΒΔ]πλϊϑί, ἀθεοθπ θὰ οπ ἢ. Α ῥϑορὶθ τηυϑῦ ἔγϑιὶ πᾶν ἐπι }} 168 ἰῃ σοὶ ἀοα ἰ8 τηδηὶ- 
ἔδβίοα ἑογ ἢ ὈΥ ἴονο δηὰ {τ}, ὈΘίΌΓΘ ἰὨΒΡΙΓΘα βίη σῸΓΒ οδῃ σίβα ἃρ ΠῸμ ἰδ ἴο ἴχψπο {πϑὶγ ΒΆΓΡ5 
τι} ρόσοσ. Βγ ἴδο βίἀδ οὐὗὁἨὨ ϑδγδῃ διὰ ΒδΡθοοα βίδῃαβ [86 τοι γίησ δόσε, ἯΠΟ 88 ϑδῃΐθ 
ΒΔΥ8 (αγαά. χχχὶὶ. 11), νγὰϑ 

τ Αποοδίσοδδ οὔ ἐδο εἰηκον, πο ἴ0Σ ἀ0}4 
ΟΥ̓ [Πο τηἰδάοοα φαμὶ, Μίξετεγε νιεὶ.᾽" 

Ουτ Βοοϊκ σοηϊδίηδ πὸ βίθσῃ ἀθη ποδί 08 ΠΟΥ βουτονίησ ἰδπηδηἰδίί οι 8 οὐδ βθγϑοὶ, 15 Ρ60- 
Ρἷο, ῥγίποθβϑ, ἀῃὰ ῥγίθδίδ ; Ὀυῦ ἀρορὶγ ἐπιργθβϑῖνο, ρεποίγαιϊησ ἴο [86 μθασγί, 18 ἴ86 ἰπβίδῃησο ἱΐ 
ξῖνϑβ οὗ βυβεγίησ, ἰονο, δηὰ υἱούοσυ. [10 ῬγόΌροβθβ ποῖ, κὸ Πδηΐοὶ, ὕο αηνοὶ! (86 ἀδδιϊπίοα οὗ 
Ὠδίϊοῃβ δηὰ ἴπ6 σοῦ] ; Ὀυΐ αὖ 8 ο]οβα Ἀρρθᾶγβ ἴμ6 ὅοη οὔ αν ἱπίο ψβόοβ ἀοάμβοοά δ]] 
ΒΙΒίΟΥΥ ΘΠ ρ(168 88 ἴΠ0 τίνουβ ἱηΐο {6 οσθδῆ. ΝΟ ταΐγϑο]θ8 οοσὺΡ ἴῃ 1 ᾿ἰΐχο ἰδῇ οὗ ἴδ τἄγοο 
ἸΏ6 ἰῃ ἴΠ6 ἤΘΥῪ ονθῇ ; Ὀαὰΐῦ ἰΐ 16118 οὗὨ ἴγθο θ᾽ θυΐπς ομθβ, Ὑ8Ὸ ἱπ [86 ρἱοπίπσ μθδὶ οὗ βαβεγ- 
ἱηρ δὰ ἰριηρίϑιίοη, 6 Γ6 ἰουπᾶ δίσοησ δηὰ ἴσιο. 

ψ (0 δοοϊοηδ οὗ ἔπ ἰοχὲ ουὔὲ οὗ ποῖ ἸΟῪ (τοὸῊν. Ὑπὸ ὀραηίης ραταρταρῆδ, δα δρρίγίης ἰο ὑπ Ἠ;οὶο Βοοῖς, ΔΙῸ ΒεῖῸ 
ἰπροτίοἁ. Το “ΗΠ οὼ "ἢ ΡτΌροσ ἃσὸ διτδαη κζοὰ ὉΥῚ ὃγ. ὅδδθὸὶ πον θα 9 πηἱοῖ. Ὀοίης δυξαοδγο ἰῃ ἐποιαθοι γθ8., ἃΣΘ μα 

δυ )οϊηοά : 1. Νδοιαιὶ ἐπ Βοϊουοά. 11. Βαιίὰ ἔδο Ἰωονίυς : 1. Το οουίοκδος οὗ ἔμο ἐσὺ τοὶ κίου ; 2. Τη0 ποιιδὴ οἴ δοῦοῃ ; 
8. Το ἀἰδῆου!ς κυ. ΠΙ. Βοος (9 οὶ] -ἀοον : 1. Τὴο ἰδηάοα μτορτίοςον ; 2. ΤῸΘ ργοΐοοθοσς οὗ σοι χίοω ; 8. ΤῊ πδὲ οἵ 
δοϊίοῃ ; 4, Το ὈΪεδδίηκ. --- ΤᾺ.] 
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ΤΗΝ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕὔΤΗ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΕἸΒ5Τ. 

ΨΈΕΒΒΕΒ 1-Ὁ6. 

ίδίτοδδ ἐπ α Εοτεῖση ]ιαπά. 

1. Νοῦν [Ἀ1π4] ἰζ ολπιθ ἴο ρᾳ38 ἴῃ {Π6 ἀλγ8 ἤθη [π6 ἠυάσεβ γυϊοά [Ἰυάροά]. {πα 
ὕ86 Γ6 νν88 8 (Ἀπιῖπθ ἴῃ (Π6 Ἰαῃα. Απά ἃ οδγίαϊη [οπιῖῦ : σαγιαϊη 7 ταδὶ οὗ Β6.Π-ἰΘῃ6πι- 
7υάδῃ ννθηΐ ἴο βοὐουγῃ ἱπ [Π6 οουπίγΥ [1ογγϊἰοτίοβ 1] οἵ ΔΙοαῦ, ἢ6, δῃὰ [1}8 νεῖίβ, δπὰ 

2 δίβ ἴγγο ϑ0η8. Απάὰ (Π6 παῃὴδ οὗ {Π6 Ἰηδη τσας ΕἸϊπια] δοῖ, αηὰ {πΠῸ Ὡδπι6 οὗ ἢ18 νῖΐθ 
Ναοπιὶ [Νοοταῖ].3 δηά (Π6 πϑπῖθ οἵ 15 ὕνγο βοη8 Μίδῃϊοη απὰ ΟΠ] ΐοη, ΕΠ γαίῃ [68 οὗ 
Ἐφ 1Π-ἸΘῃθη-υἀ4}. ΑἸὰ (ΠΟΥ οδπι6 ἰπΐο 186 οουηίγυ [ἰογυϊ ον 6857 οὗἩ Μοδῦ, δὰ οοι- 

8 ἱηυθα [|. νοτο, ἑ. κ.,) δϑοάθ} ἴῃ6γθ.0 Αμᾶὰ ΕἸ ΘΙ θο ΝΆΟΙΩΪ Β Βυβθαπά ἀϊδά ; δαῃά 586 
4 νγὰϑ ἰϑῖυ, ἀπ ΠΟΡ γῸὸ 8δ0η8. ἀπά {Π6Υ ἴοοῖκ {μθῖ νγῖνοϑ οὗ [Π6 ποθ οὗ ΔίομὉ 

[ΜοΔΌΙΙΒἢ τγῖν887; 116 παῖ οὗἨ [6 ὁη6 τσὰς Οτρϑῆ, δπὰ {6 ὠἤδπιθ οὗ (Ππ6 ΟΥ̓ΠΘΓ 
ὅ Βυίῃ: διά ἴδον ἀνθ] ὑπθγο δϑουΐ θη γθᾶγβΌ Απάὰ Μδῃίοη δπά (ἘΠ ]οη ἀϊθα 480 

θοΐἢ οὗ {ἰθτὰ ; ἢ πὰ 1Π6 ννοηδῃ υγδ8 ἰοἰν [Ὀ6]}1η4 7" οὗ ΘΓ ὕνγο 808 δηὰ δι Ὠιιβυδηά. 
θ ΤΏθη 816 ΔΓΟ86 1 }} ΠΘΓ ἀδυρσἢίογβ-  π-ίανν, [μα΄ 8ὴ6 πισῃΐ τοίασῃ [ἀπά τοίαγηθα 7] ἔγοτηῃ 

186 οουμίγΥ [ὑθτγγιιοῦ 68] οὗ Μοδὺ : ἔου βὴασ. δὰ θαγὰ ἴθ [π0 δοιηίγΥ [ΤΟΥ ΟΥΥ ] οὗ 
Μοδὺ ἴον [Ομ : μον ] ὑμαῦ [6 Τωοσὰ [Φοβονδἢ] δα νἱβιιθα μἷ8 ρθομὶθ ἴῃ ρίνίηρ [ἴο 
δὶν6} ὑθῖὰ Ὀγθδά. ᾿ 

ἸΕΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣΙ, 

(1 Υατ. 1. --- Ρτορ. δοὶάβ, μία πβ Τμὸ Ὅτ ΣΤ ἰὲ τατίουειν ὀχριαἰθοά, Βοτέμβοδα τοβαγὰθ 1ξ δ8 διοΐμον τηοᾶθ οἵ 

πτι της ΓΤ, πΏΪοἢ. ΟΟΟΌΣΘ [ἢ γον. 6 οἵ (18 δραρίδει διὰ [Ὁ οὗ. ἰνγ. 8, διὰ δοοογάϊημ ἰο Ἡ τἰκδς ἰδ ἴὰ τπδὴγ Μ55. ἴσυῃα 

[61 δἷδο. τος οτἰχίηδι ἣἧ οὔ πουμδ ἀοτίγοα ἤγοτι αν" Βίθτβ Τα ΘΌΪΥ τοδρροασβ Ὀθίοσο δυδῖχοβ (065. ΟΥ. 98, 9, 

Βοιι.), θὰ Βοσίῃ. ταΐηκα ἐμπδὲ ἴπ6 δαζθῶθ οιδηρο 16 οοοδαίοῃθα ὉΥ ἴῃ οἷοασθ οοῃθϑοίίου οὐ᾽ ἴΠ6 πογὰ νυ ἐδο ζ]]οπίης 

ἐουίεῖνο (οἴ. 666. 89, 1.. Επαδ!ὰ δίδο ἐδβίκθθ τῷ ἴο 6 δίηκυϊαν, Ὀὰὺ ἀοείγεα ἰἱ ἤγοιη ἰ.Ὁ δῃοϊθοϊ ἴΌγΩι τῷ, ἔθ ὁΘοῦ- 

εἰσυεί οἵ πο πα χὰ  ὉΘ Φ δίνον (80 ΔΏΔΙΟΘΥ οὗ “ΙΓ οοπδὶ, “ΤΊ, “Ὶ οὐδὲ. δ, οἵο. Βαϊ Ἰὼ Σ1 [6 ποὶ ἰουπὰ 

ἴῃ Βαϊ, πη]οδα ᾿ς Ὀ6 ἰη ἔδο αἰεατιΐοο οὗ 0 οοηδίσχυοι, Μ8Π19 ΣΦ ΟΟΟΌΓΒ ποῖ 1668 ἐη4 πΐηο ἐἰπμο6. Βοίέον, ᾿ΠποΓοίΌΤΟ, 

πὶ Θεδοπίιδ, Βὐγοί, δαὰ οἴμογο, ἐλ κ9 φ 86 ΡΪυταὶ οομϑίσγτοι οἵ τη τῷ. Καὶ! Ῥσοροϑὺδ ἰὸ τοδκο τῷ ΡἰΌγαι οοὔδί. 

οὐ Ὑτῶῶ, νι. ὩΣ Φ (πίοι Βόπτοναν 16 τοὺ ουτὰ ΔΗΥ ΜΓ Π6Τ6) ; (Ὁ Ἡμδὲ τόβϑο ἀοθ8 ποῦ ΔΡΡΟδΣ, Ὁπΐθϑα ἰξ ὃὉ6 ἰμδὲ ἔῃ6 

Ῥίαται οἵὗ ΓΦ ἰΦ ὈΦΌΔΙΙΥ ᾿θιαϊπίπο, Ἡθοτοδϑ »“Ὦῷ 6 τιϑο. Βυΐ δυοὶ ἰγγοχυ δυῖεο5 δῖΘ ποῖ πηοοπιηοῃ ; 8060 ΘΓΘΘΏ, 

Ον. 200, ο. Το Ἰατοσομδοχζο οὗὁἨ ἴδο δβίηρυ εν δηὰ Ῥ᾽ Ὅγαὶ 19 τόδ Πγ δοοουοϊοα [ῸΓ ἥγουι ἔπ πιοδηΐϊηρ οὗὁἨ [δλ9 ποτὰ, ἩΒΠΟΏ, 
δεοοτάϊος ἰο [ἢ τηοζὸ οἵ 1688 ἀοσδηΐ 6 οοηποθρίίου ἰπ ἔμ πιὰ οὗ ἐμ9 ττὶῦοῦ δὲ [{ὸ πιοπιθηξ, ηΔῪ γοργοϑοηξ 6 ΟΥΤΙΟΣΎ 89 
οὔθ κτοδὶ δοϊὰ οΥἩ β6 τη διὰυ ρ οὗ ἸΏ ΔΏΥ δ. 116. ἤ6]48. --- ΤῈ. 

[3 Υοσ. 2. -- ᾿ὯΨ : Νοοπι, δο πο πδιῖο δῃουὰ Ὀ6 πτίτϑη. ϑορί. Νωεμίν ; ΤῸ]. Νοριηί. -- ΤῈ] 

[8 ον. δ. --- Βοέίος : “ΤΏθΩ ἀϊοὰ (Π6Υ ἔπο δἰδο, Μδῃϊου δοὰ Ομ οι." --- Τκ.] 
[4 Υατ. δ. -- ἽΨΩΏΙ: ποῖ, ἴ πδ ἰοῖ ἥἤγοτι, ἱ. 4. Ἠ88 Ὀογοαυοὰ οὔ" 85 Ἀσίκης {(τἰὰ ἐδὸ γῈ]κα08) ἱπίοσρτοι, --- Οἢ 

ἐδ ατουπὰ ἐμδὲ ἰδο ἿΩ οἰδηβοθ (Π6 εἰπιρ}9 ταϑϑη!ηβ οὔ [89 γϑγῸ 88 ἔοπη ἃ ἰῸ νου. 8. ΘΟ Βδδ [9 ῥσοόροῦ ρωσγιίει γϑ πιρδη]ηξ, 

δὰ ροϊαα ουὲ ἐπο ποὶο οὗ παῖοι Νδοσαὶ ᾽6 πον [6 ΟΠ] Ῥασὶ ἰεῖς, οἷ. Ῥουξ, Π]. 11; Νεδ. 1. 2,8. ΤὮο οπυϊηποτδιίου οὗ [ἢ 9 

ΜὮΟΪΟ [5 δὸ ὅιν ἰησοιιριοίο ἰμδὲ ἰξὲ ἄοθδ Ὡοΐ ΘΧΡΓΟΔΕΙΥ [οἱ Νδοιιὶ Πογβοῖύ. [Ἷ}ῈῺ γὸγ. 8 [6 γοσὺ ἰ6 πυοροὰ πὶοῦὶ ἹΘ 

Ὀοοδῦδο ἔμποτο 16 ἔποΓῸ 20 ἀΐτοοῖ τοΐδσϑηοθ ἰο 29 ἩμοΪθ, Ὀ.ξ ΟἿΪΥ ἐδ δἰδίοιαδηξ Πδὲ δὲ ἰο ἀσαίδι οὗ ΒοΥ υδυδηά, δ}6 διὰ 
ἸῸΣ ϑοῦδ ποῖὸ ἰοῖδ ὈΘὨΪπά. --- ΤῈ.] 

πα ῬΟΟΤ ὨΪΐ6 18 ΒΟΓΘΌΥ ΘΧΡΓΟΒ861 [ἤδη [πὶ [Π6 ΟΟΟΌΤΓΘΏΟΘ 
ἘΤΡΔΕΑῪΡ ἡδλύος δῦουϊ ἴο ὃὈ6 γτοϊδῖοαά τοοῖκ ρμίδοθ 'π {π6 εἰπιθ τ θη 

Ψψεῖ. 1. Αμὰ [Ὁ οδίῃθ ἴο ἢδδδ πὶ [89 ἄδΥβ᾽ {Ποῖ 88 γαῖ η0 Κίπρ ἰπ Ιβγβθὶ. [π ἴΠπ080 ἀδΥβ 
ψ86Ὰ (89 υάκοα ᾿υἀκοὰ. Νοιμίηρ πιοτὸ ἀοῆ- ποτ 8 ΠῸ βΌΥΘΓΠΟΥΓ διηθὶ ὙΠ. ἱπιρογϑ εν 
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ΔΌ ΠΟΥ ΤΥ, γῆ οου]ὰ Ποὶρ ἀπὰ ἀϊκεῖρ! 6 τΠ6 0 ]6 
ρα. Ενεγυθοῦν ἀἰά ναὶ ᾿ὸ οι, δ ἃ μοὶ ροὰ 

ἰ1Π86} 7 ἰὴ Ὑπδίονου ὙΔῪ ᾽6 τπουμῆς Ὀε8ι, αγι 
οὗἩἨ τὸ τηῦϑ οἵ 1)π (Ὀγϑοοκ τ Ἰαπὰ ἴπ α ὑοάν, 
Ὀδοδυ86 ΠΟΥ ἩΟΤΘ ΠῸ ἰοΏνΟΓ μίοΑβοα ἡ ἰδ, δηὰ 
δὰ ἢο πιῖηκ ἴο ονογουῖηθ ἴπ6 Γοπι ἶπρ ΘηΘΠχΐθ ; 
δηά ΕἸϊπηοϊος, δὴ ἰηαϊνίάπ4ᾳ] οἰ τἰξοπ, δυδηἀομοὰ 
5 οπιὸ γἤθη [Π6 τἰπι68 Ὀδοδπλο ὑδα. 

ΤΏΘΙΟ Μγ,468 8 ἕδσηΐηο ἢ ἴῃ 6 Ἰδηἃὰ. Νο τγαὶΐπ 
[6}}, δηἀ τ1π6 σγορδ αἰά ποὶ ργυϑρεγ. Νοιν  δίδηἀ- 
πως ξοοά πὰ αἰϊίγχεηιν ου]εϊνδῖίοη, νυ πῃ ϊο ἢ τπαὶ 
δι ργοθηϊ οΟὐϑογνοά ἰῇ ἴΠο056 ῥϑγΓίδ ἰ8 ποῖ ἴὸ ὑὲ 
φοπιραγοιὶ, ἨῸ διαγνοῦῖϑ ψοΓῸ τοαρεὰ ἔγοιῃ ἴἢο8ς 
οχίθηβῖνο σταίη-Ὀσαγίησ μ᾽ δἰ π5 Ὠϊοἢ ἐπ σοοὰ νϑὰγΣ 
ργοάιοο δουπάδηϊ διρρίιο8.: [π βιιοῇ βϑϑβϑοῇδ οὗ 
ΒΕΆΓΟΙΥ, δου Γ Ραϊοδιΐης ΠδίυγδΙΥ τοβογίοὰ ἴὸ 
ἱπηρογίατίοῃϑ ἔγοπι Ερυρί, δ τπ6 Ὠἰβίογυ οὗ Φοβορῇ 
35. ΑἰΓοβαν δον. 16 ἰπογοαβοαὰ ργίςθδ, Πον- 
ΘΥΟΥ, ΠΟΟΘΒΒΆΓΙΥ ΓΟΒΌΪηρς ἤοπὶ ἃ ἔδι γὸ οὗ τῆς 
ἤοπιθ ΟΙΌΡβ, ργΓοβϑρα ἢ ἵνο- ἕο] ἃ πνοῇ οα 16 
1085 αἴυθηι ἀπιοηρ ἴῃ6 Ρθορὶθβ. Απά ἱΐ, ὈγῪ Βοϑι}}- 
1π|68 οη ἴΠ6 ρΡϑτὶ οἵ τπ6 ΡΠ ϑτἴ Π65, ΟΥ (ὉΓ ΔῺΥ ΟἾΠΟΓ 
Τύδϑοῃ, {ΠΟΥ ὙΟΓΘ 4160 εἰς ΟΥ̓ ἰγοῖη τἢ6 ᾿ΓΑΠΑΓΣΙ 8 
οἵ Ἐργνρῖ, ποιπίηρ, τοπιδίποά πὶ τὸ Ἰοοκ [ὉΓ δυ- 
ΡΙΐ65. τ, δαϑίοσιι σουηιγίθθ. Ἐνθη δησίοης Εοπιθ 
υῇεγοά [Ἀπιῖϊπηθ ὙΠΘΠΉΘΥΟΓ ἰ(8 οοῃηοςιίοη5 Μγ ἢ 
Ἐκυρὶ ψογο ἰηϊοτταρῖθα, δὴ Οοουγτοποο Μ ϊοἢ 
ΒΟΙ ΟΕ πιὸ, Δ8 πη ογ γεβραβίδη ( αοίς. ἢ, 48, 5), 
ἰηνοϊνοα βογίουβ ρο Εἰ Ὁ} ΘΟ ΒΘ! ΘΠΟΕΒ. 

ΤΠΟ ἰβ πα οχίοπάαοά ἴὸ τῆ πιοϑὶ (ὉΓΕ]6 Ῥαγίβ 
οὗ τὸ ἰαπά, ἴογ ἴξ νἱ δἰιοὰ Βοιμ)θῆθαι. ΤῊΘ γογν 
παῖδ, “ ουβο οἵ Βνϑα," ὕὈσερθακε δ γοοὰ δηά 
ἴον τ} 6 ἀϊπιγῖοι. Ενοη νοῖ, ποῖνὶ Πβδηαϊηρ Ροοῦ 
συεἰνατίυη, ἐν 801} ἰ5. (γα ἢ} ἣν οἦνο8, ροπιοψγδη- 
αἴ 8, Διποπάβ, ρβ, δὰ σταροβ (Εἰτῖον, χν!. 287 
[προ β ἴγϑη8]. (11. 841}}. Ὑἢο τορμίου ψγ88 “" Γο- 
ΠΙΆΓΚΘΌΪΥ Ὑ76}} τδίθγ! 1η οοιηρατίβοη πίτἢ ΟΥΘΓ 
Γίβ οὗἩ Ῥαϊοϑιῖπο᾿" 3. Οπ τι}ῖ8 δισουηῖ, [ἢ 6 δ 6 
ΡὨγδίδ ἢ, δρρ! θά το Βαιμ]οίνοι ἀπε [Π6 σουπίγν 

Ἀτοῦσπά ἴξ, 5 βογθαρ8 τὸ 06 ἐχρίδίηθα δ8 γείοστίημ 
ἴο τὸ ἔγα ] π6 58 Ἰηϑυγοι Ὀγ ἰἴδ να ῖογβ. δ 
Αμὰ ἃ σϑδῃ υϑηῖ. ΤΊῈ τηϑπη ἰοῖ ΒοΙ ΘΠ ΠῚ 

υἱἢ 18. ΤΑπΝγ ἰπ τπὸ τἰπιθ οΟὗἩἨὨ ἔμ π6, ἱπ ΟΥᾺΘΓ, 
ἀυνίπς ἰτϊ8 οονπτίηυδηςο, ἴο βοϊουτη ἰπ [6 ἔογιὶ !α 
τογγ τοσῖοδ οὐὁ Μουδἢ, οὐ [Π6 οϑείοῦῃ 516 οὐ τῇδ 
Πεδὰ 868, ποῦ τῃ6 σα απ ἀϊὰ ποῖ οχίεπά. 
Ἐὸγ τπ|ῖ5 16 δ νυ ἢ ἜΧροβι ογβ τ τ ν ὈΪ6πια Ὠΐϊηι. 
Ης Ἰοῖς 8. ποιῆθουβ δὶ τοϊδιϊνοβ ἰη αἰ βΈΓο 55, ἰη 
οτγιίοῦ ἴο ᾿ἶνα η τῆ Ἰδπὰ οὗ [Π6 ΘΠ ΘΠΙΥ͂ ; (ΌΓΘΟΟΚ ΠΝ 
Ποπιο, 'ἰπ ογάον ἴο χγαϑβί 8 85 ἃ ϑίγδημοῦ ἰῃ Μοβδῦ. 
1 αὶ μὰ ἀἰά ν'88 γἰμῆϊ,. Αἱ Βεοι ] οἤσπη Ββῃου ά 
ανα ἄοπο ἴα βηιπιο ΐ ὍὙΠῈ οΆ86 δβιυρά νΕΓΥ αἰ οτ- 
οης, τίη ΑὈγαϊαπι ἴῸΓ δ ᾿ἰκ γόββοη ψοηζ᾽ ἴο 
Ἐσυρι (αεη. χὶϊ. 10); ἰὸν Αρτγδπαπὶ σοηῖ νεῖ ἢ 4] 
ἢἰ8 ποιδ6, Ἰεῖ πο οπα θεῃίπα, δηὰ νγᾶβ ΘνοΥΥΠ Ὁ ΤῸ 
8 βίτβῃμεσ. Βυιῖ 15»848ς ἰδ δἰγοδλάυν (ογυϊ θη [ΠῸΠ] 
δἀοριπς [86 βδαιλο πιοιποὰ οἵ τεϊ εἴ (δη. χχνὶ. 2), 
πὰ Ψαοοῦ τεπιονὸς ἴο ἔμνρῖ, ποῖ οῃ δοοουπὶ οὗἉ (ἰ6 
διΐπα, Ὀυϊ Ὀοσκι86 ἢὶπ Ιοδιῖ Φοβορῇ ἢκ8 Ὀθοη ουηὰ 
ἀμαῖη. -Βυν 8 πιδῃ υὑπάογίακοθ, Ὁν 8 οὐη 
διΓυ στῇ δηὰ ἰῇ βο 8 ἢ βερτοζειίίοη οτῃ ἢἷ8 [Ὁ ΠΠΟΥΒ, 
ἴο εἴδηχε (86 ογτάἀοτίπρη οὔ ἀἰνΐίπο ργονίάθηςε. ΤΘ 
Πιπιΐπθ ὙπῈ8 ογάἀπίποα 885 ἃ Ἵπδϑίεπίηρ αἰβοι ρ] ἷπα; 
υιι ᾿Ἰπδδβα οὗὨἨ γεροπιίηρ, 6 βδϑεῖκβ ἴο δνυδάδ ἰξ ὮΥ͂ 

1 ΕΠὼν (Ενάξιπάε, χὶ!!. 468) εἰαδῖαδ, οὐ ἔθ δυξῃουίν οἵ 
Βυτγκδδσάϊ, ἰπδὲ Ἰὼ Νωά, ἴῃ Αταρία, εἰθίν ἡμΐηοδ ΤοσῸΡ 
δὲ [οἰοννα α οἵἉ ἴγοπι δὴ ἴο ΔΙ ΠΘΘΌ γοδτα. 

4 Ῥεῖ σνοη Βοη δα οἵὗὐὁἨ Τυάδοία (ΑπμοτΒ οὐϊί. Ρ. 40) 
Ῥαγο)δῦ}γ ποίίςοε. 

8 ΕΝ, ΤΥ ΘΝ, τοῦ ΓΤ ιο ὕοιτ, φα. γαίς, 

εἰ. ΓΥΎΞ, Ῥαγδιδ, ἰὴ τ Οτεοῖ ἤόττο Ἐαρητγαῖοα, δὴ ΓὝΕΝ 
86 ᾽ξ νότο. Ὄ 

ΤΗ͂Ε ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΠΤΗ. 

Βοίηςς ἴο ἃ ἰυγείρπ Ἰαπά. ὙΥ̓ΒΟΙΒΟΣ {Π|8 δ δ 
ἄἀοπο, 1π6 δηδυΐϊηρ ΠαΓΓΘΙΥΟ ἰβ δδοι ἴ0 ΒΠΟΥ,. 

γεν. 2. ΑΑπὰ [8Ὡ6 Ὡδσὴθ οὗ ἔδπο σωϑῃ γὺ88 
ἘΠΙτοϑῖϑομ. ΗΪκ ΓΆΠΙΠΥ νγ85 οὐ ἱπιρογίιπος 'π τῆ6 
τῖθα οὗ Φυάδῇ (εὖ. οἰ 6ρ6. ᾿]. ἀπὰ 111.}, νι 6} Κπόπη 
'ἰπ Βοιπ]είεπι (εἰ. ἱ. 19 Εἰ; ἱν. 1 4.), απὰ ὉΥ πο 
ΓΔ 8 ψΡΟΟΥ («ἢ. ἰ. 21). ΤΠ6 πδπιθ5 οὗ τ τησῖὰ- 
ὈΘΓΒ ΤΔΥῪ ὑδ Ποἰκὶ ἴῸ 165} Υ ἴὼ ἴῃς δϑιηὸ εἴδει. [1ῃ 
δοζογάδῃσθ Ὑγῖτἢ [86 δρίγὶξ οὐὗὨἨ [βγϑο! ἰδῇ 118, {ΜΕΥ 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΒῈΡ ἴ0 τεβεςὶ ἴποδ6 οὈνίουβ ΡΘΟΌ  πτ- 
(68 το ΡΟΡΌΪΑΓ αἰδοογημηθηῖ τοπιδγκοα ἴῃ τῃ6 
Ρύγβοπ8 οὗὁ [δοϑὸ ψ|Ὸὸ ὕοΓΟ ἴθ. Τῆς πιδῇ 18 
παπιοὰ ΕἸ πο] θοἢ,, “πὰ αοὰ ἰ5 Κίηρ." ΑἹ] παπ)68 
οομπρουπαοα ψὶτ “ τπῃοϊοςἢ,᾽" Κίηρ, νυ ἢ ὙΠ ἢ τὸ 
ΔΙῸ δοηυδίετοά, ΑὈΐππα!ος ἢ, ΑὨἰπιοϊοςῖι, οἰς., 8ΓῸ 
Ὀοτηθ Ὀγ ἀἰδεϊσυ βηθα ρεγϑοι5. Νον, ἰτ νγὰ8 ὑγα- 
οἰβεῖγ ἴπ σοηϊοδὲ σἱτἶ ἃ κἰηνς οὗ Μυρῦῇ, Εγίοη, παι 
]δγϑθὶ δὰ οχρογίοπορά ἴπδῖ (ἀοὰ ἰκ Κίπρ ; δπὰ γοῖ, 
δαγὸ δῇ ΕἸ ΘΙ ος ἢ ὙΠ Πάγαννβ ἢ 8617 (τῸπὶ ἴΠ6 
ἴΆνοΟΥ οὗ Οοά ἴῃ ογίοῦ ἴο ᾿ἰνο ἰη Μοαῦ!Ἐ Ηἰ5 πὶ δ’ 8 
ὨΒΙη6 γγ85 Ν δοπιὶ, “ τ{6 ἸΟΥΟΙΥ, σταςίου οηα." ΤῊΘ 
ΠΆΠῚΘ {0686 0} 0 Δ Ὁ] Υ ΘΟΥΤοβροπαδα ἴο τμ6 σἤαγῆς- 
ἴετ. ΟΟΥΟΓ 5 ἰονθὰ 48 816 ναβ, δηὰ τῇδι Ὁγ 
ἀδυρπ τοῦθ ἰη-ἰδνν, 15 πιοδῖ ΘΟΥΙΔΙΏΪΥ που ΓὮΥ Οὗ Ἰονε. 
ΑΒ ἴο 18 πδιμθβ οἵ ἴῃ δβοηβ8, Μδῆϊοπ ἀπά ΟΠ ἴου, 
ἴ.6 ἀογνβιϊοηδ Ὑ ἢ] ἢ τηδ κα ΓΠ6 πὶ δίρτ  “ δἰ  ΚΙγ ἢ 
δηὰ “ ρμίηΐπρ,᾽ βιρροβῖθα ῬϑγδΡ5 ὈΥ {ἰοῦ δα Ὁθ6- 
αυδης ἔδιο, δῦ υπαουδίοαϊν δτγοποουθ. ΕῸΓ, 
ΒΌΓΟΙΥ, {ΠΟΥ Ὀοτγο τῃδπὶ ΑἸγεδαν Ὑἤθη ἰη ΒεΙΠ}ο- 
θῖῃ, δος ἰεδνίης Ῥ ΠΟ ἢ ΠΟΥ σοππ ποσὰ ἴῃ [18 
ΟΥ̓́ΘΡ ἴσῃ Ὑὑ6ῈΓΒ ἱπ ἤμοαῦ. Ιν 16 πηῦςἢ τῆογα ᾿ἰ Κοὶν 
τπδὲ Ὁ τπδ8ὸ παπιθβ, Ὀοδίονγοα δἱ Ὀἰγἢ, τὴ 6 ῥατθηῖβ 
ΘΧΡΓΟΒβοα ἴῃ6 [δο] ’ηςς παῖ [Π686 δοῦ5 ᾿νεῦὰ {Ποὶγ 
ΚΟΥ ᾿" δηὰ “ ογπδιηοηῖ." Μδμ]οη {ΠῚ Μδοὶ- 

101) πιΑῪ [ἤθη ὕὉ6 ἀετίνοὰ ἤτοι 2. ΓΤ, τπαολοί, 
“ οἰτοϊϑιἄδηςς,᾽᾿ Οτοοὶς ολογοθ. (ΟΡ. ἱ Κρ. ἰν. 81], 
ὙΠ εΓο δ δη, ΟΠ ΑἸςοὶ, πὰ θᾶγάδ, ἀγα ςα] ] θὰ Ξολϑ 
οὔ Μδεῖιοὶ ; δὰ ἰη Οτεεῖς, (λογεσὲξ οὐ Ολογοκίες, 
ἴγοπι ολογοβ. 1 [6 τδῆηογ, ΟΠ] οἢ δ (οΥ τϑῖδεσ 

ΚΙΠοη), τῦὰν, {1κο ΓΞ, ζαϊαλ, αὶ θτίάθ, Β τ: 
(ἐττοὰ τὸ ὈῺΣ, ἴο ἴον. Ὑῆα πᾶπο που]ὰ τἢα5 

δἰ χη  ν οὐγοπαΐαδ, ἦα8ὲ δ καἰϊαὰλ (Ὀτί 6) δἰρπίὶῆδα ἃ 
οογοα. ἴϊ ἰ8 πὴ Δυμ ἂν διδίθὰ τπδὶ τΠδν ἈΓῸ 
“Ἐρβγδαιμίτεβ ᾿᾿ οὗ οι] ποπι-υά καῖ. ἘΓΡΏΓΑΙΔΒ 
νγ88 [6 ἀηοίοη! Πδπ|6 οἵ Βεοι ἢ πὶ ἀπά [ἢ 6 γορίου 
ἀτουσπὰ ἰι. Αοουγαϊηρὶγ, ΕΡὮ ΓΑΙ 68 γα παζίσες 
οὔ τ εἴτ, Ῥέγβοπβ ργοροῦὶν Ὀδοπρίηρ, ἴο τἢ 6 τγῖ θα 
οὔ ΔΦυάκδῃ, ποῦ πιοῖδ τεδϊθηῖδ ἰη ΒΟ] ἢ στὴ ἴσγοσῃ 
οἴδιον ἰτῖδος (εἶ δυάρ. χυῇ!. 7). 80 Ἰλανία αἶ3ο, Ὁ 
8 086 οἵ τὰ ννογὰ ἰῃ οὔνίουβ δοοογὰ υχἱ τ ἘΠ ϊ8 
δα, ἰ8 Βροκοῖν οἵ 85. [6 βοῇ οὗ δῃ Ἐρδγαιμῖνο 
οἵ Βοι]οὨοπν πάλῃ (1 ὅδπι. χνὶϊ. 12); δηὰ τῆθ 
ΡτΓορ ιθῖ, Βοὺ πὸ δηπουηοοβ Ηἰΐπὶ ῆΟ ἱπ τὴς 
ἰπατυγα ἰ8 ἴο οὐπιὸ οὔ οἵ ΒοΙΒ] 6 πιὶ, ἜΧΡΓΘΕΘΙΥ 
ΒΡΟΑΙκ8 οἵ ΒεΙ με -ἘΡΗγαῖδῃ (Μιοδῆ ν. 1). Ἐογ 
1ῃ6 Β8Πη6 τόΆ80ῃ, ἴῃ6 1} πδῆς ΙΒ] Ποπε-υἤδῆ 19 
οοηβίβητὶνΥ 86, πῃ ΟΥΘΓ ἴοὸ ργονθηϊ δὴν σου Πιείοη 
σι ἢ Βοι οἤοπι ἰη Ζευμϊπη (ο5ῃ. χῖχ. 15; οὐὔἵ ὕοπι, 
οὔ Διυάν. χὶὶ, 8). ἀηὰ αἶδο ἴὸ πιδῖα ἴξ ᾿πῃροββὶ Ὁ]6 τὸ 
το κ οἵ ἘΡΒγδΊ ἢ 68 οὗ [Π6 ἐτῖθο οὗ Ερἢῃγαίτ. 

γετα. 3-5. Αμά Ἐπίτηθθοι ἀϊθα. Ῥτοθαθὶγ 
ποῖ ἰοῃρ δίϊογ εἶδ αυγῖναὶ ἰπ Μοαρ. ΤῊΐδ Δρρδαγε 

4 δορὶ. Χελαιών, Φολδρδτο Χελλέων. ΤὯη0 τορροίϊδοδοοο 
οὗ ἐο πϑδοιοϑ πϊκιΣ τοῖσον δοίη ἴὁ εογαδέ τὴ ἴδο υπ- 
ὮΔΡΡΥ͂ ἴδαῦθΘ. ον ἘΠ πιοίθδοῦ Φοδορυδ ρυὶδ Αὐέτοεθς, 
ῬΓΟΌΒΌΪΙΥ δἱσὸ ἴῃ οουδοηύθηοο οὗ ϑοιθ δἰοβοείοδαι εσροσί- 
ἰοη. : 

ὃ ϑοαιθ οὗ [6 οἷδογ Πονίδῃ ὑδοῦθυ ποῖ ἱδρρεορείδι οι 
τουοσ “"᾿ἘΡὨγδιη " ΌΥ εὐγενέστατοι, δίχα -Ὀοει, οὐ δαία- 
ἐπὶ (Κιιλ Βαδϑα, 29, οἱο.). 



ποῖ ΟἿΪΥ ἔγοπι ἴμΠ6 οοπηθοίΐῃρ “δπά ἢ: “ ἸΠΟΥ 
δθ 0 Μοεῦ, νετο ἴπογο, απα ἘΠῚ οἸοοῖ αἰδα ᾿" 
(εἴ, το Οὐ. οὐ Ψυάρ. ἱ. 1), Ὀὰϊ ΠΙΑΥ͂ δἰδὸ ὃ6 
ἰπίοστοα ἔγοῖὰ ἴδπο οἰγουμιδίδηοθ ἴπαὶ (Π6 δοπὲ ἀϊὰ 
ΠΟΙ ΤΊΔΓΙῪ ὙΓΠῚ16 Ὧ6 ΜΔ85 γαῖ ᾿ἰν! η΄. 
Το ἀοαῖν οἵ ἴ8μ6 (ΔΊΠΟΓ ἰδ [πΠ6 Ὀορίπηΐηρ οὗὨ (6 

88 οΑ ΔΒ ΤΌΡΒΟ ; Ὀὰΐὶ ποῦν δ᾽ ηαΐηρ [1(5 ΟΟσΌΓΥΘΏΟΘ 
106 ΒΟῺΒ 816 ὈΠῪΠ]Π1ηρ ἴ0 τοῖασγ. ἡ ἴΠ6 ΘΟΒΙΓΑΓΥ, 
ΠΟΥ ρῥτγοοοϑάᾶ, ᾿π υἱοϊδιίοπ οἵ, [0 Μοβαῖς Ἰανγ, ἴο 
ΓΡῚ Φ: ἱποουιάλῃ τῖνοβ (οὔ (οι. οα Δυάν. 1}. 6 ἢ). 
'Γμδὲ δύο: τηδγτίδρο5 [Δ}} νη τἢ6 Ῥτοβ δ πἰοη οὗ 
Πεοῦ. Υἱῖ. 8 8 ποὶ ὌΝ ἀνβαν νι ΤΠΘ ΤΓΓΟΠΟΥΕ 
οἵ [δὲ ρδδϑδῦθ ΔΡΡΙΥ ἴο 8}1} τῆ Β6ΥΎῸ ὲ 
διὰ πε 1Δο] Δ ΙΓΥ δ Απλος δηά Μοαῦὺ ὥϑν 
ΒΙΤΟΙΣΙΥ δὐοιηϊπδίθα 88 ΔΩΥ Οἵμοῦ. Τδὶ ΜολΡ 
ἘΠῚ ἀλγοῦν ΔΓΘ Ποῖ ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ ΠΑΙΘα ἰῃ (Π6 Ρ88- 
δδ 06, 15. οὐγίηρς ἴο [Π6 ἔλοϊ [ῃδὲ ξ Βρϑακβ "νυ τοῖς 
ΘΓΘΏΟΘ ἴο 106 ΘΟΠΏΙΓΥ Οἡ [[}18 βἰ46 οὗἩὨ [16 Φοτγάδη. 
ἴῃ ΟἿΒαΓ ρβδββαϑϑδ, [Π6 νογθρ δηὰ [6] ον Βῃ Ὁ οὗ 
ΜοΔῸ δῖ σοὐοοῖθα ἰπ 106 βϑ1η6 ὙΑΥ 88 ἴῇοβο οὗ 
[86 οἵδαοῦ Ὡδῦοῃβ (οὗ, πὰρ. χ. 6). ῬΤῃα 4υ62- 
τίοη 18 οὶ ναὶ παπιδ ἃ ῬΘΟΡΪῈ Ὀδαγθ, θυὺ ννηδὶ 
ι5 το! σίου δημὰ τουβηϊρ ὅθ. ΝῸὸ ἀουῦε, ον- 
ΟΥ̓Θγ, ἰδο οἷά Ψον δι ΟΧροβίοῦβ αύὸ τίρϊ ἤθη 
1Π67 πιδϊπίδίη τῃδὺ (Π6 Ἰδνν Ἡ Πἰσοἢ ἔογυ8 ἴπ6 θῃ- 
ἴγδῆςο οὗ δὴ ΑἸηπιοηΐο οὐ Μοδθὶϊα ἱπῖο [δ σοη- 
Βτερσδιίίοη οὗ Φοιόονδῃ, ὄυθ ἢ ([π6 ἴδπτ σΘΠΟΓα- 
ὕοη (Πουΐ. χχὶΐ!. 8), ἀοο5 ποῖ ὈδδΓ οὐ [πο ο856 οὗ 
Ἰλατἢ, ἘῸΓ [818 οδπ ΔΡΡΙΥ ΟὨΪΥ ἴο πηθῃ, ὙΠῸ ἔτοπι 
1ΠΟΙ͂Γ 856Χ Δ΄Ὸ ΘηΔΌΪοα ἴὸ δοὶ ἱπάθροηάθηι)ν, ποῖ ἴὸ 
ΜΟΙΘΏ, Ῥδο 8.6 δοϊοοϊοα δηὰ 6. Α νορδη 
υαπάοα πὸ ἔΆπΥ ἴῃ [δγδρὶ, θυ τγ88 ἴδοη ἰηΐο 
οπθ. ΕῸὉΓ ἴπδὲ σθΆϑοῃ, 8180, ἴΠ6 ΓΘ ἰ8β ΠΟ Θοπηθο 0 ἢ 
Ῥ Βδίουοῦ Ὀοζνθοη [0.18 ἰαν δπὰ τῃδῇ πῃ 16. Υἱῖ. 
2 ἴ. [6180] νγδὲ [τ υϊ ἄθῃ ἴο [8 Κ "υῖνοϑ [ὉΓ {Π6 
ΒΟΠ8 ἴγτοτῃη διηοημ ἴδ ποὶρ ογίηρ πδίίοηβ, ποῖ 
Ὀοσδῦδο {680 οπίογοὰ ἱπίο 1π6 οοηρτοχϑοη ΟΥ 
ἰουπαρὰ βίγαηρὲ [Ἀπ] 168, Ὀὰς ὈΘΟΘΌΒα ΤΩΒΔΥΓΙΔΡῸ ἰδ 
ἃ σΠοΥΘΏΔηϊ, 8πὰ ᾿ηνοῖν 8 [Π6 ἀβηρογ οὗὨ Ὀθοοσηης 
πιχοὰ πρ ἢ 140] Δ ΙΤΥ. 

ΓὨΔΡΡ ἢ68016, [ἰἰκονσθα, ἴο [86 Ὀγοϑθῆΐ οδδ86 ἰδ 
16 ρμαδδαρὸ ἱἰπ δας. χχὶ. 10 δ΄, δὐἀποοὰ ὈΥ 1.6 
ΟἸοῦς πη ἀοίρηδο οὗ Νοπιὶ δ βοῆβ. ουδε1οὁ88, {Π 6 
ἴδει ἰαϊ ἃ ΟΙΔΠ Ὑ88 ἃ σΒΡΕνα ἰδίκθη ἴῃ ΜΔΓ Κ8Υ6 

ἵδρο ὙΠ} ΠΟΥ δὴ δ οχοίποῦ αἰἴδγοηε ΠΑΓΒΟ- 
ἴοΓ. [ἡ ἰδεῖ ο886 4]} [6 δωκεν αν δυο ὙΠΙΘΝ 
ὉΠ ΟΓΙ ΐο ἴἰπ6 οπδοίϊπηθηΐ ἰῃ θαϊ. Υἱῖ. τοῦ ψυδηῦ- 
ἱῃξ. Τὰ ποπηδῃ, ΠΟ ΟΥ̓ σ, τηπδὲ ἤγϑι Ὀθνγαὶ] ΠΟΥ 
κιηάγοὰ 85 ἀθϑά, θοΐοτο 8η6 ἰ8 8] ουσθὰ ἴο Ὁ6 τηδγ- 
τοὰ. Βυὲ Βαϊῃ δὰ Οὐρὶ  γ6 ποῖ σΔρΕνΘ68. 
Μαγτίαραε στὰ τοὶ γγ88 1ῃ 41} 18. 500} 88 
ἢ οαῖ. νἱῖ. ρχγονίἀοὰ ἰηδῖ. ΝοΥ ἀοε68 [6 ΠΑΙΤᾺ- 
ἔνα βϑοὶς ἰὸ ἰάθ 116 δῖη οὗ τ86 γουηρ το. 10 ἰδ 
ΡΓοοδοὶυ, 88 ΜῸ 8}}8}} 866, [Π6 πιοϑῖ 8: ΓΙ Κίηρ' ἀνε θὲ 
οὗ το τους οὗ οαν Βοοῖκ, ἔπαὶ (6 τος νὶς 
[88 Ὀδ6ῃ ἀοηθ 8 ΟΥ̓ΘΓΟΟΠΊΘ, δηά ἰυγηθὰ ἰῃῖο ἃ βῖθρ- 
Ῥἱῃρ-βἴομο ἴο ἃ γτοδῦ ὁπ. ὕΓμθ Μίάγαβιι τηδκοβ 8 
ἀδυρδίον οὗ κίηρ Ερίοη οἂἱ οὗ υτῃ. Ηδγ Βοαγί 
ἂϊ ἰοαδβὺ 18 ΠΟΌΪΟ δηὰἀ ΤΟΥ] ΔΒ Δ Κίηρ᾽Β ἀδΌρ, ΕΓ 
οουἱὰ Ὁ6, ἀπᾶ δΟΥ ΟΧΊΘΥΙΟΥ 88 ἀου 1 1688 800 ἢ} 88 
ἴο οοττοβροπὰ ἢ ἴξ. 
ΤΟ Ὡδῖὴθ οὗ [8 ΟὯΘ γγ͵ὁΔ8 ΟΣΡΔΏ, δυὰ [ἢ9 

ὭΔΙῺΘ οὗ [06 οἷδορ Βυϊῃ. ΤΠ ἀοδίσπδίοη οὗ 
εἶγῖβ ὈῪῚ πδπιο8 Ὀοττονοὰ ΠῸΠι Ρἰραβίπρ᾽ ΔηΪΠπ184]8 ΟΥ 

1 1ὴὸ Ταύχῦηι δὲν ὈτΐΏρΒ 1ς ἰηο ζ}}} το οί, [1 ρδσδ 
ῬὮΓΙΘΔΘΟΝ : “Δηΐ [ΠΟΥ ἰσδηδρτοαδοὰ ἐδο σομπιτηδηὰ οἵ ἴῃ 9 ἴοτὰ, 
διὰ Ἰοοῖς ἰοτείκζη πτ|ῖνϑδ ἴγοπι διγοῦς ἴπ6 ἀδιυσιίοτο οἵ Μοῦ. 
Τιο δηδυοῦ οἵ [5 Οἷοτο δσὸ χηϊδυπάοτει δ ϊηκζα. πο παγθ 
Ὀδρμ τοροοϊδὰ ἀόνῃ ἰὼ Βοτρίδοδυ. Ἐδηνθδοὶ ΒΒ ὀχοῦδοθ (ὉΓ 
(00 ὈτοίΌΟΣΕ διϑ δἰ γοδὰγ οἴονοα ὉγΥ οἱἷάδσς Βοιβδὴ Οδίδο)! ο 
οχροκίίοξ. “Βαυὶ,," ἐδ 8 οὔϑ οἵ ἴποδο (οἴ ϑβογασίηϑ, ἢ. 690), 
ἘΤΩΥ πθκ οχουδοθ (0Υ ἴζθηιἾ ἴοΓ βοσρίατο ἀοθα 'ω Ὧο 
ΝΥ ΤΟΡτχοδοτξ ἐππθ 86 ΠΟΙΥῪ τ26η.᾽ 

3 [ΣΠ [6 ὈΦΌΔΙΙΥ τοζαγάοα δ ἃ οοηίσδοθου οἰξμος οἵ 
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βοόνγογβ ἰδ ΘΟ ΠΟ ἴο 81} πδήοηϑ. 16 Θοῃ)ϑοῖτ θ᾽ 
1δδὲ Οὔρϑδῖι, οὐ Οὐρδ, δ8 186 {χ Χ. ῥγοποῦπηοο ἱξ, 
1κὸ Ορῆγδ, βὲρ ηἹἤθ8β ἃ πὶπὰ, ἰ8 ᾿Ἐπογοίοσο ὑπάουδῖ- 
ΘΙ ἰῃ δοοογάδηοο νἱτἢ Μοδυϊι δὴ ὑϑᾶσθ. Α 
οΟΙρΑΥϑοη ταῖσι ΔΡΡΑΓΘΠΠΥ ὕῸ πιδὰθ ὙΠ οετνα, 
(εἰῶς οσαγὺ (εξ. ΒΘΙΙΕΥ, ἰϊ, 174). 6 πᾶπιθ οὗ 
Βπύυτὰ νοῦ]ά ρκαΐπ πῃ ἱπίογοβῖ, ἰξ (π0 ἀοτνδοῃ 
ὙΠΟ 1 ῥΓΌΡΟΒΟ, ὑγ6Γ6 δρριυνθὰ. δ ρΌΪΑΥΙΥ 
ΘπΌυρ ἢ ἴπῸ πδῖλο οὗ ἴδ τῸ66 18 ποῖ τηοπιϊοποά ἰπ 
16 δογίρίαγοδ, δ ποῦ ἢ [8 ἤονγοῦ ἴὸ (18 ἀδγ 
Δάοττ 8 ἴπ6 ταΐῃ8 οὗὁὨ [86 ὨΟΙΥ Ἰαπὰ ννἱ τῆ νοπάγοιυδ 
θεδυῖγ. Τὴ ΜΙβῆηδ δὰ Ταϊπυὰ βροὶκ οὗἉ ἱξ 
ὉΠΟΟΥ [8 τοῖς πᾶπιο, ῥόδον (οὗ. τὰ δίο56 μπά 
Ναολεϊφαί!, Ρ. 19). Νονν ἰδ βοϑσῃβ ἴο τη0 μὲ ἰῃ 

ΓΙ τὸ ἤανε {86 δηςσίθης ἴοττη οὗ τ6 ψοτὰ ῥόδον, 
τοβα, ὉΠαουδίοαΪγ ἀογίνοά ἤτοπι [86 γδαπεδβ οὗ τῃ6 
βονοσ, ἐρυθρός, τυϊίυς, ΒΑΏΒΚΥῖς γαλ-ίτα, Οοιμὶς 
ταις (Βοηίου, ἰϊ. 125)β. ΤΠδὲ ὄνθη ἴδ6 80 οδ]]6ἀ 
δειης δηὰ οἰδϑϑὶςϑὶ ἰδησθπδροβ ΠΑΥΘ ΤΊΔΏΥ πνογά 9 
δηαὰ τοοῖβ ἴῃ ΘΟΤΏΠΊΟΙΣ, ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ δυο 85. ἀδηοῖθ 
ΘΟΙΏ πιο ΟὈ)δοῖδ, 88 ΠΟ]ΟΥΒ, ἢ Π188, ΠΑ ΠΙΒ, 18 ΠΛΔῊ]- 
ἴοβι ὕΌΤΩ ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ ᾿ΠδίΒΠΟΟΒ, 88 6. 7. ἀλφός, αἰδι, 

122. Αἱ 4}} ὀυδῃΐβ, 86 τπουρῆϊ οὗ τῇ 88. (86 
Μοδυϊ 5ἢ ΒΟ86 18 ἴῃ ἐϊβοὶἔ, δραγὶ ΠῸπι ἴπὸ ΡΒ: οΪορ- 
681 ῬγοΌδὈ ΠΥ, ἴοο διιγαοῖῖνο ἴὸ σγοΐγαϊη ἰτοπὶ μὶν- 
ἱπῷ ὀχργοββίοῃ ἴὸ 186 σοῃ͵θοίαΓο. 
Απὰ ἴδον ἅνγοῖο ἰμόγ6 δρϑοιῖ ἴθῃ γϑαᾶσβ. 71}60 

βο]οσ οι. οὗ 50.0}} τηδίἀθῃβ 88 ἴΠ6 βραπθὶ ΒΠΟΒ 
Βυτὰ δηὰ Οτρδῇ ἴο 6, δῃὰ [πὸ ρϑδουί] τοὶ οἢ 8 
ὙΠΟ} τιυδὲ ἤανο οχίβιοα Ὀοίνγθοη 4}} ραγίίθδ οοη- 
ΟΟΓΩΘα, ΠΙΔΥ͂ ῬΟΓΠΔΡΒ ὃ δἰϊονοὰ ἴὸ τοάϊοβ [ἢ6 
οἴἶξηβο οὗ Νδοπιὶ᾿ Β 80η8 ἀρίῃηδβιὲ τῃ6 τηδιτίαρο Δ [Ὁ 
118 τυ] ἀοϑὲ ἔοστῃ. Βαῦ τἴ6 αἀἰδίδῃοθ δὲ πιο ἢ ΠΟΥ 
Κοδρ {ἘΠ 6:86 1 γ 68 ΠῸΠ) (Ποῖγ πδῖνο ἰδπὰ ἀπ ὈΘΟρΪΘ 
ΜΠ 6η [686 δἴ0 ἷπ αἰβίτγοβϑ, ἰΏ ογάοσ ἴὸ ἤπᾶὰ παρρί- 
ὨΘ83 δηά Γοδὶ [ὉΓ {ΠΟΠΊ86νο 8 οἰβονιοσο, ἀο068 ποῖ 
ΑΔΡΝΝ μβ ον οι ολῶι οὗ Ὀ]οβδίησθ. ὙὍὙΒὸ οἱ [παῖ θ6- 
Ἁ}18. [Π6 πὶ 18 γ ΓῪ βδὰ, ΤῺ (δίΠοΓ, 80 ἔδαγοα ἰδδὲ 
δ δῃου]ὰ ποῖ 06 Δ0]0 ἴο ᾿ἶνο δ βοπιθ, δὰ βοδγοθὶ 
Τοϑο οὦ (ἢ6 ΒΙΓΔΠρΡΌΓΒ᾽ ἰαηὰ ὑείογο ἢ6 αἷἶοὰ. 6 
8008 οιπασὰ {ΠΟΙΡ Πουθ68 ἱἰῃ Μοβῦ, δπὰ Μοβδὺ ὃὕθ- 
6816 Τμεῖγ σταάνο ΠΟΥ ΟΓΘ ΡΥΟΌΔΟΌΪΥ ἀοιοστοϊηθὰ 
Ὡοῖ [ὁ ΓΟϊΌΓΠ Βοπιθ Ὀσίοτο ἴΠ6 ἔρπλΐη6 88 ΟΥ̓ΘῚ ; 
Δηὰ θη ἰξ 88 ΟΥ̓ΕΥ, [ΠΟΥ {ΠΟΙ Β6] γ68 ὙΟΓῸ ὯΟ 
ΤΟΤθ. δὸ (ΔΙΠΟΓ Δα οτηϊρταιθα ἴῃ ΟΥ̓ΟΓ ἴο ΠΑΥΘ 
ΤΟΙῸ δηἃ ἴὸ δοοῖγο ἢΪ8 ἔΆΣΩΣΥ ; πὰ ΠΟῪ ἢ18 ἸΔΟῪ 
δὰ ποίιμοῦ μυβθδηά, ΠΟΥ 8οη8, ΠΟΙ ΡΓΟΡΟΓΙΥ. 
Μίδου δῃὰ ΟΠ] οη πδά ἀἰθὰ οἢ1}41688 ; ““)ΟΥ " διὰ 
“ΟΓΠΔΙΉΘΗΣ ̓ δα “ἰνΘΏ ὙΔΥ ἴὼ τηουΓηΐηρ δηὰ (ἢ6 
βῖστιβ οἵ Ὀογοδνυθιηοηῖ --- ΝΘοπιὶ δίοοά δἰοηθ ἴῃ ἃ 
ἐμ ϑὸ Ιαπά. ΤὮΘΩ β.0 δγοδὸ τ τ Πογ ἀδυρἢῦογθ-: 
ἰη-ἶανν. 

γεγ. 6. 5ῸΣ οδβουδῇ δὰ νυἱοί᾽ϑὰ "ἰδ Ῥϑουὶϑθ 
ἴο αἰνὸ ἰμβοόχὰ Ὀσοδὰ. Βο)ονίηρ ἴβ8γα6] 8668 ῃ9 
δονογηπιθηΐξ οὗ ἀοὰ ἴἰπ ὀνογγίμιησ. Ενογγιΐη 
ΘΟΙΏ6Β ἔγοπι Ηἰπὶ δπὰ 18 ἀοδίσποθὰ ἴοὸ αἰβοὶρ]π6 δη 
ἱπϑίγυςϊ τηδηκὶπᾶ. [ἢ οαϊ. χχυὶ. 47, 428, ἷτ ἷ8 
ΤᾺ πᾶν ἴῃ οδδο [β8γ86ὶ] 8}}8}} δροβίδιϊζο το πὶ 
αοά δηὰ οδδβο ἴο βοῦνο Ηΐμπ, ἰξ 8114}} βεαῦνο 1:5 δὴ 
τηΐ68, δη ἃ 180 ἰπ ΠΠΏΡΟΓ δηᾶ τὨϊτγϑῖ, ἴῃ πακοάηοδ8 
πὰ ψϑηῖϊ. Τμδὶ [π0 ἰαιιΐπο Ἡμῖσἢ δὰ αἱ τἢ18 
ὕτσωηθ ὈΘΙΆ]]οη ΒΟΙ ]Ομοπὶ γ88 [ἢ6 ΘΟΠδοα ΘηςΕ οὗ 
0Π6 οὗἩ {ΠΠ086 ΤΔ]]ΠΑΡΥ ΟΥγδηπἶθ8 Ἡ ΠΟ, 88 [6 Βοοκ 

ΓῈΝ Ἶ, Υἱεΐοη, δρροδσϑῃοοθ, οἱ Ὀοξξον, οὗ ΓΗ͂Σ 519 

διοοά. ὙΤὼιο ὀχρίδηδίου οἵ ΣΟ ὝΝ δ αἱκα, τοδὶβ οὔ ἐδ 

δυρροαίου εἐπδὲ [δ [6 ἐμο σασῶθ πῃ ΣΤΊΘ. ἐδο πο τοἱά- 

ἀϊο Ἰοέξοτα Ὀοίηκς ἰσβροδθοά. Θοδουΐϊαδ ἀδγίνοα ἐξ ἤοαι ἰδ9 

Αταδίο ’Ογράμη, αὶ τῶδῃθ ; οἵ, ἐδο θυ. ΕἸ Ὁ, ποοκ. τ 
ΤΠΔΥ, ΠΟτονοσ, 6 ποῖ 8080], 8δι08 ὑγτίχιης, “86 ἐδο 
ὩπΠ6 οὗ ἃ ἴδιδίο, ἰοὸ τοζαγὰ 18 δ ᾿ἀϑοςοδὶ πιὰ ἰἢ6 Ασδοΐο 
᾿Οτγρήμη ἴῃ ἴδ ὁδῆδο οὗ ἐΐδεγαίἑψ.""...ὄ Τι.] 
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οὗ Φυάρου τοϊαῦθβ, οἰαβιϊϑοά ἐἢ6. ρθορὶθ, ἴβοσα ἰδ 
ποῖ τπὺ Ἰοδβὲ ἱπάϊσδιίοη. Βαϊ ἃ Ἵμβδδήβοηθης ἱΐ 
ΘΟΥΔΙΏΪΥ ΜᾺ8, ἀνεη ΤΠΟυΡἢ τηϊ8 ἰδ ποὶ δϑδβογίθα. 
Απὰ ἀοιθι!οβ8, [ἢ 6 ῬΘΟΡ]Ο, 88 ἐξ πἰϑῦδὶγ ἀἰὰ πάθον 
βιιο ἢ οἰγοιπιβίδηςοθ, ταγηρὰ ἩΠῚῺ Ροηϊρποο δηὰ 
ΡΓΔΥΘΡ ἴο 1 ἀοά, ὙἸΒοη {1Ἰ|ὸ γοδῦβ οὗ δ πιῖηο σατο 
ἴ0 8ῃ ὁπά. Οοά τοπιοαθεγοὰ ἢΪ8 ρθορὶθ. [{ ἰδ 8 
)υάρτηοηϊ οἵ ἀοα τμοπ Ηδ αἰΐονν8 τηθῃ ἴο ρὸ {ΠΟ ῚΓ 
ΟΥ̓ μέτὸν δηἃ Π6}0Ρ ᾿Ἐποτηβοῖνοα ἴῃ {Ποῦ προοββὶ 68 
δηὰ βυῇογπρβ (οἷ. ἴ(Π6 ὑπεριδών, Αςῖδ, χνὶϊ!. 80) ; 
αὶ ἰῇ Πὶβ ἸΠΟΓΟῪ Ηδ ΓΕΙΠΘΙΏΌΕΥΘ τποιη, 85 ὮΘ ΤῸ- 
᾿ποπιθογοα ἰβγϑοὶ ἴῃ Εργρι (ἔχ. ἱϊ, 24). ΤΊ πογά 

ὝΠΩΒ Βογθ πβοά, ὀσσυγβ τορθαίρα]ν ἴο δυο δ σὸ- 
τη οὗὨ αἰνίῃηθ τοπιοτηῦγαηοθ. ἀοὰ τοιποιηθεσοὰ 

(ΤΏ) ϑάγϑῃ, εἴπ Ὲ}Υ πιουγπίπρ' οὐαῦ ΒῈΓ Ομ ]41688- 
πο88 (θη. χχὶ. 1). ΑΠΟΓ Μοβοβθ δὰ ρογίοτιηοᾷ 
Δ ΌΠΟΥΒ ὈΘίΌΓΟ [δγ86] ἰῃ Ἐρυρῖ, τ Ῥϑορὶο Ὀο]]ονρα, 

δηὰ ἡ θη [ΠΥ Ποατὰ [μαὲ Οὐἀὰ πδὰ οὐδεγνοά (ἼΠ9) 
[86 βυβοτγίηρ ΟΥ̓ 1[Π6 ῬΘΟρ], πὰ μα Ἰοοκοᾶ ἀροη 
τοῖς δ ςοη, [ΠΟῪ δ ται ἀονῃ δηὰ ᾿υογθῃὶρροά 
(Εχ. ἴν. 31). 

Ετοπι ἴμ6 ἴαγῃ οὗ [86 Ἰδησιιαρο τἢδὲ σὰ “ το- 
τ ΘΠ] ογοα "τὸ “ ρῖνα Ὀτοδα ᾿ το ἢΐ8 ῬΘΟΡΪΘ, ΠΊΟΓΟ 
ῬΑγοα]ΑτΊΥ το ΒΕΓ θΠοπα, {πὸ “οιιδε οἵ Βτγϑδά,᾽" 
1ΐ ΠΙΔΥ͂ ΡῬΓΟΡΟΤΙΥ δὲ ἱπίοττοα (πδὲὸ 186 ἔλτΐπθ τὰ8 
Ὠοὶ [16 ΓΕΒ] οὗἨ νὰν, Ὀυϊ οὗἨ ἀτουρδῦ. 

ΝΟΤΕ ΟΝ ΒΕΥΠΙΕΗΕΜ ΑΧῸ ΤΗῊῈ ΟΒΑΤΕῈ ΟΕ 
ἘΔΟΗΕΙ.. “Νὼὺ οῃθ;,᾽ βαὰν8 Ποδίπβοῃ (διδί. εβ. 1. 
471), Π885 ὄνος ἀουδιοὰ, 1 Βοϊΐονο, [πη [6 ῥγεβοηΐ 
Βοος Τρ, οιιβε οὗ ΕἸΟ5ἢ.,᾽ οὗἨὨ 1Π6 ΑΥϑδῦϑ, ἰδ 
ἰάοπιὶςα] ἢ τΠ6 ἀποσπς ΒΟΙΒ]οἤσπ, “" Ηοῦβα οὗ 
Βτοδά, οὔ [πὸ Φονβ. ΤὉΤΠο ρῥτγοβοπὶ ἀϊβίδησο οὗὨ ὕνο 
ΒΟυΓΒ ἔγοπι «ΓΒΑ ]θ πὶ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠ δ ὙΕΣΥ͂ ΘΧΔΟΙΪν ἰὸ 
[6 εἰχ Ἀοπιδὴ τηΐοβ οὗ δπεαυλγ.᾽"" ϑβοδυδοτι 
7πδῈ]ν 681}18 ἰδ τῃ6 πιοϑὲὶ αἰγαοῖδνο δπα βἰσηϊβοβπὶ 
οὗ δἱΪ 16 νοῦ] ἀ᾿ 5 Ὀἰ γι Πρ δοοβ. 
ΓΗ5 ΒΟΙΒΊ] Ποῖ, ποτ δοδο] ἀϊοά, τ ἤογο ΒΟοΔΖ 

τηλγτοα Ευτῃ, ΠΟΥ Πανὶ ἃ νγὰ8 ὕοττ, δπὰ 9688 
ΟἸιγῖβι θμίογοά τὴ6 ψοτ]α, 18 ἰο-ἀαΥ, 88 ΕΣΓΟΥ Γο- 
ΤΊΔΓΚΒ, 8 Ε1{π||6 ΟἿ ΟΥ Υἱ]Παρὸ “ ΠΑΓΑΪΥ ΟΓΙΠΥ οὗ 
ΤΩ Π ΠΟ ΟἹ 118 ΟὟ δοσοιπῃῖ, πανΐπρ ΒΟΔΓΟΟΙΥ 8 
δἱηρὶο ποθ ΘΓ ἙΠΑγδοίογ ΒῈς, χορ [6 ὑη- 
σπδηρίηρ οαγροῖ οὗ ζύοθη, ἃπαὰ [86 Ὀοδυ δι] ΒΚῪ 
ἔτοπῃη νν ἢ οἢ οηος τ86 ΒίοτΥ οὗ τδὸ Ἰωογὰ ββοῃβ 
τουπά δροῦϊ [6 Βῃορπογαβ. 
ΒοΙΒ]ΟΠ πὶ 1168 ἔτνο βῃοτῦ ΠοῦΓΒ ϑοῦτῃ οὗὨ “6 Γτι58- 

Ι6πι, οὔ ἴνο τηοάογαῖο-εἰσοα ἢἢ115, οἢ. Ποβ6 ποτιἢ- 
ΕΓ δηὰ δδϑίοσῃ ἀοο]ν1τ08 τὴ6 ἀπο! ηρ;- Ποῦ Β68 
οὗ τΠ6 ρίδοθ ἂγὸ 011. [{ 18 θουπάρα οὐ ἴδ δου τῇ 
γ [πὸ ΤΥ δὰν οἱ Τδαπιῖγαῃ. Ὀυτηρ ἴπ6 τοῖσῃ οὗ 
106 ΘΙΊΡΟΓΟΙΓ “Ψυβαπίαη 10 βουτγβηοά ρτυοϑῦν [ῸΓ 8 
ΒΟΆΒΟΏ, ὙΠϊοῆ, Ὠονγουοῦ, ἀϊᾷὰ πος ῥγονθ ἰοηρ. [8 
ῬΓοβθηῦ ἱπῃ ἰδ π8. ΔΓΘ Το] ΟὨγδδηβΒ. ΤΈΘΥ 
ΓΘ 8. βἴτοῃρ δηὰ οποροῖίς το. θυτίηρ [Π6 
ΜΙάά]αῈ Αροβ, ἡ Ύ Κα ἴδ 48 βοοπὴ ἴὸ ματα ρίνοη {Π6 
ὈΙδοθ ἃ ὈοτίοΥ {{Π6 ἴο Ὀ6 ς411ὁὰ ΒοΙΒΊΔΟΒΘα, Ηουδο 
οὗ αγ. τὴ ΒοιΠ] ἤοιη. 

Τονδγὰ [ΠῸ νγοϑῖ, 1Π6ΓῸ 18. ἃ Βυιοοοββίοη οὗ ἱγτορ- 
Τ᾽ 8118 δηὰ ὑὙδι]ογ8 88 ΤᾺΓ 88 {π6 οὔδροὶ οὐφσ 
ἘΔΟΠ Θ᾽ Β Βορυ Ϊοἶγο. Τδ {6τγ8 οοηβίἀογρά {Πἰ8 88 
τ ἐΡΟ ΓΙ ἀβοτος Βροὶ.: ΤΠ πιοπυτηοπὶ ἰ8 ἀ6- 
βου 6 ἃ Ὁ Βεοη͵]απιη οὗὨἨ Τυάε]α, το νἱδί δὰ Ῥᾷα]68- 
μῃθ ΒΟΠΙΘΉΎ ΠΟΙ. Ὀοΐνθοη ἃ. ἢ. 1160 πὰ 1178, 
88 ΟΟΠΕ ΒΕ πρ' οὗ “ Θἰθνθῃ βδίοῃοβ, βεοογάϊηρ ἴο [ἢ 
ὨΠΠΊΌΟΓ ΟΥἁἨἁ [ἢ6 Β018 οὗ Φδοοῦ, τυῖ ἢ ἃ ΟΠ ΡΟΪ8 Τοβυπρ' 

1 [1067 ἄἀο 8[}}}. ὃ γ. Ἠδοκοίί, ψδο νυἱεὶ ὑβὰ [ἢ 6 ἑόσῃ ἢ 
1862, δαγδ: “"ΤῊΘ 2618, 86 ποι !ὰ Ὀ0 οχροοίδα, χοχαγὰ ἐπὸ 
δβροί τἱτὰ Ῥϑου αν ἰηϊοσοοῖ. Ο οὗ ἰδοῖι δἰ|9οὰ ἃ Ὀδς ὙΠ ἢ 
ϑαγξδ οοἰϊοοίδιαἃ ΠΘΔΣ ἰδ ἰοπιῦ, δὰ χατὸ ἰξ ἰο οὯΦ οὗ ΠΙΥ͂ 
λυ πρ οομιρδηίοης ἴὸ τίς ποθ πίῖὰ πἰπι ἴο ἐπ ΐα 
ΓΟὈΒΙΣΥ, 88 ἃ ὑτοδοϊ ἴο ἃ Ὀτοίβος οἵ ἐδ 60 τοαϊἰυκς Ὦθτο.᾽" 

ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ΕΥΤΗ. 

ΟἹ ἴσου Ρ Π|ασβ οΥῸΓ ἴποσπι; πὰ 4}} μαϑβίηρ ὅθνγβ 
ὙΤῚΓ6 ΠΘΙΓ ὩΔΠ268 ΟἹ ἴδ6 Βίἴ0η68 οὗ [86 ΤηοΠΏΓΣΩΘΙΗ Γ᾿" 
(6. Αδδογ, Ρ. 40). Τῶς Ψεν δ ὑἰγατϑ]]οῦ Ῥοῖβομῖδ 
(εὐγοδ α. ν. 1175-80), τυτῖο8 δα [Ὁ]1Οὐγ8: “ΕἸ]ον οι 
δύο 68 16 οῃ [}6 ρτανο οὗ δοβοὶ, δοοοσάϊηρ ἴο τῆ6 
οἰονθὴ τῖθοθ, ἴογῦ Βθπ πίη 88 ΟΣΪΥ ὈΟΤΏ 88 Ὠΐ8 
τροίδοῦ ἀϊοὰβ. Το βίοῃϑδ δ΄δ οὗ τ δγῦ]ο ; δηᾷ 186 
βῖοπα οἵ δαςοῦ, 4180 τ γὉ]6, οοΥοῖβ 81} ἴπ6 ΟΥΠΟΥΕ, 
ΔΗ 8 ΤΟΥ ἰαΓρΘ, 80 [δῇ ᾿ξ ΓΡΟΌΙΓΟΒ ΤὨΒΠΥ͂ ρΡΟΓΒΟΠ 5 
ἴο τον Ὁ" ΤΙ ἱπάποοβ δα ΘΌ ΠΟΙ ἴὸ δάἀὰ ἔπε 
Το] οννης ἰορομὰ : “ΤΏ ΤΩΟΏΚΒ 0 ᾿ἶνα ἃ τη ΐϊα 
ΔΎΒΥ, ΟΠΟ6 ἴοοῖ [Π6 βίομο ΠΌμ ἴἢ6 »τατνθ, δπὰ ἀθ- 
Ροαϊυρά ἴδ ὉΥ τΠοὶγ σΠΌΤΟΣ ; δα [06 ποχὲὶ τηογηΐηρ 
ΠΟΥ ΒΔῪΓ ἰδ δραὶη δ᾽ [86 ζτᾶνε 88 Ῥεΐοτο "᾿ (οὰ. 
ΟΑΓΤΏΟΪΥ, Ρ. 97). 
ΤΊ ἐεδε θἷι οὔ σέολια λα Αδοί ρἶνοθ 8 ἀοβογ ροῃ 

οὗ τὴ6 συροΐὶα 88 ξ 85 ἴῃ [ἷ8 π|6 (οἴ. ἩἨοιϊπρεσ, 
ΟἸἰρρὶ Ἡωταιεὶ, Ρ. 38, Οδιτθοϊν, Ζιιπεγαῖτεβ, οἴς., 
Ρ. 4386. ΤΤῃὸ Αγδθίδη ΓΆυ6}}]6Υ Ἐτϑὶ (βροιυς 
Α. ἢ. 1150; 6. Φεαυβοτί, ἱ. 8345) δὰ δῃηΟ ΠΟΥ ΔΠΟἢ- 
ΥἹΏΟῸΒ ἩΤΙσ (ἐιπαστιδεη ἐς Οτίεπίβ, ἰϊ. 185 ; 
ΟἉΤΠΟΪΥ, Ρ. 457) 6]60 βρεδὶς οἵ ἴξ 

Βιυςκιηρσαμλ᾿Β ἀθβογρείου (Α. Ὁ- 18] 6) 15 85. 20]- 
Ἰονβ: “ ὅγε οηἰογοα ἰδ οἡ {ΠῸ0 βου ἢ 5ἰάθ ὈΥ͂ δὴ 
Δρογίατο ΓΠΓΟῸΡ ἢ ἩΠΙΟΝ 10 τγᾶ8 αἰ ς 0]: ἴο σΓαν], 88 
1: 848 ΠῸ ἀοοῦνδΥ, δπὰ ΤΟ Πα ὁπ ἴῃς ᾿πδ146 ἃ ϑη !αγ 
ΤῊΆ88 Οὗ ΤΩΑΒΟΏΓΥ ἴῃ ἴΠπ6 ΘΟΠΊΓΟ, ὈΠ1] ἢ 0 ἤτοι τΠ6 
ΠΟΟΓ ὨΘΑΙΪΥ ἴ0 {π6 τοοῦ, δπὰ οὗ βῦς ἃ βἷσθε 85 ἴὸ 
Ιθᾶνθ ὈΔΓΟΙῪ 8. ΠΑΙΓΤΟῪ ἀκκυνος ἴῸΓ π ΑΙ Κὶπρ δγουηά 
ἴ. [τ 18. ρ]αβίογοα ἢ 8116 Βίποοο οἢ ἴΠ6 ΟὈΪΕΥ 
βιιγίβορ, δὰ ἰ8 80 }ἘΕ{Ο] 6 ΠῈ}Ὺ ἰᾶγρα δηἀ ὨΙρσἢ ἴῸ ΘΠ ΟΙοϑ 
ΜΠ Πη ἢ ΘῺΥ δηοίθηι Ρ 1] γ ταὶ τσ ς πᾶνε ὈΘΘΏ 
ἴουπὰ οη ἴῃ γστανο οὗ δομβεὶ. Ατσουπᾶ 6 ἰῃ- 
ἸΘΓΙΟΓ ἴδορ οὗἉ (Π6 4118 18 Δ} δορὰ σϑορδβ Οἢ δβε ἢ 
β46, απ ΟΥ̓́Θ ΟΥ̓́ΟΤΥῪ Ῥδ͵Γΐ Οὗ [ῃ6 δϑίυςοο ἃγὸ σττίοτι 
Ἀπ οηρτανοαᾶ ἃ ῥγοζαδίοι οὗὨ πδπιοβ, ἰπ Ηροῦτεν, 
Ατδθὶς, απὰ Βοχδη ομδγδοίοσα." (((. Ῥαίεδίῖπε, ἰ- 
386.) 

ἨΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΑΟΤΙΟΑΙ, 

“Α πιαλ οΥΓ Βειλίολεπι-)μααΐ ἰσεπξ ἰο βδοἼοιττι ἵπ 
Μίοαδ." Ἐδοδυβο ΠΟΥ β ἔβπιΐπο δι Ποιῃθ, ἴἢ6 
ἌΤΑΝ Υ οὗὨἨἁ ἘΠῚ ΘΙ ΘΟ ταϊρταῖο ἴο ἃ ἑοσγεῖστι ςοπηΐγν. 
ΤΊΏΘΥ δ᾽οηθ {πὲπκ (παῖ τἢ 6 ἀἱδίτοβδ ὁδηηοῖ ὑῈ ὈοΓγηο. 
Ιηβίρδὰ οἵ ογγὶηρ ἴὸ ἀοἂ δηᾶ πυστιβτὶηρ ἱπ Ηΐπι, 
δἰοηρ τὴ} ἐμοῖσ Ὀτοίγθη, ἴῃ ΒΟ] τη, ἔμον ᾿στοὸ- 
οδορα ἴὉ δὴ δῃοΥ 8 ἰδπα, ὙΒΟτῈ ΠΟΔΊ θη πΟΓΕΒΡ 
ἴ,186 σοάβ. ὙΠΟΙ͂Γ Οηστα οι ἰοβ 68 ἴο ἃ ἀδογοαθθ 
ἷπ ἴον ἔα. Ηόγο 1 ἰβ ποῖ, 89 ἱἰπ τῇς οδβὸ οὗ 
ΑὈτδῆδαι, Ὁ ἴο 8 ἰδηὰ ἴδαϊ 1 τὰ] βον τΠο: μυῖ 
1ΐ πητιδὲ ΓΑΙΠΟΙ Ὀ6 Βαϊ, Τῆον πὶ ἴὸ ἃ ἰδηὰ {πεῖ 
αοὰ μεᾶᾷ τεϊεοῖθρά. Τῆηδ Γαβυὶ γα 8 Βυοἢ. 88 τηὶρηῖ 
Βαῦο Ὀθθη δχρθοῖθά. ἀοά ἀϊὰ ποῖ 0]688 τοῖς ἀθ- 
Ρδγίησο, δηὰ τπογοίοσε {ποὶγ οὸπίσαποθ Ὀγουσηξ ηῸ 
ἾΥ0γ. ΤΠΟΥ βουρδὺ ἴο δυοϊὰ ομϑ 8 ΕΠ] ]ςοη, δηὰ [6]} 
ἰηΐονα μοανίοσ. ὙΠδ τηθη ἐβοδρϑὰ Ἰλτιΐηα, Ὀὰῖ ἀοαιῃ 
ονογίοοϊκ ἴθπ. ὍΠΟΥ Πα ηοὶ ἐτπβίρα σοὐ᾿ Β ἰονδ 
δῖ ἤοῆηο, ἀπά 80 ἷβ Ἰυἀρτηθηδ βιηοῖ πὸ πὶ δοτγοδά. 
ἘΘΘΌΪ 5 16 Τῃ686 80] 4180 Ὀ6 ΘΟΠ ΟῚ ρ] θα ὮὉν 

ΤΆΏΒΗΥ ὙΠῸ ὈΠΑΘΥΙΑΚΘΟ [0 οτηΐσταῖθ ἴῃ ΟἿΥ ἄγ. Νοῖ 
ἸΏΔΏΥ ΡῸ 88 ΑὈΓΔΠΔΠΙ γοηΐ ἴ Οδηδβδη, ΟΥ 85 ὕδοοῦ 
ποῖ (0 Εργρῖ; [86 τη Δ)οΥ Ὑ (ὉἸ]ονν ἴῃ 186 βἰθρ8 οὗ 
ἘΠῚ ΘΙ θο δ, 
Οοπηυο ἴῃ (ΠΥ Ἰαη, ἀπ δβυρροτὶ ἐπ γθ6}  Βοη- 

Οβῖγ. “ΤῸ ΙΩΔΠῪ ᾿ --- ΒΒγΥ8 ἃ ὈΟΟΙς ς4]1.ὰ ϑαδῥαΐξ- 
ἰϊεῖο ΕΤίππεγηπσοη, --- ἴθ ΤΩΔΥῪ ὍΘ 8 ἈΡΟΡΕΕΊΕΣ ῖο 
Ιοανο 1ποὶγ παῦνο ἰδπὰᾶ, Ὁ [86 τοἸΪΔ ΟΣ! Ββ οὗ 1156 τὸ 

8.0 δσίρίωγχο [ωὠμειγαξίονξ, Βοδίου, 186ὅ, ν. 102, Ὑβοτο ἃ 
δι 8}} δηκτανυίης οὗ 6 ρῥχοδϑοιὶ οχίοσοσ οὗ [9 ΒΟΡΌΪΟΣΥΘ 
6 8110 αἰ γοΏ .--- τ. . 

ἃ [Οοιραγο ἴἰδ0 [Γοἰτοἀποου, βδοῖ. δ, ἴοτ δοῖῶὼθ ξρῶθσθλ 
Ἡοπιοἴοαὶ Ηἰμ οἱ 6 ποθ Βοοξ. ..-- Ττ.] 



ΟΗΑΡΤΕῈΒ 1. 1-6. 1ὅ 

ΤΌΣ Ὁ] δηᾶ οὗδῃ δβίγδηρθ; δὰ τηοϑὲ οὗ ἰἤοβο 
ἍΠ0 ἴῃ [686 ἀΔΥΒ βοὶζθ 106 Ρἱρτίτ- δ. Δ ΠΕ, ἀγὸ ποῖ 
ἀγίνθῃ Ὁγ ἀϊβίτθθβ. [ἱ 18 ποῖ Ἀπηροῦ δἴνοσ Ὀγεδά, 
ΟΥ ψδηΐϊ οὗ σοῦκ (πὶ ὑΓραβ τπθ, Ὀὰϊ ΠΡΟΣ 
Δῇου μαΐῃ, δπὰ τὴ6 ψδηὶ οὗὨ [16 ἰη Οοἀ.᾽"} 
ΒΤΑΒΚΕ : θδγδ ἀπά ἔἈυλΐῃθ ΔΓ ἃ ρτοδὶ ῥἴδρτιο, 

δηὰ γὸ αν ροοᾶ ΓΌΔ80Π ἴὺ ῬΓΔΥ͂ 118 ΟΝ πος 
ἴο ἴτε, “ ἀοοὐ [οτὰ, ἀΟΙ ἑνοῦ 8 1} 

Ιι 18 στο, ἱπάοοά, ἐμαὶ ΕἸ Π] 6] ἢ ὀμϊσταιοα ἴο ἃ 
ΒΟΔΙΒΘη ἰαπά, τ ΠοτΟ [Π6 Ἰἰνίπο οὐ νὯἦϑ ποῖ δο- 
Κπον]οάσεοα, τ Ὦ}16 οπϊργϑηῖβ οὗὨ τῃ6 ῥγοϑοηὶ ἀδΥ 
δῸ ἴοτ ἴδ τηοβὶ Ῥασί ἴο δι 8 ΠΟΥ ΟΠ ΣΌ68 τὺ 
αἰγοδὰν ἴῃ οχίβίρηςθο. Βαϊ, οὐ ἴπ0 οΟἾΠΟΥ Βαπά, 
ΕἸ πιο ίθο, που ϑίβπάϊπρ' ΗΒ πη θο]ονίηρ᾽ βῖρσμι, 
Ὀεσδῖθ δίδτ 81]}] ὴἢ0ὼ Μοδδὶίθβ. Τμθ ΘΙ ρ ἢ 8 
ξτδπα ΘΟΏΟΘΙΙ βῃοιὰ 6 ποῖ ἴο μαγὸ {π6 βρίτίς οὗὅ 
ἃ Μοδθὶ Ὑπθη Πὸ Ἰθανοδ ἢἷ8 παν ἰἸαπὰά. ΜϑΗΥ 
αν οῃηἀοα τσ) ΙΏΟΤΟ 58} Υ ἴμδπ ΕἸ] πλΟ]ΘΟἢ, δπὰ 
᾿δνὸ Ἰοῦϊ ἢ ἤδιὴθ ὈοΒίηᾶ. ΕἸ ΓΘ] 6 ἢ Β Κἰ πάτο γγ88 
γε Υἱβί θά τ Ὀ]οβαίηρβ, Ὀδοδυϑα ἴῃθ Ται τα], 

Ἰουίηρ βρίτιν οὗ δῇ [βγβο} 8} πόπλδῃ, Νοσηὶ, 
ψΟΓΚΟα 1η δὶΒ Βοιιθο ΠΟ] ά. 
5ΤΆΒΚΕ : Ησυβρθαηπᾷ δηὰ τ ῖΐδ βου] οοπημπο (τὰ 

ἴο δεῖ οἴου, ἰὴ ἰονὸ δῃᾷ 1 ΒΟΣΤΟΥ͂, ἰῇ ροοὰ δηὰ 
ΟΥ̓] ἀδγβ. ; 
“Απα ἰδὲ παπιε ο7 ἀΐδ 1018 ισαϑ Νιαοηιῖ." Νδοιηὶ 

Τὴθ Δ }8, “ ῥΙδαβαηῖΐ, Ἰονοὶγ.) ΑΘ ΠΟΥ ὨβΠΊ6, 80 ΠΟΙ 
σΒαγδοίοσ, ΗΟΥ Ὥδιὴθ ΑΒ 16 ΤΙΤΪΓΓΟΥ Οὗ ΠΟΥ ἢδ- 
ἴπΓ6. Απὰ {ΠὈΪΥῴ, παιηθ8 οπσὴς ποὶ ἴοὸ 6 ὈΟΙΏΘ ἴῃ 
γαὶπ. [ΕὙἸΠῚΕΕῈ : ΝΆΠΩΘΒ ἀΓὸ σίνθῃ ἴ0 τηθη ἀπὰ νο- 
ΤΏΘΏ, ποῖ ΟΠ]Υ ἴο αἀἰδῦ ρα τἤθτη ἤγοπι ΘΟ ἢ ΟἴΠΘΓ, 
Ὀυϊ 4180, --Ἰ. Τὸ βγ ἴδοπὶ ἈΡ ἴο νοΥ Ὺ [Π6 τηοδῃ- 
ἵρΒ διά εἰρη βοδίοηβ οἵ {Ποῖσ πδῖηθβ. ὟΝ Βοσοίογο 
Ἰοῖ ονόσυ ΟὈμαϊδὴ βίγῖνο τὸ Ὀ6 ἃ “" δοσνδῃὶ οἵ ἀοάἂ;᾽ 

18βαδο8 αυἱοῖ, Φδοοῦβ ραϊηζα], Φ ΒΟ ρΡἢΒ Ομαβῦβ ; Θυθῦν 
1 ]18, μίουβ; Βαανα, σοηἔθβϑου οὗ ἴΠ6 ἔγπο ΚΔ 1 ; 
ὙΜ1Πἴαπλ, ΘΟ] ΌΘΙΟΙ ΟΥΘΓ ἢν 18 Οὐ οΟτταροηβ. [οἱ 
1Π6 ἢ 4180 ΘΑΓΟΙΆ]Υ ανοΐὰ [Πο86 581Π8 [ῸΣ τὶς [η6 
ὈΘΑΓΟΙΒ ΟὗὨ ἴΠ6 ΠΔΠγ68 βίδῃπα Ὀσγαηἀοα ἴοὸ Ροβίδσιγ. 
1οὲ ἜνΟΥῪ Φοηδὴ θαιγαγο οὗὨ ἔγονναγάηθεβ, ΓΒΟΠλΔΒ 
οἵ ἀϊδιυιιδι[] 688, οἴο. [{ἴογο Ὀ6 ἔτο οἵ οὖσ 
Ὠδιηθδ, ΟΠ6 ΘΧΟΘΡαΙηρΡῚΥ σοοά, [6 ΟἿΠΘΓ ΠΟΙΟΓΟΌΒΙΥ 
61}, ἰΙοξ τ8 ἀθο}]πθ τὴ6 ν]οοβ ΟὗἩἨ ἴΠ6 οπο, δπὰ ῥγϑὸ- 
τἶοο [π6 νἱγίιοβ οὗ [86 Οἴποσ. 1,6 ΘΥΟΥΥ Φπ06Ἃ885 ποὶ 
ἴο]]ονν Φπάδ8 ᾿βοδτίοῖ, σβο Ὀοίιγαγοά ΟΌΓ ϑν ΟΌΓ, 

1 {Ππιοῦὶ αὐορεοηϊηκς ἰἢ9 δογτϑοΐπϑδα οὗἤἨ (89 ἰοτοροίη 
τοῖδυύκβ, ἰδ ΤΩΔῪ ΠοΥΘΥ 6688 ΒΟΙΥΘ ἃ βρῸΟα ΡὈΌΓΡΟΔΟ ἴο 68]]} 
δἰϊδυ θη ἴο ἴπ6 ΤΟ] πα δουίϑησοβ ἤγοσι Ὅτ. ΤΏοΒ. ΕἼ]]ΟΥ 
(1604), νηοῦ χοδὰ ἰοι δ δυζαοθὲ ἴδ9 ρτοδὺ ὠροὰ οὗ ἐδπδί 
εδυδου ἴῃ “ρΡΙ οδου ᾽ ποῖ ἐΠῸΥ δ᾽δὸ σοι ρ ἶν : "ΝΟΥ 
δὴν ἀὯἀόὸ ἀοαμδηΐ οὗ τ6 τὰ ῦ ορίοἰο σοποδγηΐῃΣ ΟΡ Ὀγοὶδ - 
τοῦ Ἡδίσοἢ οὗ ἰαίο οἵ ἐί6 Κίἰηρσάοια ἰο δάγδησο αὶ ρἰδηθδίίου 
ἴῃ Νὸν Εηρδηὰ ; ΛΌΓΟΙΥ 1 (ΠἰΏΚ, 68 δι. ΡβῸ] σϑ! ἃ οοῃοοζῃ- 
ἰὼ νἱγτρίηδ, ἢ9 δΔὰ ᾿ἧ τοοοϊγοὰ ὯῸ οοπλιηδοθιηδηῦ ἤγοσῃ ἐδὸ 
ἱοτὰ ;᾽ δο 1 οδομποίῖ δηὰ ΔῺΥ πὶ τσσληῦ 0 ΘΩΘΟΌΓΣΘΘΘ τη ἢ 
ἴο υπάογίακο (μἰ8 σοονδὶ, Ὀυὺ ἰδ ηἰκς τοίοΣ (6 δοῦηδοὶ 

Ὀὰαϊ Φαάδβ τπ6 ὈΤΟΙ͂ΒΟΙ οὗὨ Μἀ1η68, ἔπ τιον οἵ ἴῃ 6 
ἀθϑηοσαὶ Ερίβι16 ; ϑδοῖ 1)οιαθίσ 8 ποὺ [Ὸ]]ΟΥ ΐπὶ 
ἴῃ {6 Αοἴϑ ὙΠΟ πιδᾶθ βῖϊνοσ βῃσγίμοβ ἔοσ Ὠδπα, Ὀαϊ 
Βομλοίτίμβ, 8 δόῃη, νοῦ. 12, 0 δα “ἃ ροοὐ τεροτγίὶ 
οὗ 4}1 πηθῃ ; ̓" ΘΟΥΟΓΥ Ισηδᾶιϊ8 ποῖ ἰταϊϊαῦθ Δ[18 
Ἰμογοΐα, 186 απὸ ἔλιμον οὗ Ὀ] πὰ ονεάϊοποο, δυὲ 
πδίΐιιδ, [Π6 ὙΟΓΙΕΥ ΤΩΔΥΙΥΥ ἰπ [16 τιν οπυτοῖ. 
Απὰ 1 ἴ0 Βῃου]ὰ οἤδηοο, ζγοῦρη 86 Ἰπαϊβογοιίοι 
οὗ ραγθηῖβ δπὰ ροάαιμεσα, [ῃδὺ ἃ Ὀ8α πδπιθ Βοι]ά 
6 Ἰπηροβοα οπ 8ΠΥ, Ο [οἱ ποὺ “[0]}γ " 6 “ν᾽ 
ποτα, ὈθοϑΒο ΝΑΌΔ] 18. ΠΠΟΙΣ πδῖλ6. .. . [1ὰ 
[6 ἄδγθ οἵ Θιυθοη ἘΠ] ΖΑθΘΙ,, [ΠΟΤΘ νγὰ8 ἃ τογαὶ 
8810 Το] οᾶ “ὙΜΒ6 Ἰονοηρο," σοι, πανυΐπρ τηδ]η- 
ἰαϊποα ἃ Ἰοπρ ἥρμι δραϊπβὺ ἃ ἤοοὶ οὔ ὥϑρδηϊαγάβ 
(τ δογοὶῃ οἱρὴῦ πυπάγοα στοαῖ βῃοϊ γετο αἀἰθομαγρμοὰ 
ἀραϊηδὲ Π67), νγ͵1ὰ8 δ᾽ ἰαδὲ ἔφη ἴὸ γἱ61]4; θὰ πὸ 
ΒΟΟΏΘΙ ὝΟΙΓΟ ΠΟΙ 6 ρῸΠΕ6 οἷ ΟὗὨἨ ΠΟΙ, δπὰ ἵἴνο 
Ἀππάγοα ἔγοϑῃ βϑρδῃϊαγαθ οοῦγθ ἰῃΐο ΠοΓ, Ὀυ1 886 
ΒΘ Υ ΒΚ δ πὶ ἀπ ΠοΓΒΟΙ; δηὰ βὸ “ ΤῊο Εθ- 
γΘΏΡ6 " »͵2ῶὶ5 γουθηρϑᾶ. ἢ4]] }1{81688 ρίθοββ οὗ νοοὰ 
ΔΏΒΥΘΥ [26 ὨΔΙ.68 ὙΒΙΘΝ ΤΠΘἢ ἱτηρΡΟ86 ΡΟῚ 61, 
δπα ΒΔ} ποῖ σϑαβόῃ δ }6 8Β00}}8 ἀο 1ἴῃ6 8816 1 --- ΤῊ]. 

[ΒρΡ. Ηλι, Βεοιννιχὶ 106 τοῖση οὗ ἴπ6 )πάροδ, 
[5186] τγλ8 ρμἰδριιοα τὶ ἢ ΕΥ̓ΤΘΠΩΥ͂ ; δηἃ τ 1]6 Βοπλ6 
οὔ {πο πὶ τοιρτοά, τι ἔδιαἷπθ. ϑδοϊάοσῃμ ἀϊὰ ἐπδὶ 
ΤΟΌΘΙΠοσ8 ΡΘΟΡ]6 τυϑηῖΐ βοιῃθνδῦ 0 ΒυτΩΌ]ς [Ὠ6πΠὶ. 
ΟἿ τοά ἐβ ποῖ ὁποιρὴ ῸΓ ἃ βέαθογη οὨ ]ά. 
ΕΧΨΕΕ : Τῇ ῥτοαϊραῖ ΟὨ1]ἃ οοΟπιρ] απο, “ ΗΟΥ 

ἸΏΔΩΥ ἰγοὰ βοσυδηῖβ οὗ ΤΥ ἔλῖΠῸΥ ἤᾶν Ὀτγοδα 
ΘποΌρὮ, δηἀ 1 αἷθ ἴῸΣ πυηροῦ!" 88. ἢθῦθ 6 868 
δῖ τη6 πποϊγουπιοὶζεα Μοαδυῖοδ, αοα ΒΒ βίανεβ δβηὰ 
νδβδϑαΐδβ, ἢδα ῥ᾽ ΘΠ οὗὨ βἴογθ, Ὑ}}δὲ 5γ8601, αἀοα Β 
ομ!άτοα (ας Πΐ8 φτοάϊΐραι οἢ]άγοη, πο. ὉΥ͂ 
ἘΠΘῚΓ βὶπβ πιδὰ ἀἰβρ᾽θαβοά ἱποὶγ Πθδυθὴγ ΕΔΙΠ6Γ), 
ΓΘ Ρἱποιθαὰ τ] ῬΡΘΒΌΓΥ. 
ΤῊΕ ΒΑΜΕ; [δὲ τ ποῖ δῦυ86 ΒΙΓΑΠΡΌΓΒ, δὰ 

ΤΉΔΚΘ 8 ΡΓΟΥ οὗ ἔποτι, θα ΓΑΙΒΟΥ 1οὗ π18 Ὀ6 ΘΟυ ΓΘ ΟΙ 8 
απο {μοῖη, 1οϑὲ [6 ΑΓΑΓ Δ 8 σΟΠαΘΙἢ 0.8, γὙἢ0 
80 ΟΟΠΓΙΘΟΙΒΙΥ οηἰγοδίοα 8:. δὰ], τῇ Ὠΐδ δῃὲρ- 
το Κοα ΘΟΠΙΡΘΕΪΟἢΒ, δη ἃ 1Π6 ΜΟΔΡΙΘΒ ἰῃ τὴν ὈΧῖ, 
0 Ββυβογοὰ ΕἸΣΊ ] ΘΟ, ΒΘ Π6 σϑῖμθ ἱπῖο ἴδὸ 
Ιαπά, ἴο οοπίϊμηπο {Π6Υο. 

ΤῊΕΒ ΒΑΜΕῈ: “Αμμα Εἰϊπιοίοεῖ αϊτα." ΘΣΞΣ] Ὧδνο 
860] ότι ΒΟΘῚ 8 ἴτθ ἰἢγινο ἴπδὺ μαῖῃ ὈΘΟΩ [ΓΔ Π8- 
Ρἰδηϊοά θη 1Ὁ γὰ8 οἱά. 

ΤῊΕΒ ΒΑΜΕ: “Απά 8δὴ6 ταϑ ἰοΠ, απ ἔδγ ἔϊοο 
10η8. Ἡσεῖθ Ὑοὸ 866 ΠΟῪ ΠΗΘΓΟΙΪ ΠΥ οὐ ἀοαῖς 
ὙΠ Νδοπιὶ, ἰη τπδὲ Ηδ απθποβοά ποῖ 4}} [Π6 Βραγκβ 
οὗ Ποῦ ὁὀοπιίοτί αἴ οποο, θαϊ ἐπουρὴ Ηδ ἴοοἹκ Ἀγ ΑΥ͂ 
[πὸ βίοοκ, Ης Ἰοδ Ποῦ 16 βίβθιηβ. [πάρορά, δἴνυ- 
88 Ηθ ἸΟΟΚ [Ποῖ ΑἸΑΥ͂ 8180; θαὶ ἢγϑι Ηθ ἼῸ 
υἱάοα ποὺ ΠῚ ἃ στδοίοιιβ ἀδαρηνοῦ- ἢ -Ἰα τ. --- ΤῚ.} 

Ὀοδὲ (δὲ κΚίης Ζοδδὴὴ ῥτοδοῦίροὰ ἰο Απιδσίδῃ. “ΤΆΥΤΥ δὲ 
Βοτθ., ὙΥοὶ 86 ἴος (δοδο ἔἑμβδὶ δζὸ δτοδὰν ζοόῆϑ, Ὧν Ὀ6 ἰδ ἢ 
ἔζοτι Ὁ ἴο σοῃοοίῖγο ἔδοηι ἰο Ὀ6 δ: 6 Ὦ ἰοὸ ἩΏΟΠῚ ἮΘ ΔΥ ἡοὺ 
ΒΆΥ, ᾿αοὰ δπροορά,᾽" δϑ δὲ 18 ἴῃ 2 Φο.η) στόσβο 10: Ὀμϊ Ἰοῖ τι 
»ἱν ἴμαπι, δὰ ὑτδὺ ἴοσ ἰἤοτη : [οΥ δι το [ΠΟΥ ΒΑΥ͂Θ πὸ Ὠδθά 
οὗ ΟΌΣ τοῦδ, ὙΠΟ 1 διὰ δίγδιϊ ἃ πδῦο ἴοο πιο; οὗ ἰδοὶν 
ΟὟ τὶδοσίοβ. [ὋοοὨοϊυάο ἐπογοΐοιθ οὗ ἴδ6 ἴτο ηρκίΔηάδ, 
προ ον βανίουῦ βαῖ ἢ οὐἩ ἴδο ὕπο πίωϑϑ, υκο τ. 89: ΝΟ 
Ἰδη ΒαΥίηκς ἰλοίοὰ οὗὨ ἰδ οἱὰ ῬΓΘΘΘΌΓΥ ἀραϊτοὶ ἃ 0Π9 ὨΘῊ : 
ἴθ Ἀ6 δ 1}, Τὸ οἷά 16 Ὀεΐξοτ." ᾽.-- Ττ.] 



16 ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΥὔΤΗ. 

ὝΕΕΞΕ 7-18. 

᾿αιϊλβώπεες πὶ ζραϊλ. 

1. Ὑῇογοίοσγο [4:4] β!6 νσϑηῦ ἰοστίῃ ουἱ οὗἨ [π6 ρῥίδοβ σσβογα βθ τ88, δῃὰ 86. ὕπο 
ἀδυρβίθγϑεϊ ποίαν τυ ΠΟΥ; ἢ ἀπὰ ΠΟῪ [αἰτοοὰν} σγθηῦ οἷν {Π6 ὙΓΑΥ 10 Τα γΓη ππίο [86 

8 ᾿απά οὗ Φυάδῃ, Απὰ Ναοιηὶ βιὰ [ἼΏθῃ βα!ὰ δου] πο μοῦ ὑτο ἀδυρμύδγβ.ϊη-Ἰανν, 
6ο, τοΐυγη οδοῖ [0 ΒΘΓ το Π ΓΒ ἢουβθ: [ῃ9 οτὰ [Φειονα}}} ἀθαὶ Εἰπαὶγ τυ γου 

9 88 γ0ὸ ἢδνθ ἀθα]ὺ 1} [86 ἀοδά, ἀπά τ ῖἢ 6. 'Γμο 1,ογὰ [6] ον} στνηῦ γοὰ {διαὶ 
8 ΑΥ̓ ἢπάὰ ὅ τοβί [ἃ γοϑιρ- ᾽ 666], ΘΔΟἢ ΟΣ ψοῖ ἴῃ ([Π6 Βοῦδ6 οὗἉ Βογ Ὠυβραπᾶ, ὙΠθη 

10. 8[6 Κὶββθὰ {βθῃ; δῃηᾶ {86 γΥ [Πρ ὑρΡ 186}. σοῖὶςβθ, απ νγορί. ῚἈἀπά ἴΠ6Υ βαϊὰ υπίο Ποὺ, 
11 ΔΌΓΟΙΥ τὸ Ὑ1}} τοίυση σι ἋΠ66 υηΐο ΠΥ ρΘΟρ]θ. Απὰ Νβοσηὶ ϑαϊά, ᾿ΓΏσΩ δρϑίη 

[Βεοιαγη, ΠΥ ἀδυρ ΐογβ: Ὑ ΠΥ Μ}}} γ6 ρῸ τ 1} τὴθ ἢ ἀγό ἰμθ γα γαῖ πὰ πιο Β0ΠΒ ἴῃ 
12 ΤΥ Μοῦ, (πα ΒΟΥ ΤΩΔῪ Ὀ6 γοὺ Βυθθαηά8 ἢ Τυγὴ δρδίη [ΒδίαΓη], ΤΥ ἀδορ ίδσα, 

ὅο ψοιν' ισαν [οταϊί : ΥΟῸΣ Μ8Υ]} ; ἰοῦ 1 δῖῃ ἴοο οἷά ἴο Βανθ [1ο Ὀδ]οὴρ (ἀρϑὶη) (07 δὰ 
Βυβθαηά, [Ὁ [Ετνϑη 1] 1 δῃουϊὰ εαγιδ 1 πᾶν Πορθ, ὑ7 1 5Βου]ὰ πανθ [8ου]ὰ Βαϊοηνσ 

18 10] δὴ Βυβοδπὰ 4130 ἰο- ηἱρμῦ, ἀπά βῃου]ὰ αἰδοὸ 8 δῦ βοτὰ; νοῦ] γ6 [{Π6}} δ ἸΔΥΤῪ [ῸΓ 
(Πθῖὰ [οτϊ : ΤῸ {Π6π} 111 (ΠΟΥ σοῦ ρτόσσῃ ἢ που ἃ γκ ΒΙΆΥ [Ὁ ἴθ πὶ [που] γοῦ 
ἴδῃ διαί γουγβαὶνθϑ τ|Ρ] ἔγοπι παυϊηρ Ὠυβοδηάδ [1 γον Ἶ (ΗΟ. 411} ποῖ ἴο Ὀϑομᾷ 
ἴο 8 ὨυϑΌδηα } 7 ΠΑΥ, ΤΩΥ̓ ἀδιρ  ογΒ : ἴον 1ὲ στίονθίβ πὴ τιθο ΤῸΥ ὙΟῸΓ 8868 {1 ἴδ 
ΤΩΝ ΤΊΟΓΘ ὈΠΓΕΓ ἴο τὴο ἴδῃ ἰο γου]" (μαὐ [5᾽π66] {πΠ6 Βαπὰ οὗ [86 [ωοτά [Φ6Βονυδὴ 

14 ἴθ ρΌπΠ6 ουΐ δραϊηϑὶ 28. Απα {ΠΥ ρα ὑρΡ {Π6ῚΓ νοΐοθ, δὰ νγορὶ ἀραῖη Αἢ 
16 Οτρϑῖ Κιβδβϑά δῦ πιοίμῃογεϊη-ἰανν [ κοά ξασηθὰ ὑδοκ] ἢ Ὀπὺ ΕΒ οἷανθ ἀπο βου. Απὰ 886 

[Νδοι!] βαιά, ἘΠ ] 4, (ΠΥ βἰδίογ-ϊη -Ἰανν 18. ΡΌπΘ Ὀ8ΔΟΚ ὑπίο ΠΟΓ ῥΘΟρΪθ, διὰ ὑπο ΒΟΥ 
16 ρυάβ [(ἀο4]: 3 ταίυγῃ ἰμοὺ [4120] δῖ [ΠΥ ϑἰβίθγ- παν. Απή Βαϊ βαϊά, Είγοδὶ 

ὕτρ6] τϑ ποΐ ἰο ἰθᾶνθ ἴΐθθ, οὐ. [δαὰ] ἴο χϑίιγῃ ἤἔγτοτῃ ΦὉ]]ονίηρ δῇ ἴΠ66 : [ΟΣ 
ΜΒ ΟΡ (Ποὺ ρορδί, 1 Μψ1}} ρὸ; διὰ τ βοσο ἰδοὺ Ἰοάροβί [80]465.}, 1 Μ1}}} Ἰοᾶψο 

17 [4046] : [ΠΥ ρϑορὶθ δλαϊί δὲ [18] ΠΙΥ͂ ΡΘΟΡ]θ, δπὰ {πγ ἀοα τοῦ αοὰ: ἌΒοσα ποὺ 
αἀἰοϑὲ, νν}}} 1 ἀϊ6, απὰ ὑπογθ ψ|}} 1 Ὀ6 Ὀυτγθα : (86 Τοτὰ [Φεμονδἢῃ]} ἀσ 50 ἴο τηϑ, διὰ 

18 τῆοτϑ 8150, ἐγ αὐὐσλὲ Ὀυὶ ἀδαῖῃ ρμαγὶ ἴπ60 δὰ τ. Ἄβεη [πὰ ψβ6η7 886 ξαῦν 
[μαὺ ε..6 νγα8 δθβ 501} ταϊπάϑὰ ἴο σὸ 1 Β6Γ, [Π6 886 ἰοῖδθ Βρθακίπο πηΐο [ οδαβεὰ ἰὸ 
ἀμεδυκὰο } ΘΓ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 Υας. 7. --- ἔτνοια (αἴ6 γοζϑο, δηᾷ ἔπ ργοοϑάϊηκ (οἷ, αἰσο γοσ. 10), 1 δρρϑασβ ρἰδίῃ, ἃ5Σ Βογί)θδ τουιασκα, ἐπδὲὶ ποῖ ΟἿ]Ὺ 
δοιαὶ, Ὀαἱ αἰσὸ ὈοΪὴ πον ἀδοκῃίοσβ. “ἰδ, δοὶ οὐἱ σίτἢ ἐμ ἰδ ου οἵ κοίηρς ἴο πάλῃ. 1 ἸΠΔΥ ὃ6 ἱττθ ἐδδὲ Δἰαοιεῖ, 
ἀοϊογπιποὰ ἔγοαι ἔμ διδσὲ ἰδὲ [ΠΟῪ πυδὺὲ ΟΣ ΘΟΣΤῪ οἷς ἐπ ἰηἰϊδηξοι, “΄ Ἰοοκοὰ Ὁροῦ ἴθι 86 ΟὨΪΥ Ὀεδυίς ΠΟΣ ΘΟΙΌΡΘΣΥ 
ἴοσ ἃ πὶ}1ὸ Ῥοΐοτο ραγίϊης ᾽" (ῦτ. Οαδϑαὶ, Ὀοϊον); Ὀπὲ ἐξ ϑοαπιδ δὲ ᾿σαδὲ δ ᾿ἰκοὶν δὲ ἰη (80 δίγυραίο Ὀεΐπεου ἀυν δὰ 
ἰμοϊδιίου, δ[6 ἀϊὰ ποὶ δΏΔΙΙΥ τοδοὰβ {816 οοποϊ δου ὑπ] (26 τποιηοειξ ἐπδὲ δῃ6 δἰϊοιηρίοι ἰο κἷνο ἰὲ αἴοος. ΤὮΦ 

πὸ τῶν ἰο οἵ οοΌχϑο δἰγίοι! Υ δρρὶοδ Ὁ} ΟὨΪΥ ὑὸ Νδοιι. --- Τκ.] 

[8 Υαν. 8..-- ἼΟΓῚ ὈΞῸΝ ΓΤΊΓΤΟ ΤῊ Θ τ Με. ϑοβοναι ἀρ Κιπᾶσοαα πῆι γοα. ἢ ἔδο ἕοττα ΓΙ Ὁ. )6 ορὼ- 
45. «ὁ “ὦ 
.Φ - 

ἔνο, εἴ. θ66. 127, 8. Ὁ. ΑἸΙδπουσἢ ἐδ βῃοσίθησα ἴοστω 9» 6 τόσο Ὁδιδὶ, [9 ευὐδε ἰοῦ ὉΥ πο ΤΕ σεὶ 'Σ ὨΣΙὨΘΌΘΘΒΑΙΥ. 

ἴ5 ὩΣΨ ἰδὸ δαδὶχ ἴα τοκδο., δι δουρὶ τοβστίης [0 ποσιθῃ, οἵ. αἰϑο ὭΣΘ ἰὼ (μο ποχὲ πιϑηθοσ οἵ ἐμο αἴδαβο. 
Βιτοΐϊας ἀορασίασοο ἤτοι δίσίοι κτασωπιδεοαὶ Ῥσορσίϑιυ ὁδοὺς ἰὼ γογα. 9, 11,18, 19. 22, οἰ. ἐν. 11. Θαδοιΐυδ τορι σά ἔνα 
88 οὐἱ αἰ ΌΔΙΥ οοἱἰοααἰδὶ ἑπδοουσδοίοδ, πο δἴδεστσαρὰδ ρϑοδοὰ ἰοἶο Ὀοοῖκα, ᾧ 121, θ, Βδαι. 1. ΑἹ] πὶ ἴπο (νϑχα. 19, 23) οἵ 

ἴθοδο ἰὼ ΟἿΌΣ Βοοῖκ 810 δεοϊΌΔ}}γ ἤσυπά ἴῺ ΟΥ̓ ἤουδ. 

[8 γαε. ϑ.--- ἸΝΦΊΣΤΩΝ, Ἰπορογας, κογέρετο ἀφίεει. ἴοτ ΓΞ. 0π ἰδο οοπδιτυοίοι, οἵ, θ66. 130, 1. Τηο ἐπιρασαῖ. ἰς 
ΟΠΪΥ 8 βίσουβοσ ᾿:δοῖγθ, ὨΘΏςο δδδὶὶγ οοπμθοιθὰ φῇ ἱξ, --- ΤῈ. 

[4 αν. 10. --  : Ῥκ. Οδϑβοὶ δτδὲ ϑΌΡ }168: “" Ἧ7ο ΜΠῚ ποὶ ἔασι Ὀφοῖ," δηιὰ ἔπ τϑράδσβ ὟΞ Ὁγ ἀενη, "ἴοσ, αἵ Θ66 

1“π-. 8. υ. ἿΣ, Β. 8, Ὁ. Τὼ ἐμὲ οδϑθ, Βοῦονος (Δδοσ ἔδ6 Παρ οἃ ποραέϊοα), δοπάίαγα, “ δαἢ,» ποαϊὰ Ὀε Ὀοέδεσ ἔπι “ΚΕΝ 

Βαυὶ 1 ἰ6 Ὀσδὲ ἰδίκοῦ ᾿ἴκο ὅτι ἴῃ Ν. Τ. Ὀοΐοτο ποιὰδ ἀΐτγθοῖυ αὐοἰοά, οὗ. ζες. Ἰ. 6. Β. 1, Ὁ. Καὶ!» τουιασκ, ἐμδὲ τὸ 9 Ὀεοῖδεο 

πογὰθ ἴῃ ἀϊτοοῖ ἀϊδοοῦσθο βοστοδ ἰὸ δίσουσίμοϑῃ, Ὀσίης αἰπιοδὲ θα 08] ἰ0 δὴ δδδύσδηοο,," ἰ6 ΘΟ ΔΙΏΪΥ ποῦ ἴΣΌΟ ἴῃ 411 οὐδεβ, εὖ. 

1 βδι. χ' 19: 1 Κρ. χὶ. 22. -- Τὰ. 

[δ γες. 12. -- ΠΝ Ὸ : ὙΣ ἴα οδῦδαὶ, διὰ ἰηἰζοάυσοθα δωοῖμος πὲ οδἱοθοὶυ οοπιπραίδα τϑδϑοὼ (19 ὥτφε, διβὸ 

ἰοἰγτοάπονὰ ὉΥ ἯΞ, Ὀαΐως αἴται ἴῃ ἔμο ὑτοοϑάϊηρ οἹδ}6) ΜἘΥ (ΠΟΥ δου τοϊυσῃ, οἵ. 188. νἱ. δ᾽; Ῥε. χχὶ!, 12. Τὴ ηριοα, 

πὸ Βυου!ὰ τοργοδοῖὶ ἐδ 18 δ -- Ξ ὺγ “ὧὸσ --δἊοά." ΤΌΝ, , διὰ ΤῸΝ, ΔΙῸ δῖ οοιάλεοι!ὶ μοσβοςία, 



ΟΗΑΡΤΈΕᾺ Ι. 7--18. 17 

«πὶὰ (δο οοπάϊδοῃαὶ! ρατγιὶο!ο οεηἰ εοά, 86 ἴω Ῥε. Ἰχῖχ. 88; ο1}}. 16; Αἴωὔοϑ 1. 8. οἴδσ. Οἵ Ἐν. 867 Ὁ. [0 ΒΏρΠ Δ τὸ τυρὶ 
ἰσηϊδο ἔῃ δου δου ἰλπ8: “"ἰ ΕῸΣ (1081 8 δΌΡΡΟΒΟ) 1 ΒΥ, 1 ὮΔΥ͂Θ ὮΟΡΘ; 1 δ'δγθ ἃ Ὠπδυδηά ;Ἡ 1 άνο ΘΠ ΠἸάσϑῃ ; Ὑπ|}1 γου," 
εἰς.] 

[86 Υεν. 18. -- ἹΣΤΙ [6 [6 ἤκτη. Βυδῆσ ἹΓῚ, υδοὰ δ α Ὡϑαίον (οἵ, 669. 107, 8), ψ ΕΣ Ῥτθρ. ν δηῃᾷὰ ἐδ ἐεαἰογγορδιῖνο 

ΓῚ : τ ροΣ ἐμοδο οἰσοππιδίδηοοδ,,"" ΟΣ ὈΓΣΙΘΒῪ “ἰὨοΣ,) 8 ἰηϑοσίθα ἰῃ ἔμπο ἰοχὲ αδἴἴοσ ὃν. Ο)δθ0]. Ὑμπὸ πογὰ ἴῃ ἐπὶ 

δεΏ δ 16 Ὠοὲ υπυϑ08)] ἴῃ ΟΠ] θα, οἵ. Πδη. 11. 6, 9, 24; Εχνι νυ. 12, 1π ΗΌΓΟΝ ἰὲ ἰδ ἔουπὰ δζδίη δ 5200 χσχ. 24. Ααδὶϊ 
ΟΟΟΏΣΒ ὨοΤῸ ἰη ἴΠ6 ΘΟ] ΟαῸΥ οὗ Νδοῖ! σὶτῆ 6 Γ᾽ ἀδυρῦογδ, [ὃ 16 ΡΓΟΌΘΔΌΙΥ ἴο Ὅ6 τοραγἀοὰ 888 ποζὰ συσγοηῦ ἰη (ἢ 6 Ἰδηριδρθ 
οἵ ἀν ἴθ. βοο Καὶ), ἱμέγοα, ἰο Ο. Τ. ὃ 187, 2. ΤὨθ τοηάοσίης οἵ ἔπ ΚΕ. Υ͂. (ἴον βορύ., γα ]α., οἵο.}, " ἢἴτοὸγ ἔδοια.} [5 ΟΣ 
ἱηρτοῦδοῖθ, ὈΟΓ. οἢ δοοοῦηξ οὗ ἰδο ροοϊίίου οὗ ἐδμο ποτά, ἔφ τα ρ δαὶθ Ὀοίης ΟἸοδσὶν οἡ "ἡ τδί8,᾽" δηὰ δἱβϑὸ Ὀθοδιδο οὗ ἰὼ 
ίετῃ. δβυϑῖσ. --- Τ8.] - 

[1 γεσ. 18. -- ΩΡ, 11. “το ποῖ.) Ὧν. Οδδϑοὶ, μσσι. ΩΡ ΟΧΡΓΘδδο6 ὨρρΔΟΤο ἀσεϊκο, 

ΤΌΘ ΠπΟΘΟΔΘΑΣΎ ταδιὶξ 5 ἤόσο τοργοθδη δὰ δ ἀεαϊχηοι, οἵ. ἐμο 189 οἵὨἙ ἵνα, ἸΊΩ. δ8, 10, 6. -- ΤᾺ. 

[8 αν. 18. -- 99 ὙΝῸ ον μα, οι} . ἢχ. Ο5886] ᾿π ογρσοῖϑ τοῖποῦ ἐδ τϑοογ : "' 10. 1 δῃ προ τοῦδ ΟΠ ἐΠ80 
Του, εἰποθ δρδίπδι 126," οἰο. ᾿Βυθεδιδη δ} ἰὴ βϑαπιθ σϑουδοσίης 9 αίνϑη ὮΥ Κοὶϊ, Ὁ Ῥγοιία, ἸΥτίραι, Ἡγοσάδποσεα, ϑὗο. 

βο 58ορῖξ., ἩΜΙΟΒ 888 ὑπὲρ ὑμᾶς, ποὺ ὑπὲρ ὑμῶν, ἀπὰ δ5ὸ Άὅγγ. δῃὰ Ασδθίο " (ογάβπογι}!). Βογίμοδι, |κὸ Ε. Υ. ἴλκον 

ὩΞῸ -Ξ οἱ γοῦσ δοοουμῖ, 70. γοῦν βᾷξκο. Τὰ οὐοοάσοη ἴμδὺ [14 νου]ά τϑαυῖτθ ὩΣ ἰηδιοαὶ οἵ Ὡ 3) (εἴ. 2 8δ:;. 

1. 28), ἀοοβ Ὡοὲ μοϊᾶ, οἵ. ΡτΟΥ. ν. 18 ; Εσδο168. 11. 10, οἰο. Βυὲ [86 οἴμον τοηδοτίης γ͵618 ἃ ὈοίΐαΣ δθῆβθ. “ἽὩ ἸΩΔΥ Ὁθ 

δὰὐϊοοῖνο, πουῃ, οὐ τεσὺ, τίς. 8 πίπρ. οτί. οἵὗ Ὕ, δοὰ {ΠΠῸΡΟΓΘΟΏΔΙ]Υ. --- ΤΙ] 

[9 ας. 14.-- ἥν: Ῥε. Οδεβθοὶ --- χοροί κγ." Βυὶ ἔπΠοῸ ἰ8 ΠΟ βοοὰ ΣΘΑΔΟῚ ἴ0 Θδηζο ἰδ ΕΒηρΙ Δ [ ἀροίη.᾽ 

Ττοίοττίτις Ὁ ΤοΣ. ϑ. -- ΤᾺ.] 

[10 γος. 16. - τε ε: βορῖ. διὰ Ὑη]Ζ. του ον ὮΥ ἐδο μίυτΑ), “ ποάβ." ΓΟ δα ἐπ δἰπρ., δηᾶ 80 ὉΣ. Οδδδβεὶ. 

ΤΏΟ τοίδτθῃοο ἰδ ΔΡΡΑΣΟΠΟΥ ἴο ἔῃθ ὩΔἤΟΠΔῚ ἀοὶ(γ --- “ΠΟΥ ΡΘΟΡ]θ δπὰ δον βοὰ ἾἽ-΄ ΠΔΙΏΟΙΥ, ΟΠομοδ (Νυπι. χχὶ. 29): 
Ὦθῆςο, ἐΠ6 δίηξ. 8 ἴο Ὀ6 ρτοΐοττθὰ. 10 ξθϑῖ8 δ᾽ πιοδῦ δυρογβυουδ ἴο οὔδογγο [μδὺ ΝΔΟΙΩΣ 5 πΟΡὰδ ἀο Ὡοῦ Ὠδοβδδα τὶν 60}. 
ἰδ ΔῺΥ σεσορη οι οὗἨ [6 ΜοΔΌΙΔἢ ἀοῖγ, οὐ μα !οαῖθ (86 σχίσας βυρμοδίὶδ) ἐμαὶ (( δὴ 6 ΜᾺΔ ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἰοὰ δεϑίῖσαυ ὈΥ ἐῃ9 
Ὧλ1δὸ ἰκδα ἰμδὺ Φϑ μον ἨΔ8 ΟὨΪΥ ἴπο Οοἂ οἴ [δτ8ο].") 86 “ορῃϊηδῇ, ἔλθῃ, αἰνεῖν Ἰοὰ δδίγαυ (οἷ. συν χὶ. 24, 27) -- 
11.) ὶ 

[11 γον. 17. --- 3. ἴα τοὶ “1 (ὮΝ, 1 86). ἢ!, 17, οἰα.), θὰξ “ ιμδΐ," οὗ 1 βδπι. χῖν. 44, 1 Κα. ἰ,. 23. ΡΞ Ὁ), 

ΤΙ ἐισθασ," ΟΥὙ ΒοΙγ6 δος, οχρσοθδίου, 6 ππιδετειοοά, οἴ. Θοω. χχ, 186. Το ΚΕ. ΥΥ͂. τοϊχῦς 6 οοττοοϊθα ὉΥ Ιοαύϊης 

9 Ὀπισδπεϊδίδα, δθὰ το δοτίηκ : “ ΟΗΪΥ ἀραὶ 8804}} μασὲ [80 δηὰ π|6.) Το Ηοῦτον, ἰπδίοδὰ οἵ ᾿πνοϊκίηρ ἃ ἀσδηίο 

υάᾳτηθοὶ ΟΥ̓ ΠΔΙΔΙ ΟἹ ὨΪπιθ6) 7, ἴῃ ο880 86 ὈΤΟΘΚΒ ἢΐ6 Οδίἢ, δἰ τὰ ΡΥ δα Γυ, ἩΔΙΟὮ πὴ (89 δά! οι “ δηὰ τηοτο ἔοο,}} 

[5 ΡΟΣ ὮΔΡΘ πιοτὸ δαὶ ἰο (δ ᾿τοδ αι ηδέϊοη Ὀθοδαδο ᾽ξ ἰ6 ἢοΐ ἀσδηϊδ. --- ΟΠ [ἢ9 δσώοἹο συ “ ἀοδίι.," αἵ. 666. 109, Βοια. 

88 ἸῺ Ροαϊαγο. 

1. 0. -- ΤΆ.] 

ΒΧΈΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, 

Ψψεογ. 7. Αμπὰ β8Ὲο τυοῃῦ ζοσδ ουΐ οὗ [Π Υυἱδοο. 
ΤῊΣ ρῥΐδοθ 8 ποῖ πιηθά, ΠΟΥ 18 ἰζ ὨροοβθαΓυ. ΤΠ 
Τοταο ει ΆΤΩΣΥ δὰ δου 4}} ποῖ Ὀθοοπηθ δῖῦ- 
ΓΑΙ Ζοὰ ἴῃ ᾿ς. ΝΟ ΟΠ6 48Κ8 Νιϑοχηγὶ ἴο βίδγ. Νο 
ΟἿΘ ΒΟΓΟΙΏΡΘΠΪΟΒ ΠΟΥ, ϑᾶγο ΠΟΙ ἵἴννο ἀδαρἢ  οτθ-Ὶ ἢ- 
Ιανν, [86 γοιπυδἢ] τὶάονγβ οὐ ΠῸΓ ἴοο ΘδΙῪ [δαοα 
ΒΟΏΒ. 

Απᾶ ἴον αἰστοδαν ψϑυῦ οὐ 86 ψὰγ. Ὁδπη8} 
ἴδοη Νομιὶ δὰ Ἰοοκοὰ οἡ Ποὺ ἀδιρηῃογθεὶ-1ΔῸν ΔΒ 
ΟὨΪΥ ὈΟΑΓΙΠρΡ ΠΟΥ ΘΟΤΩΡΘΠΥ͂ [ὉΓ ἃ ὙὮ116 ΒΘΙΌΓΟ Ρατῖ- 
ἱπρ. Βαὶ Ὀοΐηρ πον ἴδτ ΠῸΠπι 1Ποὶγ ρ]δοα οὗὨ τοβὶ- 
ἄδῃσο, οα ἴδ ΕἸρΉνΘΥ ἕο Μοαὺ ἰὸ Φυάδῃ, 8116 
δῖορβ, δηὰ ὈϊΪὰ8 [Βότὴ σχοίη. 

6Γ. 8. οθονβὰ 684] κίην πὰ γου, 88 τὸ 
Βδνο ὅϑαδαὶῦ πιὰ ἴ.6 ἀδοοὰ επἃ τἱϊ τῶ06. ἃ 
800 η6. ΠΟΥ͂ 
ΔΙΩΪΔΌΪΘΠΘΒΒ. 

(δ ἀοοραβεᾶ βοη8, Μδῆϊου δηὰᾶὰ ΟἸ]Ἰΐοη, ταὶ ὉΠΟῪ 
τηΔ46 βυςἢ 8. Β0]Σςἴου οὗἁ νχῖνοϑϑβ ; Ὀπῖ (ΠΟΥ͂ πλπϑὺ 8180 
αν Ὀθοη ΝΟΓΙΏΥ οὗἉ [86 ὁπάπτίηρ ’Ιονο ΤΟΥ͂ ανσαῖ- 
οποά, ποεν  πϑιδηαίηρ 1π6ὺ ΤΠΟΥΘ γοτὸ πὸ ΟὨ ] ἄτθὴ 
ἴο βίγοησίδοη ἴῃ6 Ὀοπα8 οὗ δαϑδοιίίοη. ὙΤΏΘ διίδοι- 
τηθηΐ οὗὁἩ ἴ)6 Μοδο 88} ποιηθη, Βα δπὰ Οτρδὶ, 
ἴο 1οἷγ ΠΟῪ ΤΆΓΆΪΥ, τηπδὲ Ὀ6 στουππάρα ἱῃ ῥβγοδο- 
Ἰορίςβ) ἔδοῖβ, σῖἢ ἃ Κπον] οὗ σι ΐῖοὴ Ἔχοροβὶβ 
οδηηοὶ αἴβροηβο. Τηο ΜΟοδθ 8}. γόσηθη δὰ 6ῃ- 
τοτοὰ ἰπΐο 8 βυδοὶ 8ἢ ποῦβο, δηὰ ᾿ἢδα Ὀτγοδιποὰ 
[πΠ6 Ὀοηοῆσθηξ δ ΟΒΡΏΘΙΘ οὗ 8 ἴδ ν οὗ δυάδι. 
Μαιτίαρο δηὰ ΓΆΣΑΣΥ 116 ἕἴοστη [0 ΓΔ] ΤΑΪΤΤΟΥ οὗ 
το] σίου β Ὀ6] 16 δηὰ σόσϑῃῖρ. Ηθπορ, ἴῃ6 ΔΡΟΒΊ]6, 
ἴῃ 18 Βα πιὸ ΤΩΔΠΏΟΘΣ, 100 ΤοΪαἴίοηΒ οὗἁ 
Βυβθαπα δηὰ νὴ ὮΥ τοίδστίηρς ἴο [86 ἰονο οὗἩ (Ἰ γῖβὲ 
ἴογ ἷ5. σμβυσοῖ (ΕΡΒ68. γ. 22 8.). Αποίοηςν [5γ86], 

ῶ 

{πογοΐοτο, αἰ ρῸ ἢ θα 1801 ΤΌΤΩ [06 ἐπ Δ Δ η 8 
οἵ Οδπδδῃ, ποῖ ΤΏΘΓΟΙῪ ὈΥ ἴΠ6 πᾶπη6 οὗἩ ἰ18 αοά, ὃπῖ 
ὈΥῪ 118 116 αἱ Ἰοσὴθ ἰῇ 186 ΤἈΤΏΠΥ, ὈΥ ΤᾺ] 658 
δηἀ Ἰονὸ ἴο τυνῖΐθ δῃὰ Ἵἰ]Ἱά. ῬΌΓΠΥ δηα τηογα ἐγ 
14 ΤΠ]ΔΤΤΙΆσΟ ὙὙΟΓΟ ἴἢ6 ὩΘΟΟΒΒΏΗΓΣΥ ΤΌΒ118 οὗὨ [αἰ [ἢ ἰῃ 
τἢ6 ΟΠ]γΥ, ᾿ἰνίπο αοά, 88 τη ἢ 88 ἃ 118 οὗὁἩ Ὡποἢαβίθ 
ἈΠπὰ 56 η80.}] Ῥ]ΘΑΒΌΓΟΒ ὈΘΙοηρσοᾶ ἴὸ ἴπΠ6 δροτηΐπδ- 
τἰοπ 8 οὗἁ ἸΔΟἸ]ΔΙΤΥ Διηοπρ ἴῃ 6 ΑἸΩΠΊΟΠ 635 ἀπα Μοδὺ- 
1.605. Ατηοηρ ἴΠ6 ψογϑὲ δ᾽ῃ8 1ηἴο0 ἩΠΙΟΝ [βΒγ86] [6]] 
ἴῃ [186 ἀοβογῖ, τγὰ8 ἴη6 Ὑπογοάοπι υγῖτἢ (Π6 ἀδυρἢ- 
ΤΟΥΒ οΟὗἩἨἁ ΜοΔὺ ἰπ [Π6 Ββοσυίοο οὗ Βδ}]-Ῥϑοὸσ (ΝῈπι. 
ΧΧΥ͂.); ὈΥ ΘΧΘΟΙ ΠΡ ΒΌΓΙΙΩΔΙΎ δηα ἰΟΓΥῚὉ]6 Ρυη- 
ἸΒητηθηΐ οὐ ψὩΐοῖ, ῬὨΪΠΟΙα8 ἰἢς ὈΓΘ8Εὲ ΟῺ ΤῸ 
Αἰμβ6] δὴ οπάυγηρ Ὀἰοβδίηρ. Το Μοβαὶς ΔῊ 
ἄοεβ ποῖ οοπίδίπ Βροςοΐα] δηα ὀχιθπαρα ᾿ηβιγιο ἢ 8 
88 ἴο {ΠῸ0 ἐτοδίηθηϊ οὗἩ πὴ δῃὰ Ἷοἢ]ὰ. Βαΐ [ἢθ 

ἿΠ8 ΟὗἨ πποαπδ]οθά ἰθηάθυτιο88 δπὰ οοτητηδπα, “(που 5.410 ποῖ οομηπιϊίΐ δα] οσγ,᾽ 
6 ψεῖ ἃ Ἰοοῖκ ἰπίο 8 ἴσα ῖγ- 16 {παῖ 

ΤΗΔΥ͂ ΒΕΙΥΟ 88 8 Ιγ0(16] [ὉΓ 411. [Ιἴ 18 Δ ΠΟΠΟΓ ἴο, 
ΒίΔΠΒ διοηρ [Π6 δἰηδϊς Το 88 ἴπῸ τοθοϊοη οὗἁ 
[δὲ οἵαν τ ΟΝ ΒΔγ8, “του Βῃδ]ς πᾶν ΠΟ ΟἿΠΟΡ 
ἔσθ Απ δῇοοϊποπαῖθ, ΠΊΟΤΑῚ ἴδμλν Ὁ Πδά 

ΘΟΙΏΘ 80 Ιβγδ6} {18} σΠΓΔΟΙ ΓΒ. ΤΠγοῦρ ἢ [ἢ 6 
ἱπβυοποο οὗ ἴΠ6 1βγδο! δἢ δι, 88 ἰ8 εὐϊἱάοηϊ 
ΔΙΓΟΔΟΥ ἴῃ ῬδΊΓΑγο 4] Πτ)68 ΤῸπι ἴΠ6 ἱπβία πορϑ οὗ 
Βαγβὴ, Εδθοοσα, Εδοδοὶ δὰ Το Δ}. Βυῖ ἰΐ βῃονοά 
1861} 8111] τλοτο ὈΓῚΡ ΜΕΥ ἴῃ ΒΓΔ6] 88 ἃ παίίοῃ, [ἶν- 
ἱπρ ὈΥ ἴδ βἰάς οἵὗἨ οἴμοῦ {065 ἴῃ Οδηδϑῃ, β'πὸθ 
ΤΠΟΠΟΡΆΤΩΥ δα ὈΘΟΟΠῚΘ 118 ΠϑίιΓΑ] ἀπὰ ὑγονδὶ ἷησ 
Ρτγϑοῖῖοθ. ΕΥΟΤῪ ῬΓΟΪο ΠΟΥ ΔΡΡΓγΟϑηβίοῃ οὗ ἀ0- 
ἸηθΒΕς ΤΟΪ ΟΠ 8, Ὀτοιρῆῦ δϑουῦ ὈΥ τοδη᾿ 8 60ῃ- 
βοϊουδ8η688 οὗ ἀοά, αῇδοῖβ [Π6 το ϑβροοῖ]γ. 886 
ΟΧΡΟΙΘΠ 68 πηοϑῦ ἀΘΟΡΙΥ ἴπ6 Ὀοποἤοοηοα οὗ ἃ 118 
βϑῃηοβοα ὈΥ [86 αν οὗ οά. Ηδσ παρρίῃθβϑ δπᾶ 
Β6Γ ἸοΥθ, ἐπα βθο  ΑΌΪῪ οοπηρορά, ἀθροπά ἀροὴ τδ6 
ΤΏΟΓΆΙ οὐποδλίοη οὗ [06 τηδῃ βὴι6 ζΠ]ονν. Βυιὰ 
δηᾶ Οτρδὲ ἔοϊν [Π6 ἐπι ργοββίου οὗ [6 ὨἰρθΣ ἸΟΓᾺ]- 



18 ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΓΤΗ. 

ἐγ τσ ςἢ, ἴῃ οοηίτδδὶ τ τ[Π6 ΜοΔΟΙ 88} Βοπηθ, [116 τηοῖποσ, βοϑο Κη δηᾶ ρει: ῖα)] 800] εὐ θπεὶν 
Ῥεγυδάθαὰ ουεσῪ [ϑγϑο 8 ΒΟΌΒΟΒοΪά. [Ὁ ἰ8β ποῖ ᾿ δηϑνεσγεὰ ἴὸ ΒΟῚ θΘΔΌ Ὁ] πδῖηθ. ὙΠαδ Τη06}} πᾶν 
ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ͂ (0 Ἄοοηςεὶνα οὗ Μαβ]οη δπὰ ΟΠ] δὲ 
το οὗἁ οπιΐϊηοησο ἴῃ 1818 τόβροοῖ ; Ὀπὶ {ΠῈγ [614 
ἴακι ἴο τἘποὶγ δι] δα τη 8, βοοογαϊης ἴο ἩΙΟἢ 
100 νῖίδ οὐςσυρίοα ἃ ροκρϊου οἵ ἰϑπάογθ88, ὑτο- 
τοςῖοα ὃγ ἰονὰ βηἀ 8ο]ϊεῖτ 6. "ΠΟΥ αἰὰ ποὶ δεῖ ἴῃ 
ἐπῶτγο δοοογάδπος ψνἱ{ἢ [ἢ ἰδ θη [ΠΥ σηδετὶοα 
Μοδθ βῆ σῖνοβ ; θὰ ποῖ. Γ ἀἰὰ ἐΠοΥ απ ἢ 
τοῖα πὶ τη Ἰάο]αῖτγ οὗ ΒΑ81-Ῥοοσ. ΑἸΒΟΙΡὮ ΓΠΟΥ 
ΠΙΔΥ͂ ποῖ Πᾶν Ὀ66Π ΒΡΟΟΙΔΙῪ Ρίουβ δηὰ ροα-δαγπρ' 
το, 16] ΠΒΉΠΟΠΆΙ τηοὰρ οὗ ποηθ δηὰ πηδγεὶοὶ. 
᾿1}0 ὩονογΠο οδβ οοηςΓαβίοα 1 τῆδιῖ οἵ Μοαῦ, δπὰ 
411 τἢ6 ποῖα βίσο: ΡΥ Ὀδοδῦϑε ΠΟΥ ᾿ἰνοα ἴῃ ἴΠὸ 
ταϊάϑι οὐὗὁ Μοδθ. τὰ τηὴ6 γουηρ νόοπιθῃ, δ86- 
υδϊημοα σπίτι τΠ6 ἔαῖς οὗ ΜοδΌ 8} πιαγτίαροβ, ἔε] 1 
{Π 6 Π 86] γ 68 στϑι ΘΓ} Υ δἰἰτδοῖϊρὰ ἴὸ (πὸ Ιβγϑε ἰ8ἢ 
Ἰουδ6. ἱπῖο τ ΏΪΟἢ ΠΘΥ δηϊοτθα. ΤΟΥ δὰ ποῖ δο- 
ςοριοὰ {πὸ ἰανν δηὰ 186 Οοά οὗὨ 18Γ86] ; Ὀυῖ [ΠῸῪ τὸ- 
ᾳυϊοὰ τἢς Κὶπὰ δηά ὑδηάογ τγοδίπηθης {ΠῸΥῪ τοοοϊνοα 
ὙΠΠῊ ΘαΌΔΙΪΥ Βο Γβδογιβοῖης ἴον. Τμᾶὶ Νδοπιὶ 
ἜΔῃ δοκμον θάρο (ἢ ΐ8, ΔΊΟΥ Βαυΐηρ ουὐβογνοά τῃοπὶ 
ΓὨσουρ ἢ ἴδῃ γοαγβ οὗ χηλττιοὰ ἰἰΐο, τ ῃδὶ ἃ Ρἱσῖατα 
οὔ μΡόϑοθ εἰ ΠΔΡΡΙΠΟ88Β ἀορ8 ἴξ βυρροβῖ! ὙὍΤ8δθ 
ἙΟΙΊΘΠ ἢ 8α ἠοῖ ΟἾΪΥ Ποαγὰ {δὲ το]ϊσίοη οὗ Φεβονδὴ 
οοπίοδβοα ἰῃ Μοαὺ (εὖ τὸ ἐχργεββίοη : υδελουαὴ 
θα] κὶπᾶϊγ ψὑἸἢ γουῦ, εἴς.)}, Ὀὰ1 {ΠΥ δά ϑθοη [86 
Θχργοββίοῃ οὗ ἰ 'ἰπ {πὸ 6. ὙΒδῖ πο γ πᾶνε ἀοπο 
δηὰ δῖὲ γεῖ ΤΟΥ (0 60, ἰ8 (86 ΘοΠδραιο Πο06 {Ἐπ ογθοῦ. 
Ἐν παίομαὶ αἰν βίοηβ, να ΠΟΙΘ 806, ΔΓῸ ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΏΘ 
ΓΑΙΠοΥ ΟΥ̓ ἴ1Ππ6 ρῥγοδομίηρ οὗ τἴπ0 [6 (δὴ ὈΥ (πὸ 
γογῦα] ργοοϊδιηδίίοη οἵ ἀοοίτίηθ. 

Νδοιηὶ ῥγαΐβοβ οὶ ΟἹΪΥ ἴδ ἰονς τ᾿ ἢ στ} δὰ 
Οτρδὴ μᾶνθ πηδηϊδίθαὰ τονυγασὰ {ποῖγ πβθδηα8, 
Ὀυϊ 480 1δδὶ τς ἢ ΠΟΥ παν Βῃονῃ ᾿ΟΥΔΓΒ ΠΟΓ- 
Βο ἢ, πὸ πιοίβοσ- πα. Απαά {118 18 γαῖ ΙΏΟΓΟ 
δοίοοσῦγ. Αποίθηῖβ δπὰ τηοάεγπβ ππηϊϊα ἰπ οοπι- 
Ρἰαἰπῖβ οὗ [πὸ ἈΠΉΑΡΡΥ τοϊδίομϑ Ὀοῦνθοη ἀδυρῇῃ- 
ἴδ ΓΒ- πα τότ} ογβεϊη-ἰἶανν. Ῥ]υἴδγοῖ, ἰΓοδύηρ οὗ ἴῃς 
ἀυτο8 οὗἁἨ πιδιτὶοὰ ΡΟΓΒΟΏΒ, ΓοΪαῖοβ τ[Πδῖ ἴῃ 1.ΦΡΌϑ, ἴῃ 
Λίπομ, ᾿ξ νναϑ συ δίοΟΠΊΓΥ ἴοσ [Π6 Ὀγὰς οἡ ἴδο ἄδγ 
ΔΓ ἴῃ6 ψοδαϊηρν ἴο βϑοπαὰ τὸ 186 ὈΓΙΔΟΡΤΌΟΠΙ 8 
ΤΠΟΙ͂ΒΟΣ (0 Α8Κ [ὉΓ ἃ Ῥοῖ, ὙΠΙΘἢ ἴΠ6 ἰαίοσ γοίθεβ, 
ῬΠΚΉΠΙΙΕ 1π8ὲ 8ὴδ. ἢ88 ΠΟΙ, ἰὴ ΟΥΟΥ ἰἢδὲὶ ἴῃ6 
γουηρ 1 ΤΔῪ ΒρΟΘάΣΪγ Ὀεοοτμθ δοαπδίη θὰ τυ τἢ 
[86 Β[ ΟΡ ΟΙΒΟΣΙΥ ἀἰβροδὶ ἤοῃ οὗὨ Ποὺ τηοῖογ- π-Ἰνν, 
δΔηὰ 6 688 ΘΑ5ΠΥ ὑγονοκοὰ σῇ θη ἀράν δ 
ΤΊΟΓΕ ΒΟΓΙΟΌΒ ΓΟΙῸ ]6Β δυῖθ6.}2 [τ Τόγοηοο (ἤεογτα, 
11...1, 4), υϑοθ5 Ἰδηθη 8. “ δὲ 411 τοῖο Γθ-1π-ἰδὺν 
Βανα ουὸσ ἢδιίρα {ποῖγ ἀδυρῃ οΥϑ.ἰπ-  ἂνν ̓  {ππὸ απίπιο 
Οπιπο8 ϑοςγαδ πὶ πιιγι8).} Φανομδὶ, ἴῃ Ὠΐβ 
δδγο δραΐηϑὶ πσόσθθη (Υἱ. 231), δ8 γ8, ἰῃ 8 ΤΑΙΠΟΣ 
ΘΟΟΓΒ6 ΨΆΥ, ἴδ:8ὲ τηΔΙΓ ΠΟ 18] ἰβ ἸΠΟΟΠΟΟΙγ- 
ΌΪ6 80 ἰοπρ 88 ἴῃ6 τηοῖμου-ἰπ-]δὺν ᾿νοδ (ἀεβρεταπάα 
ϑαίυα οοπεοτάα ϑοογ). ΟἸἹὰ Οδγμῆδη ρορυαῦ βαγ- 
ἊΝ ΤΑΙ ΠΥ τορτοάσοο [86 δηςσίθηξ σῃαχὶπιβ: 
“μι Θισίσον πὸ ιοοεῖδε, α(α88 δῖ6 ὅ'πιῦ σειρεδαπ᾽" (τὰς 
τηοίμοτ-ἰη-ἰδν 88 ἐοτροιίθῃ τμδὲ βῆθ νγ88 ΟὐῸσ ἃ 
ἀδυρητογ-ἰη-ἰανν}; δ “ Θὶς δεδίε Θισίσαν ἱδὶ ἀϊα, αὐ 
ἄεγεη Ποοῖ αἷς Οἄπδε τοεϊάδη" (180 δδϑὲ τιοίδοσ-  ἢ- 
απ 18 06 Οἢ ὙΟΒ6 ΦΌΜΩ ἴΠ6 ζθ686 ἴδθα, ἑ. 6. ΒΟ 
8 ἀο4ά). 
ΤΏ ἤδυηΐϊγ 16 οὗ Νοσαὶ τ τ μοῦ ἀδὰρ μίογβ.Ϊη- 

ἰὰνν αϑὔογὰβ πὸ ἴγϑοθ ὙΠδίθυοσ οὗ βίο βδα ἊἼχροσὶ- 
ΘΒ. ἸΤΉΘΥ τὰ} ἸἰοΥο ΘΟ ΟΙΠΘΓ ---- ὈΟ(ἢ 
ἀπτίηρσ [86 ᾿ἰνθ8 οὗ ἴῃ Βυβθδηάδβ δπᾶ δῇεσ {πο ]Γγ 
ἄροσϑϑθο, --- ΔΙ ΠουρΡὮ (Π6Ὺ Ὀεϊοηρ ἰο ἀϊβογθης {10 68. 
ΤῊΘ ῥγαΐβϑθ [ὉΓ 118 ΠΑΙΌΓΑΙΙΥ ὈΘΙΟΠΩΒ ᾿ΔΓΡῸΥ ἴὸ 

1 Οὗ ϑοόζοιοο, αὐς. Ζουϊπέαπ, ἨΌ. 1. 48, ν». 817, διὰ Ονηι- 
ΠΡ 88 Μίελσανι, οἱ οἷ. γί! ν». δ19 (οἀ. Μίρσυο. νἱ. "Ὁ. . ᾿ 

2. ῬΙΏγ, ἴῃ 88 Ῥαμέργν. Ἰναγαρῖ, οαρ. 84, δαυδ᾽ “ 00 
ᾳαὐυἱάσαι δατη γὈ το οχἰδσηοδηιάυτη οδὲ, αὐοά τιυ]!οεῖνηδ 

ι θονΘοη ἄδυν 

[αἰδο 6 ραϊμογοὰ ἔγοπι ΠΟΥ ἔωσίμος οοηνεγβδύοη 
ὙΠ ΠΟΡ ἀδιιρῃῖοτθ. Βαϊ [6 ὈΠΉΏΔΡΡΥ Γοϊδιίουϑ 

[Υ δηά τροίοῖ- αν, οἰβον πογὺ 
8081, Τητδὲ 1 ΌΠΕΓΑΙ αν Ὀδοῆ ὑπ κπονῃ ἢ 
Ιβγδοὶ. Οὐμογν θο [π6 Ρτοροὶ οου]ὰ ηοῖ ΓΕΡΤΈδοδϊ 
ἦς 88 ἃ εἰχῃ οὗ 186 Ἔχ σεπηθδὲ βδοοὶδὶ τη ἴδδῖ, 
88 ἴπ6 800 βρεαίπβι (6 ΔΙΠΟΓ, δὰ ἴῃ ἀδονιτοῦ 
ραϊηδῦ [86 τηοΐίμοσ, θὺὼ ἔμ6 ἀδορἢτογ- παν Γ1965 
ὌΡ δραίπεῖ [6 τοί πογ-ϊη -Ἰἰᾶὺν (Μϊς. νἱ. 6); 8 "ε 
ἐεδε ἴο ψ Ὠ ἢ ΟἸ τὶ Δ] θ85 τ μοπ 6 ΒροΘ ΚΒ οἵ {6 
οἤρεῖβ ἴο Ὀὲ Ὀγουρῆϊ δθουϊ ἴῃ δοςὶδὶ 116 ὈΥ 18 
ξοβροὶ (Μαῖῖ. χ. 35). 

ογβ. 9, 10. Φοβοόονδὴ αταηΐ γου ἰδδὺ γοὺ 
ΤΩΔΥ δηὰ 8 εαΐδ υἷδοο. [Ὁ ὸ ὈῈ {ΠΠΠΗΥῴΒΣᾶΧᾷΞΜΎΟΓΙΒΥ οὗ 
ον γἢο διμϊ ἃ ἢ8. ΟὟ ΘΟΙΤΟΥ͂ 51}}} {ΠῚ ΚΒ οἷ, τῆς 
ΟΠ ΑΓ ΟΥ̓ ΟἸΠΟΓΒ, (ΠΘῃ, ΒΌΓΕΪΥ, Νοπιὶ 18 ΤΟΥ ΤΩΥ 
οὔ Ἰονθ. 86 μδ8 δϑϑὴ οδ]οὰ ρὸῦ ἴο Ῥασὶ ψῖτἢ αἱ! 
(δὲ 88 ἀθδὺ ἴὸ μοῦ, ἢ Ὠυδθαηὰ δηὰ οι άτοῃ. 
586 δίδηαβ αἰ ΔΙ0π6 ἴῃ ΠΕΡ δαναποοά αροὸὌ. Βυς 
οὐθὴ γοὶ 4}} ρμαγίΐηρβ ἃγὸ Ὠοΐ ΟΥ̓. ὅ}6 {πη 15 
τπδι ΠΟῪ 8180 886 Γηϊδὲ ΠΟ ἸΟΠΡῈΓ 8]}0} ΒΟΥΒΟΙΓ τὸ 
6 δεοοτηραπίοα ὈγῪ Οτρδὰ δηὰ ἔπι. Βοιῖὰ δὲ 
ἀδυρμίοσγβ- π Δ δΓῸ γαῖ γοῦν ; βου] βἰ.ὸ (8 ΚῈ 
τὸ πὰ ΠῚ ΘΓ ἱπίο ΠΟΥ υποογίδίη ἰοῦ ἢ ὅ6 δ88 ποῖ 
ἴῃ ρτοβυπιρὕύοῃ ἴο ὑρὴν τοῖν ἔαϊογο ἐπ ἸΒΟΌΡΒΙΒ 
δθουϊ ΠΟΙ ΟὟ ; ΠΟΙ ἴδ ὙΠ Ὺ τὸ {πῖπκ τμαῖ 186 
ψ ον8 οὗὨἉ ΠΟΥ 80η8 Βῃοι α ποῖ 
Ροδί!οἢ οὗὁὨ ἃ βἰηρμῖὶς ΟΠΊΔΠ ἴῃ ΔΗΠΑΌΥ 88 δῃ 
ὈΠΉΒΔΡΡΥ Οπ6. τ 88 Δ᾽ ΓΟρεΙΠΟΓ ΟἸΒΙΟΙΏΔΙΎ [ῸΓ 
οα αὶ ἩΔΟΥΒ [Ὁ ΙΩΔΙΤΥ͂ ραῖη. ΟἿΪΥ ἃ ἢ)0.5- 
πᾶ᾿ε Ποῦθο ἰ8 [6 ἴττιοὸ ϑυΐιτὰ ΤῸΓ ἃ ῬΟΠΙΔΗ. 

ἼΠΕΓΟ 886 παὰβ ργοιϊοοοῃ, βαίδιυ, δά Βοθοσ. ΤΉ 
18 ἴα ἱάοα οὗ 16 πιεπμολαλ, ἴῃ τοδί, νι ἰσ ἢ Ναοηιὶ 
ψείβ6 5 [πδ΄ ΦοΠΟΥΔῊ τηδν σῖγα Θδοἢ οὗἉ [ποῖ 'π τ. 
Ποῦθθ οΟὗἩἨ ΔπΠοΙΠοΓ Βυβθαπά. 10 8 ᾿πλροβδῖθὶα ἴὸ 
᾿πηλρΐὶπα ἃ τοτῸ ὈΘΔΌΙ] Οχργθδεὶοη οὗ 1μ6 ἐπα οὗ 
ΤηΔΙΤαρο ἴο 8 οπΊΔη. ὙΠ6 ἷοπι οὗ ἃ πιέπι- 
ολαλ, Δῃ Δϑυ]υτὰ οὗὁἨ ΒΟΏΟΥ δπὰ ἐγοδάομι, ἰ8 [ἢς Βὶρἢ- 
οϑὺ ΒΔρρίποϑθ; ἴπΠ6 Ὑδηΐ οὗ 1, ἃ ἰδυτῖ Ὁ]6. τηϊπίοτ- 
ἴη6. οπρ ΟἾΒΟΥ αΥ1]15, [βγϑοὶ ἰ5 το] ὰ ἰῃδῖ ἱπ 
(186 ογβῃὶ οἵἉ ἀϊφονοάΐοδηος ἰΐ 5}4}} βανῈ 0 πιόπιμολαλ 
(Ώεαι. χχνῖ!. 65).2 ὙΠ μον ἰδπά, ἢ 11 Ὅς Ροθ- 
βοββρὰ ἴῃ (811, 18, δ ἢ οτα, ἴὴ6 ΘΑΓὮΪΥ, ουδὲ ἴο 
ΨΥ ἢ Ιϑτδοὶ ἢ88 σοτηθ, Κα ἃ ὙΠῸ ἴο τἴ6 Ὠοῦδο οὗ 
ΒΟΥ Βαμα. “ΗϊΒοσῖο," δαγ8 Μοβοβ, δας. χὶϊ. 
9, ““γοι παγὸ ποῖ γαῖ οοῦθ πηΐϊὸ πὰ »πεπμολαλ 
ὙΠ ΦοΒονυδὴ γοὺγ αοὰ ρῖνεβ γοῦ." ὩΠα ἀοθοιῖ 
μδὰ πο ρΐδοθ οὔ γοϑί, ῬΤΌΡΕΓΙΥ βροακίηρ : ἰξ τὰ 
ΟἿΪΥ ἴΠ6 ΨΥ, ποῖ (86 ρ08]. ϑοϊοϊῃοῃ ννὰϑ [86 
ἤγβι 0 τ αὶα ΡΓαῖθο (ἀοὰ ἴον ἴδε σοπιρίοῖο οἹὴ οὗ 
πιεημοπαΐ ἴο ἷ8 Ῥοορὶθ (1 Ερβ. νι. 56). [1 15 ἱσυο, 
16γ8 6} Ὠἰρμιοδὶ πιεπιολαὺλ 18 σοά, Φεομουδὴ Ὠἰτθο] ἢ 
δηα 818 τοἀοιιρίοη. Ηδ ἰβ8 1π6 ἴγιθ ρῸΔ] οὗ 1146. 
ὅὅαγϑ ἴἢ6 ῥγορδοεῖ (188. χὶ. 10) : ““Απά 11 58}} οοσῶς 
ἴο Ρ688 ἰῃ ἴππδὶ ἀδΥ : ἴῖΠ6 Εοοὶ οἵ “6886 --- ἴὸ Ηἷτη 
ἘΠ 61] 186 πίοι τοραῖγ, αηα ἢ18 πιεπμολαλ 18 σΊοτγ.᾿" 
Απὰ, Βοῃοο, ΟἸγῖδβῖ 4180 βαγβ, Μίδιῃ. χὶ, 29 : “Ταᾶγη 
οἵ πιο, δῖ 1 δπὶ τθθοκ δηά ἸΟῪ]Υ ἴῃ Ποασί, δὰ τοῦ 
Β}18}}. βά τοδί (ἀνάπαυσιν, πιεπμολαλ) ἴῸΣ γοῦσ 
8011]8.᾽ 
ϑυ (ἢ ἃ πιοπιολαΐ ΟΥΡδὰ δηὰ πὲ Βαὰ δπ͵ογοὰ 

ἴῃ δα Ποπιδβ οὗ ποῦ ΒυβΌδηἀδ; δηὰ ΠΟΥ ΓΟ, 88 ἱἱ 
ΓΟ, Ὑοσδίίο]οδ8, ἰδ (ΠΟΥ ἢπὰ ποῖ δηποῖμοσ. [ξ 
γγ88 ἴῃ 186 πδίυγβὶ οοῦγεο οὗ δηςίθῃϊ βοοὶδὶ] 116 (δδὲ 
ΠΟΥ ΒΒΟΌΪα ΙΠΔΙΤΥ δρϑαΐπ δοηρ ἴῃ6 ῬΘΟΡΪῈ ἴο 
ἩΏΟΤΩ ΠΟΥ ὈοΪοησοὰ. Νδοπιὶ ΓὨ]ΏΚΒ ἐξ ἩΓΟΏρ [ῸΓ 

ἀυοῦυδ ἴῃ τὸ ἄοεοο, ρασίαᾳυο δισέαα, ὨΌ]}υστα οαείδσοθων 

ὨΏ116 οομδη δο 6αὲ.᾽" 
ἃ Βϊχί)δς ἰάσδϑ δῖο ἱτεοὺθὰ οὗ ἰὼ ὯὨΪ8 Ῥϑου δι πῶὺὶ Ὁ. 
Αὐτδῆδαι ἃ βοηοίδ ΟἸδσα, ἴθ ὕμσαε, ἀεν Ἐντδολοίννι, Υ. Ὁ. 1δ. 

4 [7}ο ποτὰ ἴῃ ἔμο ὑδδδδρο τοίδστοὰ ἴὸ ἰδ τραποαοὶ, Ἡβιοδ, 

Βονόγοσ, ἀἱοτα ΟὩῪ ἴὰ ἴοστα, οἵ. οἰ. Ηἱ 1. -- ΤΑ.) 



ἢ 

ΟΗΑΡΤΕᾺ 1. 717-18. 

ἤοτ ἴ΄0 ἴδ ἴῃθπιὶ ΑΎΑΥ το [πὲ ῬΘΟρΡ]6. ΤΌγη 
ὈΔΟΚ, 5:6 Β6ΥΒ; ΙΔΥῪΥ ἴπο Ὀ]εδαίηρ οὗἩ [πὸ αοἀ οὗ 
1586] "6 σι γοῦ ουθῃ ἴπ ἴΠπ6 τπχϊάβὲ οὗ Μοδῦ! ΜαῪ 
Ηδ στδηΐ γοῦ τεβῖ πὶ [Π6 ποῖιβο οὗ ἃ Ὧν ΒαΒΡαπα! 
πὰ δ}ι6 Κίδθο8 ἴΠθ 1, 88. ἴΠ|6 βγη] οὗἨ ραγίηρ (οἴ, 
γοῦ. 14), --- θαῖ ἃ Ἰουὰ τγοορίπρ Ατίθοθ Νδοιλὶ ἢ πὰ 
ἐξ αγὰ ἴο θὰ ΟὈΪχεα ἴο ἰοανα (ἢ 656 1681 ἀθ 8 [ΠἸθη 8 
ὙΟπὶ 806 ἢδ8 ὈὕὈροοϊῃθ δοουβίοϊηθα ἴὸ δ8 
ἀδυρσῃῦογθ. ΟΥΡΔἢ δηὰ Επι} δγὸ πη Πρ ἴὸ ταγῃ 
Ὀδοκ, Πρ το ες τὰ Ἰογρᾷ Νδοχηὶ ὑσγοοθοά 
ΔΙΟΩΘ ΟἹ ΘΓ ΒΟ] ΠΔΥῪ ὙΔΥ ΤὨΣΟΌρΡΉ 116. “Ὗε ρὸ 
ὙΠ [866,᾿ ΓΠΘΥῪ ΒΕΥ, ““ἴο [ὮΥ ΡΘΟΡΪ6.᾽ 

γογΒ. 11-18. Απὰ Νδοχωηὶ βαϊὰ : Ἐΐανο τ ἴθ. 
γοῦ βόχδ ἢ ΤΥ ΟΡ [Ι{ 18 ὈΥ͂ Ἰη68ῃ8 οὗ ἔν 
ΘΟ ΒΙ ἀογΑ ΠΟ {π8ὲ ΝΟΙΩΙ Β66 ΚΒ 0 Ῥουβυδάθ ΒΟΥ 
ἀδανἢ οΥ8-1η-ἰὰνν ἴο τοΐαχῃ : ἤγβι, 5.16 8ο148 ουἵ ἴο 
ἴῆοπιὶ [πὸ Ῥγοβροοὶ οὗὁἩ ΠΟῪ ΓἈΠῚΣ]Υ σΟΠΠΘΟΙΟῺΒ ἴῃ 
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ἴ6Γ86] οὐὁἨ {πὰ Μοαδῦ, θαϊ ΟΥΟΓ ῥγοβρεοῖ μᾶνὸ γοῦ 
ΠΟΠΟ. Ηργθ ὙΒΟΓΟ δυουυ τ ηρ {ὙΠ Οἡ. ἰονα, {Π|6 
ΠΟΥ ΟΥ̓ ΟΥΟΓΥ Ἰανῦ, ΝΆΟΠΙΙ ἀο68 ποῖ {πη Κ οὗ τῃ6 
ἰερζαὶ ῬγΟν 8108 ὙΠ σοϑροςῖ ἴο Ἰονί ταῦθ ΠΑ Τα, Ὸ8Β ; 
Ὀαΐ 886, ΠΟΔΡΒ ΠΡ [86 ἱπηργο Δ ὈΣ} 1τ|68. ἀσαίηβὲ Δογ 
θΟΙΏΡ 8016 ἴο ἔπγπβἢ Ὠιιδυθη 45 ἴο ΠΟΙ ἀδλυρπίοτγε- 
ἐπ. αν ἰπ ΙΓ 6}, 'ἰῃ ΟΥ̓ΟΥ ἴῃ [Π15 νοὶ θα ΤΏ ΠΘΥ ἴο 
ἰηαϊοαῖο τπδὺ [18 σγὰ8 που ΓΈ ΠΟΪΘΕ8 16 ΟὨΪΥ Ῥοββὶ- 
ὉΠ6 στουπᾶ οὗὨ ΠΟΡΘ [ὉΓ {Π6ῃ} ἴῃ [3Γ86]. 

ΕῸΣ 1 ΔΙᾺ ὝΤΟΥΒΘ ΟἿ ἴπ8ὴὶ γοὰ ἃσϑ. [{ ἴβ ὙΟΥΥ 
Ρδίηἣι ἴῸΣ Νδουαὶ ἴο 1εἴ [Πθ πὰ (ΚΟ, ΓῸΣ 586 18 ΘΠ ΠΓΟΙν 
αἰἴοπο. Βιυῖ 816 ΟΑΠΠΟΥ ΔΠΒΜΟΥ δ ἴο ἴβ Κα τ πὴ 
ΣΤ ΠΟΥ, βοοΐηρ 86 δὴ ΟΠΥ Το ΠΟ ποῖν ΠΟΙ. 
Ὁπαουδιοά]ν, βῃ6 15 'ἢ ἃ τογϑα εἰυϑύοη {Π8ηῃ {Πδῖ 
οὗ ([ἢ6 γουῃηρ οθθη. ΕῸΓΣ {Πδπὶ {ποτα ἰ8 γοῦ ἃ 
[ἢν ἔαυΐϊατο δηοπρ {ΠῸῚΓ ῬΘΟΡ]6. Νϑοῖη πὰ 
αὐοαὰ ΠΟΙ ΠΔΡΡΊΠΘ58 ἰΠ 8 ἀἰδίβηϊ ρτᾶνο. ΕῸΣ ΠῸΓ 

Μοαῦ; δῃά, βοοομάϊυ, 8η6 βῆονδ ἴθ {πᾶ 411 {Π6ΓῸ 18 πὸ ἕαῖυσο. ΤὍΠ6 Ἰαβὲ οΟΥ̓́ΤΠΟΒ6 ἀραὺ ἴο ΠΟ, 
ΒΟΡΘ οὗ τοπουσοα στηδγγὶθα ΠΔΡΡΊΠ 688 8 θη ἀδα 16 
δο ὙΠ ΠΟΥ. ΤῊ Βυγρυβίηρ, ἀοΙοΘ Εν 1 ψἢϊς 
1018. 8 ἀ0π6. 18 8:10 ἢ 88 ἴ0 ΒΠΟῊῪ ΟἰΘΑΓΙΥ πον {τγὰ] 
8. το] ρίουβ ἰουθ δἀιιοδῖθβ δηὰ τεῆποβ. ΤΠ6 υ]1|- 
τηλῖθ οδῦ86 Οὗ ἴΠππ6 ρτ]οῦ οςοββίοηθα ὈΥ [16 ὨΘΟΘΒ9Υ 
οὗ ππροῃαϊηρ᾽ Βορδγδοη, 1168 ΔΙ͂ΟΣ 81] 8016} ἴῃ τΠ6 
ἴδοι ἰδαῦ ΒΤ ἀπὰ ΟΥΡΔᾺ αγὸ Μοαδθίϊθββεβ. Να- 
οὔηΐ οου]Ἱὰ ποῖ Ὀθαῦ ἴο 161}1 τ6πὶ [δὶ 1 ΠΟΥ, 8.8 
ἀδυρμίοτβ οὗ Μοαῦ, οηῦ τῇ ΠΟΥ ἴο [δ5Γ86], ΠΟΥ 
σοῦ ]Ἱὰ πὰ Ἐμοτηβοῖνοβ 1 8. 1688 ΒΟΒΡῚΔΌ]6 δι οἢ 
τλδη ΠΟΥ δὰ ΒΙΠογο δηὐογοά. 6 15 ἴοο ᾿θῃη 6 Γ 
ἴο τοι {Π686 ροοά οἰ] άγοῃ οὗ [π6 ἕλεῦ (Παὶ [8- 
ΤΟΙ] ἀοθβ ποῖ β8ποῖο ΘΟ ΠΘΟΙΟΙΒ 11} ΜΟΒΌ. 
Οη {Πϊ8 βδοοοιῃηῖ, Βὴ6 ᾿8ἃ ΔΙΓΟΔΑΥ βιιρρεβίρα (νογ. 8), 
γε (ἢ Βρθοΐαὶ ΟΡ 8518, {πὲ ΠΟΥ Βπου]ά τείιγη ἴοὸ 
Μόοαδῦ, δδοὴ ἴο ΠΟΥ πιοίλογ᾽β Ὠοσδο, (ἢ 8 ρυττπρ ἐῃ6 
πϑίυγαὶ Μοδθὶ 8} ΤΟΙ ΠΟΣ ΟΥ̓ΣΣ ἀραϊηβῦ Πουβο] , (Π6 
1ΒΓᾺ 6 1118} τοῦ πογ-ἰη ἰδ. 5.6 ψουἹὰ ἘΠΟΓΘΌΥ ἰῃ- 
σπλδῖθ ἴο ἔποτη, 85 ἀ6 1 ΟΔΥΘΙΥ δπα ἱπ αἰ το Ο Υ 88 δ 
16, τὴ Ἰδογ οὐ] ΠΟρΡῸ ἴῸΓ ποίπιηρ 'π ἰΒΓαο] 
χορ ὑπαὶ 851}16 Πογβο] ἢ οου]Ἱὰ ρῖνο; τῃ8ὺ [ΠΟῪ 
οου]αὰ ΘηΐΟΣ ἰηἴο οῦ ποιι86, ἱπαοοά, Ὀπὲ ἢοΐ ἰπῖο 
Ἰδγβοὶ᾿ 8 ἠδ ηδὶ 1118. ΝΟΣ 8 ΒΡΘΟΟΝ ἴῃ ν 8. 12, 
18, 18. 8 οἰ᾿πηδοῖῖς αὐογαποθ οἱὗἁὨ τίν, τ ἢ οἴη 
ΒΆΥ͂Β Β0 ΤΠΔΗΥ͂ ΓΟΔΙΪΥ ὈΠΗΘΟΘΒΒΆΓΥ {ΠΙΏρΡΒ, ἰπ ΟΥ̓ΔΘΓ 
ἴ0 σΟΠ66Ά] οΟΥΠΟΓΒ ΜΈΏΙΟΙ ἰὉ ἀδΥο8 ποῖ βαγ. ΟΥΡΒᾺ 
δὰ Εὐ ἢ ὅγὰ ὉΠ 5 Ι γ 68 ἀναγ οὗ 41} {πὶ ΝΟΙῚΣ 
ΒΔΥ͂Β ἴ0 16] ἴῃ [Π686 γοῖβοδ. [ἢ ἩΒΕ Πρ ἴο »Ὸ 
ἢ Ὠοτ, (ΠΟΥ σδηποῖ ΓΟΡΕΡ Υ ΠατΡ ἃ ᾿πῃοιυρῖ οὗ 
θυ] απ ΠΟΡΘΒ ΟἹ 80Π8 γοῖ ἴο Ὁ6 ὈΟΓῊ ἴο Νδοιηὶ ὈΥ 
ΔΠοίδοῦ τηδυτίαρο. Βιυῖ --- δηα [818 18 ὙΠδῖ ΝΟΤΩΙ 
ποῦ] τῇδ κα ΤΠότα ἴδ6] --- ΔῺΥ ΟἸΠΟΥ ΠΟρΘ τμ8π {Πὶ8 
ναΐὶη ΟἿΘ, (ΠΟΥ͂ 8ἃ8 ΜολοΙ 8 ψοτηθη οου]ὰ ποῖ Ὦανο 
πη ἴδγϑεὶ. ἫΝ Ι ταγβο] ---- 8ὴ6 γψίνοϑ [Π61 (0 ὑπάοτ- 
βίη -- οουἹὰ γοῖ πᾶν 80η8, 1 ψουῦ]ὰ ἰδκὸ γου 
σι] π6. ΜΥ δοτηθ νου] 6 πη Ὀ6 γοὺΓ Ὠοῖη ἴοο. 
Το Π16 γοῖ! ἃΓῸ ἀΟΔΥ 88 ἀδορ Ὠίογβ-Ϊη“ἰανν, ν ΠΟΙΠΟΓ ἰὴ 

1 Το οἴἴμηιαχ οὗὨ ρτίοῦ βῇοτβ [ἰδ6 17 [ἢ ἢ ΟἸΙπιῶχ οὔ ἴπὶ- 
Ῥοδεὶ ὉΠ Π668 δΔἀἀυσςοὰ ἐο ΒΟ ἰπδὲ δὴ0 ὁΔὴ παῦο ὯΟ ΟἴδδΓ 
δου ἴον Βυίἢ δηὰ Οὔρϑῃ. 1ἢ (πὸ ταὶ ὑ͵δοθ 8.0 δΑγ8, 1 8: 
ἴοο οἸὰ ; Ὀὰχ: 1Γ1 ποῖὸ οὶ, 1 πᾶ ὯὨ0 Βυδυδηὰ. Βυὺ οὐ 
41 δὰ ἃ Βυδθδηά, διὰ Ὀσοῦκος Τογῖ οἰ] ἀγο [18 γΟΣῪ 
πἰκῆςϊ, ἐπὸ οὔ ἴθι, δηὰ (ΠῸΥ δοῦδ, νου ]Ἱὰ γοῦ παὶξ {}}} ΠΟῪ 
ποθ ατΌῃ ὍΡ, δηὰ δὲ γουγβοῖνοθ ἴῃ ὨΠΕ] {10 Ὺ ἩΕΥΘ ΤΩΔῚ- 

τἰλροδθϊο! Το ποσὰ ἿΔΨ, Ὠ6ΙῸ υδοὰ ἰῃ ἐμ 5086 οὗὨ δῃπί- 
Ἐς ΟἿ Ἐ δβο] 7 ἴω, ἀοθ8 ποΐ ὁσοον δζδίῃ ἴῃ βοτίρίυτο, δὰ σο- 
δοίνοβ [8 οχρδηδ οι ΟἿΪΥ ἴζοσα ἰ(8 Ὀδ6 ἴῃ ἐμπ18 δοῆ86 ἴῃ 
Ὅλο ἰαῖες ΗἨοῦγον. Τ}15 τηοδηϊηρ, ὨΟΉΘΥΟΡ, 16 αὐ Ἐν 

ΥΟΣῪ διοίδηϊ. 1ὲ 16 οοπηθοοα πῇ ἿΞ, καγάθω, ἰμ9 παρά- 
δεισος, ἩΔΙΟῺ πῶϑ οἰοδοὰ ἰη, μβοἀχοὰ ἰω. Βυΐῃ δὰ Οτρδὴ 
που]ὰ δδγυο δὰ ἴο Ἰοοὶς ρου μοι βοῖ γοδ 86 ὈΣὶά66 οἵ [6 
δΒΌΡροδοά δοηδ οὗ Νδοιηί, διὰ τυδὲ (ποτοΐοτο Ὠδγοὸ Ὀδθ δ αἱ 

ἴα. ὙΠῸ ἐμ ἰμο σχρΙδοδέϊου. οἵ ἐδο ποσὰ ΓΞ {δορὶ 
εἰλῃδδ οσμηθεϊοᾶ. Καϊαλ πιοδῦθ Ὀτίάο δῃὰ ἀδυροίοτ-η-ἰὰ τ 
(868 πον ]γτιδιτοὰ ἨἩΠ5), ἰὰ [10 δδσῃθ ἭΔΥ δὲ ἔπ Οτοοὶ 

Βἢ6 ΠΕΓΒΘ] ἢ πημδῦ ἴὃθᾶγΓ ΥΑΥ ΠῸΠ ΠΟΙ Ὠοαγί, “Ὅ6- 
πον Δ} Β Πδηα,᾽ 516 ΒΑ γΥ5, “ὙΘηῈΤΌΓΙΝ ἀραὶπϑ πη6.᾿ 
88:6 18 β00ῃ ἴο Ἔχροσίοπος {παῖ ἢ 5 ΤΏΘΤΟΥ 18 ποῦ γαῖ 
ΘΧἢδιιβῖρα. 

Ψογ, 14. Βυῖ ΒΓ οἷανο υΐο μου. ΟΥΡδἢ 
ΒΕ Ὶ5 ὨΘΓΒΟΙΥ τὸ Ὀ6 ρογϑιδαρα, δπά 068: πὶ 
Βατῆ Τοιηδίηϑ, δηαὰ Μ}Π ποῖ ἰοανο ΠΟΥ. πὸ σοβαϊῖ 
οὗἩ Νδοιῃ Β ἴδαγβ 18, [πλῦ ΟΥ̓ΡΑΪ (8 Κ68 ἰοανα οὐ ἢϑσ, 
Δῃα τμαΐ Επἢ ΟΠ ὨρῈ τὸ ΠΟΥ ΟἾ]Υ 106 ΤΟΓΟ ςοἸΟΞΘΙΪΥ. 
ΤῊΘ ΠΟΡΘΙΘ55Π688 οὗ [Π6 διΐαγο, οἢ ΒΘ Ὦ 1ΠῸ ποῖ 6 Ὁ 
᾿δᾷ ἀἰ!αῖρά, Ιοδ 45 Οὐδ Ὀδοκ ἰο Μοαδῦ, Ὀυϊ Βιι}Ὲ Ὁ ΓΒ 
Βα. τἴ0 μὸ ψ ΠΟΥ ἴο ᾿βγαθὶ. ΑἸ} ἔπδῖ Νβοιηὶ 
δα 8614, ΠΟΥ 80] ΠΠΑΓΙΠ688, ῬΟΥΘΓΙΥ͂, ΒΟΥΤΟΥΣ, ΟὨΪΥ͂ 
ΒΕΓΥΘα ἴο διδοῖ ΠΟΥ ΤΠΟΥΤῸ ΗΤΤΩΪΥ. Οτρδῖ ἴοο γγὰ8 
ΔΔΟΠΟα ἀπὰ ψ06]} ἀϊβροϑοᾶ ; πὶ 5111}, 1} ογο8 οἵ 
Ιονθ, δ οι ἢ 886 παι ἴΠθτ, 856 γεοῖ βδὺν Βουεο 
γ 6 Ἐπ βανν ΟἹἹΥ π6 ὈοϊΪονθὰ οπο. [1{ τηΐρεϊ 
6 Βε14 ψ 1 ἃ σογίδί πη ἄορτοο οὗ ττα τ, ἐΠ8ὺ [Π6 δα πιὸ 
σλῦβο ἱπάιϊιιοοά ΟΥΡΔἢ ἴο ρὸ πὰ Ἐυ1} ἴ0 Γαδ ἱπ, 
186 ἔδοϊ, πδιηοῖν, (αν Ν οτηΐ πα ΠῸ ἸΟΠΡῈΤΣ οἰτΠοΓ 
Β0Π ΟΥ̓ Ὠυβραπά. ὙΠῸ οπθ νυ βῃθά ἴὼ Ὀδοοῖηα ἃ 
Μ] 6 ἀραῖη, [16 ΟΙΠΘΥ ἴο τοιηδῖη ἃ ἀδυρηοῦ. ἘῸΝ 
ΔΙΠΟΠΩ 1Π6 Πδῖαγαὶ ΟΠ] άσθη οὗὨ ΠΊΘπ ΔΥῸ 88 Κὶπή 
ἈΠ ροοά 48 Οὔρδῆῃ; θαῖ ἃ Ιονα Ιἷκὸ (μαΐῖ οὗ Βα τἢ 
88 ΒΟΒΓΟΘΙΥ οηϊοτοά {π6 {που ρ} 8 οὗ ροθοῖβ. Αη- 
ἼΡὴς αἀἰοβ ἴοσ ἰογ οὐ Βοσ Ὀσοίδοῦ; Ὁ {π6 Ἰ16 
τ ΠΙΠἢ διγαϊ τοὶ ἔα ἢ τγᾶβ ΤΌΤ ρϑἱηἶα] (δὴ ἀθδῖῃ. 
ΑἸΘΟβΕ8. βδογ ἤοοβ ΠΥΘΟΙ͂ ΓΓ Ποῖ Ὠυβραπᾶ, δηὰ 
ϑδίραπο (ἰπ 186 ῥαγείναὶ οὗ Ἢ οἰ ἔγατα γν. Ἐδβεοθθη- 
Ὀ80}}} Ῥοτβ βίο πη]γ σοητπιιο8 ἰῃ 8 ΒΟ τα ΓῪ 06]1, ἢ 
[10 86 ΟΥἮὨ ΠΟΥ ἸΟΥΟΣ ΠΟΤῚ Εἢ6 δὰ ἀγίνοη ἱπῖο 
Ὀδθῖ]9, ἀπῸ] δὴο ἀϊθβ: Ὀὰαὲ Ἐππῇ ρῸΘΒ ἴῸ 4 [Ὀγοϊρη 
Ἰδηὰ δηᾶ οἸοοῦβϑ68 ῬοΟνΟΥΙΥ, ποῖ ἴῸῦ ἃ μυδθδηῃά οἵ ἃ 
Ἰονογ, πὶ [ὉΣ {16 τῃοῖθοσ οὗ ἰπὶ 8Ὸ ἰοὴρ 5ἴπος 
ΓΔΒ. ΤΟΥΤῚ, ΑΥΥΔΥ ἔγοπὶ ΠΟΥ. ὅὴ6 ΤΟΥ 868 ἴο ἰοᾶνο ΠΟΥ 
ἴον {16 ΨΟΥΥ τοϑβοὴ [δ΄ 85Π6 18. ῬΟΟΥ, Ο]4, δπὰ οἢ1]ά- 
1088. Νοιηὶ, μανίηρ ἰοδὲ ΠΟΤ ΒΟΠΒ, 888}} ποῖ οὔ 

νύμφη (εἴ. Μαίί. χ. 85, 46 δἷδὸ ἰμ9 τοηδοσίης οὔ ἐδ9 ΥΧΧ. 
δὰ 1:6 Θευδῃ ἔυαμέ, Οτίγαμν, ᾿Υνίεγὸ. 11. 882. Τῶς 
ατοοῖς νύμφη θοχρ δίῃ 1ἰβ6}{ ἴσοι ἔμ 1Δεΐηῃ πμόεγε, ἴο οονου, 
ἴο τοὶ]. 9 Ὦγίάθ διτοδυ οονεσοὰ δογβὶῖ, Κὸ ἰῆθ ιν, 
ὙΠ ΤΘῊ ΠΟΙΒΟΙΓ ἤγομι ἴῃ ΘΥ68 οὗἩ ἁ πιθΏ, δΔῃῇὰ ν88 βῃυϊ ὈΡ. 
6 κοάδάοσεβοα ἐμοιϑοῖγοθ πὸ οὐκί] σα] θὰ νύμφαι 
ῬΓΟΌΘΔΌΙΥ ὈΘΟΘΔΌΒΟ ὑΠΟΥ πΟσῸ σοηςαϊγοα οὗ 88 τοηἀδγοὰ [ην δὶ - 
Ὀ16 ὉΥ͂ 9 ἡδίθγθ. οουοσίημ οὗ ἴσο δῃὰ ἰουηϊδίῃ. ΤῺ 56 
οἵ σύννυμφος, ἴοΤ᾽ δἰαίογ-[Ὠ-Ἰᾶνν, Ὁ ἴδο ΧΧ, ἴῃ τυοσ. 1δ, 18 
ῬΘΟΌ ΔΡ. δηὰ ἀοτυε]οπα ἰη ὑδμἀοά ὕο τηθϑα δ“ [ὴ9 οἴδιοῦ, δοοοῃῶ, 
ἴὯο εἰκίον- ἀδιικ ἢ ὑογ.ἰ1.-1Δνν.᾽) ταῖροῦ ἰῃ8Ὼὺ “( 8ἰ5ῖον-η.16 τ. 
Ιῃ οἰαδβείο δι μοσ [ἃ 4065 ποῖ οοοὺγ ; ἴον ἰῇ συνννμφοκόμος, 
ἀμθ9 σύν τείοτεα ἰο κόμος. πὸ ΗἩΘΌΓΤΟΝ Ὀγίὰθ ἀουῖγοα ΠΟΥ 
ὭΒΙΏΘ ἤγουι ἴ029 μαγϊδοὰ πίῃ ἩΒίοἢ ᾿ὲ ΜΠ ΟἸδίΟΓΏΔΥΥ [0 
ΘΙΌΝΩ ὑοῖ Ὀτίάο δηὰ Ὀτγίάδστοουι (εὖ. Μαάον, ἐς Οὐνοπὲς, 
Ποϊτηϑί. 1662, Ρ. 86, οἴο.). Τῶμο δγτηοϊΐδπι οὔ ἐῃ6 ποτὰ δ01- 
.8Δ1}6 ὑτοίουῃά ρμοϑεῖοϑὶ [ἀθδϑ. 10 τεργοδϑηὶδβ αὶ δι υὐϊηρ ἴῃ, 
1ῖν ἴσῦθ ; σὲ ὈΥ ΒοΟΤΟΙΕ, --- ἃ δ αἰοίρ ὍΡ ππΐο Ρογίδοϊου 
δι ἃ ΓΟΓΟΏΔΙΟΏ. 
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τπᾶῖ δοοοῦτῦ }οθε ΠΟΥ ἀδρῃ ΓΒ 4190. Ἐδῖποῦ τδη 
ἰεανα ΠΟΥ ἴὸ βι ΠῸ  δοης, Ἐπ τ ἢ Μνύ}}} βίαγνο νΣὮ, ΟΥ 
ἴκ [ὉΓ Πού. ΗδργοῚβ ἰονὰ (ὉΓ ἴῃς ἀοδὰ δηὰ ἔῆθ 
Εν, βαγμδαβίηρ ταὶ οἵ ΑἸοΘΑΙ3 δηαὰ δϑίραπε. ἀοά 
Τμλῖ τ ἀοοβ [ῸΓ ΠΟΥ τῃοῖ 6 .-1η-1|ΔῈῪ, τ Βαῖ 85 [Π6 
᾿ΐροσν Π114] Ἰον τὴο ροοῖ ἱπνοηῖβ ΤὉΓ Απίροῃςο, 
ὙὙπθη [16 ΤΟΡΓΟΒΘΠΒ ΠΟΡ 88 ποῖ ᾿οδυηρ ΠΟΙ Ὁ]1π4 
(ἈΠ ΘΓ, 18 πῃ δοῖυδὶ 6 αἰπηοβῦ ὑποχϑιηρὶοθα. ΝΟΣ 
ΟΣ] τ 6 ΘαβΥ ἴὸ ἥπα δὴ ἰηβίβῃος οὗ ἃ ἀθοροῦ 
Ἄοοηῇ!ίεῖ τπδ8ῃ τμδὲ τὶ ἢ Ἰονα Ππαὰ ἴο βυκίδίη οἡ 1}}}8 
οσοιείοη. ὙΠῸ ἐουπάδιίοπ οὗἉὨ ἰτ νγαϑ Ἰαϊὰ στ ποῃ 
ΕἸ πιο] θοῖ Ἰοῖς 18 ῬΡΘΟΡ]Ὲ ἴῃ ΟΥ̓ΟΓ ποῖ ἴο ΒΏ γα ἘΠΕῚ 
ΜΌ6Β. [1 ψὰβ το παογοα πον δ0]6, ΏΘη, ἀραὶ πδῦ 
(6 Ἰανν οὗ ΞΓΔ6], ἢ18 ΒΟΠ8 ἴΟ0Κ τῖνοβ οὗ τἴῃ6 ἀδυρῇ- 
ἴογβ οὐ Μοδὺ. [0 Ὀγοκὸ ουὖῦ ἤθη [ἢ6 τηθη ἀϊθά. 
ΓΠΟΓ Ἰονο [ῸΓ {ΠΟΥ ΙΒγβο 8} πυσυ8 48 ἢδαὰ τηϑὰθ 
[πὸ ποϊηθη ΒΙΓΔΗΡΌΓΒ ἴῃ τΠοῖγ πδῖνο ἰδηὰ ; δηᾷ τ}6 
Ἰονὸ οὔ Ναοπιὶ ἴογ βού Μοδθὶ 8 ἀδηρ ἢ ΓΒ τηδάθ 
ΒΟΥ ἀοιθὶν Οἢ}}} 1688 (π΄ 18γ80]. Νδοη Εν, ᾿ανβ, 
8Δηα οἰιδῖοπη, γΕΓΟ δῦοαϊ ἴ0 ϑορδγδαῖθ τῃοῖῃοῦ- δπὰ 
ἀδιρπίογβ- αν. Βυΐ 88 ἰόν δὰ υπὶτοὰ τποπι, 
80 850 ἰονθ δ'οπθ βᾶ8 ῬΟΎΟΓ ἴο βοῖνο {πΠ6 οοηῇϊοεϊ, 
Ὀμῦ ΟὨἹΪΥ διιοἢ ἃ ἴον 148 ΒΌΠ᾿ 8. ΟΥΡΔΙ Οβοδρὺβ 
[Π6 βίσιι συ] γ τοϊατηΐησ (ὁ ΜοΔΡ; τι 6πα8 ἴἴ 
ὈΥ σοΐῃρ 10} Νοιηὶ. 

ον. 15. ΤΡ εἰδίοσ- π-ἶἰδν τοϊυσηθα ΠοΙΏΘ ἴο 
ΒΟΥ Ῥϑορὶθ διὰ ἴο μοῦ Θοά. [1π 1Π686 ΤΟΙ ΑΓΚΑ- 
0]6 ψγογὰβ 1168 τὴ6 ΚΟΥ͂ ἴο ἴῃς πῃ ἀογβίδη ἀἱπρ' Οὗ Υ6Γ5. 
[1-138. Ηὸον ἀδυρ ίοτβ πδὰ βαϊἃ ἴο Ποὺ (νοσ. 10), 
“798 ν«1}} χοὸ νίτῃ (ἢδ6 το τὴν μεορίε." 11 ρυονοβ 
Ναοπιὶ ἴο Ὀ6 ΟὈ] ροα ἴο [61}1] τῆθπι, νυ τἢ 4}} ΡολΒΙθ]6 
ΚΟ ΠἀοΥΏ6Ά85, ἴμα1 ἴῃ 16 8686 1. ὙΠΟ {ΠΟΥ ΤΠΟΔΠ 
ἦτ, τῃ18 18 ΔΙ Οροῖμοῦ ἱπῃροβδὶ ]θ. [τ γγ88 ὨΘΟΟΘΒΑΓΥῪ 
ἴο ἱππηδιο το 1π6πὶ παῖ 8. ἀθοροσῦ [πΠΔ0 ΤΏΘΓΟΙΥ Πλ- 
ἄοπαὶ ἀἰϑποῦο ΘΟ ΡΟ 18 {ποῖ ῥσοβοπὶ ραγάηρ: 
τπδὺ ψμαΐῖ ΠΟΙ ΒΟΩΒ δὰ ἀοῃπο ἱπ Μοαδῦ, γ88 ποῖ 
ΟἸΙΒΙΟΤΩΔΓΥ 1Π ΒΓΔΟΙ; [πὶ ΠΟΙ ῬΟΙΒΟΠΆ] Ἰονθ [ῸΓ 
πο γγα8 ἰηἀοοά 80 στοϑῖ, ἐμαὺ 8η6 που] ρ]δά]ν 
σῖνο ἴ[Π6πὶ ΟΥΠΟΥ ΒΟ0η8, 1 586 δὰ ἴποπὶ, θα τπᾶΐ (ἢ ς 
Ῥεορίο οὗ ΒγΆ6] νγὰβδ βοραγαιθα ἔγτοπιὶ 811 οἵποῦ Πδ- 
Ὀοηβ ὈΥ τ6 αον οὗὨ ἴδγϑδοὶ. Οτρδὰὴ υῃάἀοτγειοοῦ 
1π|85. δίτοῃρ 88 Β6ὺ δήβἀυοοῃ ἴοσγ ΝβΟπι 88, ΒΟΥ 
Πδῖυγα] ἀθδῖτο ΤῸΣ 8 ΠΟΙΒΟΥ ΤΟΒΌΉρ- Ϊδοο ἴῃ ἃ ἢπ85- 
ὈΔηΔ 8 ὨουΒ0 ψὙὃῶ8 γεῖ ΒΙΤΟΠΡΌΓ; 8ηα 88 880 ΘΟὨ]α 
Ὠοΐ ΒΟΡΘ [ὉΣ [15 ἱπ ἴβτϑοὶ, 8ὴ6 ἴοοΚ ἰορανο δῃηὰ νυϑηῖ 
ὈδοκΚ. ΕῸΥ [86 ΒΆΠπ|6 ΓΟββοη, ΝΟΙΩΪ ΠΟῪ ΒΡΘΆΚΒ 
ΤΠΏΟΓΘ ὈΪΔΙΉΥ ἰὸ ΒΤ : [ΠΥ βἰβύθγ- ἢ -ἰδνγ τοϊασποα 
Βοτθ ἴο ΠΟΥ Ρ6ΟΡ]6 δῃὰ ἰὸ ἠεγ σοά. 11 ἰδ ποῖ {Πδῖ 
το ΒΟΪοηρ ἴο αἰ δτοπὶ πδείοπϑ, Ὀπὶ (Πδὶ 6 ϑΌΓΒΕΙΡ 
ἀἰβότοης ἀοαβ, ἐμδὺ βοραγαῦοθ υ8 Β6ΥῸ δἱ ἴῃ 6 σζϑῖοβ 
οὗἨ [9180]. ᾿ 

Ψογρβ. 16,17. Απὰ ΒΌΓΕ δαϊὰ, ΤῊΥ Ῥ6Οῦ]6 18 
ΤᾺ ῬΘΟρΙΘ, δῃάᾶ ἰῃν Θοάᾶ τὴν Θοὰ. ΝΒΟΠΙ Β 
ἢουβο, ΠΟΥ ΟΠΒγδοίου δηᾷ 116, αν το ἴῸΓ ΠΟΥ [6 
Ιονθ οὗ μοῦ ἀδυρπίογβ-η-ἰαν. Ἐθ1 οἴοανοβ ἴο ΠΟΥ 
δπἃ νἰ}} ποῦ ἰθαᾶνε Βοσ, Δ πουρ ῬΟΥΘΟΓΥ δηά 
ΤΩΪΒΟΤΥ ΑΥΤΑΙ ΠΟΓ, ΕῸΓ ΙΟΥ̓Θ 0 ΠΕΥΓ Βἢ6 ῬΓΟΡΟΒΟΒ 
ἴο ρῖνο ὉΡ ποῖ ΟΠΙΥ͂ Βοππο δπα (ἈΠῚ1]Υ, τιῖ 4180 
811 τῃ0 Βοαγυ)οΥβ ἰδαῦ ταί ποτα χοῦ Ὀ6 ΠΟΓΒ. 
5.6 οἸοανοβ ἴο ΠΟΥ {π8, ΔΙ Πουρ ἢ 5116 8 οὗἩἨ ΙΒΓδοΪ. 
Νοπιΐ πα ΠοΥ Βοῦβ6 ἤδγνο πηδὰθ [5Γ86] Α180 ΔΡῬΟΑΓ 
ἸΙονοὶν ἱπ τὰ. ογοϑ οὔ πῆ. ὙΠῸ νου]Ἱὰ ποῖ νυ δὲ 
ἴο ΡῸ ἴο ἃ ΡΘΟΡ]6 ῬΠΟΒ6 5016 Κποῦγη σορτοβοη βνοβ 
ὍΌΓΘ 80 ΔΙΩΪΔΌΪ 88 ΝΟΠῚΣ ἀπά ΠΡ (ΆΤΩΪΥ} [Ιη 
Μοαδῦ, ἴπ6 γουησ ποθ ἢδαὰ οὶ ὈΒΘη πα 40 ΑΥΤΒΓΘ 
«ἴδ ὁπ6 οδπηοῖ Ὀ6 πηϊρά το [5γ8Ὸ] σπϊῖποιιΐ 80- 
Κπον]οασίπρ [Βγ86}᾿8 αοά, ον ἔην Δα επίοτοα [Π|6 
Ταλτταρὸ τοϊαοη τὶ βοπΒ οὗ βγαθὶ στ οῦῦ 6η- 
τουησ ἰπῖο οονομδηῖ ἢ πεῖς αοά. Νον, πον- 
Ονοσ, πον Ἰοαστ, ἤοπλ ΝΟΠΙΪ 8. ἱπ τ  οη8, μὲ 
ἐμαὶ το Μαΐου δπὰ ΟἸΙΠ]ΠΙΟὴ δὰ ἄομο, νγᾶϑ 
ἀσαΐϊηδὺ τΠ6 οπβίομα οἴ ἴ8δγμ6]. ΤΠ ἀϊβοοόνογυ 1η- 
ΒΙΔΏΓΥ πηδη 518 1186] πῃ αἰ βοτοηῦ οἴδοῖβ οὴ ΟΥΡΘᾺ 
διὰ ἔπι ἢ. Οτρδἢ 15 στο ρο]]οα, θδοδιβο 6 ΠῚ ΚΒ 

ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ΒΓΤΗ 

ΟἿΪΥ οὗ [86 Ὀτγ]44] 500 τϊρη ]ο86. Εατῇ 18 δττβοῖρὰ ; 
ἴον ἰδ τῆδτ ποῖ αἰδιπσ Ἀ 65 118 Ιε πίοι 
5:6. ΑἸγεϑὶγ Ἰονοθ Ὀ6 ἰῖ8 οα, τπ6Π 8506 ἰονοβ ἴπ8ῖ 

ΑΙΞο. [Ι͂ἢ Νδοιηΐ 886 Ἰονθβ 1} ῬΟΟρΡ]Ὲ δηά 
αοά. ΒαιΒ ἰονὸ ἰβ ἴτὰθ ἰονο : 10 οεἰθαᾶνεοβ ο ΝᾺ- 
οτΐ ποῖ ἔοῦ δανδηΐαρϑ, δῖ ὁπ δοοουηξ οὗ ΠΟΥ νἱγ- 
ἴυ68 Δηἃ ΔΙ ΔΌ1Π1Πγ. ΠΌΓ ἀρδῖγοβ ἰὸ ὃὈ5 ὁπ6 σἢ 
ΒΟΥ ἴογ ἢ. 886 1} ἢοῦ ἰοὶ }ιογ 6 δἰοῃο, τε βοσ- 
ΟΥΘΓ 886 Ἰηᾶγ ὕθ6. δὶ Νδοπιΐ 88, 56 8160 ν"}}} 
αν, ΠΟΡ ῬΘΟΡ]Θ δηὰ ποῦ ἀοὰ. ἊΑπὰ {πἰ8 586 ὁχ- 
ῬΓΟδ868 ἃϊ ΟΠΟδ, 80 ΟἸΘΑΥΥ δπὰ ἀοοϊἀοά]γ, {πδ1 ἴῃ 
ΘΓ, 17 Β[8 βΎΤΘαβ ὃν Φεβουύδα, ἴδ αοα οὗ [β6γϑοὶ]. 
ΤῊΣ Δον ἢ ΘΧΡΟΒΙΙΟΙΒ, ΔΡΟΥ [06 ΘΧΔΙΏΡ]6 ΟΥ̓ τΠς 
Ταγρπι, ΒΌΡΡΟΒΟ 8 ἀϊδίοσυθ ἴὸ αν 8 Κθη ῥΪδοθ 
πῃ γον Νοπαὶ μα8 ἤτθι Ἔχραἰπθὰ ἴοὸ Ἐλπ τ τὴς 
αἰ βῆ υ) 65. οοηποοῖθαὶ τ ἢ δι ἴπ τὴ οὰ οὗ [9- 
Το]. ΑἹ] τἰϊ8, Βον υοσ, βῃομ]ὰ 6 σοπβίἀογοα 
ΤΩΘΤΟΪΥ 88 ἃ ἀἸάδοῖς δηποραίου οὗἩ μὲσ βαιυθοαθποπὶ 
ΘΧΡΟΤΊΘΠΟΟΘ. [Ιἢ ΟἿΓ ΠΑΤΤΑΙ͂ΧΟ, [πὸ ΟΠ δβδίου οὗ 
Βα, “ ΤᾺΥ Οοά 15 τὴ ῦ ἀοά;,᾿" 15 16 ἰροϑῖ βίδρε 
οὗ τδὶ ἀονοῦοῃ ὙΠΟ ἢ 8Π6 γί ο] 48 ἴο ΝΟΙΩΣ ἴῸΓ 
6. 86 [88 νονγϑάὰ τδι ποιῃὶηρ 5081} βορδσβῖο 
ποῦ Ἰονα ἔγοπι ἰ18 οὐδ]εοςῖ ; [ῸΥ ὙΠ ΔΊΟΥ σοῦ] 5ερ- 
αγαῖο ἦϊ, νουἹὰ πιδκο ἰῦ ἱτηρεσίεοει. Βαϊ βῖποβ [ἢ 
αοὰ οὗ Ξγ86] 8 106 ἴτπιο στουπα οὗὅὨ 8411] (86 ἰονα 
ΜΉΘ 86 [011 (ὉΓ ΠΟΙ 5γβο 58 ἔΠοπ ἀ5, ἱξ ἕο ΠΟ 8 
1π8ι ΒΟΥ οΟμ  οβϑίοη οὗ Ηΐηι 18 1πΠ6 Κογείοης οἵ δοῦ 
ΥΟΥ. [18 δί 106 Βδ1η6 {{π|0 ἴΠ6 [τ Βο]ατίοῃ οὗἁ 
[π6 οοηῆϊοῦ ἰηἴο Ὑ ἢἰς ἢ ῬΟΓΒΟῚΒ ὙΠῸ πχθτ4}}Υ Ἰονοά 
ΟΒΟἢ ὉΓΠΟΥ Ὠπὰ ΤΆ]16π. 10 ΤΟΘ 68 [Π6 ΟΥ̓ΤΟΥ ζΟτη- 
τηϊττοα ὈΥ ΠΟΙ Βυβθδηα ΜΠ ΘΠ ἰνὸ ἴοοκΚ ἴ[μΠ6 Μοδδὶ- 
τἰβὴ τοπλδῃ ΠΟ ΠΒΤΆΠαἰπρ' ΠΟΥ γοδοῃ το 186 140] 
οὗ Μοδν. ΤΠ ὉΠ Ὺ οὗἉὨ 1Π6 δρίτῖῦ 88 ὕθθη διϊδ πο, 
ὙὙΒΙΘὮ ποῦ ΟἾ]ΥῪ 5Ποῖν8 ἔστις ἴον, θπ ον ἢ ἷπ ΤΠ 6Πι- 
ΟΥὟ ΤΟΘΟΏΟἾ 68 Δὲ 88 ΒΙηἿ58 ἰῃ ἴη6 Ρϑβδῖ. ΕῸΓ 
ΝΈΟΙ 8 ̓ ΟΣ 88 80 ῥτοδῖ, ποῦ ΟὨΪΥ͂ ὈΘΟΒΏΒΕ Βἢ6 
ὨἸβά Ἰοϑὲ ΠΟΥ ΕΟΏΒ, Ὀυϊ 4150 Ὀοσδυδβο ἴῃς ἀλορῦετο- 
ἰῃ-ἶανν ψΠΟἢ 5ὴ6 δὰ πηιιδὲ δ6 σίνοη ὩρΡ, δη ἃ 5.16 Ὀδ 
Ἰοδ δίοπθο. Απά 88 ἴονο δηίογοοα 1ὴ6 βορασγϑδῦοῃ, 
80 ἰογα αἴδὸ Ὀροδτὴθ ἴπ6 οοτὰ ἀγανίηρ ἴο 8 γεῖ 
ΟἸΟΒΟΓ ππίοη. 1 Ναοπιὶ Ὀο] ον ΒΟΥΘ6]  ΓἈ]]Θὴ οὐς 
οὔ τὸ ἕδλνον οὔὐ αἀοὰ οὐ Μοδ᾽ Β δοοουῃξ, βΒὴῆ6 οου]ὰ 
ἀογίνα οοπιίοτι Ποσμ Βα πῃ ἴῸΓ ΠΟΙ Β8Κ6 δηϊοσοα 
ἱπῖο {Π6 ΡόΟρ]6 οὗ ἀοά. 

γεσ. 18. Αῃὰ ψΨὯΘ6ΣῈ 58:6 δδὺν ὑμδῖ βΒ)Ὡ6 νγδϑ 
ἌΓΤΩΙΥ τϑϑοϊνϑθᾶ, ΟἹ] ον Ἔχροείϊογβ ῃανς ἱπηδρίπεὰ 
τΠδ΄ὺ Νοπιὶ 8 οἴϊοτιβ ἴῸὸ ρεσβυυδάθ ΠῈῚ ἀδυρ ῖογβ.η- 
ΙΔ ἴο Γοΐυση Ποπιογαγα, ΤΟ ποῖ δ] ΟρΌΙΠΟΥ βὸ- 
ΓΟΟΒΙΥ πιοδητ. ὅ8|6 ΟἿΪΥ͂ ψϑῃοα ἰὸ ἰδὲ {δ 6πι. 
ΤΏΘΥ τ8Κὸ τπῖ8 Υἱὸν ἰῃ ΟΥΟΓ (0 ἤθε Νδοῃιῖ ἔγοτι 
(86 ΤΟργο ἢ οὗὨ Ὀείηρ ἴοο 11{|10 Δ χοῦ 5 τὸ ᾿πῖτο- 
ἀυςο ΠΟΥ ἀδιρ] οΥΒ 1ηἴο 15γ86] δηά τὸ ἴσὰς ἴδ! τῇ 
(Εαπιῦθοῖ : ιαγιπί ἀϊς διεγργείεβ ἀπ τεσίε 7δοετιῖ 
Νουπιῖα, εἴς.).} Βυῖῦ 118 “016 Ἔχροβι οῃ 15 ἃ 
ἀορτηδῆς ΔηΔΟ ΣΟ 5. Νδοιιὶ ΘΟ] Θἢ ΤΟΓ ΔΙ ΠΟ 
(Πουρ 9 οὗἁ τα β8᾽ ΟΠΔΓΥ ΟΥΚ δϑαη ἀογβιοοῦ ἷπ τηοὰ- 
ΘΓ ὈΠΊ68, 8Πα [ὉΓ (πδ΄ 516 15 ποῖ ἴ0 ὃὈῈ ΓΟΡΤΟΘΟΒοά. 
ΤῊ στοδῖ ἴον οἡ ὙΠΟ τὴ0 Ὀ]οΒδίηρ οὗ ἴῃ 6 ὙΠΟ]6 
ΠΑΙΤΔ να Χοϑίβ, βῆονγθ ἰ[561 ῥγθοίβοὶυ ἴῃ (ἢ ]5, μαι 
Νροπιΐ δηὰ ΠΟΥ ἀδυρηςογβ- Π- ΔῊ ΟΤΘ ῬΘΥΒΟῊΒ οὗ 
ἀἰβογοην πδύ ἢ Δ} Ὁ δηὰ τοὶ ρίοη. ΤῊ] σΟΠΙΓαϑῖ --- 
ὙΠΟ ἃ Τλαιτίαρα οὗὨ ὕθῃ γοϑγΒ 88 ὉΠῚΥ δῇοοῦοη- 
δίοΙΥ Του γο ὉΡ --πατς 6, τὺ 4150 ΘΠρΡΈΠΟΘΣΒ [ἢ 
Ἑοοηῆϊοιῖ οὗ Βοραταῦοπ. ᾿ασίης ΠΠΟΓΟ Π0Π ὕθῃ Ὑ 6 ΔΓ 
186 ΤηΔΥΤΙΔΡῸ οὗ ΝΘΟΠῚ Β Β0η8 Ὁ ΜΟΔΌἑ Ο6865 τὴὰϑ 
δηᾶ οοππιρᾶ το Ὀ6 Ὑτοηρ ἴῃ Ῥγϊποῖρ]6, αἰ ΠΟΌΡΕ, 
ἴῃ ἴπ6 ὮΆΡΡΥ ᾿:8806 οὗ [ποῖγ ἐποΐοθ, 18 ἈΠ] ΘΓ] 655 
88 ἰοδί εἰσ οὗ δι 86 δα ποῖ ἀοῃθ [Ποη ἴῃ 
106 Βρτγίηρ- 46 οὗ [ποὶσ Βδρρίποββ, Νδοσζηὶ οου]ὰ ποῖ 
τη] οὗ Δοην πο. ΗΥ ζΌΠΟΓΟΙΒ Ἰονα ΒΟΥ 1ἴ- 
8617 ποῖν γδῖθοῦ ἰὴ αἀἰββυ ρ ΠῸΣ ἀδυρ Ὠογϑείη- ἰδ 

1 ᾿ἰ Βοὰ ΔΙ ὑδιοθο ἨοΌτεοὶ ραυῖθοσ δὸ Ομσίδείδῃ} ᾿αύογρτο- 
ἰο5 Νοοπιίδπη ἃ σϑοϑῖα Ἰἰθοτδοῖ, οἵ ὩΟῺ κασὶο δοὰ ἰδοιαιϊ 

δοΐτιο ἰὰ ερίδϑο διαξαυπὶ." --- ΔΙ ΔΟΩ, Ρ. 143. 



ΟΗΑΡΤΈΕᾺΒ 1. 7--.18. 

ἔτοιλ ψοΐηρ πῖϊὰ ΠΟΥ ἴο Ιβγϑθ]. ΕῸΣ ΠΟῪ ΒΏΓΘΙΥ 
ΜΟΙ] ἃ πανα ρΡΌΠΘ Δ οης, 1 (οἷν ἀδοοαβοα ἢ ΒΒ η (8, 
ἰπείρϑὰ οὗ τουηδι ηϊὴρ 'π Μοδῦ, πδὰ σοϊζαγηθα ἴο [8- 
τ]. Βυΐῖὶ τῃοῖν ἀοαιὶ πα ἴῃ το} αἰ Ββο] γα ΘΥΟΥΥῪ 
Οχίογη8] θοπὰ σι Νδοιηὶ. Νὸ ἀουδίὶ, ΝΒΟΙΩΙ 
ΠΟῪ 6618 ἴῃ6 ρτίοῦ το [6 ἀΠ] Δ] δοΙ 8 οὗἁ 
ΒΟΡ ΒυΒΡαπὰ δηὰ 80Π8 πᾶνὸ Θη 1 |64, Ηδϑαὰ ΠΟΥ 
ἀδιρῇηςτογθ- π-Ἰανν Ὀθοη οὐὗ Ιϑγδοὶ, Πογο που] ὰ Ὡδῦ- 
" ὍΘ ΠΟ ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ Οὗ ΠΟΥ ΓΟΙΌΓΠΙ Πρ, ΒΟΙΣΠΆΓΥ δηὰ 
ἴογβαίκοθ. ὅὸ [00]8 τῆ δὲ “π6 παπὰ οὐ “6 ΠονδᾺ 18 
δραῖπθι Ποῖ. ΗοΥ ἱ1πάο]οδίθ που]ὰ 1 Ὀδ Ὡονν, 
ὩΔΥ͂ ΠΟῪ ὉπῃΡοθοοπιπρ ἴΠ6 Βδογοάμποϑεβ οὐ ἐδ τσοΐδ- 
ὕοηβ ἰηγνοϊνοά, ἢ Νομιΐ, δὲ [18 τιοϊηοπηΐ, ΠΘῺ 
806 18 ΒΟΓΒΟΙΥ ΡΟΟΓ, δηὰ τῖϊῃ ΠῸ ργοϑρθοῖ ἴῃ 186 
[αϊαγα, ΓΘ ἴὸ ὠρμῳ ἴο ΟΡ ἀδυρη τοῦθ. Ὡ-1ΔῸῪ ἴῸ 
ἰεανθ ποὶ τρϑγοὶν ἴἢ6 ἰδπὰ ὑυϊῖ 1Π60 σοὰ οὗ 
Μοδῦ, ἐμαὶ {μ8 ΓΠΘΥῪ τηῖϊρῦ ΒΟΟΟΙΏΡΑΠΥ ἰοτ. 1 
Β.6 μδὰ ουὲσ νυ ἰϑποα, δὲ [Π18 τηοιηθηΐ 586 ψου]Ἱὰ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἀλΤο, ἴο ἀο 10. [0 18 ὁπ6 οὗ [86 ΒΥτηρίοτωβ 
οὗ 116 οοπῆϊοϊ, παλ 88|6 οου]Ἱὰ ποὲ ἀο ἱξ. ΤΠα 8Ρ- 
ῬΟΔΓΔΏΘΘ οὗ 861 ἰηϊογεβὲ Ἰγου]ὰ ἤδυο οσαδὶ ἃ Ὀ]Ϊοΐ οἡ 
180 ΡΌΓΙΥ οὗὨ ὑποὶγ ταιπ4] Ιονθ. Νδοχηὶ τηὶρηδ ΠΟῪ 
ἴδ6] οὐ Ὀ6] ον δῦ Βπ6 Πα ΠΟΥΟΡ Ὀοίογο τπουρῃϊ 
οὗὅ, -- 8.6 ορα]ὰ ἀο ποιίῃΐηρ δὰ ἀἰδδυδάς. Αγ 
οἶδ σοι Ἱὰ ἤᾶνθ τυ ]γ ἀοβίτογοῦ [86 ρτδθθ δὴ 
οἰενδίοη οἵ [16 σχῇ ]6 ζβαυθίαι Β6ΘΏ6. ἤμε στοδῖ 
ἀἰϊδτεηοο θούσγθθα Οτρδὰ δηὰ πιῆ βῆονγβ 1186] 
ἴῃ τΠ6 ν ΥῪ ἔβοῦ [ἢδι ἴ[Π6 Οη6 γΥἱ6]48 ἴο 116 ἀἰββυβδίοῃ, 
[6 ΟἾΠΟΙ νυ Πβίδη 48. Ἐυτῃ δα {π6 τΤοημάοτ]ν Βθη- 
βἰῶνο Ὠδαῦῦ ἴὸ υπάἀογβίδηα (μαὺ Ναοπιΐ ταδὶ ἀΪ8- 
βιιϑάο; δηἃ ἴο 811 ΝΟ 8 υηυογοά ΓΟΆΘΟῺΒ (ὉΓ 
ἴδοπρ ΟὈ]ροὰ ἰοὸ ἀἰββαδάθ, Βὴ6 ΒΏΒΥΘΙΒ ὙἹἢ ΠΟΥ 
γΟΥ. Νβοχηὶ ἀἰβδϑυδάο5 οἡ ἴ6 γτουπά τΠδὺ 85}6 18 
ΒΟΟΥ͂, --- “ἡ Ποσο ποὺ ΔΌΙάΘΒΙ, 1 Μ11}} δΌϊ 6, 15 186 
τὰ ἀμ οὐ 8Π6 ἰδ ΕὐΡαΣ ἴο ᾿ῖνθ ΔΠΟΠΕ ἐπ ρε νὰ 

6, -ς ΚΊὮΥ ῥΘΟΡΙΘ 18 τὰ 6; τῆδιὲ 886 
ἌΡΟΤΝ ΔΠΟΙΠΟΣ Οοά, -- νἷθοῦ ἴθι ἀοά; 
1π8ὺ 8Π6 ΔΒ Π0 Πυβθλῃα [ῸΓ ΠΟΥ, -- “ΟἾΪΥ ἀραὶ 
88}4}} ραγὺ πη ΠΌπι ἴμ6 0. Γπάογ ἢ0 ΟἴδΕΥ οἰτουτα- 
δίῃ ο68 οὐ] ἐΠ6 ΘΟπΗ͂ΪϊοΣ ἤαγο ἴουπά Δῃ οπᾶ 80 
Ὀαδιτ 1]. Ναοπιλὶ τησϑὺ ἀἰβδιιδὰθ ἴῃ ΟΥΟΓ (ἢδὶ 
Βυιὰ τὶρθῦ ΠΌΘΟΥ, πον ΠΟ ῬΓΟΒΒΌΓΘ Ὀαῦ [δὲ οὗ 
ΒΟΥ ΟὟ Ἰονθ, δοοορὶ [βγ8618 οα δηὰ Ῥθορίδϑ. 
ΟἾΪΥ ΔἴΟΥ τῃ15 18 ἄπο, δηὰ 8116 0148 ΗΎΤΩΙΪΥ (0 ΠΟΥ 
ἀδοϊβίοη, ἄοθϑ Νϑοζηὶ σοηβοηῦ ἀπά “"οθαᾶδθ ἴὸ ἊΑΪ8- 
βιιδθ ΠΟΥ. 
ΝΌΤΕ ΤῸ ΤΈΒΒΒ 8: “““ελουαὰ αεαὶ κιπαϊνῃ τιοἱἑὰ 

ψοι, αΒ ψὲ λαυὲ ἀεαίέ ισἡ ἰλὲ ἀεαα απαὶ ισϊ (ἢ πι6.᾽ 
ΤΏ Ἰον ὑοῦ υπϊῦθ8 ἢπιβοαπὰ δηᾶ ἱΐο ἰὴ ΤηδῚ- 
τίασο, ΓΟΟΟΏΟ1]68 [Π6 σΟΠΓΓΑ815 ἱ Πογθηΐ ἴῃ αἰ ΛΘ ΟΘ 
ΟΥ̓ πα] ΔἸ Υ͂, ΤΆ ΚοΒ ρόᾶςο, σνοβ ἃ (ΟΠ- 
εοίθηςο, δηὰ ἰθᾶνθβ ἃ ὈΪ]οβδοά τιθθοσγ. ΟἸ γι βυίδη 
ΤΆΓΑ 65, ἴοο, 11} ἀο τ8}} ἠὸ Ἰοοκ προῃ [6 ροοά 
Ἐπ ογβίδηϊηρ οχβάηρ Ὀοΐγθοη ΝΟΣ δηᾶ ΠΟΥ 
ἀαπρη  ογβ- π-ἰαὺν 88 Δ ΘΧΘΙΏΡ]Ο ἴ0 Ὀ6 [ΟἸ]ονοά. [ 
οτἱριπδίδα ἰπ 1π6 στρ Ἰἰονα οὗ [6 πχίνεβ [ὉΓ ὙΠ 6} 
Βυϑθδηαβ, δηὰ οὗ [Π6 τη οΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΕΣ Βδοπ5. Α τὶσμῖ 
]ονθ γοϊοΐσαδβ ἰῇ (Π6 ὨΔΡΡΙΠ688 οὗὨἨ 118 οὈ]οοίβ, ουθη 
τουρἢ ἀογινοα τπγουρσῇ οὐμοῦϑ8. Τ6 ΘΙ ΟῦΒΥ οὗ 
ἸΔΟΎ ΠΟΥΒ ἰοτγαγὰ πον ΟΣ] τ η-η-1δνν, δηά οὗ πῖνο8 
τον Αγ μοὶ ἈΠΒΌΔη ἀ8᾽ ῬΑΣΘη8. ἀοο8 ἠοῖ βρης 
ἤτοτ ἰονθ. 
Α ρθαβίπρ' ἱπβύλποθ οὗ τρῃι τϑϊδοηβ ὙΠῺ ἃ 

τοοῖπογ--1δνν Θοτοθ8. ἴο ᾿ρσῆτ 1η [Π6 σὌΒΡΘΙ ΒΙΒΙΟΣΥ. 
“9658 ΘΠ ΘΓΒ ἰηίο 6 ΠΟτΒ6 οὗΥ̓͂ Ῥοῖου, ὑγΟΒ6 ποῖ Γ- 
ἰπ-ἰανν 1168 δἷοκ οὗ ἃ ἔουθσ. Ἐθαιιθβὺ 15 ἱπῃηπηθα αἴθ Υ 
ταδάθ ἰπ ΠΟΥ ΘΑ], απὰ Ηδ, αἰ ννανβ 111] οὗ ἰονα 
ΤΟΥ ἰο ἥονγ ἴογῃ ἴπ ΤἶγΔ 6168 ὙΠΟγον ΟΣ Ηρ 5068 
Ἰονϑ, ἢ68418 ποῦ (Μίδα. υἱϊ!. 14. ΗΠ“. ἀπ ρδγα].). ΤΠ6 
ἴοστῃ πενθερά, ιιϑοὰ ἴῃ 0Πϊ]8 δεοοοπηῖ ὈΥ͂ [89 ρΌΒΡΕΪΒ, 
" 4180 διπμρ]ογοά ὈΥ̓͂ [π0 δορί. τῖτ τοίεγοποθ τὸ 

δοιηΐ. 
Οτΐίροη μα8 ἃ τοι δ Κα ]6 Ῥάβϑαρϑ, ᾿βογουσην 

ΜΟΡΙΠΥ οὗ .ΐἰ8 ΠΟΌΪ6 Ββρίτὶς (οἴ. οἡ Φοῦ, Ζιϑ. ΠΣ] μὰ (6 ἀδσ απα ιοἱὴ 
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“ ΒΙοββοὰ ἰβ πιῆ 0 80 οἷἶανα ἴο ΠΟΥ δρθὰ πῃοῖῃοῦ- 
1η-ἰδὺὺ τπδὺ 56ὴ6 ποι]ὰ ποῖ ἰοανα μῸΓ ὑπ] ἄθδῖῃ. 
Εοτ 1818 γϑδβοη, δου ρίαυτο ἱπάθοαά ἢ88 0 81}}7 6ὁχ- 
ἰο]οὰ Ποῦ; δι αοα δα8 Ὀοαμῆρα ΠΟΥ ΟΓΘΥΟΓ. 
Βυϊ Β6 Μ}}} ἱπάρο, δηὰ ἴῃ ἴπ6 γοβαστοοῖ οη σοὩ- 
ἀσπλῃ, 81} τῃ086 νυ ὶοκΚοὰ δπὰ ὑπροὰγ ἀδαρ ογ8-1ῃ- 
αν γιὸ ἀ64] ουὖ ΔΌυ8Βο6 Δηα ὙτΟΠρ᾿ ἴ0 {Π6ῚΓ ρΆΓΘἢ [8- 
ἰη-ἰανν, πταΪ πα [Ὦ] οὗἨ το ἤδοῦ τπδὺ (ΠΟΥ σάν 118 
δηά βιιδίθρμδποθ ἴο {πον ὨαΒΌΔη(Β, οὐ ς 1} 
(μογοίοσγο, που Ἰοναβὲ ΤΥ πυβραπά, Ο νἱΐο, (Π ἢ 
Ιονθ [ποτ 8180 πο ψζάᾷάνο ᾿ἷπὶ Ὀοϊηρ, δηα τΠπ8 
Ὀγουρἢῦ ἘΡ ἃ βοὴ (ὉΓΣ {ΠοηΊβ6} 68 ἀπὰ 8 ὨμΒΌδηα [ῸΓ 
ἴἢ06. ὅϑϑεῖϊς ποῖ ἴο αἰν]4θ ἴη6 βοη τόση ἢ18 {Δ |ΠῸΓ 
ΟΥ ΤΟ οΥ} ὅϑοκ ποῖ ἴο Ὀγὶπρ 1Π6 Β0Π ἴὸ ἀοβρίβθ 
ΟΥ̓ ΤΆΓΟΥ ΟΥ το ΠὙ, 1ο8ὺ ποὺ (Δ}} ἰπῖο [6 οοη- 
ἀοτηηδίοη οὗ {π6 μοτγὰ ἴῃ 86 ἀδγ οὗ δ] ἱπαυοβι᾽ 
δηὰ Ἰπαστηρηϊ.᾽ 

Βαϊ {Π686 Οχοο] πὶ νογᾶϑ πόνο ἔουηὰ [Π6 τίρῃι 
Θοἢο. Εγϑη Ψ6γΟΠΘ ΒΑΥΒ : ῬγΟρό πιοάμηι παίιγαίε ε5ἰ, 
(ὦ πΆΓιΒ 8οογ μι οἰ βοογιδ Οαετιΐ πεγαπι. Απᾶ γαῖ [ἢ 
ὨΘΥΟΙΓ γ͵ἃ8 [06 οδ86 ὙΠ6ΓῸ ΟἸγβδη Υἱγῖιθ νγ88 
ΔΟΙΔΠΥ. αἰΐνο. 

Μοηϊοβ, {μ6 πιοίδοῦ οὗ Απραβῆπο, πδα ἴο ὁπ γ9 
ποῖ ἃ 110 ἤτγοτηθ ΠΟΘΙ τηοῦποτγ-ϊη-ἰαν. ὙὍὨρ δῦ: 
[6 διρρογίοα Μοηῃΐοδ᾿ β αἰβονράϊθηῦ τη] 4-Βουυ Ἀπ 8 
ΔρδΙηδὺ ΓΠΟΙΥ Τηϊδίγοθθ. 86 Δ] ] οὐνϑᾶ ὑῃοτὰ ἴὸ ὈΤΙηρ' 
ΠΟΙ 81} βουῖϑ οὗ 6Υ]] γεροσίβϑ δθοιῦ που. Ηδγ ἀδιρἢ- 
(οτ-η-ἸΔ Ὁ 8.6 ἄδην οὨϊἀοα ἀπα ρῬγτονοκοά. Βαϊ 
Μοηΐοβ πλοῦ Ποῦ ΨΊ ἢ 806 ἢ ΟΠ] ἰβδηΐ ἰονθ, αυΐοὶ 
οὐνβάϊδηςο, δη ἃ ἀμ 40]6 ραιίθπος, ἃ8 ἴὸ σα ΠΟΥ ΤῃΘ 
ἸΥΤῚ ΔΌ]6. τοῖο γ- 1 Π-Ἰδὺνγ, 80 (Πδὺ 5806 Ὀδολτηα, δηᾶ 
σοοη παρά ἴο Ὀ6 ἴο 186 Ἰ᾿αϑῖ, τῃ6 ἔποπα πα ῥτγοίθοι- 
ΤΌ88 οὗ ΠῈῚ ἀδρῃϊον- "1.7. ΝῸ ΟΠ ΘΓ τΠδὺ ΠΌΤΩ 
ΒΊΟΝ ἃ μοαγῦ {Π6Γ6 Βργδηρ [86 (1 δηὰ 80 γΐ οὗἁ 8 
τη8} ||κὸ Αὐρτιβῖῖπο (δὲ. ΒΑΓ], λ]οηίοσα, Ὁ. 81). 

Νοῖ ΟὨ]Υ ἴΠ6 Ὠἰβύογυ, Ὀαϊ 4180 πὸ {Υ  Π0Π5 ἀπά 
[86 Ροθγ, οὗἨ 186 ΜίΙάλά]6 Αρεβ, ἔγθα ῃθπτν ἀορίοῦ 
186 βυἴοτιηρΒ οὗ ἀλαρἢ οΓγ8-1π-ἰανν, Ἰη Π]οιοα οἡ τΠ 6 πὶ 
ὈΥ ἴῃ πιοῖῃογβ οὗἉ ὙΠῸ αβθαπάβ. 4.8 ραγὶ οὗ 1[ῃ6 
“ΒΎΧΒΠ-Ιοροηα5 ᾿ οὗ ἴΠ6 Ἰοτγοῦ Εἰ ίηο, νν ἤᾶνα τὴ6 

Ὁ]1ΔΥ βίου οὗ Μαίδθγιυμπα, [μ6 Ὀδὰ νἱΐ οὗ τῇ8 
σ᾽ οὗ ΙΛ]]οέοσι, ο ρῬογβοουτοα πὰ τοττηθηϊοαᾶ 

Β6Υ γίοιιβ δπὰ Ὀο]ονίηρ ἀδιρλογ-1η-ἰατν ΒΟΔΙΓΤΙΧ, 
ὉΠ] αἱ ᾿αδὺ ἴῃ Ἰαίίοσ, Ὀν Οοα᾽ 8 6]. σάπια οἢ Υἱο- 
τογίουβ (εἴ. ΜΛ οΙῖ, Διραον πα βοδο ϑ'αφεη, Ὁ. 175 ; 
Αἶδο ΤΩΥ ἴτθδ 86 Οἡ ἴπ6 ϑολισάαη, Ρ. 24). 
Ηοτηδπη Βοοσῆϑανο᾿β 8Βι60-ἸΩ τ. Πανίηρ ἀϊοὰ, 

[η6 πηΐνουβα! ] ἙΟἰογαϊρά ρηναιοΐλη τοῖο 8. [0]- 
Ἰοῦννβ : “Α] (Π6 5Κ1}} Ὑ1ὰ ΠΟ οὐ ἢ88 οπἀονοᾶ 
ΤΏ 1 ΔρΡΡ]Ϊθά, δη ἃ βραπὶ Πο]0 ΠΑ Πρ 8. ἴπ οοη- 
βιἀοτίπρ ΠΟΙ ἀΐδθαβθ, ἰ ΓΘ ἴο ῬγΟΪοπρ ΠΟΥ 110, -- 
θυ 411 ἴῃ νδίη. . Βυ01 νθὸρ ἴοο, 88 
οἴθῃ δ [6 τῃοῦρῆς ΟΟσΌΓΒ ἴο τὴϑ [δῖ ΠΟῪ ἴ 61}.8}} 
ΠΑΥΘ ὯἼῸ ΤΏΟΤῸ ΟΡΡΟΥΓΙΠΙΥ ἴο 8ΠΟΥ ΠΟΥ ΤΑΥ͂ ΙΟΥΘ, 
ΥΘΠΘΓΔΠΟΙ, δηα ρταϊίπάθ; δηὰ 1 8ῃοιϊα Ὀ6 4δ]ἴο- 
σΟΙΠΟΣ ᾿ποΟΠ 80 806, ΣΕΥ, βίη 66 ΤΩΥ͂ σοϊηΐησ οὗ ἀρο,1 
δα ὈΘοη ὄνθὴ ΟἿΟ8 ΨΊΣΠΥ οὗὨ ἀϊβγοϑροοῖ οὐ ἱῆρταῦ- 
ἱπιάο ἰονγαγὰ Πογ.᾽ 

1τ πηδῪ ἤΘΠΟΘ Ὀ6 Βοδὴ ἢονν ἀθορ] γ-στουηδοᾷ ἴῃ 186 
πϑίυγο οΟὗὨ τὨϊηρΒ 1 18, (δὶ ἴῃ (ουπδῃ [516 ἐγ ἴῃ 
ἀογῖδη, τμοη ἴῃ ΕἸ 5 ἢ ἴοο. --- ΤῊᾺ.] σίαμδοη [τὸ 
Ὀ6]16 76] δπὰ ἐἑοδοη [ἴὸ 10γΥ6] δ.θ τθ8}}ν οὗἨ  τῆ)6 58 1}6 
Τοοί. σοίῃϊο, ἰἑωδα τη 88, ““ἀδᾶτ, Ὀοϊονοᾷ ᾿ἢ : ἐκ 
δαη, “ ἴο Ὀ6 Ὀοϊονοα." ὙΜΊ (ἢ18, 186 ΠΚοανσβ6 αοιῆὶς 
ἰαυνγ)απ, φαίαιδ)απ, “ ἴἤο Ὀδ6]ονο,᾽ 15 οοηποοῖρα. Ιῃ 1Π6 
γουβίοη οὗ [ΠΠ]85, θυθῃ ἐλπίς, ὮΟρϑ, 18 δ ἔζη. χυ-: 
13 {τη ϑ᾽αῖθα γ΄ ἐμδαΐπα. Απὰ ἴῃ {τυ : ΕἌΠ, μονα, 
ΕΟΡῚ [Π656 [ΏΥ66 ΔΙῸ ΟΠ6 ; θυ ἴῃ στοδῖοϑι οὗὨ [Π ΘᾺ 
18 1ωονο. 

ΒΟΜΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

“7ελουαὴ ἀδαί κιπαϊν ισιὴ γοι, α5 γε λαυὲ αεαΐ! 
Ἠι6 .) Νβδοηι 5 Πυδθαηᾷ 
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6885 ἀοδὰ. Ηδγ βοῃϑ Πδὰ τηδλιτίο Μοδυϊίοββοβ, πὰ 
ει ἀἰοα ΟΠ ]ὰ1688. [786 0.8}}γ, δῃ ἃ βοιῃηοίπηθβ8 ούθῃ 
ἴῃ ““ 6 νην ᾽ ἀπ 1168, πιο. ΠοΓ8- 1π-ἰδνν δὰ ἀδυρῆ- 
τογϑ-ἰη-ἰὰνν ΔΘ ποῖ ἡ ἴῃπθ Ὀδεῖ ΟΥ̓ ἴογβ. [θαι 
ΝΠ, ΔΙ Που ἢ ἰῃ Μοδῦ, Ἔπ)]ογοά 806} ἰονὸ ἱπ της 
Ὠουιϊϑα οὗ ΠΟΙ 80η8, ἴπδὲ ΠΟΥ ἀδυρὨίογβ.ΐη-νν αἰά 
ἢυΐ Ιρᾶνο ποὺ, Ὀυῖ ψοηῖ ΠῚ ΠΟΙ, πᾷ ταὶ Βυτἢ, 
ἴογ Π6Υ 886, ἰοἵς ἡδένα ᾿Ἰδηὰ, ραυθηῖβ, δῃ ἃ ργοροσγίσ. 
δ)΄ΊΖΘ ὙῸῈ ἰονὸ Ὀδοϑι86 816 νὰ Νδοπχὶ, “ ρθαβδητῖ. 
ὅη6. σΒΟγ ΒΟ πῸ ὙϑηΠΥ, δουρῆϊ πο βιγίίε, δηὰ 
εν Ὠοῖ ΜΒ ἴ0 τὰ]6; πδποθ 816 δὰ ρθβοθὺ δηὰ 

νΘ. ᾿ 
ΤΑΞΒΚΕ: “ Ρίεῖγ, Βόγον οῦ ΤΟ πα, ἢΔ8 [86 ῬΟΥΤΟΥ 

ἴο νη [Π6 ΠΘατβ. οὗὨ ρϑορῖίβ. [τ 8 δ0ῦ]6 ἴο αἰβῖι86 
ον ὀνθῃ διῃοηρ 086 πῖο ἀο ποὶ Ὀο]ονο.᾽ 

ΝΘΟΠΐ ν)88 ρἰθαβδηΐ δηα ρίουβ. ὅ6 Π]αδιγαϊοα 
τὸ βαγὶην ὑδ᾿ ἴῃ6 ἀροβίῖς Ῥοίοῦ (1 Ερίδ. 11}.. 1}: 
παῖ, 1 ΔΩ ΟὔΕΥ ποῖ ἴμ6 ψογά, ΨΗΘΥ ΠΊΔΥ 8]80 
πόας ἴΠ6 ογὰ 6 ψῸη ὈΥ ἴΠ6 οομνογβδίοη οὗ 
τη νῖνοϑ.᾿ Βγ ΠΕΡ οοπάμποϊ 886 ργοδοιοα ἴῃ αοὰ 
ΟΥ̓ Ιδγϑϑὶ, “"ἱπ ἃ τηϑεὶς δηὰ αηΐοὶ βριγὶῖ, ἴῃ τὴ 
τη ά5ὲ οὗὁ Μοδῦ ; δηὰ Βοηοοὸ τΠ6 ἴονα πὶ 5886 τοῦ 
ταϊουπάρα ἴο [Ππ ργαῖβδο οἵ [ἴβγϑϑὶ, δπὰ Ὀθοδτθ ἃ 
δἰ] 6πὶ ὑγοδο δπρ οὗ 186 τι ἢ Ὁ πο] ον σα. 

ὅΤΑΒΚΕ: “4.8 Ἰοηγῦ δ8 ἴπΠ6 ΟΒΌΓΟΝ 18 σΔ]1οὰ Νὰ- 
οἸηΐ, [Π6Γ6 18. πῸ ᾿δοῖς οὗ δά πογθηῖα: δας ὙΠ η 886 
ΔΡΡΟΆΓΒ 88 Μαγα, δα 18 εἰμτιοα υυἱτὰ [6 οἴΌΒ8 οὗ 

Ὠτίβῇ, ΤΏΔΗΥ ρῸὼ ὑδοκ," 
“Απαὰ Κιμλ βαϊά, Τὴν ρμεορίε ἰς πιψ Ῥεορίο, απα 

ἐδν Οοα ταῦ να." Ἰλυϊῃ 18 ἃ ῥγορίιοου, τπ δὴ 
ὙΠΙΟΝ ποπο οσου]Ἱά Ὀ6 τηογα Ὀοδαῦι] δηά ὀηρασίηρ, 
οὔ [πΠ6 Θηίζδπος οὗ [πὸ ποϑίμθη νοῦ] ὰ ἰητο {π6 Κίηρ- 
ἄοτῃ οὗ ἀοὰ. ὅ8.)6 σοπηθ8 ἑογιἢ οὔἱϊ οὗἔἩἨ Μοβδθ, δὴ 
Ἰάο!αἴτου!δ5 Ρθορΐθ, α}} οὔ υνυδῃητοῦ πο 85 δη ἃ β'η, πὰ 
6. ΠΟΥΒΘΙΓ 80 ἴρπὰοῦ δηὰ ρυσο. [1 8 ᾿δηὰ ν ῇογο 
ἀἸ3βοϊυβ Β6η 8118} }{γ ἑογιηθὰ ὁπ οὗ ἴΠ6 6 πιο πῃ 18 οὗ 
Ἰάο] σγογβῃΐρ, ἃ οΔ ἢ ΔΡΡΟΑΓΒ, 88 ὙὙ1{6 δη 4 ἀλυρῇ- 
ΘΓ, ομαϑίρ ἃ5 (ἢ6 σοϑθ οἵ βργίπρ, ἀπὰ υῃβυγραββοα 
ἴῃ [6860 ΓΟΪΔΌΟΠΒ ὈΥ ΔΩΥ ΟἾΠΕΥ ΠΒΑΓβοῖου ἰπ ΗΟΪΥ 
γῆι. ΜΙ Βοῦν Ἰἰνιπρ 1η [8Γ86]1, 886 ἰθ ἤγθι 6]ο- 
γαίοα, θη ψοη, Ὀγ ἴπ6 1᾿ οὗὨ 5Γ86], 88 ἀϊβρι γοα 
ἴῃ ἃ ἰογοῖσῃ ἰἸαπὰ. Απϊὰ βυττουιπαϊηρ οηταὶον δπά 
ἸβδίουβΥ ἰοναγά [βγβϑὶ, 886 8 οδρϑὺϊθ οὔ δείῃν 
Ἰοσιηθὰ δηὰ εἰἰγδοϊοα τπγουρἢ ἰονα. 

11 18 δὴ ἀπάοπ Δ} ]6 ἕδος {πδὶ ποπιθη να δὶ 4]]} 
Ὠπιο8 ΘηἰοΓοα τηοτα ἀοορὶν τ 8ῃ τηθῃ ἱπίο ἴΠ6 ΠΟΥ 
ΤΊΟΓΑΪ δρίγὶὶ οἵἩ ἴΠ6 [6] ον βῃὶρ ἢ σά πιοιἰαιοὰ 
ὉγΥ ΟἸγίδι. Ψοπιθη, οδροοία!γ, [66] (δὲ ππλυτίαρο 
8 ἃ αἰνίποῖν ἰπϑιϊταῖτοὰ δηὰ βδογοὰ πηΐοθ. ὙΠ οὶγ 
ΠΟΑΓΙΒ ἴοδο ἢ} {Ποῖ ἴ0 Κπον ἴΠ6 να]πὸ οὗ ἴθ μτοϑῖὶ 
ΤΟΑΒΌΓΟ δηἀ σΟΠΒΟΪδίίου ἩΠοΝ ἔδῖτἢ ἴῃ [86 Ἰἰνὶηρ 
ἀοὰ ρῖνοβ ἴο ἴπθπὴ Θβροοία!!]γ. ας ̓ 5 οοπίδβϑίοῃ 
οὗ Οοἂ δπά ἢΪ8 Ρθορ]θ οτἱμ ηαϊοα ἱπ ἴπ6 Βοπι οὗἁ 
ΠΟΥ ταλττίοα [ἰδ. ᾿ ΒΡΓΔΏΡ ἴγτοπι ἴπΠ6 Ιου 1} 
ὙΠΠΟΝ 816 τὰ 5 ρουτη θα ἴο ΘΟ ΓαΟΘ [8γ8 6} 1168. [ 
ΔΒ Ὀσδοδίι86 1π 1Π686 ῬΘΓΞΟΠΒ 806 ἰονοᾶ ἴἢ6 Θοῃ- 
ἴθαβογβ οὗ «6ῃονυδῆ, τι ΠΟΥ ἔδοϊηρθ δα 8 ΤΊΟΓᾺ] 
μον ον Ὑἰοἢ ΠΟνΟΥ ἄθοδν. 
Απ δηείθηϊ σἤυΓΟΝ ὕρδοθοῦ ΒΑΥΒ : “Ηλά βὴε ποῖ 

θ6οη ἰπβρίτοά, βΒὴῆ0 δὰ ποῖ βαϊὰ νηὶ 5ὴ0 βαϊά, οὐ 
ἄοπο ψμδὲ 586 ἀὰ. ΕῸΓ ψηδὲ 15 5816 ἙΠΠΙΘΗ͂Υ ργαϊβοῦῖ 
Εογ ΠΟΥ ον ἴο ἴῃς. Ῥθορ)])ς οὗἁ ἴβγδθὶ ΟΥ̓ ΒΟΥ ἰπηο- 
6ΟΠηςΘ, ΓῸΓ ΠΟΙ ΟὐραΐθηοΘ Οὐ ΒΟΥ ἢ 1 ΕῸΓ ΠΟΥ 
Ισνὸ το ἴῃ6 ρΘΟρ]ο οὗἩ βγ86]. Εοῦ δὰ 8ῃ6 ἀορβίγοὰ 
ΤΑΛΤΥΪΔΡῸ ΟἾΪΥ 8 ἃ Τη6Δη8 ΟΥ̓ Ρ]οΆΒβαγο, 8ὴ6 νου] 
ΓΑΙΠΟΙ ἤδΥθ βοιρῃν ἴῸ οΟὈίδίη οπὸ οὗὁἩ (6 γοῦυπρ᾽ 
θη. Βαϊ 453 8:0 Βουρῆϊ ποῖ 56 η888] ρτδαβοδηοη, 
θα 116 Βαιἰϑίλοοπ οὗἁὨ Ἑοπϑείοῃοο, 8Π6 σῆοβα 8 ΠΟΙΥ 
ἔΑΤΓΑΪΥ γϑῖΠΟΓ (ἤδη γοπιθῆι απτὸ.᾽ 
Ηον στοαί ἃ Ἰοάβοη 15 ΠοΙῸ (ὉΥ (ἢ6 οἰτοῦ οοὴ» 

εἰἀογοά ἴῃ ἰἴδ ΤΙ 5ΒΙΟΠΆΓΥ ΟΠΆγβοῖογ Το οοπάυοι 

οὗ οὔθ βγδο  ἶ8η τοτηδη ἴῃ ἃ ἰογοῖρτι ἰδπὰ, ὯΔ 
ΔΌΪΘ ἴὸ ς8}} ἴοσι ἃ ἰουὸ δῃὰ ἃ οοηήδβοίοῃ οἵ Οοά, 
κὸ τδδὲὶ οὐ υϊ. Ηον ἱπιρογαῦνε, ἤθη, {π6 ἀυγ 
οὗ Ομ βδηβ δὲ μοι)ο, δηὰ [ν ΘΔΕΥ οὗ οχοσυοῃ, 
ἴ0 Ὑ]ὴ ον δηὰ οἴδμοὺ ὉΠὈο]ουοσα. ΕῸΣ Ἰονο 18 
[00 Τουηϊδὶη οὗ αὶ. [τ ἰ8 ττὶτῖοπ, ΤΉοι δ. δ]ὲ 
ἰουε ἸΏ αοὰ τὴ 411 τὰν δβοασι. Τὴ δον πλαδὶ 
Ἰοαγῃ ἴὸ ἴονὸ ΟἾγδε ἴῃ ἴθ Ομ ϑδη, δὰ ἴἢ6 
(Ἰγιβᾶδβῃ πη ΟἸγῖθὲ. 1ονὸ ΣΘΙΠΟΥΘα 4]}} ὑγο)υ ἴοδβ, 
αἰνβίοηΒ, δῃὰ βδὰ σοιῃοι γδηοοβ. Επτἢ ἰονοδ ἃ 
ἙΟΙΊΔΠ, δηὰ ἰ5 {ποτοῦν Ἰοὰ ἴο ἴδ6 ἀοἀ ὙΠοΙ τας 
ΜΟΙΊΔΗ ΘΟὨΐρΒ8868. πιδὶ ποῖ τηθη ἴονα, ἱ {ΠΩ 
ΜΟΙ] ὃ Ἰονοὰ ὁ ΟἾΪΥ ἰονθ ὀρϑῃβ ἴδε ἵουπίδίη οἵ 
ἔδει, πε ἤδτἢ βαποῦῆοθθ δηὰ σΟὨΠΓΙΩΒ ]ονα. 

Ῥαάβοαι,: “ Τδ ϑδγὶ 85 ΓΘΘ80}8 τ ΞΟ (ἶ6 ΓΟδ- 
800 ἀορβ ποῖ σοιμαργοδοπ ἃ. ΤὨΐβ 18 βθὸη ἰῇ ἃ 
τιουδαδηὰ {πἰπρα. [Ὁ 16 106 Ποαγί [πδῖ δε} (οὰ, 
ῃοῖ ἴΠ6 τϑϑϑοη. Ηδῃορ, ἴπδὲ 18 {πὸ ΤΟΓῸ Ρεσγίδεϊ 
ἴα τὴ  ΠΙΘᾺ [6618 σἂ ἰπ τὸ Ὠοαδτί.᾽ 
ΒΓ 18 οἱ ΟὨΪΥ [86 οὗ ἃ οοηγνετὶ, θυϊ δἰϑὸ 

ἃ ἴΟΔΟΠΟΥ οὗ ἴπο536 ὙΠΟ δθὲῖκ ἴο σουυοσί οἴμογβ. ΕῸΓΣ 
886 δίίονβ [ἢδὲ σΟηγΟΥΒ ΔΙῸ τηδῦο, Ὠοΐ ΌὈΥ νογάϑ, 
δαΐ ὈΥ [Π6 δ, ποῖ ὈΥ ἀϊβρα δόμα, Ὀὰϊ ὉΥ Ἰογε, 
ποῖ ὈΥ 186 Ἰορογἀ οι διη οὗ ἃ 86 ἸΠΊΘΙΆΙ ΒΟΓΙΠΟΏ, 
Ὀπὸ ὃν τ86 ἐγ] αἰβοθαγρὸ οὗἩἨὨ 1η6 ἀμπθ8 οὗ 118. 
ὅη6. ἴθβοοβ 8180 ὈΥ μαὶ 8Π6 γῖνϑϑ ὉΡ, --- ῬΡΘΟΡΙΘ, 
Ὠοπιο, 8, σὈΒΙΟΠ,Β, ---- Δα 81} ΤῸ ἰΙοτο. δ'89 
ΕΤῚ 8 ἰαϑβῖο οὗ δὴ [β5γδο 1 18ἢ μοδγί δηα ᾿οιϑ- 
μοϊά, ὙΒοόνοῦ ἢδα ἐδϑδιθά (ἢ γίβι, ἐδ ΠΟΥΟΓ ἀρϑη 
᾿ἷνα νἱτουῦὲ ᾿ἰπλ, --- Δ ΠΟΥΟΓ ἰοαᾶνα ἢἰπὶ ἢ ἰονοα 
81, Βυ  γοα ΤῸΣ 41}, θα ρ8 1 4]}1, δηἃ το 6 Πι8 8]]. 
ΠῚ δὸνβ δπὰ μοβίῃθη ἰββίο εἶπε, τἷβ ἰ8 οὔδβοιδα, ποὶ 
ΓὨγουρἢ ΘΧῖοΓΠΑΙ ἰπβτυ ὕοη8, ᾿Πγουρ ἢ ἀοδα ὙΟΓΚᾺ, 
Ὀαῖ του ἢ ῬΓΆΥΟΥ, τ Ιοἢ 6118. 16 ᾿νε οὐ ΟἸγῖ5- 
δηβ τί 18 βυθοῖποδβ. ΤῸ ἴδὲ6 δηδῦοδι),, [06 
ἀϊδθρυϊδίοιβ, [πὰ οΑπ ηρ;, [Π6 86] ἔβιι, ([Ὡ6 ἀναγιοίουβ, 
-- δῃὰ αἷϑὸ ἴο ἐῆθ σμδυβοίογ θα δηα β᾽αν δὲ, ---- ὙΠῸ 
ΜΟΙΪα ΒΑΥ : ΤΥ ρϑορὶα 18 ΠΥ ῬΘΟΡΙΘΌ, ΤΥ ἀοά ἰς 
ΠΥ (οα1 
“ἄστεα ἕλοι αδίαοει, 1 ιοἱ αδιάό; ιτοΐετο ἰλοα 

αἰτεῖ, [πιοἱὶ! αἷ6." λυ 18 ποῖ ΟΠΙΥ͂ ΘΏ ΓΟ ἃ δηοηρ 
(6 ριηϊηΐπο ἡ ογ  ἶθ8. οὗὨἨ ἴϑγμοὶ, ἢ ϑαγδῆ, Εδ- 
Ὀδοςα, απὰ Πδοθοὶ, Ὀαΐ δοδιοπίβη (861 
(Ἰγουρσῆοῦιὶ 118 ναδὲ οχίθης σἽδῆποὶ ΒΠΟΥ ἃ 51Πη0}6 
ὙΟΠΊΔη ὙΠῸ 18 ΠΟΥ Θη0.8] πη ἰογθ. ΕῸΓ ἢοΙβ ἰδ ἃ 
Ιονα ουκἸνὶπν 106 στανθ, δῃὰ βιιβίαϊποά ὈῪ πὸ 
βοΒΏΪν το μη ΐρ, ἕο μθη ΟΡ Βυδθαπ 88 
ἀοδὰ πὸ ᾿ἰνίπρ ῬΈΓΒΟΠ, ται 8}}}7 ἀθαγ, οχίβῖθα τὸ 
οοηηροῖ μον ἢ Νδοῖ. ΝΟ ΠΟΥ 86] [Ἰπιογοβῖ, ΠΟΥ 
Πορο, ΠΟΥ͂ ὙΔΏΣΥ, Γαῖχ {ΠΟΙ δον Ὲ 8. υ0 1} (15 Ἰονα. 
15 8 ῬΌΓΟΙΥ ΠΊΟΓΑΙ Δηα Βρ᾽ ΓΙᾺ] Ἰονς, οὗὨ τὶ ςἢ πὸ 
Οἴου ἰηϑίβπορ 8 οὔ τεοοσά. [1 8 ἰῃ ἔδει ἴδ Ἰοῦϑ 
οὔ τἴμοβ σποπὶ αοά ὈΥ ἢῚ8 ΠΙΟΓΟΥ͂ ἢ88 ΟΠ ἴον ἶπι- 
86, δηὰ νῆο ἰονο αοἀ ἰπ τ{μοῖὶγ Ὀτοῖγοη. [118 τὴ 
ὀΥΔη ΡΟ]. 4] ἴονα οὗ ἴπ6 Αροβίϊθβ, ῃὸ Ἰονοὰ ασθοκ 
δὰ ΕὙδη ΚΒ, Ῥογβίδ ἢ 8 ὡν ΘΟ ΓΙ ΔΉΒ, 85. ΠΕῚΓ ον 
βοθὴ απὰ Ὀϊοοά. ὅϑ΄υὉἢ Ἰονα δ8 118 10] ον τ86 
δῖορ8 οὗ οὔγ [ωοτὰ, ἀπά ἑλυτί θὰ Ὑ ΠῈγο 6 νγα8. Οοη- 
ἰὈΒβίοῃ, ΔΑΓ ΓΥΤάΟΤΩ, ὈΓΆΥΟΥ, δηα ὀυογν ὈτΟΙΠΟΙΥ 
(Βουρῆν οὐ ἀοοά, βρτγίπρ ΠῸμι [6 Ἰογε οἵ ἴπ6 οοῃ- 
νογιοα μοατὶ. Τῇ πιοῦα ΒΟΑΓΌΙΥ ἴ)6 800} σγίοβ οὐὖὲ 
το ΟἸμγῖκε πἰπιβοῦ, ΤῊΥ ῬΘΟΡ]Θ 18 ΠΙΥ͂ Ῥοορίθ, ἂπὰ 
τὰγ αοά τὰῦ αοά, 116 Πιοῦθ ἔΈΓΥΕΠΕΥ Ὀατη5 δ15 
ἷονα. 
ΖΙΝΖΕΝΌΟΒΕ : ἱδΒροδὶς ὈΟΟΔΌΒΕΙ θα] ονα ; 1 ]οτα, 

ὈδΘΟΆι156 ΤΠ ΒΗΥ͂ Β[ἢ5 81Ὸ ΤὈτρίνθη Ιη6. 
ΦΑΙΣΕΒ: ἰδ ποθὴ τγοιρὴ ἴον ἴο ἰονο. Ἐογ 

Ἰονο οὐ]ναῦοθ δη ἃ ργόβοσυοβ ἴπ6 ἵΓπ6 δηᾷ ἴΠπῸ ροοὰ 
ὈΥ ἀοοίτίπο, ᾿ἰθ, Ῥγαυοσ, δίς Ή] μθμθ, δπὰ ὉΥ ἃ 
τποιβαπὰ οἴδοῦ ἱπνυοἤοη 8 ΟΥ̓ ἰθ8 ἱποχ δ; 51}016 
θη ῖα8. 



ΟΗΑΡΤῈΒ 1. 19-32. 

ὝΒΕΒΒΔΕΒ 119-22. 

ὅϑογγοιο απο Πἰερεπίαηοσ. 

19. 8.0 {δθγ ἵνο νγϑηΐ 0π0}] {Π6Υ οδιὴθ ἰο Βϑίἢ-Ἰθῆθῃ. Απά ἰζ σαῖηθ ἴο ρᾳ88, ἤθη ἴθ 6 Υ 
Ὑ6ΓΘ ΘΟΠῚΘ ἴο Β60}-]6 οπι, {παῦ 41} 1Π6 ΟἸΥ͂ ννὰ8. τιον θα ἢ δρθοαΐ {Π6 πὶ, ἀπὰ ΤΠ 6 Ὺ 584,3 
ἴς ἰῃηῖθ Νοιι ἢ Αμά 886 β8αϊ:ἀ αηἴο ἴποδια, (4}] πὶ μοὶ Νοπιὶ. 6811] τὴϑ Μαγσα : ἔον (ἢ6 
ΑἸ ρ ἢ Ὑ μαῖ ἄδα]τ ν ΓῪ ὈΪ ΘΓΪΥ υν τ τὰθ [1.80}.}. ἱπηϊοίοα ὈΠΘΡ Βουύτονγ ὩρΟῊ πη]. 
Ι πϑηΐ οαἱΐ Ν}], ἀπά [86 1,ογά [«}6 ον} μαι Ὀγουρὶῦ π]6 μοῦλθ ἀσαίη ΘΙΠΡΙΥ͂ : ΜΨἘΥ 
ἐδδη 98}} γα πὸ Νιδοιηὶ, βϑοίηρ 6 [ογὰ [Ψ6]ιονδὶ] μαίἢ ἰοϑ ΗΕ ἀραϊηδῦ πιθ, ἀπ [ἢ6 
ΑἸΠ ΒΟΥ Ὠδίἢ αἰ] οῖθά τ 80. Νδοιηὶ τϑίαγηθα, δθὰ Βαϊ ἴῃ6 ΜοδΌϊ 688 ΠῈΓ 
ἀδιρῃϊογ-ἰη-Ἰὰνν τ ΠΠ Π6Υ, τυ οὗ γοϊαγπθᾶ οαΐ οὗὨ {Π6 ΘΟυΠΙΓΥ [ὑοττὶυοτῖ68] οἵ Μοβῃ : ὅ 
δα [ΠΟΥ σδπθ ἰο ΒοίΒ-ἸΙθθθτα ἴῃ [86 Ὀορίπηϊηρ οὗὨ ὈΔΡΙΘΥ- Βαγυδϑῖ. 
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ΤΕΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΚΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

ι: ας. 19. ... ΠΩ͂ ΜΊρινδΙ] Πτοροτί, οἱ ὈΩΓΊ, οἵ 666. 67, Βστα. δ᾽; 22, 1. 80 666.) Βατέδ.,) Βπαὶᾷ, σίο. Κα], Ψυχε, 

οἰα., οοπιδιάον ἰζ ΝΙρὮ. ἱπιροτί. οὐ ΟἿ. - Τα.) 

[5 ὕοσ. 19. -- ΓΝ: ἴδηι. ῬΊΌΓΑΙ (οἴ. ἹῸν, οἶδ. ἴΏ γοσ. 30). Νοὺ Ὄχδοῖυ, αὐσεδαμέσμε τι έεγες, 86 ἴμ6 ας. 
[488 'ξ ; ἔδο νροραϊδίόη οὗ ἔπ οἱἐγ δγὸ ἐμ δα ὐεοῖ οΥ̓͂ ἐδ τοσὺ, Ὀὰξ ἰῺ ἃ πιδίϊοσ οὗ 15 κίηά ποιϑῃ ουἹὰ ὩδέυΓΔΙΥ Ὅ6 80 
Ῥτομιησηξ 82 ἰο ἰορὰ [6 ὨΆΤΥΔΙΟΥ ᾿ΠΔΘΏΒΙΌΪΥ ἴο 86 ἴΠ6 δῃιϊηίηθ. Ῥογῦδρο Νδοιιὶ δυσίγοὰ δ δὴ Ὡοῦσ οὗ ἐδθ ὡδΔῪ ΤΒΘῺ 
[6 ἸΔΌΟΙΒ οὗ ἔθ δε]ὰ Ἰοεῖϊ ποηθ ὑπ! 'πτοτθῃ 1η (δ εἰΐγ. -- ἘΒ.]} 

[3 ας. 22. -. ΝΘ ΜῸ ΓΙΞΙΟΤΙ . Ὅτ. Οδαυὶ ἐγβηβιῦθα [9 ἩΠ0]6 οἴδιιδὸ ἐμ 6: "ἴ Αηὰ 80 Νδοσαὶ τ,ϑ σοϊισωθα ΠΟΙΏΘ, 

δοὰ Βυξῆ, ἔμ Μοὶ θ58, μοῦ ἀδαρῃ οτν- «ἴτε, τ τ θατ, [10 δοσοσιρδοϊοα Πο1] 41: [οὐ οη, οὗ. πο Οοπ. ὈΘΙΟΥ) λὲν “ερατγίμγα 
ἔγοτα ἔμ δο0142 οἵ Μοαῦ."" ΤὍἘ||8 του δονίηρ, 18, οὔ σοῦγδο, 1οὑδΏ [[0Π8]1}γ ἔτυο, διὰ [5 ἀεκίχηοα ὕο ᾿ηἀϊοδὺο ὑἰμαῦὺ δὶ δοϑπλδ δὴ 
ὈΠΩΘΟΘΟΦΘΙΎ ΓΟηδΙῖς, ΓΟΘΙΪΥ δὰ ἴο 9 βθῆδο, Ὡδυοῦ. (μας Βα ἢ ψγ1ϑἷδ (6 (00}7} ΟἿΘ ἰδὲ οἶδγο ἰο Νδοηνϑ, [δὲ σδπιο ὙΠ} 
ἴον ἴτοαλΣ ΜοδΌ. Βυῖ {Π|5 δοοιηδ Το οτοοᾶὰ. Α4 [8 ΒΆ 016 ΘΧΡΙΘΒΔΙΟΙ ΟΟΟΌΓΗ, δἴ οἷ. [γ. 8, ἢ δοηποοίίοη τΐῈ Νδοιηὶ, δὲ 
ΤΑΆΥ ὃθ δυρροδοὶ ἰδδὲ 1 Ὀϑοδπηθ ΟὈΒΙΟΤΩΔΡΥ ἴο δρδαῖς οἵ Νδοσοὶ δῃηὰ Βυὶδ 88 “ ἴπ9 τοϊ χοᾶ ὕγοτυ ΜΟΔῸ,᾽" ΟΣ 88 πὸ βμοι)]ὰ 

ΒΑΔΥ, ῬΟΡΌΪΑΣΙΥ, [Ὃ1Π6 τοϊαγηοά ΜΟΘΌ 68.) Ιἧ ἰπδὲ οδδο. ἴξ ππου]ὰ ὑὕὉ6 Ῥοδὲ (1 Βοσίἢ.) ἴο ἐδκθ ΓΦ (δοοϑηοὰ ἰὴ (86 

ἔοχὲ δ δὰ ὅδπι. ρογί, πὶτ ἴ[.9 διεῖ. )8 τοϊδεῖτο, οὖ. 6658. 109, 2 ματηρτ.), 86 [9 ἴδπ,. ρασγηοϊρίθ. ΤῺ ερίοῖ που]Ἱὰ ὃ δρρι δὰ 
ἴο Βαὶδ ὮὉΥ νἱγίπο οὐὁἨ δον οορῃδοιϊίοη πὶϊὰ Νδοιιν, οὗ, γὰρ. Ἶ. - ΤῈ.] 

ἘΧΡΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ὈΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, 

Ψψοεγ. 19. 8ο ἴδον ἔτγο νοῦ. Ν,δομηὶ ϑεϊα ποίῇ- 
ἵπῷῦ ΏΟΓΘ. 86 οραβοα ἴο ἀΐββιιδάσδ. 
Ἰλα1ἢ Ὁ ρὸ 1} ΠΟΥ, δηα 06 ᾿διοσ τγαβ 88 ροοά 
88. ΠΟΙ ΜΟΤάΒ. 806 ϑοίπα! ἢ δοοοιηρϑηϊθά ΠῈΓ 
τηοῦμογ- ἢ -1δὺὺν; 8Π4 80 1ΐ ΘΑ πιὸ ἴ0 Ρ888, [δὲ ΝΟΙΩΣ, 
ἀϊὰ ποῖ τοῦιττι ΠΟΙ βἴοῃθ, [Πδὺ 18 ἴ0 ΒΥ, 
ἔογβδκοη δπὰ ἢ 6] 0688. 

ΤῈΘ 8016 οαἱὖν νγᾶβ τοουϑᾶ δρουῦ θυ. Να - ἢδγυα Ἰοϑέ. 
ΟΥ̓ Β ΓΟΪΌΓΣΙ τῦλ8. Δ ὨΠΟΟΙΏΤΠΟΙ ΟΟΟΌΣΓΟΠΟΟ. ΤΟ 
οἰἴγ, δηἋ Θβροοΐα γ [0 τνοπίοη, τό γὸ Τῆγουη ἰηῖο 
ἃ ῬΟΔΟΘΔΌΪΘ ὈρΡτοαγ. . Ενοσυ θα γ γϑη, (014 6 ΠΟΊΨΒ, 
διὰ ψοπάογοά. Εὸν ἈΡ κα ἴδῃ ΑΓΒ Πδα ρῥαϑβοά 
βἷποο 586 δὰ ᾿ἰοῖ Βοιῃίοβοη. Ὑποη {Ποῖ Βαᾶ᾿ 
ἀουθῦ1658. Ὀθθη 1Δ}Κ ἐποιρῃ, 88 Ν ΟΠ ΘΠ ΑΥΥΔΥ 
τὰ ΠΟΙ πυθθαπά, ἴῃ ἔαν αἀἰβογοηῖ δηἃ Ὀοίϊου οἷγ- 
ΟὐΙηβίδηοοβ. [1 ΤΊΔῪ Ὀδ Δ Κοη [ῸΓ ρταηϊρὰ παι 
ΟΥΘῚ πο Π ΠΟΙ ΟΠΆΓΔΟΙΟΓ Πα δινακοποα ΒΥ ΙΠΥ 
δηὰ δδοιϊίΐοη ἱπ ΒφιΒ] ΘΠ οπι. 

ὈτουρὮι ζ τηϊπᾷ. ὙΠθη, ΝΟΙΩ 8 ̓ἰ6 δηὰ εἰτοιιτι- 
ΒίΔΏΓΟΒ σΟΥΤοΒροηοα 18} [Π0 Δπλ18016 δηα Ἰογουϑ 
ΠΑΠῚ6 5Π6 ὈΟΤΟ. Νοῦν, 816 6 ΓῈ ὈΘΊΤΟΥ πδιηθα Μδτγα, 

586 ΔΙΙονγοᾶ ᾿ :ῃ}6 Ὀἱεἴοτ, βοττονγία! οσθ. [{ ἰ8 ουἱάθηϊ [πδὲ Ὠδπθα 
ὙΟΓΟ 811}} Ῥγθϑοῦνοα ὙΠ σΟΉΒΟΙΟΙ8. Τοίδγοηοθ τὸ 
{ποῖ τηοδηΐηρ. ΝΟΠῚΪ τη Δ 080]} ἱπίοπα 8, ὈΥ͂ [Π686 
δηὰ {Π6 [0] οντίηρ, γογάβ, ἴο ἱπέοστῃ [Π6 ἱπ οἰ ἰΔη δ 

ΘΠΩ͂ΓΟΙΥ ᾿ οὔ ΒοΙΒΙ ΘΒ πὶ οὗὨ μΒοΓ ἔγίπαποϑ. [ 8Πὶ ΠΟ ἸΟΠΡῸΓ [86 
οἷά Ναοιηΐ; ΤΥ ψὰμδὶ οὗὁἨ Βδρρίηθϑβ 1 ροδββοβϑοὰ, 1 

1 μᾶν6 ὯΟ τοΥ6 δηγίπίηρ {παῖ 18 Ρ]688- 
Δηϊ ΔΡΟΌΪ ΤῊ6: ΓῺῪ ἰδ, Κ6 8 88}{γ, ὈΠῸΣ βρης, 
18 νυ ἱτποῦὺῖ δυο ΟΥ̓ ΤΟ] 18}. 

ΕἘῸΣ ἴμὸ ΑἸτοϊκίν (Βμδδαδεὶ) μαίῃ ἰπδίοιοα 
ὈἱΟΟΣ ΒΟΥΤΟῪ ὌΡροΟυ τ6. ἯΉΥ ὁλααααὶ ἢ ΤῈ6 
186 οὗἩὨ {Ππ|8 αἰνῖπο β} ὙΠ ΠῚ Τα 18ὲ ΠΟΓΘ 8180 ὃ6 Θοη- 
ποοῦρά ὙΠ ἢ 105 ργορτιδηΐ, ΡΓΌΡΟΥ βίρπβοδύοῃ. ὙΠῸ 
ΧΡ δηδοι ΒΊΟΝ τηυδὺ ΠΘΟΟΒΒΑΓΥ Ὀ6 ρίνοη ἴο ἱξ, 

8 ποῖ οοῃδίϑίοπε Ὑὑτἢ 115 ἀοΥ νη [ΓΌΤῚ ττῶ, 
Ηοτ μυβδαηὰ, νῖὸ Ὑ ἰσἢ ΔἸ ΑΥ8 ἈΡΡΘΔΓΒ ἷῃ ἃ θα 8ρ0η586. ἯΠδιὶ τΠὲ5 

Κπονγ, Ὀαοηρμοά ἴο 8 Ῥχγοπηίποπὶ ἔΆΓῚΝΥ οὗὨ 186 εἶτγ.} ΘΧΡΙΑΠπΔΌΟΙ 18, ν07}}} θδροσαθ Ἀρρασοπὺ πῃ θη Ἧς μῇ 
ΑΙ] τιῖ8 τϑπάογβ ἰδ Ὠδίαγαὶ {πᾶν 1Π6 πονβ τπαῦὺ Νὰ-} 80 Ὲ8. δΓῸ οοπείἀεγοὰ ἱπ ΠΟ ἴΠ6 ΠᾶπιῸ 18. ἢγδῖ, 
οχΐ μδὰ τουιγποὰ τὸ Βϑι]Θἤοπι, ΡΟΟΥ πὰ βουτον- δηὰ ἢ ἀλλ λα μηρί ογοα. γ»6 βοϊοοῖ, [δογο- 
1], βρτεδὰ ||κὸ πὰ ι]άῆἔγο, δηὰ ογθαϊοα γμαὶ το ΒΟῸΣ 
ννᾺ5 ἈΠ Προ βδηΐ ΒΟ ηβδ.Ί0η.}1 “18 1πδὺ ΝΑΟΤΩΙ 1᾽ἢ 
8. τ[ῃ6 πη ΘΓΒ8] Χο ΠΟη. 

ον. 20. ΟΔΙ] τὴϑ ποΐ Ν δοχηΐ, 6311 τὴ Μδσα. 
Ὁπάοιθιραϊ]γ, [δ 6 ροηθγαὶ δβιοηἰ ἢ Πηθηϊ ΟΥ̓ΟΡ βιοἢ 
ἃ Ταῖαγη, ρᾶνθ Γίβθ ἴο ΤΏΔΗΥ͂ τ ῆσδοιοπ8 Μἰοἢ ἃ 
ὙΟΙΊΔ ΘΒΡΘΟΙΔΙῪ γου]ά ἴδε] ἀθορὶγ. Νοὶ ΤΠΘΤΕΙῪ 
[Π6 ΘΧΊογ Δ] σομλραγίβοη οὗἉ “ἋΠ6η ᾿ δηὰ “πον, 
δαὶ 4180 [80 τηοῦνοβ οὗ [Π6 ΤΌΓΙΩΘΣ ἀθραγίαγο δΓῸ 

1 Τὸ Μ|άγδδῃ τλκοθ [89 δϑοϑῆο δ(}}} τωοτο ἀσδαζωδῖίο Ὁ 
δ) οχρ δηδιίοη, [μδὺ 086 ΘΟΠΟΟΏΓΒΟ οὗ 6 ἐδ Όϊδη δ τ 

΄ 

"18 του] τιάθ οὗὨ παιίοηβ, 

ἴογο, ἴποϑθ οἵ (ἀοποβϑῖϑ, ἴῃ τ] ΐο ἢ ὈοοΟῖς 1[Π6 ὩδΠὶ0 
ΘΗΔάδ1 ΟσΟΌΓΒ ΤΟΥ ἐγοα θην ΤΠΔΠ ἴῃ ΔΠΥ ΟΥΠΟΓ 
δχοορὶ 9200, ἃἀπὰ Αἰ αγβ 88 ἀοϑίρτιδῖνο οὗ ἴπο στὰ- 
οἷοι, ἔτ] ἀοά, ὈΥ τψβοπὶ τὸ ρτοραρδίοη οὗ 
ΤΑ Κἰπὰ 8 συδτγαηϊθοά. Τα, Ὁ 18. δϑβυτηθα ὈΥ͂ 
ἀοὰ ἴῃ ὅδη. χνὶϊ. 1 ἢ μογο ἢ6 δ8ὺ8 ἴ0 ΑΌΓΑΠΙ, 
“1 τηλκο ἰπ66 ΘΧΟΘΟΟΪΠΡῚΥ 6], --- ἴὸ 8 (ΔΈ ΠΟΥ οὗὅἁ 

᾽οἴς. 80 ᾿Κοννῖδβο, ᾿δ ΟοΟΌΧ8 
ἄδθη. χχυϊ!. 8: “ΕἸ ϑηδάά αὶ Ὑ}} Ὁ]688 ἴπ00 δηὰ 

οοσδεϊοησὰ ὉΥ ἴδ ἐκλοὺ ἰδὲ ἴΠ0 ἤτοι νὴ] οὔ Βοας δὰ δας 
ΥΕΙῪ ἀδγ ὈθΘΘῺ σΑΙτὶ Θὰ (0 ΒῸΣ ζτᾶγο (οἵ. λ΄ Παδὸα, 81, ἃ). 
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ΓΔΚ6 τΠ66 τ τ]. ΟὍθη. χχχν. 11: “1 δὴ ΕἸ 
διηδάδεὶ, ὕ6 ἔγαϊ πὶ], δηὰ πα] ρ]γ." Ὗἀδῃ. χ νῇ!!. 
8: “Εἰ ϑμῃδάάαὶ δρρϑοαγοὰ πῃΐο [η6 --- ἀπά βαϊά, 
ΒΟΠΟΙα, 1 τπῆακοὸ {πθ6 ἤπι  τι} δηα τ] 0}]ν (Π66.᾽ 
αεη. χΙῖχ. 25: “5μιδά δὶ 8}}8}} Ὁ]688 1668 --- ψ τἢ 

᾽εδϑίπρβ οὐ τὸ Ὀγοαβϑίβ (ὩΣ Ὑ72) ἀπά οὐ [δ τοῦ.» 
Εογ τ) 581π|6 γοΆβοῃ ἰδ 18 πϑρᾶ αὖ ὅδῃ. χ]Σ]. 14, 
Ἡ ΠΟΓΟ 186 (ἴο Οὗ τ. ἙὨ] άγοη οὗ Φδοοῦ 18 ἰῃ 40.68- 
ἤοη. Γμΐε στδοίουβ Οοά, {πΠ6 βουτος οὗ ἔπ {1 Ππ 088 
δηὰ [Π|π, σίνοβ 818 ὈΪοββίηρ ἴ0 18 σῃμόβοη βίη, δαῖ 
ἔγοπι βίπποῦϑ, δπὲ ἔοσλ τΠ0806 τοπῃ Ηο ιτῖο8, Ηδ 
[ΚΟΒ ΔΎΘΔΥ Ὑδδὶ ἴ0 Οἴμογβ Ηὄδ ρίνοβ. Ηθποθ ἴδμεῈ 
[το ]πθηϊ 86 οὗ ἴδ παηηὸ ἴῃ Φοῦ, σῖο 18 σμαβίβηρα 
ἴῃ ἢἰ8 ΟΠ] άτϑη, οἴ. οἸιαρ. νἱ}. 8: “ὙΧ}}} Θηδά ἀαἱ ροτ- 
νοῦ Ἰυδῆςο 8 ΓΊΩΥ ΟΠ] ἀτοπ δἰπποὰ ἀσαίηβιὶ Ηΐτ, 
ἢ μάνο τὰοῖὰ ΟΥ̓Υ ἰηΐο τἢ6 μαπά οὗ {πον [Γ8Π8- 
Βτοπβίοπα" Απὰ ἴῃ [Π]8 κοῆδο Ν᾽ ΟΠΙΪ 4130 0.365 1τῃ6 
πᾶπιθ ΗΠ δαάαὶ, ἱπ βροακίηρ οὐὗὁὨ ΠῈΓ τρΐβουυ. ΕῸΓ 
1Π6 ἀύμτ} οὗἁ Ποῦ Ἀπ ΒΌΔΠα δπα ΠΟΥ 50η85 88 γτοηάογοα 
ΠΟΙ ἔἈΠπιΐν ἀθβοϊαῖο δηά υὑηγ ]. Τθ ποσὰ 
τηυξῖ τΠοΓΟίΌΓΟ ΠΑ ΘΒ ΟΠΔΌΪΥ Ὀ6 ΓοίοΥΤ α [0 ἃ τοοὶ 

ΤΥ, 56}}} ἴῃ ἀϑὲ ἰπ Αγαθὶς, ἴῃ [π6 86 ῃ86 “ [0 νγἃ- 
ἴοΓ, ἴο (γΌ}}1Ζ 6." ἘῸΓ [δδϊ 4}} ΓΈ] ΠΥ σΟΠπλ08 ἔτ] 
τνατογ, ὈῪ ὙΠ ἢ ΔΠΙΤΥ δ τοπλονοὰ πὰ τ} ͵γβὺ δ8- 
δυιροα, 18 8 ἀρ ρΡΙ)Υ τοοῖρα σΟΠΟΘΡΕΟΙ, ΘΒΡΟΟΙΑΙΠΥ ἴῃ 
ΟΥ̓Οἢ14] δηαυγ. Ναπιογοῦβ ταν τΠ]1ο 4] Ρ᾽εἴαΓΕ8 
ΟΥ̓ ΒοΛΙΒΟΠΙΒπὶ ΓΟΡΙΟΒΟΩΐΪ ΤΠΟΙΤ ὨΟΓΟΘΒ 88 ΘΟ ποτ ηρ; 
ἀγουρσπῦ πὰ πηίτα 1] 688. ὈΥῪ ΠΙθΡογαηρ [Π6 Ταὶῃ 
ἈΠ τὸ βίγοδπιβ. Τη6 πδῖηὸ οὗ ἴδ6 [πάΐδη ροά 
πάτα 15 ἀοτγίγοά ἔγομλ {πώ --- μπα, ἴο ἤἥονγ, δπὰ ἰ5 
1πογοίογο δααίνδιθηϊ ἴὸ “ 1ὴ0 ταὶ η-ρίνοτ, ἡ ὙΠῸ Γγθοβ 
1ῃο οἸου 5 80 ἴδδὺ ΠΟΥ ἐδὴ ἀἰβροηβθ ΠΟΤ ΒΠΟΟΓΒ 
εἴ. Εἰ. Μοίογ, 1πά. Ζιδετὸ., Ὁ. 147 ἢ). ΤὍὙΠ6 {τὸ 

ἰη-σίνογ, Π6 ΑἸΒΡΟΏΒΟΥ εν ὁ ἰπογοαϑοῦ οὗ ὈΥΌ]ΠΥ, 
οὗἩ [06 δαγίῃ δηὰ διηοπρ ὑθαβῖθ δηὰ πηοῃ, 8 [86 
᾿ἰνίπρ, Ῥογβοπδὶ ἀοά, 88 ϑδιιδάαι. ΦὍμὸ τοοὶ 

ΤΡ πησϑὶ δ]ε0 Ἴχρίδῖπ ὙΠ, πιαιιπια, ρτοροσὶν 
[πΠ6 ἰουπίδίη οὗἉ ταῖῃ δηὰ Ὀ]οϑβϑίηρβ (ὉΓ τηδῃ δπὰ 
Ὀδαθῖ, ἃ8 6111 (χὶϊ. 1) 8118 ὑῖ, δϑηέεπι ϑαποίἰϑδνμηι 
οὐγρογὶδ, απὰ ἴδ6 ὈΓΏΡΟΓ π0 οὗὉὨ 16 Βυϊηδη Γρςα. 
Ηφθηςὸ νγὲ τὸ ΘΔ ὈΪοα ἴὸ τοοορπ!Ζθ {Ππὸ νΠ40-ϑργοβα 
ΠΟΙ σῖ σα] τοοῦ ἴο τ ] ἢ , ἴο νϑδῖογ, δλαὰ 
Ασϑ κα), πιαπιπια, ὈΘΙ]οΏσ ; [0 10 18. οοππηροῖρα 

ψιἢ} τῃ6 ϑιαηβκτγις αἦό, ατοοῖκ θῆσαι, ἀοιὶς ἀαά- 
ἄὐαπ (ΟἸὰ (ἰδττηδη, ἐιίία, εἴο., οἴ, ΒΘΠΙΕΥ, ΟἿ᾽. σταπι. 
1:. 270), 'π 41}1} τ ] ἢ ἔστη 8 τὰ 1ά68 οὗ χινίηρ ἀγίηκ, 
ΒΌΘΚΗΏρ,, 18. ργεβοηῖ, Ετοῖὰ ἴῃς Οτοοκ ποσὰ, τῃ6 
ΔΙῚ ΟὗἩ [6 σοάάοββ Το 8 18 ἀογνοα, 88 “ ΝΊΓΒΘ 
οὔ ἴπ6 Ηυπιᾶη ἤδορ ᾿" (οἴ. Ὑ Εἴς Κον, αν. Δέγιλοί., 1. 
618). Ὑμδῖ Ασομ οὗ ΕρΠοθαβ νγα8 σοργοδοηϊοα 
8.8 8 Ἰπιμεἰπιατηπιῖα, ἰΒ πον ποὶ ΟὨ]Υ͂ ἔγοτπῃ δπίίατι8 
ΒΟ Ὸ] ρίαΓοβ, θα 4180 ἤοτα 1.6 χα ὶ ἤπρΒ οὗ [86 σΒΓΟἢ 
ΤΑΊΠογΘ; οἴ. τἴὴ6 ποτὰβ οὗ Δογοιπο (1 γοαπι ρ. 
Ῥαωϊὶ αα Ερλεε.) : οἰπηΐιιπι ὑεϑίἑατατη οἱ υἱυεπίϊμηι 6586 
πιιίτίσοπι πιδηϊμπίγ. ΝΔΟΤΩΣΪ γγῶ8 ΤΡΏΠΥ παπγοᾶ 
ΜΠ Πθη, ὙΠ ἃ Βουγίβηϊηρ [ἈΠΆΥ, 8.16 τοηΐ ἴοὸ 
Μοδὸ --- Ὀὰϊ πον δ Βμῃ!δὐάαὶϊ, γῇο σαγνο ἴπ6 Ὀ]οΒδίπρ, 
[45 (ΚΘ ἴὉ ΔΥΨΑΥ. 

ναεγ. 2]. 1 ψορῦ ουὧὖ Ζ111, αι ΦοΒονδα πδὶῃ 
Ῥχουχῦ τὴ0 μοζὴθ διφϑίῃ ϑσηρῦν. ΕἾ]] οὐ ΤΆΣΑΙΙΥ 
Παρρίπο58, οὗ )ΟΥ ἴῃ ΠΟΥ 80η8, δῃᾶ οὗὨ ἢορὰ οὗ ἃ 
σὨΟΟΓΙ͂Ι] οἱἃ ἀρὰ βαττουηαοά Υ͂ οἰ] άτγεη ἀπὰ οἢ}]- 
ἀγαπ᾿Β σὨ ]άγθη ; Ραϊ ΘΙΩΡΙΥ ποῦν οὗ 8]] {π688, Ὑῖ8- 
Οὐ ΡοΟΒβοβΒ 0 η8 δπὰ σθουῦ πορθ. Α ροϑῃϊϊθηϊ 
[ϑε]ηρ ρμεῦναθβ ΠῈΣ Ιδιηθηϊδῦοη. 1 τϑηῖ ΘΎΤΔΥ 

1 [Απά, ἐδογοίοτθ, μδρὰϊγ ὕο Ὀ6 οα! ἰοα ἃ “ τοδάϊηρ.᾽" Τδι 

δο ΟΧΧ, τοδᾶ ΣΝ, τα βόπιθ παν ἐπουρμὺ, ᾿9 Βασάν 
Ῥοβδί ὈΪ6, 8 [δὶ ποτὰ οου]Ἱὰ Ὡοὶ Ὀ6 δι Δ 0} οοπδίσιιοά πίῃ 

Ἃ. ον [πο δδζῃὸ τοδδοὺ Βογίμιοδι ἰαχοθ “ἢ ἊΡΡ ἔπ ἢ 

βότδο “ἰο Ὀοδίον ἰδῦοσ οὐ δηγ(μίης,," οἵ. Ἐδοῖοα. 1. 18. 

ΤΗΝ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ἘἘΓΤΗ. 

ΟΣ πῖδη ἀἰηρ᾽ ΤΥ ΠῚ] η688, πα Ὀθοδῦβο 1 ππθηὶ 
[]}, ἀο 1 τοῖασῃ ΘΠ ΡΙΥ. ΕῸΓ [18 ΤΟ, 90 586 58 Υ8: 
“1 πϑηΐ ΔΑΥ͂, δπὰ «“ελοσαῖι ἮΔ8 ὈΓΟΌΡΪ τηῈ ΒοπιΘ 
αρδῖη." [Ι ποπηῖ ὈρΟδΏΒ6 ᾿ὑ ΜΔ48 ΙΩΥ̓ Ὑ1]}} ἴ0 ρῸ, ἢοΐ 
(ἰοά δ; πονν, ἀοὐ᾿β ἡυάρτηοηϊ [885 βοηΐϊ τὴ ὕβεῖ. 
Υι τῇ οὔθ πογὰ 8ὴ6 φῖνοβ υθηΐ ἴο ΠΟΥ ΒΟΙΤΟῪ 
[δὲ ἰη {Πο86᾽ πη68 οὗἁὨ δι πο 5.6 ΤΌΤΕΟΟΪ ΠΟΥ 
Ὀ]ο, διπουρ ἢ 5.6 ΠΟγβο 88 ὨΔΡΡΥ. Υμδὶ δὴ 
6Υ}} τσ ἴτ 15 ἴὸ ΤΌΠΟΥ Ομο 8. οὐστὶ Μ1]1}, τ ἤδη τπ δὲ 
ὙΨ}}} 19. ποῖ ἀϊγοοιοα ΟΥ̓ [6 ΘΟΙΏΣ Δ" ἀτηθτ8 οὗ Οοά ! 
Μδῃ ρμοῦβ, θυῖϊ αοἀἁ ὑτγίηρβ ποθ. Βαῖ Ὀοεϊάς 
119. Ροπί 4] ἔρο!ηρ, (ποτ ἰδ ΘΠΟΙΒΟΙ ἴθβταγο 
ἰηἀϊσλεῖνο οὗ Νϑοπ} 5 Ὀοδυ 1] ἙΠαγδοῖοσ, πο ἢ 
πλυδὶ ποῖ Ὀ6 οΟγου]οοκθὰ. ὅ8[6 β84γ8, 7 πεηΐ, πὲ 
Βδιἢ Οοα αᾶουρα ; ποῖ, ΗΓ 6 τθηῖ --- ΤΩΥ πυβθαπά 
ἴοοῖκ το 1} Ὠΐπη, -- ΔΙ͂ΟΥ 8}},1 οπἱν Ὁ] ονοαὰ ἃ8 ἴῃ 
ἀπτγ θουσπά. ὅ)6 υἱ}6 15 ποῖ 8. Ὀσόδίῃ οὗ δεσυδοῃ 
ἀρδιπδὶ ΕΠ ος ἢ ΟΓ οὗ ὁχοῦβο [ὉΓ Βογϑο] ἢ. Ῥτὸρ- 
ΟΥΙῪ βρεδκίπι, [π6 ἴΔα]ς ἀἰὰ ἸΑΥ͂ πὰ ποῦ ΒυΒΌδη. 
8Π4 βοηβ. ΤΆΘΥ πΈΓῸ {π6 ΟΥ̓ΡΊΠαίοτϑ οὗ ἰῃ6 ὑπάογ- 
ἱακίηρ τηδι Θηἀ6ἀ 80 αἰΞαΘΤΟΌΒΙΥ; ὑπὶ οὗ [}}15 8116 
Π.88. ΠΟ ΠΙΟΠΊΟΤΥ. 86 ΠΟΙΤΏΟΥ ΘΟ Ί868, ΠΟΙ γαῖ ἀ068 
Β.6 ΠΟΠΙΊΠΙἰβογαῖθ δηἃ θογΑ 1] πο. ΟἿ τδς εν1}5 
ὙΠ ΠΟΥ ἘΧρογεπορά, βδ6 ἄἀοθθ ποὺ βρεβϑξ. 
ψΘη, δηὰ πὲ [48 ἀοἂ Ὀτγουκῃϊ Βοπιδ ἀρ δίῃ, ΘἸΠΙΡΙΥ͂ 
δηὰ ὑετοῦ οὗ Ὠυβῦαπα δηὰ οἢ}]|4. ὙΒοΟΓΟΙΌΤΘ. 586 
τοροδῖβ, ο]} τὸ ποῖ Νβδοὴΐ! ὙΤδδὶ πᾶῖπο, Μ] 6 Ώ 
ΒΠὴ6 ΠΟΔΓΒ 1ϊ, βυρροδβίϑ 1π6 οη ὔσγα σοῃίγαβὶ ὈοῦνΘΘΩ 
γν δὺ Β86 88 δη δὲ Βὴ6 ΠΟΥ ἴ8. 

ἘῸΣ Φοθονδῃ μαίῃ ἰοδυδβοα δραίϊυδὶ ΤΩ6, 

Ἕ ΓΚ. ὙΠῸ ἰπίογπαὶι οοπηοοοη σπῖτι τῃθ ῥὑτο- 
ὁραϊηρ Ἰδουρ ἴθ σΟΒΗΓΤΩΒ [86 Οοττοσίμθεβ οὗ τῃ6 
Μαβογοῖς ρμοϊπῶπρ. ΤΠ τοδαϊΐϊηρ οὗ τ ΤΧΧ'» 
“ἘὯ6 Βιπη ]6α πι6,᾿ γδ8 ἢ ΒῈ}Υ ἀορατιρα ἔγοτῃ, ΤῸΓ 1ἴ 
158. ΟΠ]Υ͂ ἃ ῬΑΓΑΡΏΓΑΒΟ Οὗἁ [πὸ βοῆϑ6.1 Τμδὶ τ Βῖο ἢ 
Βογίβοϑιι ΘΟ εγβ ἴ0 θ6 [πὸ αἰ ΒΊ Π]Υ ΟΥ̓ [86 Ρ65- 
ϑᾶρο, τῃδῖ 10 τῆ Κοβ σά ἰο ᾿οΒ ἶν ἀρϑιηδί ἃ ΡΟΓΒΟΙ, 
ΜΓ Ἠ116 ΘἸ]ΒΟ ΠΟΓΘ ΟἾ]Υ ΠΙῈΠ ὈΘΆΓ ἰΟΒΌΣΠΟΏΥ, 18 ῥτὸ- 
ΟἴΒΟΙΥ [86 δρθοῖϑὶ τπουρῆὶ οὗ Ναοτηὶΐ : “1 ποῖ," 
886 ΒΔΥ͂Β, “δΔδηἀ οὐ δα5 ἰθρδῆοὰ [Πδὺ 115 σοΐῃρ 
ὙὙῈ8 8 δ'η. ΤἈτΟυΣἢ [Π6 ἰβϑθπ6 οὗὅὨ ΠΥ οἸηϊ στα οη 
αοά [88 ᾿ϑθβοά εἰπὲ [05 ἱποοροη γγαϑ ποὶ τοοϊεά 
ἴη Ηἴπ, ὕυὰῖ ἴῃ ΟὔΓΒΟΙν 8. [ζ 15 8 ῬΟΟΌΠ]ΙΑΓΙ͂ οὗ 
ἰογ τιδὺ δ ΑΒΟΥθ68. 186 ἰδδ6 οὗὨ 41] {πὸ δῇ οὗ 
[τω ἴο ἀοά. “δ 1 τίρὲ οὐ ποῖ, [δι 1 (Πδπιεῖν, 
ΕἸΣΙ ππ ΘΙ ο ἢ πὰ 886) το ΘΎΔΥ ἴο Μοδὺ 1" Μοῦ 
ταῖσι ὈῈ6 'ἴπ ἀουδὲ δρουῦς ἴ Βα τ ὁπ, 5.6 
8808, ὈΘΆΓΒ Ὑ]ΏΊ688 δρδίηδὶ 8, ὙΠῸ (ΟἸ]οσσοὰ ΟὐΓ 
οὐ ἱπο] δ ὔοηβ. Ἐἀοά ἱἰρδβοα δραϊπδῖ ΠΟΥ, 70Γ 
“δηραααὶ μδίῃ δἱὐ,ιοιοα τὴθ.᾽ [ἢ ΟἸΠΟΥ ποχάβ, ἴῃ 
ἴθι ἀοὰ, 88 δ᾽ ῃδἀάαὶ, πηϑθ ΒΟΙΤΟῪ ΤΩΥ ρμογίίοπ, Ηδ 

τοϑιϊβεὰ δραίπβε τθ. ὙΤῊΘ ἔπὸ οἴδαβεβ, ὙΤΤΝ 
ΤΣ, δὐὰ ΠΣ Ἰ, τὸ ποῖ 8ὸ τοῦθ ὶ 

ΡΔΓΆ116] 85. πηαίπδ}} γ ΣΥΡΙΑΠΕΙΟΣ, πὰ [ἢ Ἰοϑ οὗ 
ΤΥ ΟἸὨΙΠ]άγο δηά ἐΆΠΏΥ, 88 ΔΟΙῊΣ, 1 ρετγοοῖνα 
1841 Ηδ ““ ἀθοϊδγοβ τὴ6 στ, 88 [6 ΤΑΥΣ ΌΠ δΙεὸ 

ΘΧΟΘΙΙΘΠΕΥ τοηάοτα 3 ΓΩΨ. Αἱ [86 βαπια {πιο, 
186 τηθαπίηρ᾽ οὗὁ Βηιδαάδὶ σΟΙη68 ΠαΓΟ δρδῖῃ ΟἸΘΑΥΙτ 
ἴο νἷονν. Εν ἴὸ ἰβ 116 σΠο ἰμθ]οῦ ΒΟΥΤΟΥ πρὸπ 
ἘΘΥ, ΟἿΪΥ ἐπ ταὶ ΠΟΥ ΟὨΙ]άτοπ ἃγὸ [Δ ΚΟη ἔγοση [τ 
Τῆδὶ τ] οἢ (οά, 88 ϑμδάάαδὶ, (6 σῖνοσ οὗ ἔγαϊτίι)- 
Π688, ἀἸὰ ἴο ΠΕΡ τ θη Ὧ6 οδυθοά ΠΟΙ ΒΟῚΒ [0 τ ΠῸΤ 

ΔΎΤΔΥ, ῬΓΟΥ͂ΟΒ {παι αοὰ ὑε81ἢ68 ἀρ αἰηϑὲ ΠΟΥ. » 
8 ἴοτΟ υϑοὰ Ἰιδί 88 ἰδ ἰ8δ ἴῃ Φ08}). χχῖν. 90: 

τοῖν κοποταὶ ἰάδδ, ὯὮ0 ἐμίηϊκο, ἰ5 ἔθθι ἀοῥεατταίποὰ ὉΥ πμδὶ 
ζο]]Ἰονσθ, 8ὸ 88 ὕ τ688 : “Ἢ Φθθονδι π86 πονκϑοὰ δρδίπδὲ το." 

θυ 5 ΓΦ, ἴα πο δοΏδο, ἰο ὑβεῦυ δραίτιδὶ, οἵ. Εχ. χχ 

16: 2 ὅδ. ἱ. 16: 19. "ἰ. 9; ο. Βαυίδοδ"» οἰὐδοϊίοῦ 
| Βοϑι:δ ἴο ὃο δ Λς ΘῈ ΕἸ τωϑὲ δῦογο. --- [Ὰ.} 



ΟΗΑΡΤΈΗ 1. 19-22. 

“1 γο ἴογβακο Φοβουδῇὴ -- 6 ὙΠῚ ἀο γοὺ δυτὶ 

(Ὡ Ὁ ΤΠ) δά πιοῦν «ἰοΒίτΟΥ γουῦ."» 
ψεγ. 22. 80 ΝΙαοτηὶ τοϊατιοᾶ δρᾶ Βυ ἢ 

ΒοΣ. ΤΠ ΟὈΓΟΒΙΥ οὗἁὨ [16 ᾿π Δ Ὀϊ Δη 8 οἵ Β6Ιἢ]6- 
Βοτὰ ἰδ δα ἰ8ῆεα ; {ΠΟΥ ᾶγὸ αἰδο Ββοαγὰ (Π6 ιβύοτΥ 
οὔ πο; Ὀὰϊ Ὑἰἢ (ἢ18. {ΠΟΤ ΒΥΤΩΡΑΙΔΥ ΠᾺ8. Π᾿Κο- 
ἩΠΪ86 σΟΙη0 ἴ0 δῇ ἐπ. Νβοπλὶ γἃ8 ροοῦ δηᾶ αοά- 
[ουβακθη, --τδῖι Ἰοαϑὺ δοοογαϊηρ ἴο 186 μίοιϑ δηά 

πἰϊοη τ] ἐροϊηρ οὗ ἴτ0 ροοὰ ποπιδὴ Βογβο]ξ. 
ΟΥ̓́Σ ὨΔΙΙΓΑΙ, [π8ὺ ἴῃ ΠΟΙ πδίῖνο ρίδοθ, ἴσο, Βἢθ 

ΒΒου]α βδπὰ δοπθ. Βαϊ Βαϊ τγ88 ἢ μοῦ. 586 
μεὰ οοη παρα ἤγπι οἡ [Π6 τοδὰ, δηὰ βὴ6 τοτηδίποὰ 
(Δ 1] ἱπ ΒοΙΒΙ θα. ϑίποθ ὑΠῸγΘ 4180 ΠὩῸ ΟΠ6 
ἀφοῖθῦοα ΠΟΙ τιοὶδογ- ἢ -ἰανν, 806 ΘΟ πθα ἴο Ὀ6 ΠΟΥ 
οἷν Βῖ8 Υ δηὰ [6 80]0 ΒΏΔΙΟΓ οὗἩ ΒΕΓ]οΙ. ΗΓ ῥγθβ8- 
ὑπὸ 18 ΟΠ06 ΤὩΔΟΥΘ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ἱηαϊοδίρα : “ ἀπά πιῇ, 
τὴ Μοδθιίοδδ, ἢ ΠΟΥ, ΟἹ ΠΟΥ ἀοραγίαγο ἔγοιῃ [ἢ6 
(0145 οὗὁἨ Μοδ.᾽" Νο οπθ νγὰβ σίτὰ μοῦ αι ΕΌ, 
- ὙὯὸ τηδάθ {86 ἸοῦτΠοΥ ομὰ Μοδὺ σἱ1} Ποῦ, ἴῃ 
ΟΥΟΥ ἴὸ ἴδ Κὸ σᾶγὰ οὗ ΠΟΥ τηοίμογ-ἰη-ἰνν. Ὁ ΒΑ 
δὰ Ὀδοοτο οὗ Νδοῃι, ἰἢ Βπτμ, Εκὸ Οτραι, ᾿ιδά 
(Ὀγβαίθη ΠΕΡῚ 8816 δά βηκ ἴῃ ῬονΟΓ δηὰ 
Βυπδήοη πλοτὸ ὈἱτίοΥ τΠΔη ἄσαί. [{ ἰ8 ἴτπο, 886 
ἴοο, τὶ ΠΟΥ Ὠπδοθδηά, δὰ ἸοΩ͂Σ Ι5Γδ6] ἰὼ πιο οὗ 
ἀϊβῖγοθβ. Βῖ ΤΥ [μὲ8 8} Θου]ὰ ποῖ ὃ6 Β6]ἃ γϑϑροῦ- 
51 0]6, Δ! ουρ ἢ ΠΟΥ σΘΠΟΓΟΙΒ ΒΡ τ δοσιιϑθα Πουβοὶ 
δ ΠΟ ΟἿ6 οἶδε. Οηἡ [ἴδ6 ΟΥΠΟΣ μαηά, βῆ6 δά Ὀύοη 
5. ΠἸΟΙΘΠΏΥ Ραπίβποά, ἀπὰ Πα οοηΐοδβοά ΠῸΓ σα}. 
Βαυῖ ἴῃ ΒεοΙΠ] ἤθη ΓΤ Ναροπιὶ ψγ8 τηδᾶθ [0 ἴδβὶ 
ἰδῇ 886 ΠΟῪ ὈΟΓΟ ἴΠπὸ παπιὸ οὗ Μαγα. Οαἱγ Επτῃ 
δὰ τοδβροοῦ ἴο ποτοῦ ὈΕΙΌΣΤΘ ποὺ δἷωσ. ὅ11ὸ τὸ- 
βοεῖοα ΟἹ ΠΟΙῸΣ ὨΔΡΡΥ͂ ΠΟΥ ΒΟΙΓΟΥΤΙΙ] ἀΑγ8. Α.8 
8:6 δὰ Ἰονοὰ ἱπ Ῥγοβρου Υ, 80 806 τοπηδί ρα {στὸ 
ἴῃ δάνογειγυ. Ναοιῃΐ, ἰὴ ΠΡ παῦγϑ ρδοθ διὰ 
Δι ην Κἰπάγοά, ἰπ ἴϑγδοὶ, δὰ θοθη δίομθ δηὰ ἴῃ 
νηΐ, μΔ4 ποῖ [Π0 ΒΙΓΔΏΡΟΓ, ἴη6 νον οὗὨ ΠΟΥ βοῇ, 
δοσοιηρδηϊοα ΠΟΥ ἴοι ΠΟΡ αἰδίδης απ. ὙΥ ἢ1]6 
βιιο ἢ ον νγὰ9 ΠΘΓΒ, Νοτχηὶ νγὰ8 ποῖ γϑῖ ὙΠΟΙ]Υ τη18- 
ΘΡΆ 6; [ὉΓ αοἀ ἢιδ5 ταβϑροςῖ ἰο βοὴ Πα] 

Απὰ ὑδον οδὴθ ἴο ΒοίΒΙ] ΘΒ θΥ ἰῃ [86 Ὀσχίῃ- 
εἴης οὗὁἨ δυο -βασνοαῦ. (ΟὈΠΒΟαΌΘΠΗΥ, ἰῃ [16 
Ὀοριπηΐηρ ΟΥ̓ [6 ατνοβὶ ΒΟ ΒΟῺ ἴῃ σΌποσαὶ. ΤΪ8 
δίδιίοιηηῦ 8 τηλὰθ 'ἰπ ΟΥδΥ ἴὸ ἱπιϊηλίο τπδῖ τΠ6 
ΠοΙρ οΥἩ ἀοά ἀϊὰ ποὶ ἴΑΥτΥ ἰοησ. ΤΊο μαγνυοδὶ 50] 
αὔογάθα τἴπ6 ΟρρουαηΥὮ Ὁ ῥΓΟρΡΑΓῸ ΠΟΠΒο]ατίοῃ 
διὰ τοιυγαγὰ [ὉΓ ὈΟΪῚ ἸΓΟΙΏΘη ἰῃ [Ποὶγ δίρηοδί 
η664. 

ΒΟΜΠΙΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

“(αἱ πιὸ ποὶ Νιαοπιὶ, δι ατα.᾽" Ναοπιΐ ἀοαβ 
ποῖ ΟΟΠΟΘΑΙ ΠΟΥ οΟΠαϊτοη ὙὙΠΘῚ 8.6 ΓΟΛΟ 68. ΠΟΥ 
πϑῖνο ρ]δοθ. [781:8}}Υ, [Π6 παίαγαὶ πιδῃ, Ἔνθῆ 88 ἃ 
ὈΟΣΖΆΓ, 8111} ἀοδῖγοβ ἰο βιΐηθ. 86 ἢ88 Ἰοβῖ δνϑῦυ- 
Κρ; δπὰ ψηδὺ 81ὴ0 μδὰ ραίΐηρα, 16 οοπιραπίου- 
Βὲρ οὗ Ειιῆ, 8 ποῦ γοῦ δ0]6 το σΟΏ 8016 δῦ, ΗδΓ 
ΥΟΤΥ͂ ἰονο Π1}13 ΠΟΥ ΨἘΓ ΔΗ χίοιυ ἴοσ [818 ἀΔπρ}  6Υ. 
ἘΟΟ]ἸοΟ ἤθη 8.Ὸ ΨΟΥΥ͂ δἰ τοῦ, ἀπά [ἢ6 δπιζατο 15 [1] 
οὔ σγθ. [Ὁ 18, Πού νΟΓ, ΟὨ]Υ ὈΘοΔΒ6 ΒΠ6 ἰδ ΘΙΠΡΙΥ͂ 
οὗ 411} 10γ8, {παὶ 886 υυίϑῃοϑ ἴο 06 ο411.ὁἃ Μαγα. δι 
ἰϊ νγὰβ τη Δ76 ϑυϊάθηῦ Ἔσο ἴῃ ΠΟΙ ΤᾺ ΒΟΥῪ [δὲ ὙΠδῦ- 
ΕΥΟΥ 586 δά ἰοδβῖ, 886 δὰ Ἰϑπηὰ 106 σταῦο οὗ σοά; 

25 

ἴογ ἴθ ἴοο 886 τγχαῖᾶ ποῖ ΟΠΪΥ͂ παιηηθᾶ, Ὀπὶ {ΓὈΪ 
885, ΝΔΟΙΏΪ. ΝΟΥ Μ|11} ΟΠ6 νγῦῷο ἴῃ ΒΟΙΤΟῪ ἄοοδ ηοΐ 
66 886 [0 ὃὉ6 Ἰονεῖν, γοϊλί πη [Π6 π8πὶ6 οὗ Μᾶγῆ. ορα 
ατόροτν τΠ6 ατοδῖ, ψβθη ρῥγαϊβοὰ (ὉΥ 1. δ παθγ) 
τορ] θὰ : “ (411 τὴ ποῖ ΝαοιμιΖ, ἑ. 6. δδδυῖῦι, ας 

τΔ0 Ματζγα, βίῃσθ 1 δὴ 41}}] οὐὗἨ ὈΣ ΟΡ στοῦ, ΕῸΤ 
1 δὴ ΠΟ Ἰποῦθ [Π6 β88πὶ6 ῬθΥβοὴ γοῖι ΚΠΟΥ͂: Οὔ 
ὙΑΓΟΪΥ 1 ἤανὸ δάἀναποθ, ἱπυγαγαϊυ 1 ἤᾶνὸ ἔ8]]6η. 
ΑΠΔΑ] ἴδαγ ἴο ὃ6 διῃοης ἴΠο086 οὗ τοῖα ἰδ ἰ8 Βαϊ : 
Τῆοῦ σαβιοάβι (Βο ἀονη γμθὴ [ΠΟΥ εγο ἱρά 
ὩΡ. ΕῸΓ ὙΠ6Π ΟΠ6 5 [Προ Ὁρ, 6 18 οαβὶ ἄονσι ; 
ἢθ δϑάνδποοβ ἰῇ ΒΟΠΟΙΒ δηὰ [Ἀ]]8 ἰῃ Τ]ΟΓΔ]8.᾿ Ρ 
ΤΉΟΜΑΒ ἃ ΚΈΜΡΙΒ: “[1 15 χοοὰ δὖ {{π|68 ἴο ὃθ 

ἴῃ ἀἰδίτοββ ; [ῸΓ ἰξ σον πα 8 8 {πὶ γ͵γὸ ἃτὸ ἴῃ 6Χ1}16.᾽} 
ΒΕΝΟΕΙ,: “1 Οοἀ δγο Ἰονϑᾶ (866, ἔπΠοὰ οδηδὲ 

δανο δαὰ η0 ᾿ἰδοκ οἵ ᾿τοῦ Ὁ ]6.᾽ 
“ὸ7ν δλααααὶ λαιὰ αὐθιϊοϊοα πι6.᾿ Νδοτηὶ ἀϊὰ ποὶ 
ἰο Μοβδ οὔ μοῦ οὐὐὴ δοοοχά, ἴοσ 8 [ΟΠ] ον ΠΡ 

ἀϑθαπά. ΗΘΔΓ ΒΙΔΥ 4180 ἴῃ ἴδ6 βίγβηρο ᾿ἰδηὰ νγ89 
ΡτοΟΪοηροῦ ΟἿΪΥ Ὀθοδα86 ΠΟΥ 8008 ιδᾷ πχαιτὶοα ἴΠ6ΓῸ. 
ΑΠοΥ τροὶνρ ἀθδῖῃ, δἰ μουρ ἢ ΡΟῸΓ δηὰ διμρίγ, 880 
τοϊαγποὰ Ποιηθ ἀραΐη, δἰ ροὶῦ 8ὴ6 δα Ὀπὶ {1π||6 ἴο 
"01 ἴοσ. Αμπὰ γοῖ ἴῃ [Π6 Ἰυάρτηθης 8010 ρῬοτοοῖνοϑ 
ΟἾΪΥ ΒΕΓ οσὴ χὰ]. ΗΓ Ἰονίηρ δασὺ ἴδ κθ8. 8]} 
αοα Ἰθξτανηε, ου ἰο, ΤῊ6 πιοΙὸ δὴ Ἰονοὰ, τῃ6 
ΤΔΟΓΙῸ Υ 5.16 88 ἴο στερθηῖ. Βοίηρ' ἃ Ναοιηΐ, 
βῆ ἀϊὰ ποῖ δοσ86 ἴΠο86 816 ἰονοά. ΤῊ βῖρτ οὗ 
ἔτπια ἴονὸ 18. 0.56] 8Πη 658, ὙΒΙΟὮ ΔΒΟΓΙΌ6Β 1118 ἴο 86], 
Ὀ]οββίηρβ ἴο Οἴθγβ. ΑΒ Ἰοπρ' 88 8116 νγ88 ἴῃ ΤῊ ΒΟΓΥ, 
Βἢ6 ἴοοῖ 1806 δῆροῦ οὗὐὠἨ ἀοά ὑἀροὴ Ὠογβοὶῖ; Ὀυΐ 88 
ΒΟΟΠ 88 886 ρογοοϊνοα [86 ἴδνογ οὗἩ αοά, 56 ρτγαϊβοά 
ΗἰΪπὶ 88 186 σ 10 Βμονοα Κἰ 688 ἴο {πὸ ᾿ἰνὶηρ’ 
δη [Π6 ἀοδά. 

[ΕσΣΡΕπ: “Απὰ αἷΐ ἰδ οἱ ιρα8 πιουεά,᾽" οἷς. 
δὅθθ ἰοῦ, Νοπλὶ ὙγὙ88 ΤΟΥΤΔΟΥΪΥ ἃ πποϊηδη οὗὨ ροοάᾶ 
πα] ἑν δηὰ ἔμβῃίοη, οὗ ροοὰ τὰκ δηὰ τορυῖΐο: 
Οἴου 86. ΠΟΥ τοίαστι ἰῃ ῬΟΥΝΘΙΥ͂ πδα ποΐὶ ὈθΘη 80 
ΒΘΠΟΓΆΪΥ ἵκκοη ποῦςθ οὗ. Θ΄ τι }5 ταδὺ 6 στυδθοᾶ 
ἴο [η6 στοπηά, πα ΠΟΩΘ τη ΐβ88 ἔποπὶ; Ὀπὺ ΟΥΟΤῪ ΟΠΘ 
ΠΊΆΓΚΒ ἴΠ6 [6] ἶηρ οὗ ἃ σοἄαγ. “ τον] την σοἴΐαροβ 
ΤΏΔΥ 6 ἀνοηθα ἴ0 {[Π6 Θατίῃ, ἀπ ΠΟΘ Οὔδβοτνο {Π 6 Τὰ ; 
Ὀαϊ ΘΥΟΣΥ͂ ΤΤΆΥ 616 Γ [8 Κ68 ποῖίοο οὗὨ [Π6 [4}} οὗ ἃ βῖρο- 
6. 1οἵ [Π18 σοπιίοτῦ ἴΠπο86 ἴο ῆοπὶ αοα Βαίῃ 
σίνθῃ βιη8}} ροββοϑβίουβϑ. ϑ5'Που]ὰ Ηθ νἱβὶῦ [ποτὰ 18 
ῬΟνΘΙΥ͂, δηά ἴδ Κοὸ τόσα ἴπθπὶ {πδὺ 1116 ΤΠΟΥ̓ ΠδνΟ, 
γαῖ πο ὶγ ρτίοῦ δπὰ βαπλθ γου]Ἱὰ ὈῸ [116 1688: ΠΟΥ͂ 
Βῃου !ὰ ποῖ μᾶνο 50 ΠΊΔΗΥ͂ Προ Ροϊπίοα αἱ ἐΠ6Π|, 
80 ἸΩΔΠΥ͂ ΟΥ̓Οβ δἰδυίηρσ Οἡ {Π6Π|, 80 ΤΩΔΗΥ͂ ΨΟΤῺΒ 
ΒΡΟΚΘη οὗὨ τοῖα ; ΓΠΘΥ͂ τρηῦ Ἰατῖς ἱπ ΟὈδοΌΤΙΥ : ἰΐ 
πηθϑί ὃὉ6 ἃ Νδοιηΐ, ἃ βῬθβοῃ οὗ δ ΠΘΏΟΥ πὰ οδβίδίρ, 
ὙΏΟΒ6 ῬΟΥΟΙΓῪΥ͂ Τηπδὺ ΙΏΟΥΟ 8 ΨὙΏΟΪ6 ΕἰϊΥ. --- ΤῊΕΒ 
ΒΑΜΕ: ““Θεοὶπῳ ἰἠ6 Ζωοτα λαιλ ἰεδιϊ ρα αφαϊπδί πιε, 
απά (ἠδ Αἰπιϊσφίμῳ δαιδ αὐήειεα πιθ. ΒΟ τπθη 
ἷβ Α016 ἴο Ποϊ]ὰ οιυἶἭ βυϊ τι Οοἀ ἰῃ ἴΠ6 Ἄοουτὶ οὗ 
ποάνϑῃ ὃ Εοὸν οα Βἰπη56} 7 ἰβ ὈοΙὴ υᾶρο δπὰ τὶν 
Ὠ685, Δη4 αἶδοὸ [Π6 ΘΧΘοῦΟΣ δηα ἰπβιοίοῦ οὗ ρα 8ἢ- 
ὨϊΘΉ [8. 

ΒΡ. Ηλι: Τοη γθΑΥΒ αγὸ τἀγηοὰ ΝΆΟΙΙΪ ᾿η10 
Μετὰ. Ὑ͵Βαὶ ἀββάγαποθ 18 [ΠΟΤ οὐ [686 ΘΑΓΙΠΙΥ͂ 
τη 8. ὙΒΟΥΟΟΥ Οπ6 ΠΟΙῸΣ ΤΊΔΥ βιγτρ 8 δι 
ΔΗ ἀπ ΒΑΥ͂ Οὗ [16 ΥΘΆΓΒ ὕο ΟΟΙΔΟ, {ππ|8 ὙΠ] 1 Ἰνὸ 7 
-.- τ. 



20 ΤῊΗΒΕ ΒΟΟΙΚ ΟΒ ΒΗ. 

ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΒΕΟΟΝΏΌ. 

ΨΕΒΔ8 1. 

7΄Ὺὲ εἰαϊέυε. 

1. ΑΝ Νροπιὶ διδὰ [18 Βοιδ)οῖνοαι ἃ Εἰ πβπιδῃ [Π|. δοαυδϊπίδηοθ,] οὗὨἨ 86. Πυβθαπα᾽Β, ἃ 
τ ΉΥ πδι οἵ θα! [8 να]ϊδηΐ Π6ΓΟ], οὗ 1Π6 ἴδιαν οὗ ἘΝ πιοϊϑοῖ ἢ πὰ 18 απὸ 
ιτσαβ ΒοξζΖ. 

ἘΧΒΕΟΞΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬὈΟΟΤΕΙΝΑΙ,. 

Βοίοτο το] αἰΐῃρ [Π6 νοπάογῆι! ἀ6] νογάποο ΓΠγουρ ἢ 
ἃ Κἰπδηδη, ὈΥ νυν ἢ ἢ ἘΠ ΠΛ] 088 ἀηα ἰονθ δΓῸ τὸ- 
μναγάϑά, [86 ὙΤΙΟΥΓ ἢἤγβθιὲ ᾿πίοστηβ 8 ὈτποΗγν οὗ τΠ6 
οχίβίοηοο οὗ ἴΠ6 Ῥούβοη ὙΠῸ 8 σῃοβθη τὸ οὔθεῖ τἢ}}5 
ἀοἰνογαηοθ. ΗΠ οτῖο 1Π6 δεῖίη ρΟΓβῸΠ 8 μάνα ὈθΘὴ 
ΟἿΪΥ σπόπιοπῃ, ὑοῖ ΟὗὨ ἔποπὶ Ἰονιηρ 8ηἃ ὀχοο] θη ; 
ΠΟΥ͂, [6 μογίγαϊς οὗ 8 τῇδλη ἰδ ἀγάνγῃ, ὙΠῸ 15 1ΠῸ 
ΠΙ066] οὗ δὴ 5γβο]ϊία, 88 ἔτι] γ- πεδὰ δη(ὶ δ5 Ἰδπᾶ- 
Ιοτὰ, 'ἰπ ὙΑΓ ἀπά ἴῃ ρϑδοθ. 

Ναοσαὶ δὰ δ κίμαιδιι, Τῇ ὄχργοβϑίοῃ [ὉΤ 

τηΐβ ἰ6 ΣΦ. Ιἠ οὐχ τοχίβ, ἰΐ 8 ἴσιο, 1ν [8 ροϊπιοά 

Ὁ, πῖτὰ Κ᾽ ΤΊ, δα Κοτί, ἰπ' 1μ6 τηκγρίη. Βαϊ 
Φ ΥΩ οκουτθ ΟΠ] ὁπο6 τοοτο (τον. υἱῖ. 4), ἀπά 

1Π6γθ 880 ὍῸὰ τηϑὲ ὈΓΟΌΔΌΪΥ τορὰ Ὁ. ὙΠῸ 

τοδάϊηρ ΤΩ γ 88 ῥτγοίοστοα ὈΥ [ῃ6 Μαϑοσᾷ ΟἿΪΥ 

ὁπ δοοουηὶ οὗ [86 ἔπι. ΓΙ ΤΥ, προ ὀοσιτ δὲ 

οἈ. 1}. 2. ΤὴΘ ρατεςεῖρ!ο Θ᾽ Ὁ ἰβ οὕ τότε ἔγοαπθηῖ 
Οὐσθττοηςο, οὗ, 5. ν. 14. ἩΗϊμοτῖο. ΝΆοπαΣ σου]ὰ 
ΒΔΥ͂, 88 ἀο068 ἴ6 ΒΔΙπιῖδὶ (ἰΧΧΧΎ. 9): “ὙὝΒου 

μιδβὲ ραΐ πὰγ Κίπϑιαοη (ΝΘ 1.5) ἕκτ ἤοπι πιθ.᾽ Οοτη- 
ῬΆΓΘ 8180 υϑγῦ. 19 οἵ [6 βϑ1η0 ῃ58π|, ΠΟΤΕ Ὁ δίῃ 8 

ἰπ ῬΑ 16] ἴϑτι ἢ ΞΓΤΟΝ, Ἰονογ, απὰ 9.2, οοτηρδῃ- 
ἰἴοπ. 86 [88 ᾿ἰκονγῖβθ ὀχροσθηορα τ ῆδῦ 18 τὶ θη 
εκ. χχχὶ. 12, οἵ. δοῦ χῖχ. 14. ΤΑ ΤΟΓΆ ΠΥ, ἴο Ὀ6 διτο, 
ἴΠ0 ποτὰ τθϑη8 ΟΠ]Υ͂ 80 “δοαμαἰπίβηοσο ; ἢ δῖ ἐξ 
ΘΧΡΓΌΒΒ6Β ΠΟΙ [Π80 γὸ Ιη68η ΟΥ̓ (πδ΄ ἴοτη. ΤῈ 
Ἰη8η νύα8 Ποῖ 8 ΥΟΓΥ͂ ΠΟΆΓ ΓΟΪδτνα, Ὀθ 1 Οὴ6 “ Κπονστι "ἢ 
ἴο {πα ἐἈΠΆΙ]γ, 48 Ὀοϊοηρίης ἴο 1. ὲ τγϑ δῃ 80- 
ατπαϊπίδησο ν4]1ἃ νὴ τῃ6 ΤΆΓΑΣΪΥ ᾿ἰπ68; ἤσποο [Π6 
ΜΟΙ δἰ τπὶβοθ 88. τη ποἢ 88 “απ ιατίβ. Τὶ ἰ8 υϑοὰ ἴῃ 
ἃ ΠΟΙΘΙΨΟΓΙΏΥ οοπηροίίοη δἱ 2 ρβ. χ. 11, ΠΟΤ 

Φεῦ 814 78 81}} τι6 στοδῖ τηθῃ, ἴπ6 ὮΝ Ψ ΤὩ, ἀπά 
[86 ῥυοδῖβ οὔ Αμαν, ---- ἰ, 6. Θνεγυροᾶν τῆδι δάμογθα 
ἴο ἢπι, τ βοῖπον ἔτοπι ἔλπ ΠΥ ΘΟ ΠΟΟΌΟΙ ΟΥ̓ ἱηἴοτοϑί. 
ΤΙ Π,40}1Π ποίνιβ ΤὨΔΥ͂ ΟΠ ΑΒΙΟΠΑΙΪΥ ΔΡΡΙΟΧΙτηδίδ ἴῸ 
τῆς ἸΙάρα οὗἩ ἴὴ0 ΗδΌτον ἴουτη Ἔν ἢ ΤηΟΤῸ ΟἸΟΒΟΙΪΥ͂ [ΠΔῃ 
(6 ατσοὸκ γνώριμος; ποῖ 80 Τη0ἢ, ΒΟΥΘΥΘΥ, ἴῃ 
Ολι}}}. ἰΙχχῖκχ. 4 (κὐ ἐσία νοίογιιπι δαβία ΥΡΡΟΊ 6Υ"]), 88 
ἰ Γἀν. 111. 44, ὙΒΟΓο, ἢ τοίδγοηςο ἴο [ἢ6 Υἱοϊθησα 
ἄοπε το Ν᾽ γρίπία, 18. δαί : ποίοβ σγαίία (μαϊτὲἐβ οἱ 
δροπβι) τπταιι ἱπαϊσηίίαδ τοὶ υἱτοῖπὶ σοποϊϊταί. 
Το ἤιοῖ 15. οι ρμδϑὶζοὰ {πᾶὶ ΒΟΔΖ 88 ΟἿΪΥ ἃ 

3. ὙΠΐδβ ποῖ ΟἿ]Ὺ οχρ δἰπβ ἃ οοτίδίῃ τοιοῦ. 

πιο88 οὗ Νροιηὶ ἔγοπι ᾿ἷπι, Ὀπὶ ἰδ ἵπαῖκο8 ὕπὸ ΡΪΕΙΥ͂, 
ὙΠΟ ποι πεϊδηδίηρ τμ6 ἀϊδίαπορ (πιδηϊἕδδι 8150 
ἔγοιπῃ οἷ. 11... 12) οὗἁ [Π6 το] ΔΘ ΠΡ, ΡΟΓΌΤΤΩΒ τ Βδς 
1Π6 ΠΑΙΤΑΩ͂να ΡΌΘΒ ΟἹ ἴ0 ΓΕΪδῖθ, ΤΏΟΓῈ σΟΠΒΡΙΟΟΌΒΙΥ 
στοδὲ τὰδηῃ ὃ τοῦ] ἀΡΡοασ ἱζ, δοσοσάϊηρς ἴο δῇ υῃ- 
ἰουπάοα Ἄσοπ͵οεῖατο οἵ 968 ἀχροβίτοῦβ, ΒΘ ὙΓΟΓΘ 
μοα ἴο Ὀ6 1Ππ6 βοῇ οὗἉ ΕἸΣ πλ ]ο ἢ 8 ὈγΟΙΉ ΘΓ. 
Α ναϊίδηὶ Βοσο. Τίιοῖο ψογάβϑ δὰ δῃρ|]οὰ ἴο 

ΒοΔΣΖ πῃ ὯΟ ΟἿΠΟΥ Β6η860 18η ἴο Οἰάφοη (πᾶς. τἱ. 
12), ΦορἼ8} (χὶ. 1), δηα ΟΥΒΟΥΒ, δηὰ ἤλυθ ΠΟ γοίοσ- 
6ῃης6 ἴο πὶβ8 Ὑ6ΆΠ1Π ἀπ ΡΥΟΡΟΤΥ. Ηςδ γγῶ8 ἃ δῖ γοῦν; 
δὰ 8016 δῃ ἴῃ [βγϑοὶ, ἰῇ ὙΆΙ δηᾶ ἷπ “6. 
ῬτΟΘΘΌΙΥ ἢθ πδά ἀϊδεϊηρσυ βηθα Ηἰτωβοὶ ἱπ σοη ἢ ]οῖδ 
οὔ ἜΡΘΗ δραίϊηβί ΘΠΘΙΏ 68. ΡΟΥΠΒΡΒ ρδῖηδὶ Μοβῦ. 
ΤΊιο δηοοϑίου οὗ λανὶα ἰδ, δ8 ἴμ6 Μιάγαβῃ ( ιωλ 31, 
ἀ) τοιρασκθ, τσ ΠΥ τυβ ἀοβοεγιρθᾶ. Ηἱ8 Ὥδχηδ, 

Βοαᾶς (33), ἰβ τὸ Ὀ6 οχρ]αϊηοα ΒΥ τοΐδγοπος ἰὸ 
{Π6 πᾶπηθ Οὗ ὁη6 οὗὨ [Πππ Ρ1]]ΔγΒ ογοοῖθα Ὀγ ϑοϊοσμοῃ, 
ἈΠ οΑ]1οὰ Βοαχ, ψ᾿ἢ}]6 τη6 ΟἿΒΟΥ νγδβ πατηοᾶ “8. πη 
(εἴ. τῶν Οοἰά. ΤΆγου ϑαίοπιο᾽ 5, Ῥ. 45). 10 ἴ8 ἢοῖ ἃ 

οοπιροπηὰ οἵ ἘΚ ἯΞ,, πὶ ἃ οοπιτδοῦοη οὗ Ψ 73)» 
“βρῇ ΟΥ̓́ΒΙΓοΠρΊΙ, οὗ ὁπ ἀυτίηρ νἱροσ." ὙὉΠ6 διρπίῆ- 
σϑίίοη αἰποτίίας ((ἀ68., Καὶ], εἴς.), σου ]ὰ ΒΑΓ Υ ὃ 
ΔΡΡ Ι΄ 8010 ἴο [86 Ρ 118Γ. 

ἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ͂, 

ΤῊΘ β8π|6 σπαγδοίοσιβίς 18 δδουϊ θοὰ ἴὸ ΒΟΔΣ 88 ἴὸ 
Οἰάροη, ἀηὰ ἴο αν! ἁ. Βαῖ σοποοηηρ δἰ8 ὙΑΥΪΚΟ 
ἀοοάβ ποις ἰδ τοί. [Ιἢ [βυβ6], ΒουσονοΓ, ὑπο τα 
ΜᾺΒ Ὧ0 ὙΔΙΟΓ, ῬΓΟΡΟΥΥ 60 οβ]]οά, ὀχοθρί βυσἢ 85 
ΒΡτδησ ἔγοσῃ ἴπ6 δοκπον)οάρτηθηϊ οὗ ἴῃς νην Θοά. 
Πὰ πογὰ 8 ποῖ ἃ Ῥ ἰοὰ ἴο νὰ θα. ]6-ταρο, Ὀαῖ ἴο 

ΠΙΟΙΤᾺΪ ΒΙΓΟΏΡΊΝ, ὙΠΟ Ὑ 8] 18} 1} ΤΈΡΟΪ8 αἰδῖτοβα δπᾶ 
ἀἰβῃοπουῦ, 88 ΑΌΣΘδιη ἀτὸν ἴῃς βυγοτγά ἴογ πἰκ σου- 
{ΓΥ̓ ἀρ αἰηβὲ ἐογοῖρτι Ορρτόβεοῦβ. ΒΟῸΣ νγὰϑ ἃ ΠΘΙῸ ἱπ 
ΑΓ ΤὨγοι ἢ Ὠἷ8 νἱἰτίθ ἰπ Ροῦςο. Απά [18 υἱσῖπθ 
ΘΟΠΊΟΒ 80 ΟἸΘΑΤΙΥ ἴ0 νΐονν ἴῃ 1πΠ6 ΒοΟΙ οὗἩ στ, τμαῖ 
[Π6 παυσϑίου οοιυ]ὰ ἡπ8ι}ν δα : [6 νγδβ ἃ Γᾶ τηδῃ. 
ἘῸΓ ΤΩΟΓΆΪΥ Ὀγᾶνα μα βἤονγβ Ἀἰ πιο ἱπ ΘΥΟΓΥ τοῖα- 
τἴίοη : 1. 88 ἰαπαϊογὰ : 2. 88 σοῃίδβδοτ οὔ σοὰ; 8. 
δἃΒ ΤηδΔῃ οὗ βοϊΐοῃ ; δηὰ ἤθῆσο ἢ τοοοῖνοϑ [ἢ6 τουσσατα 
ΒΟΙ οΥ̓ πἶπη γἢο ἀϊβροηϑοθ Ὀ᾽ οδϑίηρβ δηὰ οὗ Ἡΐτὰ 
ὙΠῸ τοοοῖνοϑ ΤΠ 61]. 
[ΕυῈΕᾺ : “ ΤΆΪ5 βγδὶ γ6γ86 ῬΓΟΒΘΏ 8 τι 1 τὸ 

τΟΠΊΥΚΆΡ]6 τΐηρβ: 1. Ῥοοῦ ΝϑΟΙΩΪ ἯΔ5 δ]]}οὰ ἰὸ 
Ῥον αι] Βοᾶζ. 32. ΒΟῊΣ γγ8ὰ8 θοΪἢ ἃ ΡΟΝΘΓΙΙΙ 8 
δὰ ἃ ΡΌΑΙΥ τηδ8ῃ." --- ΤΕ.] 
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ὙΧΕΒΕΒ 2-17. 

Τὰς Ἀεισατὰ οὗὈ αϊλιίΐπεες δεσίῃδ. 

2 Αμπὰ Βυι (6 ΔΙΟΑὈΙ 688 8614 πηΐο Νϑοιηῖ, [δῦ 6 ΠΟΥ͂ ρῸ ἴο (86 ἢ6]α, δῃὰ σίθϑῃ 
ΘΆΓΒ οὗἁἨ οοτῃ ἢ ἰοῦ ἀϊηι ἴῃ γῆοβο βίσῃῦ 1 541} πὰ ρτδοθ. ἀπά 886 βαϊά ὑπίο᾽: 6. 

8 ὅο, ΠῚ ἀδυρηίογ. Απᾶ 886 νοπῖ, δῃα οδῃγθ, απὰ ρ᾽θαποθα ἰῃ ἴῃ6 Ηρ] αἴ [86 
ΓΘΆΡΘΓΒ: δηὰ Ποὺ ἢδΡ νγὰϑ (ο ᾿ἰρ(χῦ οη ἃ [{Π6] ραγί οὗ το βο]ὰ 5 δοίοησίπ απο ΒοδΖ, 

4 νῦο ιτσαϑ οἵ [6 Κἰπάγρα [ἰἈπι}}γ 1 οὗ ΕἸ π]6]θοῦ. Απάᾶ ὈθΠ0]4, ΒοαΖ ολπιθ ἔγοτα Βϑίἢ- 
Ιϑῆθιμ, δηὰ βὰ1ἃ ἀηΐοὸ {Π0 ΤΘαροῖβ, ΤῈΘ Τοτὰ [Φοθονα ἢ) δε ἢ γοὺ : μά [ΠΟΥ 

ὃ δηϑυγογοὰ ἢϊπι, ΤῈ [γα [ΨΦθιηονδῖ } Ὀ1688 ἴ66. Ὑηθη βαϊὰ ΒοαΖ [ἀπὰ ΒοδζΖ βαϊὰ] 
6 υηΐο Ὠ18 βογνϑηῦ ἰμαὺ ννγαὰ8 βϑῦ οὐϑὺ ἴῃ ΓδΆρΘΓΒ,  Ποθ6 ἀδηι86] ἐς [ἢ158} Απάᾶ ἰῃθ 

Βουνδηΐ (μαΐ νγὰβ βοῦ ΟΥ̓ [16 ΓΘΆΡΘΙΒ δῃη νογοὰ δηᾶ δα, [{ ὁ (π6 ὃ Μοδθ 5} ἀδιη- 
7 86] {μαῦ οϑπηθ Ὁδοκ τὶ Νοι ουὖὐ οὗ [Π6 σουμίγΥ [1ΘγγοΓ]68] οὗ Μοδῦ : Απά 

806 8ι1ἃ, 1 ΡΓΑΥῪ γουῦ [1166], Ιοὲ πιὸ ρίθδῃ απὰ [1 νν}}}} ραίθον δίνουν (86 ΓθδρϑΓβ διμοηρ' 
[80 ΒΏΘΑνΘΒ: 80 886 σϑίηθ, πα ἢαίἢ σοηϊηυθαὰ αὐθη ἴγοπλ [86 Τηογηΐπα 1111] ΠΟΥ, 

8 {ῃαΐ “ 5}16 ἰδιτίθα 4 11|16 ἴῃ (Π6 ἤουδθ. ΤΆΏΘη βαϊά ΒοδᾶζΖ [Αὐᾶὰ ΒοδζΖ βαϊὰ7 υαπίοὸ Βυμ, 
Ηραγαϑὺ ὕἴμοὺ ποῖ, ΠΥ ἀδλυρ θοῦ ὃ ἋΟ ποί ἴο ρἼδαῃ ἰῇ Δπούθεῦ Η6]4, πα θν ρὸ ἔτοιῃ 
ἤδησθ, Ὀὰΐ Δ01416 ὮΘΓΘ δύ ὈΥ ΠΙΥ͂ ΤΩ] 46Π8 : Ζοέ [Ὠΐπ6 ογοβ ὅθ οὐ {86 8614 {Ππλὺ {Π6Ὺ 
ἀο Γϑϑρ, δηὰ ρῸ ἴδοιι [δ ατίθιν } δίνουν [ἤθη : μαναὰ 1 ποὺ ομαγρθα {16 γουηρ πλθη [Πα 
[ΠΟΥ 8881] ποί ἰουοἢ [πιοῖοδι} ἔπ 66 ἢ δηὰ τθη ἴμοὰ γί αὐ γί, σὸ ἀπηΐο ἴ{6 νθ 886,8, 

10 διά ἀσῖηκ οὗ ἐλαέ ψ οἢ (886 γουηρ θη παν ἄγαν. ΤΆΘη Β}6 [8]] οῃ ΠῚ ἔβοοθ, δηᾶ 
Ὀονγθα Βουβοὶ  ἰὸ {π6 στουπᾶ, δπὰ 86:4 ἀπίο (τα, ΤΥ ὰνθ 1 ἴουπα σγδοθ ἴῃ (Βη6 
6Υγ68, {πα΄ τοι δου ]άθϑί ἈΚ Κπουν]θᾶρθ [ τἰσαάϊγ ἤοϑο6] οὗ π|6, ϑθϑίησ 1 απὶ ἃ ΒίΓΔΠΡῸΥ ὃ 

11 Απάὰ ΒοδΖ δηβυνοσγθα δῃηᾶὰ β814 υηἱὸ ἢθγ, 10 δὴ ὈδΘὴ βῃρν θα τηρ, 411} (ἢαϊ 
ἴσα ᾿ιαϑί, ἄουα τπηΐο {ΠΥ τηούπθγ-ἰ αν βίηοθ ὑπῃ6 ἀθδῖῃ οὗἨ (πα ἢυΒθδπα : δηθὰ ἦοισ 
που μαϑὺ Ἰοδ [ΠΥ ἔλυμοΓ δηὰ [Πγ πιοίδογ, απὰ [μῃ6 Ἰαπά οὗὨ (ΠΥ παυϊν᾿Ὑ, ἀπα αγί οοπλ6 

12 υῃΐο ἃ ρθορὶθ σψίνοῃ ἴδοι Κηθνγοϑῦ ηοΐ μεγοίοίογθ Το Τογὰ [Ψ6 μονα} Γθοοτα- 
ῬΘη86 {ΠΥ ΨΥ, ἀπά ἃ (Ὁ}} [οοπιρί 6.6} γονναγὰ 6 σίνϑη {μ866 οὗ (86 Ἰιογὰ [ϑβονδῃ] 

18 οὐ οὗἉ ἴβγϑθὶ, ὑπάθὺ ψ]νο86 τυΐηρϑ [ΠΟ ἀγὶ οοτὴθ ἴο ἰγυδὺ [8661 τοί ρθ)] Ὑτβθη 8}10 
8814, [οὐ πη ἤπα ἔννουν δ ἴῃ ΠΥ δίσῃῖ, ΠΥ Ἰογὰ ; ἴοσ ὑπαῦ ὕποὰ Παϑὶ οομηΐογίθα Π]Θ6, 
δηα ἴον ὑμαῦ μου Παβὺ βροίκθϑη ἐγ ΠΥ υπΐο [0 (Π| Ὠδαγὶ οὗ ] (μῖη6 Ββαηαπιαὶά, ἱμουρῇ 

14 1 Ὁ6 ποῦ Π|κ6 αηΐϊο ομ6 οὗἉ (ΠΥ Βαπαιηκίάθηβ. Απά ΒοδζΖ βαϊὰ αμΐο 6, Αὖ τηθα]- 9 ἴ 
οοπῖ6 δου ΕΘ Γ, δηὰ θαὺ οὗ [6 Ὀγθαά, δηὰ ἀΐρ ΠΥ πλογβ6] ἴῃ (6 νἱπθραγ. Απά 8ὴθ 
βαῦ Ὀ65116 06 ΓΘΆΡΘΙΒ: πὰ ᾿6 σϑϑο θα Π6Γ Ρδγο "θα σογῆ, δῃα 886 ἀϊὰ Θαΐ, ἀμ ννδϑ 

1ὅ κυβῆοοα [8β61|886Χ}, ἀῃαὰ Ἰοἴν [ονθγ]. Απὰ ψν θη 8}16 νγὰϑ στίϑθῃ ἃρ ἴο ρίθβη, ΒοδΖ΄ 
οολπιδη θά [118 γοπηρ᾽ τγθη, βαγίηρ, [εἴ ΠΟ ρίθαῃ θνϑὴ δῃοηρ [Ὀοίνγθθη ] ὑπ 6 βιθανββ, 

10 «πὰ τοργοδοῦ ΒὸΡ ποῦ: ἀπά ἰθὺ 181} [ρὰ}} οὐἱ] δ αἰϑο 8οπι οὗ [Ὸπ] (86 Βαηα Ὁ}}8 
[Ὀυπ468] οὗἨἁ ρῬγροΒΘ [ὉΓ ΒΘΓ, δπά ἰθᾶνα ἐΐδηι [τ], ὑμδῦ 88:6 πιΔῪ φίθαῃ ἐΐδηι [1{], ἀπά 

17 τϑῦυκα μ6Ρ ποῖ. ὅὸ 86 ρθδηθά ἴῃ {π6 θ᾽ ᾿μ}}} ὀυϑῃ, ἀπά Ὀθδΐὶ ουῦ {πὲ 8.10 μαᾶ 
σἰθαμθά : δπα 10 νγὰ8 ἃρου ὅπ ΘρΌΔἢ οὗἨὁ ὈδΥΟγ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΝΡ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[1 γος. 3. - ὈΞ ἢ 2}: "ς, Γδηὰ ρίοδη, διηοτς ἐἢ9 6αΓα.") ὙΤὯΏ σοηφίιγυσίου [5 ΘΧΔΟΙΙΥ Ῥ6:41191 ἰο ἐπδὲ 

ἴῃ τόσ. Ἶ; ἐ. 6. ΠΝ 6 πδοὰ δθοϊ αὔθυ, πὶέμβουϊ δὴ δορῦϑ., 86 ζγϑα ΘῈ ΕἾ ἰὼ οὐν Βοοὶς δηὰ οἰδοθοτο. ΤΏ ᾿άοα ἰδ, 

[μὲ τὴ ζϑίμοσ (80. δοῖῦθ 6Ά18) διηοήᾳβ ἰποδὸ {πδὲ διὸ ἰοῦ ἱγίης ἰὼ ἔμο δοὶὰ Ὁ ἐδθ Βαγυοδίοσα. --- ΤῈ.] 

[ὰ σον. 8.-- ΓΤΤΩΡΤῚ ΓΊΏ ὉΓῚ : “ (δο δοιά-ρογείου,» ἐ, ες ἐδιαὲ ρατὸ οἵ ἐΒο σταίῃ-θοϊάβ βδουξ Βοιδιθμθεα ἐπδὲ θοϊοπιροὰ 
ἰο Βοαζ. “ΤμΒουσὰ καγάστ δθὰ Ὑἱπουαὰβ ἃσὸ ὉΔΌΔΙΙΥ δυττουπάσὰ ὮΥ 8 δίοῃϑ ν͵ὰ}} οὐ βοάβϑ οὐ ὑτίοΚὶῪ ῥϑᾶσ, ἴδ βτδίῃ 

δοιὰ, οα ἐμο σοηίγασυ, ἰοῦ ΠΟΥ Ὀοϊοῦς ἢ αἰ οτοηΐ ὑσοργίοίουδ, δῖ ποὺ θοραγδιοα ΌὉΥ ΔΩΥ ἱποϊοϑῸτο ὕσοπι ὁ ῖι ΟἴδαΣ. 

Τῶο6 Ὀουμάδευ Ὀϑύνϑϑῃ ἔμασ [85 ἐπἀϊοαῦδα ΌΥ̓ 688 οὗἉ δ114}} δίοποδ, ΟΣ δοπιθεσαθδ ὈΥ αἰ κζὶο ἀρτίμς δίομϑα ρ]δοϑὰ αἱ ᾿ἴοσ- 

ταὶ οἵ 5 τοὰ οὕ πῖοσὸ ὕζοτα ϑβοὰ οἴμοσ " (Εβοκοῦε, 1ηέμφε, 97 Βενέρενε, ρ. 167). 1ὰ ΓΤ Ἴ2λ), δὲς π μας Βδρ Βδρ- 

Ροποὰ," ΓΤ [6 ἐμο σαῦγοοὶ οἵ “2, αἵ. Ἑοοῖοα. , 14. ΓΤΝΦΤΙ ΓῊΝΤΙ 15 δο δοοῦδ. οἵ ρίβοο, οἵ. 666. 118, 1. 

[8 γον. 6. --οὖν : "Β8ο [5 ἃ ΜοδΌ δὴ τοδί θη, γ8ο σδτηθ Ὀδοὶς πὶ Νοτο ΔῸΠι," οἷο. ΤῺ8 ΒΏρροβοδ ἰδπδὲ ΓΝ ΪΤῚ 

ἐκ, 38 ἴ[Ώ9 δοοδηξυδιϊοι ταδίκοα ἱξ, δηὰ δαδίηδι ϊο ποϊμίηρ ἰ8 ὕο ὃὉθ δι ποτα, ἐδο ἰμἰτὰ ἔδεη. ρογίοοϊ, οὖ. 9 Ὡοΐϑ ου οὮ. 

ι. 2. ΤΌυ ἰδίου, ἴπ9 ΔΏΒΗΕΥ ἀοα8 ποῖ δόδυπιθ [δὲ ΒΟΑΔΖ ἰ6 δοατπιαϊηἰοὰ πὶ (μ9 τοΐπσι οὐ Νδοπι. Τδο 1. Υ͂. τρδγ, 

Βοπονοῦ, ὃο ιιδεβοι ὉΥ ἰακῖς τ ΤΙ 88 ἃ γαγίοίρ!ο, εὖ. Οο6. 111, 2, Δ. --- Τὰ. 

.(Θ 
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[4 Μὸν. 7. -- ΤΙ ἰς λοιπὰ ὉΥ Ὅτ. Οδδϑοὶ (0 ΤΡΙΝ ΞΘ), 88 δάγν. οἵ εἶπιο (ϑὺ αἷϑο Θοδουίῃδ δυὰ ψύχει, οὖ. Σεχίοα, 
8. γ.): “δηὰ ΠΕ] πον μος τοδέηρ (εἴ. Ὀοϊοτ) ἰὼ (6 ποῦδο τδο π{1|6.) Βαϊ (μϊ8 ππηδοθθδβασὶγ ἀϊδευτὺ {πα δοοϑοῖϊυδ- 

οι. Βοεϊαν ἐγαῃειδίϑ : “ (λ18 μος δἰτίης ἴὰ [9 Βοῦρο (77) Ὁ ΓΊ, δοσῦδ. οἵ ρίδοϑ) ἰ δὲ ἴοσ ἃ 11.816" (Ὁ, δάν. ος 

δοοῦ!. αἵ ἔπι). ΓῚΣ ΓΙΊΓΊ Ἢ ̓ν δὰ Αταιιοίίτᾳ οἵ ἔδο πῦοτὸ τοζαῖαν Ἠῦτον ΓΙΣΤῚ ΓΊΓΊ ΟΣ, οἵ. Ἐπ. 308, Ὁ, αὐά ἐδ 
1πῖεα, 8. ν΄. τὶ --οα ὙΘΘΌΝΣ, ἴῃ [86 ῥγοοοάϊης οἰδιδα, δοὸ 666. 126, 6. Βαϊ θαυ: ῬΊϑΥ, ροττηὶὶ τοϑ ἰο κἴοδα, δοιὰ 

δοὰ ([Ώ οοηφοαυδηοο οἵἉ ἐμΐ5 Ραστηϊδδοο) 1 9π|}} φαίδμοσ, ἕο. --- Τὰ.) 

[6 ας. 9. -ἸἿ Ἑ, ἤει ΕΘ, αὶ ἰηδβοοιοὰ 88 Η' ὕγοχα ἃ ὕοττω ΤΣ, εἴ. 6εε. 76, Κεοι. 21, ὁ. Οἱ ἐδο τδϑὲ οἵ ἔἶἰ9 

ποτὰ δ ροσίδβοϊ, οὔ. ου οἢ. 1. 125. Οὑ δ ρογίδο ΟΡ ΣΝ. δοὰ ΓΖ), 666. 126, Βοῖα. 1; διυὰ οὐ ἐδϑ ἱπιρασί, 

ἸΣΝῖῶν, θοα. 127, 4, Ὁ. π᾿“ χ) δ. [5 τοηδοτοὰ "ουὲ οἵ τΏ]ΟΣ " ΌΥ Βεσίμβοδι δηὰ Καὶ! (Ὀοοδδο παίοσ- ἀσανίπα πῶ 

ΟΥΔΙΩΔΙΙΥ ἄουθ ὈΥ ποιηφϑ ἢ); δῖ ἰῃ ἰμδὲ οδδὸ 8 τθοσθ πδίυσαὶ μοαϊἰου οἵ ΓΟΩΦῚ που]ὰ ὕο ΔΙ͂οΣ ὌΣΘΘΠ, 

ἐδ: δηὰ ουΐ οἵ νιδὶ ἴ9 χοῦτα τθϑῶ ἄγαν (ἀτίηΚ), ἀσίηϊς ἔδοῦ ((00). --- ΤΚ.] ἰώ δι 

[68 ἴεν. 18. -- ΣΝ: ορίβᾶνο. (ΤῸ ἴδκο ἰξ 88 ργοδοηῖ 1ηὐϊοδῦ. : 1 δηὰ διγον, δαὶ ἐδ ἀόῃο ὮὉΥ 1. Οἴδσο δινὰ Βοσίδοδυ, 

[5 ποῖ ἴῃ δοοογάδωοθ πὶθὰ ἐλ τηοάοδίυ οὗὁἨ Ἀπ ΠΥ τ μίοΒ Βα τηδηϊ δασὺ ἐπ ἴπ9 (Ο]οπίης ποσὰ " (οὶ). Νὸσ ἰδ ἰδ 
ποτὰ ὀχργοδείνο οὔ ἃ ροσιηδηθοϊ διαί οὐ οοράϊοι, ὙΠΟ πουἹὰ λυδυζν ἐμο ἱπιροτδοὶ ἐπάϊοδ το, δ [5 ἰδ οδϑα πίϊὰ ἐδ 

ΓΎΝΤΤΝ οὐ (λ6 ποχὶ εἰδυδε, οἵ. θ.4. 127, 3. -- Τα] 

[τ Υον. 14. --- Αοοοσάϊης ἴο ἐδο δοοοοϊςυδίίου οὗἉὨ ἐδ) Μαδρογίδθα, ἐμβοδϑ ποσὰδ Ὀοϊοης Ὦ ἐμὸ ὑσεοδάϊης οἰδιθο: “ Αὐτὰ Βοαὺξ 

βαϊὰ ἢ Ποῖ δὲ ἐδο ἐπθ οἵ οδόδηκ, σοῖθ Εἰϊδιοτ," οἷς. ὙΣΣ, ὅσαι 1525, ὍΣ. ΒὨΟΙΩΔΊΟΙΘ ἔοσιῃ 706 τῶ, 16 Δ ὡς 

Δ, ον. }. 9; 1 86πι. χίν. 88. Τηο δοοουὰ δοοϑῃϊ, πιοσοα, 16 Πογθ, δ ἴῃ οἴἶϊας ἰπρίδμποοθ (θῇ. χχυ ὶ. 2; Νπι. 

χτὶ!, 28, οἰο.) ὑροὰ ἰηφίοαὰ οἵ τοοί μοί. --- αν πἰίμοαι ταδρρίκ δ ἴω ΝΌπι. χχχὴ! 42 ; Ζροὶ. τ. 11. --- Τὰ} 

8 Υοτ. 16. --ὐ Γἷ. ΤΏ τ.38 οὗ χ᾽)“. ἴῃ ἐδο δΘ0Ό86 “ἴο ἀζγὰνν οὔ " [6 ΟὨ]Υ ἃ γοϊσῃ ἰοὸ ἐδλο οτἰρίαὶ τηθδἢ- 

ἴῃς οὗἩ ἐδθ πορὰ. [1 [6 ἐ δα2ο ποζὰ 88 συλάω, ἩΠΙΟΉ 41]50 οτἰκίῃ}} 7 τον ἰο ἀταν ουϊ, ὍΣ 1 τῶδ ἤχου ἐδο ἀγα πίη 

ΟΥ̓ οὗ διρρίης οὔ (λον Ὅστροῦ ὕγοσα ἴΠ6 βἰδίῳ (ῃδὲ [ὃ οὐίδίποά [Π6 εἰχοϊδοοίζοι (“ [0 τηδίκο ὈΟΟΐΥ, ἰὸ μ᾽ υπάεσ." [Οἱ ἐπο δὲ 

οὗ θο ἰπῆη. οουὐδέ. ὧς ἐμο δῦϑοὶ. ϑοο ὅδ. 181, 4, Βοιω. 2. --- Τὰ.) 

ΤΗΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΌΤΗ. 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ, 

Μεγ. 2. ΔΑπᾶ Βυϊδ, [80 Μοδρίϊοβα, βκαϊἃ ἴὸ 
ἽΝ δοιωί. Νδοιηὶ γγϑῆὲ τη δ} 680}}7 ἴῃ ροά. ΝῸ ΟὯ6 
βοοπηοὰ ἴο Ὠ6]}0 ΠΟΥ, ποῦ δά 8:6 ἴπ6 ᾿δδαγί ἴο δϑῖκ. 
1: 15 θαϊ ἴοο οἶθαῦ ΠΟῪ τμ δὲ ΠΟΥ Ἰοῖ που] πανο Ὀοθῃ 
ἃ ἀἰβιηδὶ οπ6, ᾿ δὲ μοῦ γοΐαση ἢ Ὠδαᾶ ποὶ ἔλ᾿ τἢ- 
Ὰ}}Υ εἰαπρ τὸ ποτ, Βαΐῦ [π18 γοῦππρ' τοπηδη᾽ 5 4ε]- 
τυ Βῆουνβ ἰϊβο ἢ ΠΟῪ 8180. 4.8 ἴΠ6 θαυ] ο -Παγυοβῖ 8 
ἴῃ ῬΓΟρΎΘΒ8, Β16 ΟΠΌΓΒ ἴο ρῸ ἴο ἴῃ ἤς]ὰ δηὰ δ5Κ [ὉΓ 
ῬΟΙΓΤαϊ βίοι 10 ρ]θδη. [Ὁ 1β ΠῸ οδβϑύ ΟἶἝσ. Επτὴ 
ὙὙ85 ὈΓΟΌΒΔΟΙΥ ἱσπογαπὶ οὗ [πο86 ῥγον βίοῃβ οὗἁ [116 
ΤΑΥϑ 5} ἰδ δοςογάϊπρ το νη οἢ [116 ρ]οδηΐηρΒ οὗ 
16 Βαγνοβίβο]ὰ δηά δνὐθῆ 8 ἸὈσροϊίζοῃ βιθδῦ γογὸ 
ἴο ὃδ6 ἰοῦ ἴο ἴΠ6 ΡΟΟΓ δπὰ ἴδ βίγδηρογ, [86 Ὑἱάονν 
δηᾷ {π6 ογρῆδη (οἴ [ν. χα δὶ. 22 ; 1 οαῦ. χχὶν. 19). 
Αἱ Ἰοιβῖ, 8ῆο ἀἰὰ ποῖ δϑοῖὰ ἴο δχροοῖ [Π6 ΟὔΒοσυϑπος 
οὗ βυοἢ 8 σπβίομι ; [ὉΓ 886 μοροὰ 10 ΟὈταίῃ ῬΟΙΤΩΪ8- 
βἴοῃ ἴο ρἴθϑδῃ ΠΌμα 106 γοββί]6 Κἰπάηθβθ οὗἩ βοσὴβ 
Ῥγορυίθίου. 
πὸ ὁπ ἈΔΡΡΥ δηὰ ῥγοβρογοῦβ σὰν ἢ ῬΟΒΒΙΌΪΥ 
ἴο 8606 Βογβοὶῖ ττορῖρα 88 8 ὈσρΡ ΑΓ, ΒΑΓΒΗΪΥ δ ἀγοβϑοα 
ΟΥ̓ ΟΥ̓́Θ ῬΘΓΒΟΠΑΙ]Υ͂ πη] τοαῖοα ΌΥ͂ τπὰθ ΓΘΆΡΘΓΒῚ ἴῸ 

[16 ἀδν ἱπ μοδῦ πὰ ἀἰβίτοββ, ἰῃ ογάογ δἵ θυύθῃ- 
ἵπρ;, ΒΌΠΡΤΥ δηά ὙΟΔΓΥ, ἴὸ ὈΓΙηρ᾽ ΠΟΙ ἃ 11{{]|6 ὈΔΓ- 
Ἰ.Υ} Εὸτ {μῖ8 τμθὴ 8860 μδᾷ Ἰεοῖδ ρδίοσμδὶ ποῦδο 
Δηἃ απ, ἰπ ογάδσ ἴῃ ἀθοροδὶ Τα ΒΟΎΥ [Ὁ δ ῥδῖ- 
Οἴδποο γεοῖ 8150 δϑυβοᾶ 88 8 ἰογοίσπου  Βαὶϊ {Π6 
Ιονο δ σμουίβηθϑ, τη  Κο8 δυογΥ τ ΠΠρ ΘΑΒῪ ἴ0 ΠΟΥ. 
τ ποῦ ΟἿΪΥ κῖνοδ ὈΓΌΓΆΠΟΘ ἴὸ βορὰ ψΟΓάΒ, Ὀυϊ 
ἦς ΟΑΥτίο8. (ποῖ ἱπίο ρῥγασῦςθ. δὴ ἔογροῖβ Ἔν ῦυ- 
(πἰηρ, ἱπ ογάου πον ἴ0 τοι 6 Υ ΠΟΓ 4114] ἀπ ἴο 
Νδοπι. ἀπά Νβοχηΐὶ δοοβρίβ Πὲὺ ΟΠ. 

6ο, τὴν δουσίον. ΠῚ ΠΟΥ, 8η6 88 ΟἿΪΥ 
δ᾽ ΠΥ Θηἀυγοα ΟΥΟΥΥ οχργοβδίοη οὗ Βα δ᾿ Β 86}}- 
βρουῆοο. 86 δὰ ἱπάρρὰ οοαβοὰ ἴὸ ἀϊβδβαβαθ ΠΟΥ 
ἔγοιῃ ροΐησ Μἰ Ποῦ, θὰ 88ὴ6 δὰ 4180 τοΐγαϊποα 
ἔγοτλ δησουγαρσίηρ ποῦ. Βυτ ταὶρηϊ δυο ΠΟῪ, 
αἴοσ μανΐπρ τοδομῃοὰ Βοι] μοτ, ΘΧ ρου οπορα [86 
ῬΟΥΟΓΙΥ ΟΥὗἨὨ ΒΟΥ τοι Ποτ-ἰπ-ἰανν, δηὰ ταϑύθα [16 8686 
ΟΥ̓ Βίταῃροηοββ ἰῃ Ιβγβοὶ, ἤν τοῦιγπθὰ τὸ Μομδῦ. 
Βεῦ [Π6 τλοοκποβθ ἢ πΒΙΘΝ, ἱπϑίρδα οὗὨ τΠϊ5, 
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Βαϊ δῖ θοβῖ, Ὑπδλῖ ἃ τα βου δ Ὁ]6 [Αδὶς τ] 

Βἢ6 68 Κ8 ῬΟΙΙΤΩ ΒΒΙΟη [0 ΘΠΟΟΌΠΪΟΣ 101} πὰ τηΐσοστ 
ὉΓ ΟΣ, ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΊ68 ἰῃ ΝρΟΙαΐ ἴ00 δσοσν Ὁ]ΤΟΥΙΟΓ 
ΠΟΠΒΙ ἀογδομ. δΌΟἢ ἃ τοαυοδῖ οουδὰ πὸ ἰοηετ ΒῸ 
516 ΠῪ δοσορίρα ; ποΙ οου]ὰ ἰΐ Ὀ6 τοιβοα. Νομηΐ 

ΤΙΩΪ 8 ΠΟΓ ἴο βἴδδῃ ἴῃ {πῸ Ὠαγνοδι- 0] ἃ. ΝΟΥ ν»Ὰ8 
1ῖ ΔΠ ΘΑΒΥ͂ [δὶπρ [ὉΓ [86 το ΠῈΣ ἴὸ μῖνο [18 σομβοηῖ. 
ΤΉ ΓΟΙΠΔΥΚΑΡΪΘ ΟΠΑΓΔΟῖΟΙΒ οὗὁἨ ΟΠ ΟΤΟΠ ΓΟΠῚ6 
ΠΟΓΘ α͵80 ΠΟΌΪΥ ἴο υἱὸν. Βα}, τ]ηῸ μ88 σίνοι ὰρ 
Θνοτηρ, 18. ΠΌΠ.Ὁ]6 ἃ8 ἃ ἀπ} ΟὨ]ὰ, ἀπὰ 85 Κ8 
[Ὁ μογτηϊββίοη ο γίνε ὮΡ τῆοσθ. Νβοχηΐ, πο ἴῃ 
ΠΟΥ Πρ μοδὲ πορὰ που] δοςορὶ ποιδΐηρ οῸπι Επί, 
ἴῃ ΟΥ̓ΟΓ ποῖ ἴο ἵῆνοϊνε ΠΟΥ ἴῃ [Π6 βδίῃηθ αἰβίγοβδβ, 
-τ- στ μοὸ τοϊδί πη ΒΟΥ ΠΊΔΙΟΥΠ8] ΔΌΙΠΟΥΪΥ ἴῃ Οἰγουχῃ- 
δίϑῃςοϑ οὗ ψϑηῦ ἴῃ τ ΒΊΟΝ ῬΘΟΡ]Ὲ ροποΥΑΙν ποῦ] 
ἄθοπὶ τμ18. ἱπιροββίθ]ο, το 88. ὯῸ ΟἿΔΟΥ τουγασὰ [ῸΓ 
Κατ 8 ἘΠ ἸΡΒΒΟΠΠΟΙΠΕ, ΔΕΡΟΙΠΟΙ ἴῃ τμδὶ 5886 18 
ΓΟΔΑΥ͂ ἴο δβοςορὶ [5 ΟἴοΓ ἴῸΓ ΒΟΓΕΟ] 

γεγ. 8. Απάὰ δβδ8ο Ἰᾳμῖθα σου δ  8}}} ΟἹ 
[89 δο]ὰ οὗ ΒοᾶαΣ. Μογδ ᾿τογα!ν : “ Απὰ ΠῸΥ Ἰοὶ 

ταθῦ Ποῦ οἡ ἴπ6 ἢο]ὰ οἵ Βοακ." (Ἴ)}}, ἕαϊ. δρος. 

ἤοπι ΓΤ), ἘΣ), ὀσοιστετε.) Ἐπ, 88. ἃ βίγαροῦ 
ἴη ΒΟ. ἤθτη, ΚΉΠΟΥ ΠΟΘΙ ΒΟΥ ῬΟΓΒΟῚΒ ΠΟΥ ὈΓΟΡΕΟΤΙ68. 
886 τη παν σμδησοά οἡ 6] 8 οὗἩἨ βίσδηρο δπὰ 
ὉΠ ΘΠΑΪΥ Οὐ γ9. Ῥτγουϊάρησο 50 ογάογοὰα 1ἴ, τπ δὶ 
αἰῖποῦϊ Κπονίηρ 1, Β6 οηἰοτοὰ τῃ6 ἢς]ά οὗὨ οπα 
ὙΠΟ τγὯϑ οὗ [86 Τ81}1}}Υ οὗ ΕἸ το] οο ἢ, ἀπά ἘΠΘΓΟίοσα 
ΑἾδο ἃ αἀἰβίδηϊ τοϊδῦνο οὗἩ ΠΟΥ ἀοεοαβοὰ ἢαβθαπά. 

γεν. 4 Απὰ ὈοΒο]ἃ ΒοδΣ σϑῖῶθ ὕγοσῃ Βδί]6- 
μοῖ.0 Α ποῦ ρμἱοῖιτο οἵ σΤυῦγα] Βδτνοδίςθοοῃοβ ἰδ 
ΠΟΥΒΟΙΟ οχίδηῖ. 76 ΠΘΆΓ, 88 1 ψγογο, ἴπ6 το βιϊηρ 
ΟΥ̓ΤΠ6 ΤΟΔΡΟΥΒ᾽ δἰ  Κ]68.1 Βοβμίπά τπθ πὰ ἄσὰ [86 νγο- 
πιοη, Ὀϊπάϊηρ ἴπ6 ουΐ σταίη (γογ. 8). ΤῊΘ Ονογβθου 5 
ῬΓΘΒΟΠΟ6 ῬτΟΙηΟἵδΒ πα ΒΙΤΥ 8πη4 ΟΥ̓ΟΓ (νοσ. 5). 1 
6486 οὗἩ {Ὠἰγπῖ, [ΠΟΙ βίαπαά [116 νγϑίογ- υ  86}8 αἴ ΠῸ 

: ἀϊδίδηςθ. ΤὨο 6148 βυττουηὰ [ἢ 6 σΟΌΠΤΥ- 
οὔθ πίῃ [15 ναγίοπϑ οὔθ] ] ΠΟΤ [6 

ὙΘΑΓΥ͂ ΤΏΔῪ Βη0 Δ ΙἸΟΙΊΘΏΒ τοδὶ δηα ΓΟ ΓΟ δῃχηθηΐ. 

1 Οἵ Πονεκ, ἢ. χνὶτ!. δδ0, ἴῃ ἐπο ἀοδοτί ρίίοη οὗὨἉ εἶν δι ἰοϊὰ 

οὗ ΑςΒΠ165 : “Οα ἰδ ἢθ δ]ν0 ὅτανϑά δ ὅ6}.} ἐοκ υἱτὰ γταὶη 
ει δηὰ (Ὠογο υἱεῖ ΚΏΧΓΡ βίο κ]ος τράροτγα Ρ}]6.} ἐμεῖς δακ." 
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ΓΟΗΑΡΤΈΕΝ 1. 2-17. 

Αἱ τρθδ]- πιο, [η6 ἸΔΌΟΓΟΓΒ ΔΙῸ δι} 6 (88 δἱ τΠ6 
Ῥτοδοηΐ ἄΔΥ, εἴ. ΕοΡ. 11. 50), ἢ τοδί ρτδίη: 
Ἀπὰ Ὀγεβ.2 ΤὍΠ6 Ἰδέοῦ ΠΟῪ αἱρ πῃ ἃ το ΠΒηΐηνΣ 
ἀγίπκ, σοπβϑαάπρ οὗ υἱποραῦ πὰ τδίοῦ, ὙΠ ῥροΥ- 
ἢδ)}08 Βοτ6 Οἱ] τηϊχοὰ ἴῃ 1.8 

αἴ ΤΌΓΑΙ 118 88 ποῖ ἱπ Σἰβοὶ  τ(ἢδὺ ραγαά ϑαὶς 
ΒδΔρρίπθββ τ οὶ ΝἼΓΡῚ] σΟΠΓΑΒ[8 80 ΘΠ Π1181851108]} 
᾿ 21 Ὁ τ ΘΠ ΣΉΠΑΗΙ ἯΝ 8] υ ὴ 116 οὐ Ιλοπια. ἡ 
ΤΏΔΥ ΡΟΓΠΆρΡ8 6 ἴσια δι 8 ΘΟ ἢ α]δθοη 18 
ἀπ Α εήταν οὗὁὨ ἸΑῦοΥ ἃπὰ ΤηοΓΟ ἀξ θ νμμμβην νι 
Ὑ τ 8118} ΠΟΔΠΒ (“ἢ ραϊίδηνκ ὁμοῦ δτισμοχιο αὐὐϑιεία 
}μυοηίι,᾽ --α στον. ἰὶ. 472); Ὀα ἱξ 15 ΙΝ ὙΠ 6η ἃ 
Ῥίουβ δὰ ρΟαδαγπρ Βρ  γΓίῦ σγὰ165 ἴῃ 1Π6 ΠραΓΙΒ οὗἁ 
Ῥγοργίοίοσ δηᾶὰ ἀδροπαθηϊβ ὑπδὺ ἰδ 5 σου ἴο [|ἷνθ 
δι 11 [πὸ ααϊοὺ Βόθη68 δηᾶ τὑϑναγα [ι] [01] ΟΥ̓ [Π6 
ΘΟΌΠΪΤΥ. ΟἾΪΥ ἴΠδη, ἴοο, ἰ8 {πΠ6 Ροοῖβ οσὰ δΡ- 
᾿Ι 016: “1ῆθ σΠαβῖθ ἀν} ]] ηρ Ῥγόϑοῦνε8 Υἱγίιθ ᾿ 
εαβία ρμικἰιοϊἴαπι δεγυαὶ ἀοπιμ8). 
ΔῈ ΘΧΘΙΏΡΙΟ οὗ βο ἢ ἃ ΠΟΙ ΠΙΓΥ 118 Τηθοῖβ τ.8 ὮΘΓΘ 

π [6 ροοά {1π|68 οὗ ἴβγ8θὶ. ΒΟΆΔΖ Ἀἰπ)86} 7, πὴ 
[86 ἀΑΥ͂ ἢ88 σΟΠΒΙ ἀΘΓΔΌΪ δάνδηςθά, σοπι68 ἴο Ιοὸκ 
ΠΟΥ ΗΒ ρΘΟΡΪΘ ἴπ τὴ6 ἤο] Δ. ΗἱΪ5 στοοϊίηρ ἰβ, ““79- 
πού 6 στ νου "ἢ ὙΠΟ δηϑνοσ, “Ψοδονυδὴ 
1688 {π06 1" ΝΌΥ 18 {815, ἰῃ ἷ8 τηοσῦῖῃ, ἸΏΊΘΓΘΙΥ͂ 
Ὁ ΟὈΒΙΟΙΏΔΓΥ ἴΌτΠι : [6 ΤΟΑΙΠΥ͂ ΟΥ̓ 8 ΡἱΘΙΎ ἰ8 τηδηι- 
[δα ΠΌΠι. ἢιβ ἰἶὸ δα σοῦκβ. Ἡδποο, αβο, 88 τῇ 8 
Ππαϑῖοῦ, Β0 ἴπο κούναπί. 16 ΟΥ̓ΟΥΒΟΟΡ ΚΗΟῪΒ ἴΠ6 
Ὀοπί ΠΥ οὗἉὨ Ηἷ3 πιϑϑῖοῦ, δηα ἱπλιαῖόβ 1. ΤῊΐ8 
ΒΡΡΟΔΙΡ 88 ΞΟΟῚ 838 ΒΟΔΖ ΟΟΙΏ68 δηα ΠΟΙΟ68 [ἢ6 
δἴῖτδηρο τηδίοη. Ὦδι ἢ6 4068 [818 δἃ1 ΠΟΘ, 18 ΟἡΪ 
ἃ ΠΟῪ ἰδαῖατο ἴῃ [Ππ6 ΓΌΓΑ] Ρῥἱοῖατο. Οηἡ τπ6 6] 
οὔ ΒοβΖ, [ἢ ῬΟΟΥ͂ τγογο ποῖ πἰηἀογοα ἴῃ ΤΒοῖν Ἰορ] 
ῬΓνΊορο οὗὨ ρ]οδπίηρ. Βαϊ [Π6 ργορυοῖου ΚΠΟΥΥΒ 
ποῖ ΟἾΪΥ 8 ΟΓΚΡΟΟΡΙο, Ὀαὺ [πὸ πορὰν 4180. 
Ἐπτ πὸ ἢδα ΠΟνΘΥ γαῖ Βθοῃ. [Ὁ πηδὺ 06 Βαιρροβοά 
4180 τὺ ΠΟΙ πιοάοδβὲ δηὰ γοβοσυθὰ Ὀδασίης βοσνοὰ 
ἃϊ ὁπ ἴο Πιδῖκ μοῦ. δὴηθο 0 δὰ 8ὸ Ἰοῃρ; ὈθΘῃ 
ΤῊ 9 ΓΟΒΒ ΠΟΙΒΟΪΐ, δὰ ποῖ ἴΠ6 Ἰἰοοκ οὗἩὨ {πο86 ψὴ0 
αν στον ὑο]ὰ ἴῃ Ὀοσραῦγ. ὅ8ϑ΄.6ἢ) ἃ ΟἢΘ 88 8116 
85 Πιιδῦὴ Πᾶνθ ΒιἘΠῸΪΘΏΓΥ τηληϊοβίθα ΠΟΡ 81}06- 
ΤΊΟΤΙΕΥ ΟΥΟΓ [Π6 ἔδιη8]6 βογνδηΐβ Ὦν 106 πδίιγαὶ 
σἤλΓπὶ δηα σΊδοο οὗ ΠΟΥ Ῥγόϑοηςο, οὐ ἢ τῃουρ}ι 8Π86 
ἀγοβδοὰ 'ἴπ (Ὧθ Ββ1ὴ6 βίγἷα δῃηὰ οηραρϑά ἴῃ 8.1.1} Ὁ 
[011]. 8.6 οοιιὰ ποῖ ζδ11] ἴο βγργίδο ΒοδΖ, ἃ8 ἢ6 
ΒΌΓΥΟΥΘα ἢἷβ ρΡΘΟρὶῈ δηὰ {Ποῖν ἰἸδῦοσ. Ηδ [ὨΓῚΒ ἴο 
8 ΟΥ̓́ΘΓΒΘΟΡ ὙΠ [Ὧ6 πδίθγ] ᾿πασῦίτΥ, “  ΠΟβ6 ἰ8 
118 ἀδτη86} 1 [1 ν͵8 ἴῃ δοοογάδησθ ψ ἢ παῖ] 
σαβίοπι τὼ αϑξ, ποῖ, “ Ῥ7γλο 18 τ18 ἀδηλβοὶ ᾽" -- ἴοσ 
1Πδὺ γγ88 οὗ σοιῃ Αγ γον 11{||6 ἐπ ρΟΓίΔΠΟΘ,-- Βαϊ, 
Ἡγλδησο ἰδ 561 ὨΟΥ͂ ΟΟΙΏΘΒ 5Π6 ΒΕΙΘΊ ἴ0 ψΠδῖ 
οϑίδϊο ἀθοβ 86 δοϊοηρΊ ΜῈ [η6 Ονογβοοτ᾿β δῃ- 
ΒΊΓΟΥ ἀλη (πΠ6 ὈοΔυῦα] ἀοἸἐηοαιίοη οὗ ἐΠ6 ἔννο 
Ῥτγίπεῖραὶ ρεγβοβ οὗ [80 πδιταῖῦνο ἴῃ (ποῦ ἢγϑι 

2 [6 ΤΟ] ον ΤΟΤΟΔΙΚΒ ΟἹ ΡατοΘἃ ΘΟΓΏ 879 ἤγο ὃ τ. 
ΤὨοσϑΟῺ 8 ΤᾺῶε 1 ᾿ηὰ απὰ ἰλε Βοοῖ (ἰϊ. 810) : “1Ἢὸ 5 τηδιὰθ 
ἴδυδ: ἃ αὐδοιν οὗ [86 Ὀ681 ΘΑΣΒ, Ὠοῖ ἴο00 Σῖρθ, δγοὸ ριυςκοᾶ 
πὶ τ.6 δίδ κα διἰδορῃοὰ. Ὑθοθο ἃῖὸ ἰἰοὰ ἰὨ ἴ0 818}} ῬΔΙῸΘ]8, 
8 Ὀϊαζίην ἧτο 156 κἰ οὶ τὴϊ ΟΥ διδδα δῃά ἐμοῦ Ὀυδίιοθ, 
δηὰ [6 ΘογΏ-οδδ δσὸ μοὶά ἴῃ [Ὁ ἘΠῚ] ἐῃθ ΘΙΔΗ͂ [4 ὨγΟΔΟΥ 
ὈΏχηοι ΟΠ. Το μταΐη ἰδ ἰμυδ δυδὶιοίοηεϊν τοδδίθὰ ὕο ὃὉθ 
φαὔδη, δηά ἰὐ ἰδ ἃ διγοτγίὑθ διέΐο!]ο 81} ΟὐΥ̓θσ [Ὧ6 σου Γγ. ἸΤΏΘΏ 
τυ ἕἶης ἰη μλγνοδίἰτηθ, ΤΥ τ ὩΪοίΘΟΥΒ ὮΑΥ͂Θ ΤΟΙ ΟἾΘΏ 
ἐπυδ ργοραγοὰ ραγοηϑᾶ ΘΟΓᾺ ἴῃ ἐδ ΦΥΘΏΪΩΡΕ ΟΣ (Ὠ6 ἰδηὶ 
.δ6 ὈδΘΘΏ οἰ ῃθά. ΝΡ [δ ἴπ6 μαϊποτίηρ οὗἨ ἐπ6δ0 βτϑθ ΘΔ ΓΡ 
ΤῸ Ῥδιομίβ ΟΥΟΥ τοχαγάοα 86 δίϑδιης. ΑἸΟΥ ἐδ ΔῈ ὈΘΘΏ 
τοιαδιδὰ, ἰΐ ἰ6 τα οὰ οἂξ ἰῃ ἴὴ9 Ὠδηὰ δηᾷ οϑαύϑϑῃ δὲ ὑποῖο ἰδ 
οσορδίοῃ." ---- ΤΕ.] 

3 ἩΠΙἊΟΏ ΤὯΟΥ ΡΓΟΌΔΌΪΥ σοηδσυτηθᾶὰ πάθον ἔμπα δδαο οἴ 
ὈοδΌ 1] ἰγϑοϑ, δα ἰῃ Θοοὶμο 8 ῥἱοίυτο (Μεγ. με. Δοτοίλ.) : 
ΕΝ (ἃ ἴσο οὔ νῆϊορ .6 8 δρϑδκίῃβ) ντῶδ υἱδὶ Ὁ]0 βιτ διὰ 
ὙΪάο : ἁποῦ ἰὺ [0 ΓΟΘΡΘΟΙΒ ἩΘΙῸ δοουδίοτηδά 0 ΘΏΪΟΥ ἐποὶτ 
ἙΟΟΏΟΔΥ πιο]. 

8 1 ἀοθουίπα ἢ15 βογν ὰθ ἴῃ Ἐργρὶ, Ἀἴ. ΗἩΘΌΘΤΟΣ ΒΑΥ8 
(Βοροιπιῦ ον, Μονροπίαπα, 1. 68): “1 [6 [ΣῸΪΥ ἱπογοαΐδ]ο 
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τηροῦησ. Τἢ6 ΟΥ̓́ΡΙΒΘΟΓ ΚΗΘῪ ΕΌΤΗ; δηὰ ᾿ξ τὰ 
ΠΟΥ ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ͂ ἴο 1611 ΒΟΔΖ πο δοῦΐϊ ΒΟΥ, β'πο6 
[η6 τείαγη οὗ Νβοπιὶ πδὰ Ὀθοη το ἰδ] Κοὰ οἵ. 
Βα ἴδ 8 Ποπογϑθὶο ἴο Ὠἷπι ἴπᾶΐ ἢ6 δῦ Τὁποθ τϑοοτῃ- 
τηΘη 48 ὨΟΓ ΟΥ̓ ΡΓΑΙδὶπρ ΠΟΥ αἰ] σοποθ. ὅϑ΄'πο6 ΤΟΥ - 
ἱπρ 806 δὰ ποῖ σοαϑοα ἴο Εἰέδα, -- σά ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ 
τοϑίρα ἃ 11{||6 ἴῃ [ὴ6 Βουδο.} ΤῊΪΒ Ῥγαΐδβα οὗἩἨ ΠοΥ 
ἀΠσοηοθ ἱποϊμἀθα ΡῥΓβῖθο οὗ [86 Ῥγορυί θυ ταὶ τὸ- 
86ΓΥ6 ΟΥ̓ ΒΟΥ ἀμ θθηοΥ. 8.6 ὙΓ2Δ8 ΥΘΣΥ ἈΠ|ΪΚ6 ΟΥΠΟΓ 
ΒἸοδῆοτθ. ὙΠ ΟΒΘ 676 δρῖ ἴ0 σΠδίΘΥ Δηα ἀΟ ΙΏΔΗΥ͂ 
ΟΥ̓ΒΟΥ τϊηρβ Ὀοδῖ 46 [ἢδι [ῸΓ Ὑ ΒΙσο ἢ ΤΠΘΥ ΟΔΠΙΘ. 

γεγ. 8. Απὰ Βοᾶς βαἰὰ ἴο Βυΐῃ, 60 ποὺ ἴο 
αἴϑαυι ἰῃ διιοῖμος Πο] ἃ, Τῆὸ ἱπίοσοβο οἵ ΒΟδΖ, 
ὙΠῸ δὰ Ιου ᾿οαγὰ οὔ [Π6 ΜΟοΔΌΙΓΟ58, ΘΒ ρ οί} Ὁ 
88 Νδοπιὶ νγ88 δ΄ Ἰθαϑδὺ βοπηοῖ ἰηρ τλοτο ἴοὸ πὶ [δὴ 
8 ΘΠΙΓΟ ΒΙΓΔΠΡΌΓ, --- ἃ ἔδοϊ οΠ6Γ ΠΚηονῃ ἴο ἴδ 
ΟΥ̓́ΟΓΒΘΟΓ, ΟΥ ἩΠΙΟΝ, Κὸ ἃ ροοὰ δηὰ βαρϑεῖίοιβ ΒΕΓ - 
δῃϊ, [6 ἀἰβουθοῦ Υ ραβϑϑθὰ ΟΥΟΓ, --- οου]Ἱὰ ἠοῖ θαϊ ἰῃ- 
ΟΥΟΔ86. ὉΥ τϑάϑοῃ οὗ ἵἴπὸ ῥγαΐδα Ὀδεϑίοννοα οὐ Ευϊ, 
Ηδ τδΒογοίογο γϑηΐ ἴο ΘΓ, ὕο Βρϑδκ νυ ΠΟΙ ῬΘΓΒΟῊ - 
Δγ. [Ιῃ ἴῃθ ο8860 οὗ Δποίδοῦ τηδϊάθη οὗ Ὑῇοτη ἢθ 
ἰδ ἸρΑΓ δἰ πη] ῦ ροοᾶ τοροτίβ, ἢ9 νγου]ὰ πᾶνὸ 
δίνθῃ ἃ ἔδνν ἈϑΟγ Ὁ]6 αἰ γος 08 σΟΠΟΟΓΐ Πρ ΠΟΥ ἴῸ 
18 Οὐθῦβθοσ. Βιυιζ ΒοῖῸ ἢ6 νγὰ8 πιεῖ ὈΥ̓͂ ὙΔΓΙΟῸΒ Ρ6- 
ΟἾΔ Υ σοπδίἀοταοηϑ. ΨΝδΒ ἴὸὲ Νδοιηὶ, ἴ[π6 τιον 
οὗ ἃ τοϊβῖῖνο οὗ Ηἷβ, γ8ο γδϑ ἰογοθὰ ἴο 1δὺ οἰδίπὶ ἴὸ 
186 σιάονν β τρία ἴθ τὰ Ἠδγνοβῦ- 6145 οὗὁἨ 5Γδ8ο], 
ΟΥ ΔΒ ἰδ [86 Μοβθίτοδββ, γῃο, ἰοῦ Βανίηρ αὐἰδοῃρα 
ΠΟΙΒΟΙΣ 1 841} ΠΟΡ Ὠοδὺΐ ἴὸ 59γΓδθὶ, ὩΟΥ ΘΟΠ)- 
ἸηϑηΔοα [Π6 ἔΆνΟΥ οὗ 1ῃ6 [Ιδγβο] 61 ΒΟΉ [{1686 
{που 8. ἀΓῸ δ᾽ ψοῦκ ἴῃ τπ6 ΠΟΌΪΟ τιϊπὰ οὗ ΒοδζΖ. 
Ηδ τϑοορηῖζοβ ἴπ6 οχίϑίθησο οὗἉ ἃ δογίαϊῃ τοδί η- 
Βῖρ, ἴπ6 Ὀοποῆϊ οὗἩ νΐο ἢ 8 ἀπο τὸ απ. [Ι{ 8 
ποῦ ἃ σΟΙΏΙΏΟΗ Πλ8]-ϑοσυϑηΐ γΧ͵ΠῸ βίβη 5 ὈοΐΟΓΘ ἢ1Πὶ. 
Ηδὰ 8 θθῃ δοϊαδιοα ὉΥ ἴΠ6 βρὶ τὺ οὗ τποάοτῃ 
ΒΟ ΕΠ ΘΠ Δ] γ, ἢθ6 ΜΟΙ] ῬΓΟΌΘΔΟΪΙΥ ἤαν Ὀθθῃ 
ἀϑιδιηοα οὗ Ἰλ Ηδ ποιυ]Ἱὰ βάν οὔἴκῪγοά ΠῸΓ ἃ 
Ῥίθοθ Οὗ ΠΟΠΘΥ, δηὰ βοηῦ Ποὺ’ ΔΎΔΥ, ἴπδὶλ ἢ τσ ῦ 
ὩὨοΐ ὈδοΟΙη6 ΚΠΟΤΩ ἰδαῦ Γ818 ΜοΔΟΙ 8. ρα 8 
μὶθϑ τοϊδᾶνο! Ηο ποιυ]Ἱὰ δἱ 4}1 ουθηΐϊβ ἢοΐ ἢδύθ 
ΔΠοννθὰ μοῦ ἴο ΡῸ οὐ ρ᾽θδηΐη Βαϊ δοοοτάϊηρς ἴο 
[6 δηοίθηϊ 46] οαῖθ δα ΤΟ] ΊΟΠΒ νἱονν, μ6 σα πηοὶ 
δεῖ τὴι86. Νοιβμίηρ 88 Ὀθθη δβκοά οὗ Ὠἰπὶ; οοῃβο- 
ἀΌΘΩΏΙΙΥ͂, ᾿6 Π88 πῸ στρ ἴο ψουπὰ ὑπ 86] ἔΓεϑρθοῖ 
οὗ οἴμοιβ. ὙΠῸ Ῥγν]ορο οὗ σ᾽οδηΐης ὈΘΙοπρΒ οὗ 
τίρῃ! ἴὸ [00 νίαον δπὰ τ[ὴ6 βίγαηροῦ. [Ὁ 18. ποῖ 
ΨῸ}1 δῖ Βὴ6 ποοῖ8 ἴζ; θαϊ ποράϊπρ ἰξ, 6 σδηπηοΐ 
Ηἰπάογ ΒΟῸΣ ΠῸΠ πδὶηρ ᾿ϊ. Ενοη ἩνἨ116 ἢ6 δάμη ΠΟΥ 
ΤΟΙ ΒΡ, ἢδ 6811 ΟὨ]Υ͂ ΒΙΡΡοΥ ΠΟΙ ἴῃ τ 8 τίρηῦ, 
Δηἀ ΘΠΪΑΓΡΟ 118 δἀναπίαροθ. Απά (18 18 ψῇδὶ ἢ6 
ἄοοΒβ. πίῃ δὰ πιοάοβιὶγ ρ᾽οαποὰ δὲ 6 ἀἰβίδῃοϑ 
ἤοπι ἴπ6 ΓΟ ρΟΓΒ δηα Ὀἰπάοτβ. δ Ηθδ 68118 ΠΟΓ ὨΘΆΓΟΓ, 
ΔΗ 54 Υ8 : “60 ποῖ ἴο ρἼδδη ἴῃ δηοῖμοΥ Β6]4. [ἢ 

ὝΟΘΙΥ δηὰ οχηδιυσίοα δυβίθῃ διὰ γοδίοσοθ ἢ ρον οβ.᾽"" ΤῺΘ 
ἀτίηϊκ οὗἩ [9 Βοπιδῃ βο] ἀΐδῦβ, δ᾽ ]ϑὰ ροϑεα, οοῃδἰδιϑά οἵ πο 
(ον δηὰ νἱῆθκασ. Ἡπάγίδῃ, ὕ0 ΘησΟῦΌΣαρΟ δ 18 ἰΣΟΟΡδ, υδοὰ [Ὲ 
Αἰ πι8617 (Βραγδη. Ρὴ. αν. εἰ. χ). ΟΥ̓ ἃ ἀἰβῆοτοπὶ Ὠδίτο 
6 ἴ[ὴ6 10οἀ ἩὩ]ΟὮ ἴῃ ὙΊνΚ! (εἰ. 11. 10) [5 ρῥτοραγοὰ ἴον ἴδ9 
ΤΟΆΡΟΓΒ (γαρία0 7ενγὶϑ τη» 5 5ογίδα ὥϑ4) δῃη ἃ οἰ 615, τὶ ζ87- 
Ἰο δηὰ ἰἤγιθθ. ϑοιηθ οΟὐοΥ ἰϑασηθὰ οὐϑοσυδιίο 860 ἴῃ 
βοτασίυ, Ὁμαιί. χχίν. ρῥ. 788. 

“ΓΙ ΤΙΣΙ. Τὰ δἰϊυείομ οδῶ ΟἿ ὍΘ ἰὸ 8 
Δοϊά-Ὀυλάϊης, δίποο οὐδ ννῖδο ΠΟΥ δἰξείης ἰἢ [ἐ οοαϊὰ ποὶ 
Ὅ6 Κηονγῃ ἴο ἐπ ἰΔΌΟΣΟΙΒ. Απὰ 826 ἐδο [ἰ αἰ ἐεΐπς " ΤΌΓΣΣΩΙΒ ἃ 
σοηὐγαδὺ πτίϊῃ ΠΟΥ ἸδΌοτο, ᾿ὑ πιυδὺ Ὀ6 ᾿δκοι [ἢ [δ 6 8086 οὗ 
χρη ρ." [ἢ ἴΠ0 βορξ. τϑηδοσίῃᾳς ἐν ἀγρῴ, ἀγρός δὺλῃάδ 
ἴον α ὈυΠάϊηρ ἴῃ ἴδο δοΙὰ, υἱἱία͵ οαδίγα ἐπ ἀρτο. 

δ Ἰθοῖο ἰδ ἃ ἀἰβδογθωοθ τθθη, δοοοσηρ ἰο γον. Ἶ, 

886 ΚίθΔΏ8 ὭΘΩΣ (80 δΏσαγοδ, ΔΙΌΣ ἰδ τοϑρογθ, ἽἼΓΊΤΕ 

ὈΣΊΘΨΞ ὈΣΣἼΡΤΊ, δοὰ πδσα, [Ἰὼ τότ. 16) δμ ἰδ α]- 
Ἰονοᾶ ἰο αἴοαι “᾿ Ὀούπνοου ἴδ9 δΏΦΩΥΟΒ,᾽" ΣΡ Π 12, 

ον ἔπὸ Ὀΐδουϊξ, οαίθῃ τὸ τίῃοχαν δηά οἱἱ, σι σθοκίμοηδ ἐδ 6 διιοης ἐδ9 ΤΟΡΟΤ 



80 ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ΕΤΗ. 

ἴπι686 ογὰβ ἢ6 βοκπον]οάροβ ἔπ ταὶ ἄσρτοο οὗ [86 
ἰπίογοδῦ τὸ Ὑν ἰοὶι ἢἷβ το] δι οπβἢΐρ Ὀἱη 48 τα. ΒΟΙΒ 
ἴῸΓ ΠΟΥ 886 --- [ὉΓ ψΟλ] ἃ 5.6 Ἐν ΠΟΓΟ ἤδγο διις ἢ 
ἔλνόσαθ]ο ὑΠΡ ἘΠ ΩΣ ἴο ρ]εδῃ 88 '' σᾷνο Ποῖ 1 -- 
Διια 8160 ἴῸΓ ἢἷβ ονῃ 
ΘΓ, 8 4180 ΒΟΘΙΪ ὙΠ τοβρόσὲ ἴο ὨΪπιβο} ἢ 88 χὸ- 
Ἰδιθαά ἴο ποσ, 'ἱη ογάδθγ τῃδὲ ΕΠ πιο] ΒΒ ἀδυρἢτοχ-η- 
ἸΔῪ ΞΏΔΥ ποῖ απο ἤτοι ἢρ]ὰ ἴὸ ἤδ! ἃ [κ οπῃθ 
ὈΓΙΟΓῪ ἢ 6]Ρ]688. 

ΝΟΣ 8ῸὺῸ ὕζοσω Β6ΏοΘ, Ὀθὐ ΚΟ ΠΟΥΘ, τὶ ΤΥ 
τοδί ἄϑῃδ. Ἦδθ [48 οδ]]οά ΠῸῚ ἴο πἰπὶ ὙΠΟΓΘ ἢθ 
δίβ ἀ8, ΠΟΘΓ [Π6 ΓΟΆΡΟΓΒ. ΟἾ]Υ Οὗ ἐπ ΐθ δα ρροβί οι 
ΓΘ {Ππ056 γογὰβ ἰπιο}} 10] ]6. ἐπα υάϊιδ εν ὈΘΠἰηὰ 
[ΠῸ ΓΟΑΡΟΓΒ, δὴ [Π6 τηδιἀοη8 πὸ Ὀοππά τδ6 
διαὶη. Τα ρἼθδηοῦ ὙΠῸ τν8 δ] ον θὰ ἴ0 ΔΡργοδοὶ 
ΠΟΑΓΟδί [Π6 Ἰαῖτεγ, μὰ 1π6 Ὀδβὶ ορροσππηΐϊίγ. Βα 
μεά δι πογίο Καρὶ Ὀδοκ, ὙΒΙΟ ἢ ῬογὮΔΡ8. δ]ονοα 
ΟἴΠΟΓΒ ἴ0 πιεῖ ραῖθ ΠΟΥ δὰ ἴακο ΔΎΘΔΥ ἴμ6 Ὀσδδῖ. 
ΒοδΖ δ᾽ἀ8 ΠΟΥ ΘΟΙΏΘ Ο]086 ὉΡ ἴο π6 Ὀἰπάογβ, δηὰ ἴὸ 
ΒΥ ποῦ. Ηο 4]]οῦγ Π6γ ἴο ρίθδη ἱπάδθοά, Ὀυϊ 6 
ἸΏΔΚΟΒ ΠΟΥ ρ᾽οδηΐηρ' τηοῦα Ῥγοάιςῖνα. 
αν. 9. Κορ ἰδίπϑ ογϑὰ οἱ ἐδ δοϊὰ ἐδπδί 

ὍΠΟΥ τοῶρ, δηὰ ρ5ὸ δἱἴοσ ἴμϑω, οἴο. Ηδ βκοϑ 
ΔΓ ποῖ ΟΠ]Υ ἴο ργονί δ ΒΟΥ δὴ δρυπάδηϊ ρ]δηϊηρ, 
δῦ 4]8ο ἴο θῆδιιγθ [Π6 βϑίς υ οὔ ΠῸΓ ρούβοῆ. Ηθ ἰβ 
ποῖ ἀραὶ ἑην ΜΙ ἃ ΘΔ ΠοΣ οὗ {6 σοπηπλοῆ 6]888. 
ΟἸοβα ὈΥ [116 ΓΟΔΡΟΓΒ 18. πὸ ἀουδιὶ 8 ροοά ρ]δοθ [ὉΓ 
δηάϊηρ δδΥβ, Ὀαὶ 1ξ ἱηνοΐνοβ 8180 [06 ῬΟβδι 1} }Υ οὗ 
γυαὰθ τγοϑϊηθπῖ. ΗΓ δἰ μαβρια ΤΩΔΥ ἤδνο ὈΘΘΠ 
ΒΌΘΝ 48 νου]ά ἢού ἈΠ]ΣΚΟΙΥ Ῥγόνόκο [ΠΘ ΟΟΟΓΒ6 6818 
ὙΠ ὙΠ] ἢ δι ἢ δηῖ ἰ ΓΟΥΒ ΜΟΥ ῬΟΓὮΔΡΒ ἴῃ 
[86 Ὠδοϊ: οὗὨ 88841}}πρ Τοϊηθη. ὅο νου] ὈΓΕΙΌΓ, 
ἘΠΟΓΟΙΌΓΕ, 88 Β6 ἔογ βθθ8, [0 ΚΘΟΡ Βοβ6] Γ ῬΔΟΪΚ, γα ΠΟΥ 
[8 η σοσκ ἴῃ {πον ἱτηπηοα δῖ ποὶρ θοσμποοά. 6 
Ὠοΐ (ςΟΠΟΟΓμΘα, 0 884γΥγ8: 1 πᾶνθ δΙγοδαν ρίνοῃ 
σμλγρο [δὲ πὸ οη6 ἴουοῦ πο6.2 Αοἰ νἱΠοιῖι [Ὁ ΔΣ ; 
δά πο η ποι τ᾿ γβίεβι, ΚΡῸ θΟ]Ϊγ δηά ἀσίηῖ. 
γε γ, 10. ΤΏΘΕΩ 886 16}} οὐ ΒΟῸΣ ἵἴβοο, οἵς. [11 

ΤΩΔῪ ὉΘ ΟἸΘΑΓΙΥ 566 ἢ ἤΘΓΘ, {Ππ8ΐ ΟΠ]Ὺ δ Οἢ 88 ὁδῃ δχ- 
ΘΙῸ86 ἰονο, ππάογείβη ἃ ΠΟῪ ἴ0 σοοοῖνο τ. ΝῸ οπδ 
18 ὨΠΙΏ ΟΣ ἴπᾶπ ἢὮ6 ὙΠῸ {ΓῸΪΥ ρσῖνοβ πη ΙΟνΘ --- 
οὔ ἴπαὴ Βαἢ 18 ἃ ῥγοοῦ; δηὰ ἴου ᾿παὶ γθάβοῃ, δι- 
ΤΩΙ ΠΥ ΠΟΘΙ ΒἤΟΝΒ (861 τῇοτο Ὀοδαίι}, τη δῃ 
ὝΠΘη ἸοΥο τοσοῖνοβ. Βα ἢδά ππδάο [Πη6 στοβίοϑι 
δϑοτι ἤςοϑ, ΔΙ ΠΟῸΡἢ ΠΟ οπ6 ᾿ιδὰ ἃ τὶρῃὺ ἴ0 Ἔχροοῖ 
[ποπὶ ΠΌτα ΠΟΥ, δπὰ ἰ5 ἩΪΠ4] 80 τη ϑΒΒΌΠΐηρ᾽, 88 
ποῖ ἴο ἰοὸκ [ὉΓ δηγιμηρ ΠῸΠ) ΟἾΠΟΙΒ. Μοὶ 
ΡΙ6 'π ΒΕΓ ρ]δοθ νου] αν τηδθ ἴθ γϑὶ [ἌΥΟΥ 
βῆονγῃι {π6η|, [116 Οσσαβίομ [ὉΓ δαγίπρ' [πὶ ἴῃ ὑσπ τῇ 
ΠΟΥ ΤΟΙ ποῖ δἵ 8}} υϑοὰ ἴο βῃσῆ ψόσκ. ὙΠΕΡ 
πη Κ8 που] ἤδνο ὈΘΘη οἱ ποα Ἡ10} ΘΟΤῚ Ρ] αἰπίβ 
δηα δοσυθίηρ πὶ ηπδίϊοη8Β δρουΐ [Π6 αἰβίΓθ 88 ἴῃ 

, ΜΈΙΟΝ ἴποΥ ἑουαπὰ {Ποηβοῖνθβ, ΔΙ Ποῦ ρ ἢ {πο γ δὰ 
ἀχομαηφοάι {Π6 16 δηὰ αοἀἂ οὗ Μοδῇ ἴοσ {ποβὲ 
οὗ ἰβταοὶ. ας Β ἴον ἀϊᾷ ποῖ βρτίηρ ἔγοιῃ 561 18}}- 
Ὧ688, 8ηἃ Ποηςς ἀϊὰ ποῖ σῖγα ὈΪΓΓῚ ἴ0 8ΠΥ Ῥγοπὰ 86] - 
οομβοϊουβηθββ. [πειοδὰ οὗ 8 βίρεη (δαὶ 8η6 ψῆο δὰ 
8814, “ὩῪ ῬΌΘΡΙΘ δ ΤΩΥ͂ 
οΟυ] ἃ ΒΟΆΓΟΘΙΥ ὉΥ ν᾿ 1οἷ] Ργοσῦγο Βα βί 8006 ἴῃ 
1ΒΓΔ 6], 806 πἰίοῦβ ΠΟΥ Ἀπ] {πη κ6 ἴο ΒΟΒΖ: 
Ηον ἷ5 ἰὺὸ ἐμαὶ ἴ, 8. βίγδηζοσ, οὐδ βύοι ΓΆΥΟΣ! 

1 Τὴο ποτὰ ΓΙ ὙΠΣΨΓΥΉΝ 2 [οπ [80 ἕοσπι 
ΩΣ 23, οἔ αὐ. 47, Βοτα. 1] ποιὰ Ὀ6 8 ἀϑοῖϑϑβ σοροι θα, 
ἩΓΊΌΟΥ αἰὰ ποῖ ὀχργϑδδ ἰὴ9 ἰάδα ἐμδὲ δὴ [6 ποῖ ἰὸ Ἰϑαᾶνϑ {6 
Ῥίδοθ ὙἩΠΟ6ΓΘ δὴ ΠΟῪ δίδη ἀδ Ὀεΐοτο μΐτη (δὰ πειθοῖ Βο ὑγοῦ- 
ΔΌΪ ςδΌθοα ΠΟΥ ἰο ὃὉ6 081104).,48 Ὀοΐηρ γοσδ Ὁ] ἢ ποῦ δυσοοδδ. 

4 [ῦτ. Τδουδοη, Τῆι Ζαπα ἀπ ἰλ6 Βοοῖ, 11. δ10, 6χ- 
Ῥιδίηδ [9 οἴδσχε οὗ ΒΟΔΣ ἰο (9 ΣΟΆΡΟΣΒ.ἰἢ διπιοδί ἐδ Βα 10 
Ἰδυκύδρο 88 οὔῦγ δ ΠΟ Ὁ, δηὰ διὰ: ᾿σἢ ΡΓΘΟΔΌΠΟΩΒ ΔΙῸ 
οὶ ουὔἰζ οὔ ρ᾽δοθ δὶ {86 δ. ἮὯδὸ σϑαρϑζᾷδῖὸ ραϊμπετοὰ ὕΓΟΏΣ 
81} ναγὶ οὔ ἐπ σου συ, δηὰ δυοῖν ἤσροσα ἔδο τυάον οἶδδδ, 
διά, νίηρ δὶς ἴγοτο ἰιοῖθ, ΠΡΟ ΟΠ 4δ]} χοαϊταϊηϊ, δηὰ 
εἶνο ἴγϑο ᾿ἰοθωδο ἴο ὑμποὶρ τουσύσδ, [7 ποϊδίος τροτο.᾽ --- ΤᾺ.) 

ΤΠαῖ νη οἢ ἰδ ἃ θοποῖϊς το] ΤΕΙ͂Υ 

ΡθορΪο, τ γ αοὰ τὴν ἀοά,᾽" Ρ 

Ιπβιοδὰ οὗ ἰακίησ ἰξ 85. 8 τδιίοσ οὗ ᾿ΟΌΣΘΟ δὲ 

ΒοδΖ βου] δβροςΐδ!ν τερασὰ (3 Π)" μον, νεΐῃρ 
ἃ ΒΙΓΒΠΡΈΓ, 816 18 80 ΠΗ ΘΔΑΒΌΤΩΪΠΡ 85 ἴ0 ἀθομ {15 

δεῖϊ δὴ ὁπ μδηοοσηθηςὶ οὗ Ηἰβ Κη ποδβ. 
γαγ. 11. Αἱ Βοδς δαδαίϊά, Τὸ μαίἢ Ὅδοῃ ἰοϊά σοο, 

οἷς. ΤῈ ΔΗΒΉΓΟΥ ΜΓΪΘΒ ΒΟΔΖ ρῖνοδ, ἰ8 ποὶ Εἰ ΠΡ] Υ Ὁ 
{Ππδῦ οὗ τ1π6 Ἰδηάοᾶ ῥγοργοίοσ, θαΐϊ οὗ τς Ιβγβο]ῖα. 
Ης ς 8 ουϊ οὗ 1πΠ6 δϑυπάβηοο οὗ τἴ86 ἴδ οὗ 
15Ξγδοὸὶ. Ὑὔ6 ἴροὶ τῆδὲ 6 δοῖβ 8δϑ 6 ἀδόβ ἴγοιῃ 8 
8686 Οὗ ὨΪ8 ΔῸΓΥ 85 80 βγβ 16. ΤΠ 618} οΧχ- 
Ροβίνουβ ανὸ Ἰἀθπ βορὰ ΒΟοΔΖ ἢ ΙΌσζϑη τῆς Ὗν 
(δυάρ. χὶϊ. 8), Ὀδσαῦδα ἐμ Ἰδίζοσ 8180 νγδβ οὐ Βειἢ- 
ο ἢ 6 Πὶ ---α ΤΩ Δ 1 6 5Ὶ]Υ τ[ἢ6 πογίποστι ΒΟΙΒΊΘμοση, ἢον- 
ΟΥ̓́ΟΣ, δὰ ποῖ {πδὶ οὗ Φυάδῃ (εἶ. τὴ. (τησηθπῖ. οἡ 
ἡ πάροιλ). Βυὲὶ ἴῃ επυποί δες βὰς ἢ ΟΡ πίοπΒ. {Π6Υ 
Βᾶνο {Ποῦ ογοδ8 ΣΏΟΤῸ οἢ ἴ6 βρίὶγῖ [ἤδη οἡ [ἢς 815- 
[ΟΥ͂ΟΔ] ας 8. ΤΟΥ͂ ΟἾΪ]Υ [811 {πουλβοῖνεβ Ὀοππὰ ἴο 
Ροϊηὶ οὧὖἱὐ (πᾶῖ, βίηοθ ΒόδζΖ, κα οἵμοσ Φυάρεβ, 15 
1] ἴο ἤδνο ὈΘΟ 8 “Ὑδιίδηϊ ΠΟΓΟ,᾽) διὰ 15 ουἹ- 
ἀσηεγ στῖς ἢ δηὰ ὨἰΡΉΪΥ οβυροπγϑᾶ, ἢ6 τητιβὲ 8150 αν 
ΘΧογοιβοα [π6 διηοποηβ οὗ τῆς ἱπᾶρθ. [1{Ἱ}ῊΈΟΥΘ]]Υ, 
115 σδηποῖ Ὀ6 πλδὶπιδὶποὰ: ἴοσ, μδά ἰὲ Ὀθο τἢΠ6 
σλδο, οἷσγ ΒΟΟΚ ψου]ὰ ποὶ πδυα θοδὴ δὲ] οπῖ οἢ ἴδ 
Β0)6οῖ. Βυῖ ἀυπηρ ἴἢ6 880-411. ἃ ρμετοά οἵ ἴπ8 
ψυᾶρθβ, ἸΠΟΤΟ γ6ΓῸ ΠΟΥΔΙΏΪΥ ΟΥΠΟΙ δθϊο τθη ἰπ 18- 
ΓΘ] (1Π8ὴ [Π6 ΠΟΙΌΘΒ ᾿ηοηΠοποὰ 'π 186 Βοοῖ οὗὨ 
Ψυάροπ, ψῆο ]1οἀ Π6 οἶἶῆοο οὗ πάρε ἴῃ τποῖτ εἰ6 8 
(εἴ. Οοπι. οη ΨΔυάρ. ἃ. 16); δῃηὰ ΒοδΣ που]ὰ ςε- 
τα η]ν Πιτη5ἢ τπ8 ἹὮ ἃ ὈΘΔα Ὁ] ΠΠΚοπθδδ οὗ οὴς οὗἁ 
1686. [πῃ Ὠὶ8 Οσάβ, αἱ Ἰθαδῖ, [ΒΟσὸ 185. τἀ πΙ 80] τ' 
{Π6 Ὀτοδι μην οὗ ἃ ῥίουβ, ΠΟ Π8] σοηβοϊουϑποβ8, 
ΒΌΘΝ 88 ὈδΟΟΠΙΟΒ 8η Ιβγβο 80 [τα] γ-οδαὰ δπὰ 
ΠαΙῸ ἱπ 186 Ῥγόβθηςθ οὗ 8ἃ σϑοδῃΐ Ῥγ θα γί ἰὸ ἢϊ5 
ἴα ἢ δη ἃ ῬΘΟρ]Θ. 

ΑἹΙ (Βαῖ ἴδου απ ἀομο υπΐο ὍὮΥ τοοῖδοσ- ἢ)" 
Ἰανν, εἴς. ΤῸ ποσὰ οὗ Βοδζ Ποῖδ ΟἸΘΑΣΙΥ βίδα 
ὙΠαῖ, ἴῃ δοσοσάύλποα 1 186 ἀο σδον οὗ βηςιθηΐ 
ὩΔΙΤΔΌΟΙ, 88 ποῖ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ βαιά δῦουθ. Ἐυτῃ 
᾿δ8 Πού Π το ἰηϊοὰ [Πδὲ 56 τὸἊαβ Βῃοπὶην Κἰπάποβα 
ἴο ΟΡ τοῖο. ἢ -1Δν ἴῃ ροΐπρ ὙΠ ΠΟΥ ἴὸ βγϑθ]. 
ΑἹ] 8Π6 Ββαϊὶά, 88, “1 νυ} ποῖ ἰεανὸ τος." ὝΉςα 
Νοιηΐ δτῖνοθ δἱ ΒΟ] Ποῖα, δὰ ονογυροὰν }8 
ΘΑρῸΓ 1} σατο ἐγ, 186 ἸΔΙΠ ΘΑ Ι]ΟΏΒ ἴῃ ΓΒ ς ἢ 586 
ὈγΘΔΚΒ ουϊ 8τὸ ἰηάἀοορα τοοοτάθα, Ὀαῖ ποῖ ἴῃς ποτα 1 
ΜΙ ἘΙΘ. 886 ρῥγαϊβοὰ ΒΓ ἀδιρμῦοτ- π-ἰανσ. Νονοσίῆο- 
688, Βῃ6 Φ]]Υ δρρτθοίδιοὰ νμδὲὶ πιπὰ αἰὰ ἴοτ ΒΟΓ. 

ΡΘΟ ] ΤῊ 8 νγδ8 [16 ΨΟΙΥ τϑᾶδοη ὙΠΥ 886 δἱ ὅσβι τεξιυϑεᾶ 
ἴο δοοορί Ποῖ’ βδουϊῆθθο. Αὐούπαγὰβ, ΒΟΤΟΥΟΥ, 586 
«τοῖοι Πγ τοοοπηϊθὰ ΠῸΥ ΟὈἸ ΘΔ ΙΟΠΒ ἴὸ δεν ἀδῦσῃ- 
[ογ-1π- ιν, θα ξ, 88 ἀϊξοτοοῖ τι] ἀβ δτὸ Ομ ἴῸ ἀο, 
Βοπϊπά ποῦ θδοκ. ΒοδΖζ οουἹὰ αν ἀδγνοαὰ δὲβ 
Κπονϊοᾶρα ΟΠΙῪ ἴγοπλ ΠΑΥΤΒΙΪΟἢ5 ρῥιοοθοάϊηρ ἤΌστα 
Νοτηὶ ΠογΒο] . 
Τῇ πους τ ΠΙΟΝ ΒΟΔΣ ἐπηροῦδθ ἴὸ Πα ἰδ οὗ ἃ 

ἵποίο]α πδῖγο. ἱπάπορα ὮὉγ δϑδοῦοη, βὴ6 885 Ἰεΐξ 
1π6 Πἰρμοδὶ ροββοβϑίοπβ οὗ 118. δὴ6 νὰ8 ΠΟ ΟΥ- 
ἤδη, 886 ΜῸΔ ποῖ ΒΟΙΏ6Ϊ688; 8Β[6 δὰ ὙΠδὲ 586 

ποοάρὰ, δαΐϊ Ἰοδ 811, δἀπὰ [δὲ [ὉΓ βοιῃοιηρσ ὑπ- 
Κπονσι, ἴπ6 να ]π6 οὗὨἮ ὙΒΙΟΝ Βἢ.6 νν88 Ὡοΐ 80]6 τὸ 65- 
τηϑῖο. “ Τμοῦ οδτηοβῖ,᾽ 6 Βα γ8, “ ἴο ἃ ῬΘΟρ]Ὲ Ὡς ἢ 
γοβίογάδυ ὁ δῃὰ [86 ἀδὺ ὈδίΌγο γαβίοσαδυ (ὶ. 6 

8 116 τοι Κδῦϊο ἐπὶ ἐμ16 Ὀοϊοῦμα ἢ ἰδ δασθα σοοῖ σὶ ἢ 

ΘΟ, “οἰχαηραν,," ὙΒ]ΟΒ δἰἷδὸ οοσυτα ἴῃ ἴμ6 δὐάτοδε οἵ Βαία. 

1 ἔπ ΗΙΡὮ. ἝΞΙ, διὰ [9 δἀῤοοεῖ. ἔοστω ΘΝ, ἴο πο 

οδβηοοὶδ οὗ ἐδο τδάϊοαδὶ αἰκοϊβοδίδου δρρεοῶσ ἴῃ ἡηχιδροαϊθοει 
ἴο δδοῖλ οἴδορ, 88 ἰὰ ἐμο οσιθδο ὠρώγϑομοϊάδα (ἴ0 ἀξεῖδλει- 
κ15}} δοιὰ αυΞδοϊναίδη ((0 δοραζαὺθ). 

« ΟΩΓΙ [6 δὰ αϑυτουβέου οὐ ἼΘΙ, ΤΌο ἐχ- 
»ἱδπδίοσι Ὀθοοίθδ οἱϑασοσ ὉΥ͂ οοτηρασίϑου ἰ οἴἶνοσ 1δτ- 
ζυκξεα. ΤἸΏο ατοοῖ χθές (ἐχθές), ἔπο [Δ Ἀεγὲ (Δ ἐϑέετμ8)}, 
δηὰ (0 Θεζπιδει κΚ εδέεγη (αοἰδ. ξύδιγα), ΤΌΔῪ 81} θὰ τοοοκτεοα 
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ἤουτα θυ) ἰοῦ ἀἰάδε ποῖ Κπον." Ηονῖ δᾶ 8[ι60] ἰΒ [ὉΓ ὮοΓ ||κὸ ἴθ βουπᾶ οὗἩ ἃ ὈΠΌ]  πρ δρτίηρ ἴῃ 
Ὡοῦ Κηοῦση ἨΘΓῚ ΤΠ, ΝΘΟΙΏΪΣ, απ Ποὺ οὐσῃ μὺ8- 
Ὀαηά, 80 νογὸ οὗ [8.80] Βαὶ (818 ἕδη Ἰ᾿νοὰ 
ἰπ Μοδῦ, ἩΠογΟ βγαο} 8 Δ 8 ποὶ ἴῃ ἴοσοο. ΤῈθ 
πιο η8] υϑαροβ δῃα πε π10Π8 ὙΠ ἢ πὰ Ὀθρη 
ἐπι ργοβθοα ΠΡΟῺ [βγϑοὶ ὈΥ 1[6γ861᾽8 Οοά, 886 ἀϊά ποῖ 
ΚηΟΥ. Απά ποι πβίαπαϊΐηρ ΓΠ18, 816 Πδὰ βαἰά, 
“ΤῊΝ ΡΘΟΡΪΒ 18 ΤΥ ΡΘΟΡΙΘ, [ΠΥ σά τγ αοά." 

νοΥ. 12. Φοβονδὴ ΣΘΟΟΣΏΡΘΙΔΘ ΓὮΥ τοΥῖς. Δ 8 
ΒοΔΖ ῥγαΐβεβ ἃ ἀομθ]6 τποῦῖῦ ἰπ Επιδ, 80 Βο χίνϑβ 8 
ἀουδ)ο ἴοττα ἴοὸ [ἷ8 ἩΠ8} [ὉΣ ᾿οσ. ΕἾγεὶ ἢ 8878, 

ΠΟΓΘΙ]]Υ, “Φομονυδὴ τοσοϊηρθηβο τἴδΥ ποῦκ.᾽ ἴη- 
ΘΡΟΠἀΘΠΠΥ οὗ Ναοῖι 8 ΟΠ ΘΟ Ιοη ὙΠῚῈ Ι[βσϑεὶ], 
ἘΠ᾿ ἰονὸ ΤΣ ΒΟΥ τποῖποΥ- 1 -ἸΔ ῪῪ, ΤῸΓ ΟΒΘ 58 Κ6 
8.60 Ὠ88 ἰοῦ ρδγϑηΐβ ἀῃὰ Ὡδᾶνο Ἰδπὰ, ἀθβοσνϑβ [Π6 
τοναγὰ οὗ ἀοἀ. Βαϊ 5ῆ6 σϑιηθ ἴο ἴδγβοὶ ψ ἢ Ναὰ- 
οἰ, δηἀ [ὉΓ ΠΕΓ 86 .κ6 ἢδ8 ὑγιβιι}}γ οοπηθοϊοα ἢ 6Γ- 
861 Ὁ νῖτ ἃ ΡΘΟΡΪΘ ΏΟΒΘ ἰαννη 8Ππ6 ἀἰὰ ποὶ Κηοῦ, 
8Πἃ ΠΏ ΟΒΟ ΠΠΒΓΘΟΙΟΣ 886 88 ΟὨΪΥ ΒΟΘῃ Ιηϊττοτγοὰ 
ἴοσι ἢ 'ἴπ μοῦ Ὠυβθαηα δη μἷβ τλοίροσ. ΕῸγ τμΐ8 
Ἰονὰ δηὰ ὑπιβὲ τῇδΥ Φομονδῇ, ἴπ6 (οὐ οὗὨ ΙΒΓ86], ἃ8 
ἴ6 ἜΧΡΙΈΒ8Β]Υ 8.48, τειναγὰ [Π66! Ψεβονδὴ 18 Κηοντῃ 
ἴῃ 5γῶ0]. ὙΒΟΘΥΟΥ δοςορῖθ ἮΪπὶ, τηδΥ Ὀυ ἃ οἡ 
Ηϊη. Ηδ οονοῖρ στὰ ἢ8 τγίηρσβ, ἢ1πὶ τ ἢο οοηἤά 68 
ἴη Ηἰπὶ δπὰ βοῖβ ἢΪ8 βοροθ οὴυ Ηΐτ (Ἀβ. χεί. 1 4), 
ΒαΛΝ Πιᾶ8 οόγὴθ ὑγαβι}} ἐἸπεηρ ἴο 06 80]6 ἴο0 
᾿νε ἴῃ ἴβγδθὶ ἢ Νοπι. 8.0 δ Ὀγουρὰϊλ ποιὰ- 
ἱῃς στ Ποῦ; Β848 Ἰοΐζ ϑυουγίβίηρ. ὙΠΘΥ Πδνθ 
ΘΟΙΏ6, ὈΟΙ᾽ ΡΟΟΓ; δηὰ Πᾶνα βοδσοοὶ Υ Πδὲ 8 ὨδΟΘ8- 
ΒΟΙῪ ἴο διδίαίη 6. ΝΟνογ ΠΟ ]688, Ὁ ΠΟΓ Ἰἰονθ᾿ 8 
ΒΔΪζ6, 5ῆ6 ἀδτοά ἴο τδκο τἴἢ6 (ἀοά οὗ Ιϑγαθὶ μοῦ Οοά. 
1λκὰ ΑὈγδθϑμηι, Ἰδανίπρ, 8}}, Βὴ 6 τγοηΐ αὐτοδὰ ἀπὰ 
88 ἴο ΑὈτγδῆδη Οοὲ 8614, “1 δὰ (ΠΥ τον γα ̓" 
(θη. χν. 1), 8ὺὸ ΒοδΖ τ ΐβῃ 68 ταὶ ἐδ τὴῶν Ὁ6 ἴο 
ΒΟΥ ἃ .}} τουσαστὰ. Α “Ὧ1]} τονγαγά," δραπάδηϊ δ 
ΒοΓ ἰού, 8ο ἐπδὺ 8116 8}1}4}} Τηΐ88 ποι ΐηρ,, θὰ ΥΘΟΟΥ ΟΣ 
41}; δη4 80 ἵπῖ ἴῃ ΠΟΥ Ὁ ΤΏΔΥ Ὀ6 δ6θῃ, ΠΟῪ ἴΠ086 
ΓΘ Θηϊοσί δἰ μθὰ ἩΠῸ ΒΠΘΙΓΟΥΓ {Ποιαβοῖν 8 θοποδὶῃ 
Ηἰ5 νἱηρβ. ΒοδζΖ ἀο68 ποῖ ἀϊδοοῦγθα 88 οὔθ ψου]ᾶ 
ΠῚ ἴο ἃ Μοδθιβὴ θορασ. ἜΒΤΙΡΕ Ποαγὰ σἢ0 
Βἢ 18, ἢ6 ΙΟΟ ΚΒ ΠΡΟῸΠ ΒΟΡ 1 ΘΟγ68 (1]} οὗ ΟΥ̓ ΟΥ̓́ΘΓ 
ΒΟΥ ῥίουβ δοοῃβ. δ βρθδκβ ἴο Ποὺ 838 ἃ ῥγίοβδι 
δηὰ ρῥυόρηοῖ. Απὰ βίποε ἢ6 βροκθ ἤοιμῃ [86 6ῃ- 
τπυ 8481 οὗἉ ΡῥἱεἴΎ, δηἀ 886 νγγὰ8 ἀοϑογυϊηρ,, "δ γοσγὰβ 
ἰουπὰ ΔΙ] ΠΙἸθηϊ. 5.6 τοοοϊνοα δ τουχαγὰ ᾿ὙὮ]Οἢ 
νγ88 ποῖ ΟὨΪΥ [8], θπὶ τ αἰ ἢ σοταρ]οἴοα ἀπὰ ἩΠΟ]]Ὺ 
ΒΙ|]οἀ Ποῦ, 411 οὗἨὨ Ὡς ἰ8. ἱπρ] 104 ἴῃ τὴ6 τογὰβ 

ὩΡΙΣῸ απὰ ΓΙ». 
γος. 18Ἐῖϊἐ ἔἾὩ ΜΑΥῚΙ δηᾶ ἴνοῦ ἔῃ (ἢν εἰ χη; [ὉΣ 

ἴδπου Βδδὶ οοσοΐοσιθα τῶϑ.0 Τὴ ἱτηρτγοββίοῃ οὗ (6 
τορβ οὗ ΒΟΔΖ πιιϑῖ πᾶνε ὈθΘη ὙΘΓῪ ρτδίθι] ἴο 186 
ΠΌτΩΌΪ6 τηϊηὰ οὐὗὐὁἨ ἔπι. [10 τὰβ ἴη6 ἢγβί ΒΌθΟδα 
[πᾶὺ ὈτΌΚα ΓΠγοπρἢ 116 ρὑτίοῦ δηὰ ἴθδσβ οὗὁὨ ἸΏΔΗΥ 
τοῦθ. ΗΪΒοτίο, 86 ἢδὰ ἰββιθα ομν ραγίίπο βοτ- 
τοῦ. 816 Π84 βυβοτοα δ τ1ῃ9 στανὸ οὗ ἤδγ μυιβθδηά, 
8. Πγοὰ οἡ [ἢ 6 ὙὙΑΥ͂ ἴγοιλ [6 Ἰαηὰ ψὮΏ]Οἢ Ὠ6]ὰ 1} 6 
ἀπο] ν᾽ οὗ ΠΟΥ ραγοηβ, δπὰ Ποὺ ΒΒ ΛΠ Β πγογο ἢοῖ 

ἴ αἱ ἃη ὁπὰ ἤθη 886 τοϑο ἢ οα [ϑτ86]. ΤΠΟΓΘ Βὴς 
δὰ ἈΠ σο βυ δγοα ΠἸῸΠπλὶ ἴῃ6 86η86 οὗ ἸΟΠ 6] Π688. 

ἘνΟΡΥΟαΥ ΔἸ Κοά οὗὨἁ ΠΟΥ 88 1Π6 “ Μοβδθίίοβ8." 856 
ΓΑΒ ῬΟΟΥ ἴο ὈΟρΤΑΤΥ. ΝΟΥ͂, ἴον ἴδ6 γβὲ {ἴπιο, 8ὴ6 
8 Δἀ ἀτοββοα δδουῦ ἴη6 αοἄ οΥ̓́Ι5Γ86ὶ δηὰ ἢΐβ 6, 
δηἃ ΠΟΑΓΒ ἴΠὸ νοΐοα οὗ Ὀ]οββίηρ ΤΌΠΣ οὔθ οὗ {μεὶ 
ῬΘΟρΙΘ Ὑ ἢ τη 68 ΟὗὨ ὑπο 5886 ἢΔ8 δηάτπιγοὰ 80 
ΏΠπΟ0}, Τὴ {Π]} ἱπηροτῖ οὗὨ Ηἷβ γογὰβ Βοσ ΠπΠ}0]6 
Ὠοαγί ἀοθ8 ποῖ ῬΓγΟΒΌΠΙΘ 0 Δρρυορσγίδίου Βαΐ [86 
Κίη ἀξ π688 δηὰ ὈΘΠΘνΟ]ΘΏο9 οἵ 16 Βροα ΚΟΥ Β γοΐοϑ, 

ἴα ἴδο βεδηκσὶἘ ἀδας (Βοιί. 11. 206). “ας (ἢ Α)α5) ἴα, "6 
ἄλγ,"" δηὰ ἐδ ἡ 16 ἐδο ἀοιιοηδίγαδεϊνο δσχεϊοϊθ ροϊωξίης Ὀδοῖ- 
ποτὰ, οἵ, 1δὲ. ἐζε ; 8δο ἰῃχδὲ Αγαδ, δειὰ ἔ)ο οἶμον οοκηιδίθ ἤθτιης, 
εἰχοϊίν, “ἰμδὺ ἀΔΥ,᾽" ἡ. 4. “(6 ΌΓΙΩΟΣ ἀΔγ."" Το ζοστωδ. 

ἔοα οἵ ἼΩΝ ὦ ἀπδιοξοῦβ. Ὁ Ἵ (ἸΣΩ) ᾿ο σφαίναίοαι 

{Π6 ἀσβοτπί ἴο 1Π6 ζὨϊγθῖγ. { Ὦδνο Ἰοὴς Ὀθρη 584, βἢ6 
᾿η6η448 ἴο 8847; ἴῃοιι Παδβῖ σοτηοτίοα τη. 1 Ἰοοὸκ 
ἴὉΓ πο τοναγᾶ; αΐ (δου Παβῖ Βρόκοη ἴο ἴπ6 πρασῖὶ 
ΟΥ̓ΤΠΥ βογνδηῖ, [Πδὶ γγχὰ8 1}} οὗ ργτίοῦ ἀπὰ δησι θῇ. 
ΗδΥ ΡἢΠΓΑΒΘΟΪΟΡΎ 8180 ἱπάϊοαῖοϑ ΠΟΓ βίποογο Πα τη ]}}{γ. 
“Μαν Ι ἢπὰ ἕλνοσ ἱπ (ΠΥ εἰσι," 56 58 γ8, ὈῪ νν8 
οὗ Ὠθ0]6 ἱπιγοάδιοοη ἴο Π6Υ σταῖοία! 'Ἀοκηον- 
εἀρτηθηῖ οΟΥ̓[Π6 σοπιΐοτῦ ἢ6 ἢδ8 ἀπιραγίθα ἴὸ ΠΟΥ. 
τ 18 ἃ Τοσπλ]ὰ Ἔχ ργοϑϑῖνο Οὗ Τὴ6 γόνογοποθ Β5Π6 ἴδ 08 
ἰοῦ Βοαζ. ὅ.|6 ἱπυόκοῆ ἢἷ8 ἔδνογ, {παὶ 86 ΠΙΑΥ 
1611 Ηἷπὶ ον ΗΪβ8 ψογ 8 μᾶνα τοίγοβῃθα ποσ. Πο- 
ΟΥΟΥ 8849, ᾿κὸ Ποσ, Ἰοδ ονουυτ πη, ἴῃ ΟΥΘΥ ἴο ᾿ΐνοὸ 
ἴῃ ϑγδοὶ, ψ}}} ἴδαὶ ηδὺ τὴ6 δισοβὶ δηὰ Ὀδβῖ το Γ- 
866 86 σοι τηδῖκο, θη ἴὸγ [16 ἢἤγθι {{π|6 5Π6 
ἰαβίοά τῆς ΚίπάΠ688 οὗ 5Γ86], γ8 σγα δ [ῸΣ τἢ6 
σοΙηΐοσί ὀχ ροοποο. Α νψοτὰ οὗ ἰονθ σοπιθβ οἢ ἃ 
Ἰονϊηρ μοασὺ Κ οΥβ, Ἰοηρ δ] οῖϊοα ὈΥ ΒΟΙΤΟΥ͂Σ;, 
πκὸ πιογπίηρ ἀθνγβ οἡ 8 ΤΊ γϑΥ ἢο]α, 
Αλᾶ Υγοῦ 1 δῖ ποῦ 88 ΟἿἹΘ ΟΥ̓́ΤΕ Υ ΒδΔη ἀτηοδί θη. 

Νο ομθ δῇ βρθᾶΚ 80 γὙὉ0}} δπὰ Ὀὄραυ ΠΣ }}} 48. δῇ 
ὉΠ ΑΒΒΕΠΉΠρ ρούθο. Ἐπ  ΤηΔη ἢ 818 ΠΟ ΠΟΠπβοῖο8- 
Π688 οὗ πανίπηρ ἀἄοπῃο δηγίμπρ βροοὶ]. ΒολΖ 8810 
(Ἀἰηκ5 ἰΒ ἀου θ61688 δα 4}}ν Κἰπὰ ἀπά ροοά ἴο 81]} ἢιἷ8 

Ῥίθ. 8.0 το τῃ6 ππογὰ ἰ8 ἐδ ΠΟΥ ἴο ὃ 
το] τΔὺ ἢ6 88 4180 Ὀθθη Κίἰηά ἴο Ποῦ, ὙΠῸ 

ΟΘΒ ποῖ, 68 ΠΟΥ, ΒΟΙοΠρ᾽ ἴο 8 ΠΟυ ΒΘ 0] 4, ποῦ ὄνθῃ 
ἴο ἷθ ρϑορὶθ. [Ὁ ταίρῦ 6 ἱπουρῆϊ βίτδηρο πὶ 
ΒΟΔΖ 8808 ΠΟΙ Πρ, ἴ0 ΒΕΓ οὗ Πἰ8 Το ΔΉ ΒΠ1Ρ [0 ΠΟΡ 
δαθθαηα. Βαϊ ἰΐ δὸ τμουρῆϊ οὗἉ ἰδ, ἢΘ ῬυΓΡΟΒΟΪΥ 
Κορί β᾽]οηὶ δροῦῖ ᾿ς. Ἦδ βῃονθᾶ ἢδγ Κἰπάποβϑ, ποῖ 
ὈθΟϑι186 86 "3,18 αἰβίδ ΠΕ}Υ το] αὐθά ἰὸ Ὠΐπι, θαι 8016 }7 
Ὀδαβα86 ΟΥ̓ ΠΟΙ ΟΧΟΘ]]Θηςθ. [π[}|6 ο486 οὗὨ οὁΠ6 [16 
Βατα, πο ποοράρὰ ποῖ [6 ΤΟΙ ΘΙ ὈΓΆΏσς ΟΥ̓ ΚίηΒΠ 
ἴο βγ ἷπὶ ΠΡ ἴο ἴ8Κθ ἰπίογοϑθι ἰπ ἤοσ. [1 τῖᾶϑ ποῖ 
88 ἴμ6 νἱάον οὗ ᾿ιἰβ Κἰπβηδη ἐμαὶ ἢ6 ΠΕΉΝΕΌΙΙΣΙ 
ΠΟΥ ] ἢ ΒρΘΟΙ4] ἔδνοσ, Ὀὰΐ 88 ὁη6 ὙΠῸ πα (861 
Τοῆιρα ὉΠῸῸΓ 116 τνἱίηρθ οὗὨ [βγ86}8 ασοὰ. ἘΕιιὰ 
᾿Κουίβο ἀϊὰ ποῖ Κποῦ ψῃδὶ ΒΟΔΖ γγὰ8 ἴ0 ποῦ ἢπ8- 
Ὀαηα 8 ἔΆΤΑΪΥ ; ΠΟΙ δὰ 8.0 νγϑδίρα ἃ υγοσὰ ἴο 28 ΚῸ 
Ὠΐτη δΤΑΓΘ ἴπαὶ β9 δά δυὸσ Ὀθθὴ τηοτὸ ἴδῃ 8 
τηϑὶ ἀ-βογσνυδηῖ, τ ἢ, μδὰ 886 ἀοηθ, ταϊσῃϊ ἤᾶνθ 
Ὀτοῦρῦ {πεῖν το ΔΒ ἢ ρ ἴο ΒρΡθθς ἢ. 
ΤΏ δῆτε οὔ Επτ τγαὶβοα ἔκ δεῖ ἴσμοῦ ἴῃ [86 

οϑίροιῃ οὕ Βοαζ. Ηδ 18 ποῦ βειδῆεα πῖτ {πὸ Ῥτὸ- 
ΥἹΒΙΟἢ8 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ Τὰς ἴῃ ΠΟΥ ὕὈθῃδ] ἢ. Ηδ Ὀϊ48 ΠΕΡ 
)οἷῃ ἴῃ τῆ6 ΘΟΙΏΠΊΟΠ ΠΙ6Ά], απὰ 608 ΠΟΙ ἴὸ ἃ ΡῸΓ- 
ἄοη οὗὨ νου τη οη απ. ΝῸΓΙ 18 ἴθ βαϑῆςα [Ὁ 
Ἰεῦ ῈΓ αν ΤΠΟΓΘΙΥ͂ 8 οΘὐτητηοῃ ρἸοδηΐπρ. Ηθ ΟΥάοΥΒ 
{παῖ ΠΟῪ δηὰ ἴπθὴ ΒΟΙη6 δαγβ Ὀ6 ἰῃίοη ΠΟῊΔΙΥ 
ἄγανσῃ οἂἱ οὗὨ 186 ““ πη 168 δπὰ Ἰοῖς ΤῸΓ ΠΟΙ ἴὸ 
βϑῖμοῦ αρ. Τ8 Ἰαβὲ ἱπ) ππούοη ἢθ ρῖνοϑ ἴο [ἢ6 
ΜΟΥ ΚΙΘΉ ΓΠΘΙΏΒΟΙΥΘΒ, ΠΟΐ ΤΠΘΓΟΙΥ ἴο 1ῃ6 ΟΥ̓ΟΓΒΘΕΤ. 

10 18 Ἰη οΓοβηρ α͵θὸ ἴο ποῖοθ 186 αἰβογοηΐὶ 6χ- 
Ῥγοϑϑίοπβ ἰῃ ὙΠἸ]ΟὮ ἮΘ ΤΌΓΌΪΑΒ ΔΗΥ ττιὰθ ἐγοδίτηθης 
οὗ Εππ ὉΥ 186 ὙΟΓΚΡΘΟΡΙΪΘ. ΑΡονο, ἰῃ νϑὺῦ. 9, ἢ 
το] ἃ τπθῖὰ ηοΐ ἴο ““ ἴοτ οι Πότ. [ἢ νοῦ. 15, ἡ ΠΘΤΟ 
806 ΥΟΟΟΙΥΘΒ ἰδβίομ 4180 ἢ ρἴθδῃ ὀείιοοθη τ86 
Βιθανοδ, Π6 1618 {Πο ποῖ ἴο ““δῃδιηθ᾽" Ποῦ, ἴῃ 
ΟΥΠΟΣ πνογάβ, [0 ΒΑΥ͂ {ἰηρ8 ἴ0 ΒΟΥ δὶ του]Ἱά πηλκο 
ΒΟΥ ΙΒ, ΠΟΙ͂ΟΣ ΠΟῪ Γοίδγσοα ἴὸ ΠῈΣ παΌ ΑΙ τΥ 
ΟΥ̓ Ὧ [86 Βρ6οἶαὶ ἔΆνου ΟΥ̓ ΐοἢ 886 τγδβ αἰγθοῦθα ἴὸὁ 
Ἰοδῇ οἷοϑα θο πα [86 ΤΟροσθ. [Ι͂ἢ υοσ. 16, ἤπα!]ν, 
ἃνυΐηρ ογάογοα [80 ΠΕΌΡΙ: ΟΥΘἢ ἰο ῬῈ]] 6618 ουἵ οὗ 

10:6 Ὀυη 4168 ἴογ ΠΟΥ, [6 Οὔδῦρ 68 ΤΒοῖὰ ποῦ [0 ““ΒΡ6δΚ 

ΒΔΙΒΉΪΥ ᾽ τὸ μεῦ (93), οἵ ῦῦ βοο]ὰ μοῦ, ὁπ βοοοπηὶ 
οὗ 186 οχῖγα (σοῦ Ὁ]0 ΒΟ ἢ τἷβ ΟΥΘΥ ταϊρ ς οοοδ- 

ἴο “' ἕοστοον," πῈ}}96 ΓΝ, δὲ ὑγοποῦω, “ἐμδὲ, ἰπάϊοδοοα 
ἴ8ο ἀοδιιοὰ ἴοττηον ἄδγ, γϑδίοσάδυ. 

1 {Κππ|: “ὙΠΠ18 ἐλ 19 οἰδΌδο δῆο σοδισίοιβ ἔπ ὀχρσϑαδδίοι 
ΓΈ δοάπιδιὰ," προ δῆο Ππ45 πδὶ υδοὰ : “ἰδοὺ δδὶ 
βροόκοῦ ἰο ἐδ Βοατὶ οὗ ἐδ γΥ πδιιάσι δια." " -- ΤῈ.) 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΒΠΤΗ. 
ΠΟ ΟΘἸΕΕΡ ΊΊΊἜἝἝΊΤΊΌΤΎΤὌΤΎὌΈΞΕΝ.. ΌΘὍὉΣΡοέῈὸό ΟΝ ΔΝ ΔΜ 

δοη ἴποῖη. [{ 18 ὨΘΟΟΒΒΑΙΎ ἴο αἀἰδη συ ἢ ΟΑΓΟΙΏ]]Υ 

δεΐτγοοη 9 απὰ ΠΏΣ. ὙΠῸ ἴοτππογ ἰ8 (δ 
Βησδῖ, δἰγεδὰγ Ὀουπὰ ὈΥ̓͂ [Π6 πιδὶ ἀ-Θογυδηῖ, δηὰ 
Ἰγίπρ' οῃ 16 στουπὰ ; {πὸ Ἰα ῖοτ,1 18. [ἢ6 Ὀπηα]6 88 
“Δ ΚΟΩ ὌΡ ᾿ δπὰ 811}} πο] ἃ ἴῃ τῇῆϑ. ἄστη, πιαπέρι. 
Απϊά [6 πησδι8] ἔδνουβ Ὀοϑίονοα ΟΣ ΠΟΥ, 

Ἑπτὰ ἀοοθ ποῖ οϑαβὲ [ὉΓ ἃ Ἰῃοπηθηΐ ἴ0 6 ΒΕΥΒΟΙ . 
ΒΟοΔ2 τοδο θά ΟΥ οσδυβοά (0 Ὀ6 ΓΟΒΟΠΟά ἴὼ ΠΟΥ 8 
Δϑτιπάδπορ οὗὨ Γοδβίοα εβγϑ. 36 683 δη4 ͵8 5388- 
ἢοη -- (ἢϊ5 18 βίδιθα ἴῃ ογάοτ τὸ ἱπάϊςαϊο {μ6 δΌθη- 
ἀληῖ ΒΙΡΡΙΥ ; [80 ΤΟΠΊΔΙ ΘΓ 806 ΟΑΤΟΠΙΪΠΥ [8 Κ68 
ἊΡ ἴο ΟΑΥΤΥ ΠΟΘ. 56 ΠΟΥΟΡ (ὨΐΠΚ8 ΟἿΪΥ οὗ ΒοΥ- 
80}. ΑΠοΥ [16 πη], -- δὲ ὙΠ] ἢ Ὁ 15 ἀρρτοργίδϊο 3 
ἴο βύρροξο 082 ἴο 6 ῬΓοβοηΐ, -- αἰ οδηΐηρ 18. Δῃ 
ΟΑΝΙΟΥ [85 Κ τΠΔῃ ὈΟΐΌΓΟ 1115 οοτίην ; Β86 ἤπα8 ΘΆΓΒ 
ἰπ Ρ]ομΥ, θυΐ ποῖ οἡ ἴμ8ῖ δοοοιηῖ ἀο68 800 σθᾶ86 
1Π6 ΒΟΟΠΟΥ. ὅδ ζ᾽θδὴβ 1}}} δνδηΐηρ, 8 Κ68 πὸ 
Ῥϑίη8, ἴοο, ἴο θοδὺ οὔκ δῖ 58ὴ6 848 μαϊδογοά, δπὰ 
ΟΒΓΓΤΙΟΒ ΠΟΙῚΘ 8 Ιλ τι} Ππαγνοβῖ, δἰτηοβὺ δὴ ΘρΒδἢ. 
Τι ἰ8 πη ροββῖ]6 ἴο δϑοθγίδίῃ ἴῃ0 ἀαδΗ ΠΥ, 811] 1688 
18 νεΐμηῖ, Ἔχδοῖίγ, θυ ἰδ 88 Θομβί ΓΒ ]6, ΒΔῪ 
ΔῆΗγ-ἤνο ρουπάβ. 

ἨΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΪ,. 

“7 ιεἰ πιὸ σο ἰο ἰδὲ Πείά απα οἰεαπ εαγε ΟἹ οὐγπ.᾽" 
Βα πιδη  οβιοα ΠΟΥ οοηοβαίου οὗ [Π6 αοἀ οὗ 15τδε] 
ποῦ τηογοὶν ὮΥ ὙΟΓᾺΒ: 816 1651 {8 ΠΟΥ ἸοΥδ αἶβο Ὁ 
ἀοοάβ. 86 14. ἱποϊποὰ τὸ ποσκ ἴον Νδοηινὶ δ8 τοὶ] 
88 ἴ0 ᾿ἶνο ἢ ΠῸγ. 506 ποῖ ΟἾἹΥ Ἰοαγηοὰ ἤὍὉ ῬΓΑΥ 
ἴο ἀοά ψῖτὰὰ μοῦ, Ὀαϊ 50ὴ6 Ὑ{1| 4180 Ὀδρ ἴὉΣ ΠΟΥ 
ΔΙΏΟΠρΡ θη. ΑΟΟΟΓαΪΠΡΊΥ, ΝΔΟΙΏΣ, ἰπῃ ΠΟΙ ῬΟΥΘΙΙΥ, 
18. ὩΟΪ τηδίη!δἱποα ὈΥ͂ [Π0 {Π16Π 48 οὗὨ ΠΕ6Υ ἔΆσηἶυ, Ὀὰϊ1 
Ὀγ 106 Ἰονο οὗ ΒΟΥ Ῥγοβοϊγίο ἀδαυρ ον. π-αν. Ὁ ηδι 
ὍΓἢ δὰ ΠΟνΟΥ ΗΝ ἰῃ Μοδῦ, -- [6 ματα βουνῖσα 

οὗ Ὀεσρίηρ δὲ ἴπ6 ἤδπα8 οὗ τηθῃ, δηὰ οὗ μ]ϑδηίΐη 
ἴῃ [Π6 Ὠοῖ ἀκγνβ οὗ μαγνοβϑί- τα ἰπ [86 πιϊάβι οὗὅ βεὶ Ὁ 

ΒΌΣΤΟΣΠ ΐηρ5, --- [Ππαὐ 806 ΠΌΟΙΥ ΟἈ ΕΓΒ τὸ ἀο ἴῃ 
δῖ. ΑΔΒ ργοβοϊγίε 816 [611 Βουβο ἢ ΘὈΠΡΟ]]οα ἴὸ 

ὙΠδῖ 68 Ὠοδίποη ἧς δά πονοῦ πὰ προ οὗ Ηδὰ 
ἃ 5,8ήου. Μοδθτοββ πιο ΠΟΥ ἴῃ τῃ 8 ΘΠ Ρ]ΟΥτηθηΐ, ἀπά 
᾿παυίγοά Ὑἢαῦ Ὁ νγ88 τὺ οοὐἹὰ ὈΓΡῸ ΠΟΥ ἴο 1, 8516 
σοι] ἤᾶνο ΔηΒ ΓΘ ΠΟΥ 848 ΕἸ]ΡῸΣ νο Ηοδοπϑίοίῃ 
ἀϊὰ ἢἷ9 Ὀγοῖποῦ, ψγ8ὸ Ηπαϊηρ Πἰἷπὶ, ΑΥΔΥ ΠΌΤ. ΠΪΒ 
ΠΑ51]6 δπὰ 118 16 οὗἩἨἁ 6856, δησαροά ἴῃ ἱδκίηρ ΑΓ 
οὗ 1Π6 ῬΟΟΥ, δχοϊαϊτηοα, “ 4143, τὴῦ Ὀγοῖῃον, τ μδῖ 
ΓΟ γοὰ ἀοἷηγ!ῦ ψ δὶ ἀἰβίγοβθ ΘΟΙΏρ6]8 γοὰ ἴο 
{η151 “ΒΥ ὈΓΟΙ͂ΒΟΣ Π]η6,᾽ ΜψΠλ8 ἴΠ6 ΒΗΒΊΨΟΓΙ, 
“ ἀἰβῖγαββ οοιπρο]8 τὴ6 ποῖ; θαΐ [η6 Ἰονο οὗ ΟὨγίβί 
ΤΩΥ͂ [ογά ΘΟΠΒ ΓΔῚἢ8 τ16.᾽ 

Ἡροτο δ]8δὸ Ευτὰ 18 ἴ}|ὸ στοαῖ οὗ 8ἃ}1 ὕττιὸ οοῦ- 
γοΓΒίοη ἴῃ ἴῃ ἰϑίοτυ οὗ τἴ86 (Ἰ γιβάδη ΟΒΌΓΟΙ. 
6 ῬΠΑΥβ665 δηα ῥΓο518 ΟΓῸ ἴοο ἀ1]}} [0 τϑοορ- 
πἷζ 1Π9 Ἰίρηϊ οὗ Ομτίβῦ, [80 ἀροβῖ]οβ  μότὰ ἢς δά 
ὍΟῺ [0 ὮΙ Π186][, οοηϑίγαϊηοα Ὁγ ἴονο, Ἰδρογοά [ῸΓ 
{μεῖς παίοῃ, ἀπά ποσὸ Πρ τὸ θ6 Ὀδηϊδηθα δηὰ 
ἴο δυβέετγ, ᾿ ΟἾ]Υ (ΠΟῪ τηὶρῦ σὶη βοοθ. ὙΉ1]6 ἴῃ 
δοιποση Επτορο, ἱπ τς οἱὰ οεἰτο9 οὗἨ 1π6 Ἀοιμλδῃ 
Ἐπιρίτο, {[π6 ἰονο οὐὗἁἨ Ομ γϑδηβ δα Ὀϑοοσηθ οὐ]ὰ, 
[Π6 πονγονοῦ Ὀγοβα Υτθ8 ἤοσα (ο]ς, ΑὩρ]ο-ϑδχοῃ, 
δηα Οοττδπ Ποδιμοπάοϊη ψγοηΐ ΤΌΤ, δπὰ ἴῃ [ἢ 

. βοδῦ οὔ οοπβίοῦ δηὰ βιιβοτγίησ, σ]οαποὰ τοι ΠΑγυοδίβ 
ἴον (πεῖν 1οτὰ ἴῃ τπ6 Νογ δηα Εδϑιί. 

ἘΠΟῸΡΉ ἢδ8 ΠονοΥ ὈδΟη ἀ0Π6 ἴῃ ἴὴ6 ΤΑΥ͂ ΟΥ̓ Β66Κ- 
ἱῃρ ἴὸ ἡ] δπὰ τσγαΐῃ οοηγοτίδ ὈΥ [86 ἴΌΓΤΟΘ Οὗ ΟΧΘΙῚ- 

1 Βαϊ ποἰέδον τὸ ΠΣ (35) δηὰ ὯΞ9 (τος. ΙΖ. 

Ὀοΐδ οἵὁἨ πα ϊο ΜΟΤᾺΔ ΟΟΟῸΣ ΟἿΪΥ Βοῖο ἰῃ Ηρῦτον, ὕο ὃθ 
τείοστοά ἴο ἴΠ9 δδχῃθ σά! δὶ εἰζοϊ βοβοη. δ5 ἢ88 Ὀδθη ἀο0Ώ9, 
[ε. ς«. ὉΥ Εὐγεὶ (ἢ 145.}, σὯο τϑηάου γοτ. 14: “ὃ δηὰ [ΏΟΥῪ 
Ῥουπὰ ἱοχοῖθοῦ 0. ΒΟ Ῥδζομοὰ δασϑ οὔ σογὴ (ἰπ Ὀσπηά]66) : "} 
διὰ ὡδοϊδσοδ ἐδ9 σωϑδηΐηρ (ἴο τοδοῖλ οὐ," δῆοσς (π9 Τασῃ. 

ὉΥΣΊΝ, ἴο ὍΘ ΣΏΘΙΘΙΥ οοηθοίατα!. --- Ἐκ.}] ΤΏ ΟὯΘ σΟΙΙΟΒ 

Ρ]6 δπὰ ἀοείγίπο. Οὗ ὀχδπιρῖο, ἱπάοοά, ΠΟΥ ἤδνθ 
Οοη 866 Π ἴ00 πῇπο}. Ἐνοσυ την [πδ΄ Π88 ΘΟΥΕΣ 
Βόθη ἄοπο [ῸΥ ἴπόπὶ, δηα ψΕϊςὮ ἰβ δοιηο ὕσηοδ τη8416 
Τηδίῖοῦ οὐὗἁ ἀἰϑρτίβοα Ὀοδϑύηρ, 15 ποὶ θαι] ἡ τ μδῖ 
ἃ Β'ρ)]6 ῥγοβοϊγῦβ, θασπηρ ψ τ Ἰονα ἰου τΠ6 Κὶηρ- 
ἄοπῃ οὗ πὶ8 1οτὰ, ᾽88 δυδγοα δὴ ἃ δοοοτῃρ  5μοά. 
5ΤΑΒΚΕ: “Τὸ ἦῃ;͵ ἃ ροοὰ »ΟΥΚ 15 ρΡἸ]ΟΓΙΟΙΒ ; 

θυῖ Ὁ οοππυο ἴῃ 1ξ, Ποῦ ΠΒΊΔ Παρ 41} ἱπάποο- 
ΤΊΘΠ 8 ἴ0 ΔΡΟΒΙίδϑβυ, 18 φοαϊγ." 

Τττιὸ ἰονθ οδῇ πουοῦ [Ἀ]] ἴῃ 118 ῬΌΤΡΟΒΟ, δ ΠΟ Ρἢ 
ΒΏΌΘΟΘΒΒ ΙΏΔΥ͂ ἸΔΓΓΥ ἰοην. ΒΓ Ππδὰ Ὀθαη πηϑιτοὰ 
[6 ΥΟΔΙΒ 'ῃ ΜΟΔΌ, ὈΘΙΌΓΟ Βὴ6 οου]ὰ βδυ, “ΤῈ 
αοάὰ ἰ8Β τπῦ ἀοἀ." αὶ ποὶσ ΟὨἹΥ 8 ἴδ μαγνοβῖ- 
ἀδΥ8 οἰαρβθά, δαπὰ ἴΐὸ ἔλνογ οὗ σοά, Ἄἐχοσίπρ {565 
τπγοῦρ ἢ ἃ σομαΐπο ΙΒγδο] ἴο, ονοσβργοδα μοσ. Ἐδὶ]- 
ὉΓῸ ΑἸ ΑΥΒ Ὧ48 15 ρτουπὰ ἴῃ (μ6 δρίγιζ οὗ 16 ρτ- 

86. 1 τδαῖ βριγιῦ "6 ἴοτὸ τοοῖδαά ἴῃ » 5 ἴῃ 
αἴἢ, 10 ὙΠ1 ποῖ Ὀ6 ἀϊκαρροϊηθρά. ἩΗρησο, τῃ6 

ΒαΓΟβΙ βῖρτι ΟΥ̓ ἸοΥα 18 ρἜ 116 δῃὰ ΓΠδη κι] ρα ῦοπορ. 
ΟΗἩΒΥΒΟΒΤΟΜ : “Οὔδβοτνο πὲ τμαὶ ππηξι ἢ 

10 Πα ἰδ δηδίοροῦβ τὶ πὶ ΠρΡΡροπΘα τὸ π|8. 
ἘῸῚ 86 νγὰ8 ἃ ΒΒΗΡΟΙ, ἀηὰ μιδὰ (Ἀ]Π]}Θὴ ἰπίο ἰδ 
ΟΧΊΤΟΙΠΙΟϑί αἰδβίτοϑϑ Βα ΒΟΔΖ, ὮΘΩ ἰδ ΒΑ ΠΟΙ, 
ὨΘΙΠΟΥ ἀοδρίβοά ΠΟΙ ῬΟΥΟΣΙΥ, ΠΟΥΓ οοπιοιηποαὰ τ86 
Ἰο]πὸ88 οἵ ΠΟΡ ἑμτοὴν. δοὸ ΟἸγῖβὲ τοοΚ ἂρ τς 
ΟΒΌΓΟΝ, δπὰ οἴοβα [0 ΒΈΓΒΗΘΟΥ, ΜὯῸ Ἰδοκοὰ τῃ9 
ΤΊΟΒ. ΠΟΟΟΒΒΑΓΤῪ ῬΟΒΒΘΑΒΙΟΏΒ, ἴῸΥ [18 Ὀτίᾶε. Βαϊ 88 
Ἐπ που]Ἱὰ πονοσ πανο δἰίαϊ πο ἴο βαςἢ ἃ υπΐοῖ, 
᾿ιδα 886 ποῖ ῬΓΟΥΪΟΊΤΒΙΥ Ἰοῦς ΠΟΥ Ῥδγοηῖβ δηά ρίνθη 
ὉὌΡ ῬΘΟΡΪΘ, Βοτηθ, δῃὰ Κἰπάγοά, δ8ο 186 Οματγοῖ 8130 
ἀοοβ ποῖ Ὀοοῦτη6 ἀοΓ δηὰ ἀσοϑοσυϊηρ ἴῃ τη6 ουοβ οὗἉ 
ΟΥΓ Βυἀορτόοτω, πη] 886 Ὧ88 ἸΟΙ͂Σ ΠΟΙ δῃσοβίγαὶ 
(Βοδί ΒΟ) Π]ΟΓᾺ]8 δηὰ σπ βίο πη. 
“Βοαξ Ἄσαπιὲ ἥοπῃ ειλίεδοπι απα εαϊὰ ππίο ἰλὰ 

γΟαρεΥ 8, οἴς. Α ἴπποὸ ΒΟΙΙΘΥΟΥ ἰδ 4130 16 Ὀοδὲ οιὴ- 
ΠΙΟΥΟΣ: Ηϑ ρστορῖβ ἴμθτ, “ΦεΒον δὴ Ὀ6 πεῖ γοι "ἢ 

ΠΟΥ͂ ΔΠΒΜΟΥ, “ΦΈῃουδὴ Ὁ]688 πος! Τὐνΐηρ 11} 
ἴῃ σοά ἴθ 1η6 θοδὶ θοπὰ δοίννθοη τη δϑίοσ πὰ ποῦῖκ- 
τη, ὈΓΟΥΘΠΠῊσ ἃ ὙΤΟΏΡ ΤΙ] 86 οὗἁἩ ΡΟΎΤΟΣ ΟἹ ἴ86 οπ6 
8146, δηὰ Ῥχοβιπιρίτιοιιβ ᾿ΠΒῸΡΟΤα παοη οἢ 16 
Οἶδογ. Νοῖ 88 [Ὁ τὴ6 Βούυδῃὶβ οὗ ΒΟᾺΣ "ΟΓο ἔγοο {γῸΠῚ 
ἴΠ6 τυ 6 ΠΛΔΠΉΘΥ͂Β 80 ΚἜΠΟΓΑΙΙΥ σΠαΓΒΟΙοΓΙΒΏς οὗ [Π ον 
Οἶδβ8 ; Ὀπ|1}6 7.88 ἀΘΙΊΘΆΠΟΥ οὗὨ [ΠΟΙ͂Τ Σηδϑίοσ, τε πὴ 
ὈΥ͂ Βα ΠΥ, οοη το] ἴπθπι. ὙΠΟΤο ἃ ρἱουβ δπὰ 
γᾶν Βρί τιν |κὸ τΠδὲὶ οὗὁἨ ΒΟΔΖ ρογυδὰθβ {δε οοτη- 
ΤῊΠΠΙΥ, ΒΟ0Ο181] αποβοηβ δηὰ οὐἶϑοθ ἀο ποῖ δζίξο. 
ἜΡΥ Οχίρυμαὶ ΔΒ Ο8Π ΠΟΥ͂ΘΙ τοϑίσαϊη 106 ἱπυγατὰ 
ΟΥΑΙ Πρ8 Οὗ [πὸ παῖτιΓΆ] ηΔη. Βαϊ Πότ {86 Ἰαηἀο 
ΤΟΡΤΊοἴοσ, ἐπ ἢΐ8 ΤΟ] Δ ΟΠΒ ἴο [18 ῬΘΟΡΪΘΟ, 18 ροτοσιιθαὰ 
Υ͂ ΟἾΘΙ ὈΥΪΠΟΙΡΙ68 [δὴ (μοϑ6 οὗ 560} ΕἸπίογοβῖ, δπὰ 

ΟΑΓΘΘ 8180 ΤῸΓ Βοὶσ τοτα] δηὰ στο] σΐουβ ἀθυθὶορ- 
τηθηΐ; ὙΠ6ΓΟ, {ΌΤΙ ΟΣ, [Ὧ6 ἸΔΌΟΙΌΓ πησογβίδηβ τ δὲ 
ΒῺ ἰΠΟΙΘΆΒΘ ἴῃ ἩὙΔΡῸΒ 18 Ποῖ ΠΟΟΘΒΒΑΓΙΥ ΔῈ ᾿ΠΟΥΘΩΒΘ 
οἴ ῬΡοδοθ δῃὰ ὨδρρίΠ688; ὙΠΘΓΟ, ἰὴ ἃ πΟΓά, [πὸ σοἢ- 
ΒΟΪ Οὐ ΒΏ 688 οὗ Δῃ ΟΠ ργοϑοηῖΐ (σα τερα]αἴθϑ ἘΠ 6 τιρ- 
Πρ 688 δπα σΑΓΘ οὗ [Π6 Οη6, δηά ἴΠ6 Ὠοποβίυ δηὰ 
ἀονοίΐοη οὗἩ [86 οἵδοῦ, ἔπ γῸ ΠπῸ δυο 4] βο] Ποῃ5 
οὗἔἉ οοπῆιςοῖβ δοίσγθθῃ ΟΔΡΙ(8] ἀπ ἰδθοῦ ὙΠ] 6 τὸ- 
αϊγτοά. ΒοΔΣΖ ἴγε8 ἰῃ ἀοάᾶ, δῃὰ {βεγείοσο Κπονβ 
ὙΠδὶ ἀπ|168 οὗ αἱ ἀπά ον δγῸ ΟὈ] σ ΙΟΥΥ Ὀροη 
ὗτὰ 

ΒΤΑΒΚΕ: “1 Οοἄ 6 νγῖἢ τ οΓΚ-ῬΘΟΡΪΟ6, δπα ἱξ 
ΤΟΥ ΔΙῸ ΤΟΥΘΤΟΠΟΥ τη 1] οὗ ᾿ιΐδ ΟἸΠΙ ΡτΌΞοη 6, 
ΤΟΥ Μ{11] Ὀ6 ργοβϑοσνοᾶ ΠῸσΩ ἰά θη θ88 δη ἃ ππίδὶ ἢ [}]- 
Ώ 688, δηᾷ τοβίσγαϊποα ἔγοσλ 811] βογῖβ οὗ ἐπ νοϊουβ δηὰ 

ἤτοῦι ἃ τοοῦ ἩΒΪΘΙ τρθθσδ (ἡ ἢ αἶτο,,) ἐδ οὗ ὕγζοεθ οἵδ 
ψἘ 0 ἢ. ΤΟΔῚ (Ὃςἰ0 ἰΔΧ0. Τὴ ἤχει ἰδ οορσηδλίο πιῖὴ ἴδ 
Ασδρὶο ἰο ἰδκο, ἴο ἸδῪ Ὠοϊὰ οἵ πὶ ἴπ6 παρᾶ, 
ὨΦΏΟΘ ἃ “ἡ δ }}],, ᾿ιαπὶρμίμο (οἷ. 1. χὶ. 69).5: Το οἶδας 
16 ἴο Ὀ6 οοτηραγοὰ νὴ ἴπο ατοοῖκ δατ-ἄνη, ΟΧΡστδο., τ οὔἱ- 
εἶνε," ε΄. δίδωμι, βιμεϊκτῖὸ σαάανιί͵ ἄστε. 

3 ΓΑπὰ ὨΘΟΘΘΕΔΣΥ, ἴοο, ΗΓ νὸ ὥΌοτν 6 Μίαδλοσοϊο δοοδηξα- 
δέου, δοοοράϊηᾷ ᾽ο ΒΟ ΒοαΣ ᾿ἰπλθο! Γ 05}}6 Βτιδ δὲ σωδα]- 
Ἐπιο : " οοιο ἰΐπον.. Οἷ ποίο υοάον ἴδ ἰδχῦ. --- Τκ.] 
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οὔδηδῖνο ὈΔΌΌ]6 ; δηᾶ βιις ἢ Ἰδροῦ ἀγδνν δῆογῖ οά᾽ Β 
ΘΒΡΘ 14] Ὁ] ϑβίηρ.᾽ 

“ελουαλ, ἰλὲ Οοα οΥΓ Ζβταοῖ, σῖσε ἰδέα α οοπι- 
Ῥίείε τεισαγα. ΒοΔΖ ἢπα8 {πΠδὶ ΕαὮἢ ἨΔ8 σΟπη6 ἴο 
Ἰοδπ οπ ἢἶβ θὰ. ἢ μδὰ ποῖ γαῖ βθϑη, δυὺϊ μδὰ 
οαγὰ οὗ Βεσ. Βαϊ ΠΟΥ, βοοίηρ ΠῈΓ ἀἰίροηςα, θαὶ 

ΑΪ80 ΠΟΥ ποραϊπε88, ἢ γεῖ ἀοθ8 ποῖ βρθδᾶὰκ ἴο ΠΟΥ 85 
8 Το τδη ἴὸ ΟἿδ ΟἿ ὙΠῸΠὶ Ὧ6 ὈδΒίΟΥΒ 8 8118, 
ΠΟΥ 88 ΟΠ6 τοϊδεϊνο ἴο δηοίμοῦ, θα, Ὀοΐοσο 41] οἷἶβο, 
88 80 Ι5Γ86]116 ἴο ΟἿΘ ὙΠῸ 88 ΘΟΠῚ6 ἴο ΒΠ6 6 Υ ΠΟΓ- 
56} υπᾶάογ [ῃ0 ψἱηρ8 οὗ 185γ8618 ἀαοά. Τῇ [5τϑο ] - 
5} ΡΓΟΡΤΙΘἴΟΥ ερζδία Π|κ6 ἃ ῥυεβὲ οὗ θθβονδῃ. Β6- 
ἴογϑ 411 18 Ῥθορ]θ, 6 Ὀ]6 8868 ΠΘΥ 'ἰῃ ΠΟΥ σΟΠ δβϑίοη 
οἵ μἰβ ἀοά. Ηδ δπποιῃοθβ ἴο ΠΟΥ ργυρΒθιί δ! ν τΠ6 
τοναγὰ οὗ 6 ἰΙονγθ. Αηά 8 σογὰ νγὰβ {1]Π}16ἀ, 
ἴογ, 88 8 στ ἢ - Δ ΓΠΘΥ ΘΧΡΓΟΘΒ6Β ἰζ, δ ΘΥΟΓῪ Ὀ6ΙΙΟνΘΓ, 
ἴῃ Ββρί γι πὰ ἴῃ ἐγαΐμ, 18. ἃ Ῥτορῃοῖ." Βοδζ ῥχο- 
Β6η18 8 ὈΟΔΌΓΙΪ σοηΐγαϑὶ ἢ ΕΠ; τ τῇ Ἠΐτη, 
Ἰοῦθ οομῃθ8 οὗ ἴδῃ. ΤΘ οι οὗ δῃ!ὰ βρϑοΐαὶ σγθαβοη 
ΨὮΥ [ιὸ ἀοοϑβ γοοά ἴο ΒοΓ, 18, (Πδὺ 806 18 8 ριιοϑῖ ἴῃ 
1βτδοὶ, ἃ ἄἀονα πιᾶθγ Ψϑ μου Β ργοϊθοοη, ---- [μὲ 

Ἰογο 88 τηϑὰθ ΠΟΓ 4 Ὀ6] ονοσ. Ηἱἷδβ σοὶ ἱρίοη ἢ85 16 
ὈΡΡοστηοϑὶ ρἶδοθ ἴῃ 18 βοι]. [{ γίνϑϑ θίγῃ τῸ ἢ18 
ὙΟΥΪΚΒ -- [Ὁ τη Κ68 Ηἷπι σοπβοίουΒ ΟΥ̓ ᾿ἷ8 ἀΌΤΥ͂ 88 8ῃ 
Ἰβγδϑὶνθ. 10 χίνθϑ Ὦϊπ| 8180 τ}18ὲ 46] ΔΟΥ οὗἉ Ῥογοθρ- 
ὕοῃ ΒΟ ΘΏΔΌ]68 ἷπι ὕο βυτηρδίῃὶζο 1 1ἢ εἰς ΔΏΧ- 
ἰοῖγ, ἸοΠΟβοιη 688, πα ἰβοϊδίίοη, ν᾿ ϊοἢ δἰϊαπὰ δῇ 
ΘΠΊΓΆΠΟΘ ἰηο ἃ Π6Ὺ ἰδη, δηοηρ 8 ΠΟῪ ΡοΟρ 6. Οἡ] 
8 Βοηπίηθ ὑὈΘΠ ον 18 {ταν ἀἸβογοοῖ. Ηοβποιηθηΐ ὁ 
ἴπο δαὶ Βρυίηρθ ΟἾ]Υ οὗ ἴλ1ἢ. ὙΤΘΥΘ ΤηΔῪ ὃ6 8 
ἴδοῖκ οὗ ΘΟΙΓΕΥ τιδηποῦβ; ὃαΐ [Π6 πιοβὶ οἰδναῖρα 
Β[γ]6 οὗ ᾿πήθγοοῦγβο Ὑ711}} ΤΠ6Π, ἀπ αὰ [Π6 {γτιοβὺ ΡΟ] ἴ6- 
688, ΔΙῸ ἴΠ6 πδίιγα! οὔϊρτονίῃ οὗ ἃ αἰδροδβί οῃ 
Ρθιτηθδῖθα ΜΠ [Π6 ΒΤ ΠΥ οὗἩ (π6 ρζΟΌΒΡρΟΙ] οὗἉὨ τυ ἢ. 

ΞΤΑΚΚΕ: “ΤῊ 4180 8 χίνϑη ἴο ρίοιβ 8Β08]8 ὉΥ͂ 
αοά, τπᾶὲ Ὀαΐπρ ἀονοϊδα ἴο πη, ἢ6 ΟΥ̓ ΒΘΟΓΘΙΪΥ, 
δηἃ ὄνϑὴ ψῆτπουϊ {ποὶγ Ὀθοοταΐηρ αὐγᾶζα οὗἉ ἰϊ, ἰπὶ- 
ΡΘ18 1μ6πὶ το {8 οὐ ἴπδὶ ροοὰ δειίοη." ΤῊΞΒ ΒΑΜΕ: 
“Α τρογ  οΥἹ οῦΒ ῬΟΙΒΟῺ ΤΑΥ͂ Ὑγ6]] ἜΟΤΕΝ 6 ἴη- 
ἰουτηοϑὰ τῇδὶ ᾿ἰβ πηογ8, ΟΥ̓ ΤΥ ΠαίονοΣ ΤΏ γῸ 0 ΨΟΣΙΝΥ 
ΟΥ̓͂ ργαΐβθ δῃὰ Ἰουθ δϑοιδῦ Ηἷπὶ, δγὸ σϑοοζηζοὰ δὰ 
ΡΙΌΡΘΙΙΥ οϑπιδιῖοα.᾽ 

ὝΕΒΒΕΒ 18-23. 

74 Βεσίπηΐπο οΥΓ (λ6 Μίεβεῖησ. 

Απά 886 ἴοοῖκ ἐξ ἃρ, 84 τγθηῦ [68π|6} [ηἴο {Ππ ΟΥ̓ : δῃηά ΠΡ τποίμογ-ϊη-ἰανν βὰν ἢ 
ἢ δύ 86 δὰ σἰοδηθά: δπὰ 8880 Ὀγουρι ἔογτίἢ, δηὰ ρᾳγα ἴο δῦ {π8. Β86 Ὠδα τοϑοσυθὰ 
[Ἰεῖ ονθγ7 δον 8η6 νγὰϑ βυιῆοθα [βαι|8Η68]. Απά μοῦ τηοίμδι-η-ἰἂνῦ 8614 ἀπίο ΘΓ, 
ΥΒοτΘ μαϑὺ ἰμβοὰ ρ᾽θδαπθά ἰο-ἀδΥ ἢ δηα ἤΘΓ6 ττουρ ἴθ80 3 του ἢ ὈΪοΒβοά δ6 μα {δεῖ 

. 6ἰὰ ἴδκθ Κηοπ]θάμθ [πίιοπὰϊν ποῦοθ]} οὗ {π66. Απηᾷ 5Π6 βῇθνγοα δῦ τῃηοίθγ-Ἰη-ἰανν ἢ 
ῬΒοΙη βδῆ6 δὰ ντοιρηῦ, αηα βαϊά, ΤῊΘ τρδηβ ἤδιὴ6 ν10}} σδοιῃ 1 στουρῃῦ ὑο-ἀΑΥ 
8. ΒοᾶΖ. Απὰ Νδοιηὶ βαϊἃ ὑπο Ποὺ ἀδυρμιίογ-  ἡ-ἰανν, Β]ραβοὰ δ μΒ οἵ ἴ[Π6 Ιοτὰ 
[9ἐβονδ 7, σσὰο Βα ποὶ ἰοὺ οδ΄ ἴ8 Κίπάποββ ἰο 116 1ἰνίησ δπὰ ἰο 126 ἀοβά.5 Απά 
Νδοπιὶ βα:14 ὑπο Πθγ, ΤῊΘ τδῃ 18 ΠᾺΡ οὗ Κη [το]αϊθα, με. ἤδᾶσ, {. 6: πᾶσ, ποὲ ἔπ οοπιρατίϑου 
πίε οέδος τεϊδανοθ, δαὶ πη τῦθα Ἰὼ ΕϑΏετα!} ΠΟ 68. 0Πη6 ΟὗὁἨ ΟΌΓΡ ποχί Κίπϑιηθῃ [ὁπ οὗ ΟἿΣ 
ΤΘαθϑίμθ 38]. Απά Βυ ἴΠ6 Μοδθιῦθ88 βαϊα, Η6 βαϊἃ πο τλ6 8180,} Τβοι δια] Κθθρ 
ἔηϑί ΌΥ͂ τὴν γουηρ τηθη [ὈΥ̓ ΠΙΥ͂ ΡΘΟΡ]Θ7, Ὁ} ΓΠΘῪ μανθ δηἀοα 4}} ΤΥ ἰιασνθϑί. Απὰ 
ΝΔΟΙΩ: βαϊὰ υηΐο Βα} 6 ἀδυρίθγ- Π-1νν, 76 ἐ8 σοοα, ΤΥ ἀδυρηίογ, (μδὺ (μου ρῸ οαϊ 
[οα!ν 1 νυ! ἢΪ8 τηϑϊάθη8, {Ππδι {ΠΟΥ͂ πιθοῦ [τηδ]τθαῦ) ὕΠπ66 ποῦ ἴῃ ΔΗΥ͂ οἴπ6ν ἤθ] 4. 800 
88ὴ6 Καρί ἴαϑὲ Ὀγ 186 τηδίάθη8 οἵ ΒοβϑΖ ἴο ρίθαῃ υηΐο {86 δηὰ οἵ θδυὶογοδαγνοϑί δηά οὗ 
τού μαγυϑϑύ ; δηά ἀνοὶῦ [πὰ ἰπθὴ 8818 δῦοάθ, ταπιδίμοὰ } υγὶ [ἢ ΒΘ τοί μογϊη-Ἰανν. 
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ΤΕΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

[1 Ὑὸοσ. 18. --- ΓΙ ὩΓῚ 1: γεῖκμὲ νοϊπί ἰδ ἤτοι ποσὰ δὲ ΗΙΡΉ., ΣΠ), Ἔηᾷὰ δὴ διιονοῖ,. (80 πὸ 

Ῥτοίοσ ἰο τοδὰ, ζὉ]οπίηρ ἰδ9 Ὑυ]κ., 5γγ., δηὰ Ασαῦ. ΤῈ [5 ταῖμιους Βδσδὴ Ὑὑ] ἢ (6 ΟΡ ΪΏΔΡΥ ραποίθδ οι ὑο τοδῖκὸ ΠΏ 

ἴδ ποπι. ἰο ΝΠ ΓῚ ἢ (80 Ῥοϊπίρά ὈΥ ἰδ 6 τοδήοτι ἐγ οὐ Μ58.), ποι Βυΐὰ 15 ὑπο δυῦδθοὶ οἵὗἁ 811 [9 τασὺδ ἔδπιδὲ Ῥγϑοϑὰθ δηᾶ 

οἵ ἴλοδο ἐδιδὶ ζϊιον ἱπιτοοῦ δ ογ αἴογ. Τπὸ οἵ Κοπηϊοοιἐ διὰ ἢ Βοβαὶ"Β Μ53, τοδὰ ΠΌΤ ΩΝ, ὙὨΐοδ ψου]ὰ δϑοση ἴο 

ΠΏΡῚΥ 86 τοδάϊης ΝΠ}  Ὀαὺ ΜΏ]Π1Ο ἐπτο οὔ ζ0Ὑ ον Μ8Ά58. μδγὸ ἐδ9 σοδϊῃρ ΠΙΓΌΣΤΩΝ, αἰἴπος ὉΥ ἄσεε οἵ βδοοοηὰ 
μδοᾶ, ἐπὸ γαῖ ἢ γοϊοϊδα ἐὰ σεϑϊοκεῖν, ΝΣ ΘΑΝΝ ΤΌο δύδοῃοο οὗ ΓΝ ἀοο8 ποῖ Ῥσγογο ἐδπιδὶ ΤΙΣ ἸὩΓῚ 'ϑ τοῖ δὴ δοοῦδ., 

οἵ. θ66. 1Π7| 3. -- τα.) 
[ἡ ΥΎαν. 19. -ῊΡ .. δδᾷ ΔΌΘΟΙΈΟΙΥ ἴον (10 ἸΔΌΟΥ,," 88 ἰῃ ῬΊΟΥ͂. χχχ. 18 ; 9οὉ χχί!. 9. Ὧξ. Οδδδοὶ ἐγδησίδίθ : 

τ μπᾶ τσολεν λαδὲ ἀμ (ἀ 68) φεκολα ι,» 1. ὁ. "' ἀπ πμοτο (σολέν, ΠΘΏΟΘ, ΤΓΘΟΙΥ 70 τσο, ΜὙΠ6’6) ἀϊάδὲ ἑοῦ ῬΣοσΌΣο (ν, 
δοααῖγο, ὑὐϑκο, οὗ, ΘοΏ. χχχί. 1; 2 βδ). χυ. 1), {18 3» Βυΐ, 1, 1π 08}8 βοηϑο ἔπ γοῦὉ οου]Ἱά. ΒΑΡγ ὃο Ἰοῖ πίθου! δα 
οὈἦροῖ ; διὰ, 2, ἔδ9 ποτὰ τοῦδέ βαῦο [1:0 ΒΑΘ Β6ΏΔ0 ΠΟΙῸ ἴῃ (9 ἡαπεδίοη ἩΒΙΟἢ ἐξ 86 ἰὰ ἰ9 ΔΏΔΤΕΣ ἰῺ ἴπ6 Ὠρχὺ οἰΔΌ8ο. 

Ὑε χα ῥτοίοτο ἴο του ᾶος “"' τΠοτΘ πδϑὲ ἔθου δίδγοᾶ,᾽" ἱ. ς. δροπὲ ἴδ ἐἶπιο, ΓἼ Ὀοίπα πυάοτείοοὰ (οἵ. ἔοοϊοα. νἱ. 12 διὰ 

ἐδο ΡΏταδο ποιεῖν χρόνον, ΑΟΙ ΧΥ. 338). Βυὲ Ἡῃοῦ ἴδ86 ἰΑἸΚ ἰδ οὔ αἰοδηϊηρ, [ὑ 15 ΟΟΤΛΙὨΙΥ τοτθ πδίασαὶ ἴον πὰ ἴο ΒΑΥ, 
τἰἰδ9 τιδὸ πίι ποῖ (οα τοδο 6148) 1 ποτκοὰ ἰο-ἀδγ [5 Βοδα,"" ἐϊιδὴ “ἐδ τοῦδ σι πποῦι 1 δροηΐ ΤΥ ἔτη ἰο- ΔΎ," 

3 



84 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΥΤΗ. 

οἱ. ῬτχὨς βαγ ἰμδὲ “ Θοδϑη δ ἰὰ ἐπ 1ωΖ. δίαπ. Ῥτοίοσε [ἰδ τε οτίης." [1 8 ποὶ ποροδαῖδὶο ἰδ δὲ 66. τηδῪ δδγνὸ 
γασὶοά ἰὴ ἀϊογθος οὐϊείουδ ; θὰΣ ὯὨΦ 88 πὸ δυε} ρεοθεσηοο ἔῃ [86 εἰσίῃ οαὐϊὶ οὗ ἰδ ἀσσαδη ϊαπαάιοῦτνίετομεοϊ, ὨοΣ ἴῃ ΒΟΌϊ ΒΟ. Ἐ 

ἔπδδὶ. οὕ Ὁ 1δὲ. 1κσα. Ἀίαπ. --Ἴὰ ΤΊΣ ΣΝ, ἔλο βιτοο οἵ Σ Ἰοοαὶ ἰδ Ἰοϑὺ, δ 'η ΣΥ͂Σ ΝΞ Υ Σ, το Ξε ὉλΟ, -- τα. 

[8 γος. 2. -- ΣΤ ΙΝῚ ὉΣΓΤΙ ΝῚ .  ψΠῈ σαβιθῶοο [0 ἴδο ̓ ἰνίης δπὰ ἔδο ἀεθά." ἀοοσυδεεϊτοι οἵ [86 

οδὐοεῖ ἐο τ μοι ἔπ Κίπάποδα ἐδ ἀοτο, οἵ. 666. 139,2. “Το τοῦ ΤῸ [5 μεθ οοεαίσυοὰ ὙἱΕὰ ἃ ἀουδῖο δοουδδεῖνο ὶ 

δ Ηὶ ΓΝ ποτὸ ὑροϑὰ δα δ ὑσοροείξίου, ᾿ξ που]ὰ μδγὸ ἰο Ὁ9 1 ἸΝΣ δδντὸ δηὰ ̓ -λι 14] ἴ Θεα. χχίν. 27" (Καὶ}}. --- ἢ Δ 

δοοουάδίης ἴο 669. (ΖΖ. 6. γτ. κου ς δυὰ ἿὉ) '5δξ. ποῦι, Δ, ἢ ἐδο ΡΊΌΣ. δῖ. οὐἨ ἥσει βόσϑοιι - "ΟἿΣ δεοομὰ 
ξοα]."" Βυὶϊ 85 πο δυοῦ νογὰ [5 Ἰουυὰ οἰδονμοτο, δηά δα ἐδοσο ἴδ πὸ το] ἀἰ πη σΌγ ἰὼ (6 τὰν, πο ἴοττα ἴῃ ἔμο ἐεχὲ 16 ἰο ὯΘ 

ἐακοσα 88 βοτίρε. ἀοῶοοι. ὡς ΗΔ, διὰ τουδοτοὰ “00 οὔ (ου ΣΟ ἰπ (816 δϑοῖϑα, αἵ. 66. 1δέ, 8, ε) οὖν τοάδεσμοσβ." --- 

τε] ᾿ 

[4 ον. 2ῖ. --- 3 : ποῖ “στοα 80, ἑ. ὁ. ὨΔῪ Βο ὕα Ὀυἱοδροᾶ, δ γοὰ μδγο εοἰἱὰ "" (ὙὙτίῃὉ), ὙΜΙΟ. πιὰ το Το! οσίες 

τ᾿ (5) ἢ πα! ἴὸ τρο,᾽" οδα.. που]ὰ πιδῖζο Ὀσἱ 8 ΠΙΘΣΟΘΏΘΙῪ διῶθῃ ἴο Νδοσι] 8 Ῥγαγοσ, ἴο ΔΑΥ ποιδίης οἵ ἴδο διοῖ (δδι 

ὉΥ ὃ ἰαἰοτνθη οι οὗ δυοίθοῦ οἰδδο ἐδ ῬΥΔΥΟΣ ἰδ ἴ00 Ω.Σ ΔΎΔΥ : Ὀπὲ, “4140: " 822 Μ͵ΘΟ ΔΑΥ, “ΤΙΟΤΟ! Γ Ὦδτο ποὺ ἰοϊὰ γοῦ 
81}; Ὅτ μο βαϊὰ," οἱο., αἵ. θμδ. 166, 2, ἃ. --- ΟἹ ἐμο ρατὶ ρατδδίίο μοι! ένυοθ οἵ ἐμ γϑεβο, οἵ. 666. 116,1 .-- Τα] 

ἘΧΒΟΕΤΊΘΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΟΟΤΈΙΝΑΙ, 

γον. 18 ὁ Απὰ ΒΘΣ σποίδμο.οϊη -ἶδὺν δα δὲ 
ΔΏ6 δὰ αἰοδηϑᾶ, Νδοπιὶ ἰοοκοὰ ΠῚ δϑίοηϊβῃ- 
τηθηΐ δ 186 Ἰᾶῦρὸ ἀπδη ΠΥ Ὀτοῦρῆῃϊ ποπιὸ ὃν ΕΌΠῈ ; 
δηἀ ΠΟΥ διῃδΖοιηθηῦ ἱπογοαβοὰ γῇοη Επτἢ 1η δα αϊ- 
οπ ργοάἀυοςοᾶ δπὰ ραν ποὺ [Π6 ΓΟ ΠιΔΙ 8 οὗ μου ἀϊη- 
ποΥ. Τὸ {Π|8 δϑίοη ϑητηθηΐ 86 γίνοβ αἰίοσϑηοο ὉΥ͂ 
δϑκίηρ, “ Ώοτθ διαβῇ ἤβοὺ Ὀθοη 1 ἴῃ ὙΟθ6 86]8 
ςϑηϑί του αν Ὀδοὴ δ νοῦ 1 ῬΊΟΓΥ, ΠΟΥΤΟΡΘΓ, 
ἄοεβ τῆοτὸ ἴλη ἱπάα]ρο ἴῃ ΟὈΓΤΙΟΒΙΥ͂ ΒΡ] γ. ΤΣ 
πδίυσγαὶ ποατὶ ψοῦὰ πᾶνο Γοὐοϊςοα, τοροϊνθᾶ, 6 ῃ- 
)ογοάᾶ, δηὰ ἐα ὀπέδα }ιθῖ 88 Νδοϊαὶ ἀϊά, πὶ νὰ 1}}8] 
ψὶ ἢ ΠΟ ἐπὰν, ἐν ἐχοθρὶ οὗ 861. ὅ6, οῃυ ἴδε οοῦ- 
ἸΓΆΤΥ, ὈΘΙΌΓΟ ΟΡ ἰηαυΐ 88 ΔΙῸ δηβνετεί, ἱπάπορα 
δἰ ΠΙΡΙΥ ὉΥ ἴπ6 δραπάδηοορ οὗἩ ἴδ ρ᾽ 8 δπὰ 6 την 

. ἰἴδβε Ὠδρρίποϑα οὔ Επῖῆ, ὈΪοβαο8 [Π6 γσίνοτ. ἘΕῸΓ 
τη 8 886 ηθ6ἀ8 ποῖ ἴο Κῆον ὙΠῸ ᾽6 ἰβ. ὙΒΟΟΥΘΓ 
ἰτοδοὰ πῃ Κίπάϊγ δὰ Ἰοδάθά μον Ὑυἱεἢ ργεβθη δ, 
ταῖιθὲ πανο ἀοεὶμηρα ὑο ἱπάϊςδῖο ἢἷ8 ΔρΡργεοΙΔοη οὗ 
ΒΓ ἰοῖ δηὰ ἢοσ υἱτίπιβ. Ἧς πηθϑὺ Κπον τ πδὶ Ευτἢ 
848 ἄοῃο, βοοίηρ ἢ6 τη ϑη  εαῖθα 80 ΤΌΠΟ} δΒο οἰ ὁ 
ἴῸΥ ΠΕΣ, ἃ Μοδθίϊοββ. “Β]οββορά Ὁ δ6 ψῆο 888 
ἴα ΚΟ ϑρθοῖαὶ ποῖίοθ ; οὐ τπ06} 10 δὰ ὈΘΘη 8 μεαγὰ 
τπϊην ἴοσ ΠΟΥ ἴ0 δοῃὰ Βα οὐϊ ἴοτ δυο σψοσκ. 
'“ΓῊΘ δὴ ὙΠῸ ἢ88 ἰτοδιθά ΠΟΥ 667 ΟΠ] ἃ 80 Κίπα]Υ 
{πδ4ΐ 5:6 ΘΟΠ]68 ΠΟΙΊΘ, ποῖ ΟΠ]Υ Θη Πα ἡ ὈΓο8- 
οηἴ8, Ὀπὲὶ 4180 ΟΠ ΘΟΓΙΙ] πὰ ὨΔΡΡΥ͂, ἀόβοτνοβ ἃ θῖν. 
ἴῃ, δὰ τηδὲὶ ὈΘΙΌΓΟ 810 ΚΠΟΥΒ ΔΗΥΓΠΪ ΠΡ ΤΊΟΓΘ. 
ΤὨῖ89 ἄοπο, πα ΠΔ8 ΟΡΡΟΓΓΆΠΙΥ ἴο τοϊδῦρ [Π6 μδΓ- 
[ἰσα]Δ ΓΒ οὗ Ποὺ σοοά ἴογίθπο, πὰ ΝΠΔ]Π}Υ ρῖνοβ τ} 6 
Πᾶπι6 οὗ 186 τῆλ ὙΠῸ ἢ88 θεῖ Πο δα ΠΟΥ, ΠΘΙΊΘΙΥ, 
Βοδζ. 8ὅ.|ὸ οουἹἱὰ ποῖ ΚΗΟῪ ψὮδὺ 8 ΘΟπβοϊδίοῃ 
δηὰ ΟΥ̓ 106 πἴΐογδῆοο οὗἁὨ [π|8 πη οοηγνογοὰ ἴο 
Νδοτηὶ. 

εσ. 30. ΒϊἸοδδοοὰ Ὀθ6 89 οὕ Φϑβόνδῃ, ψ8ο 
Βα ποὺ ΙοἿὟ ΟἹ ἱα Ἰεἰυτιοδα ο ἴπο ἐνίης διὰ 
ἴο ἴ8ο ἀοδ, ΤῊ ῬΘΟΏ ΔΓ Θχοϊδιηδήοῃ οὗ Νϑοιηὶ 
οὐ ᾿ιδαστίηρ; [86 πδτη6 οὗ ΒΟΔΖ 18 ππαάου δα γ ΟΥΤὮΥ 
οὗ πιοτθ οΔτοί} αἰϊοηὔοῃ ὑμδὴ ἰδ ἢδ8 ἰτηογίο γο- 
οοἰνρὰ. Ιὰρῆϊ 18 ΤΟ προπ ἰδ ὈΥ͂ ἃ ἴῃ 
1π6 ΒΟΥ οὗ ΑΡτϑδῆδηη. ἘΠΊΟΣΟΥ ἢ88 ΘΟπ6 ἴο 
Αγϑῖῃ, ἴο γοῦστο ἃ τί ἴὉ. 8885 [ῸΠὶ ΔΙΏΟΩΡ 
ΑὈΓΣΔΒΑΙ 5 Κἰπάτοά. Ηρ 8 αὐγαστο οὗ ἴπ0 ρὑτοδαῖ 
᾿α ροΥΔῆο ὙὙΠΙΟῚ Ἦΐ8Β πηϑδίου δἰίδομθβ ἴ0 ἢΪ8 τη ΐ8- 
δίοῃ. Αττίνοά δῇ ἴΠ6 Μ}} ουἱδίἀθ οὔ [π6 ΟἿ οἵὗἉ ἈΪ8 
ἀοβπαϊοη, [6 Ῥγαγβ ἰδὲ ψ μου Ου]ἃ 80 “ΟἹ- 

ἄον" ἱεὶ Φ ΤΤΣΙ, σεπ. χχίν. 12), (μδὲ ἢ τῇδ 
186 Γ τηϑοῖ τι [6 ΟἿ ϑρροϊηϊοα Ὁ δηβυγοῦ ἴΠ6 
δ ο 5 ΟΥ̓ ἢΪ8 Τρδβῦοσ.. Απά, ἰῃ ἔδοῖ, ἰδ ἴση οὐἱϊ 

1 99: 0 δασῶθ ποεὰ υδοὰ Ὀγ Βυθὶ ἰῃ ἀχρτοδοίηξ 

μοῦ ἔτ δταὰο ὑο Βοδα (τασ. 10): ΘΓ, 

[δὲ [Π6 ΔΙΆΡΪα τηδι ἀθὴ ὙΠῸ ΟΥΑῊΤΒ ὙΔΌΟΙ [ῸΓ Εἷτη- 
8617 δηὰ ἷβ ἽδῃιοΪβ, ἰΒ Βθῦθοςσδ, [Π6 ἀΔΌΡΉΟΥ οἵ 
Βοῖδποὶ, ΑΣΑΒΙΑ σΙ 5 ΠΟΡΒΟ. Το ἀρεὶγεα “ οσάοι- 
ἵηρ᾽ διὲβ Ῥοδῃ νουπομβαίθα, δπὰ τη δϑιοῃβῃβα 
ἘΠΊΟΖΟΣ ἀχο] αἰ πΊ8, ““ ΒΙοϑϑοα 6 Φομουδὴ ΕΥβον 

Ψ80 ΒΙδΤΝ ποὶ Ἰ6δὶ οἔ᾽ Β[β κίπάποεθ,᾽ εἱο. (ΩΡ εξ 
ὙΤΟΓΙ, ῥυθοίβοιΥ 186 βδῖμθ δχργοββίοῃ 88 ἴῃ ΟἿΓ 
ῬΑΒΒΑβῈ). 
Α δἰπιῦ!αῦ ρῥγονϊάθηοο 188 Βδρροηθὰ ἴο πιὰ 

ΤΡ ΠΠΡῚ, νεγ. 83). Ὑημοαι Κποπίησ τ μαὶ 
βε]ὰ ἴο βοϊοςῖ, βὴ6 ᾿ρῃ!!β. οἡ ἴπδὲὶ οὗ Βοᾶσ. ὙγΠῈ- 
οὔῦ Κπονσίηρ ΜὮΟ ἦβ, Β86 8 δνογθά ὮὈΥ ἢ). 
Νροιϊαΐ τοοοσηἶζοα οὐ Β δαηά ἱπ {π18, ονθ ἢ ΠΊΟΤΕ 
ἘΡΌΜΔΟΙΥ ἴδῃ ΕἸΙΟΣΟΣ ἀἱά. [Ιζ 18 τὸ ὃδ τεοϊηεσω- 

τοῦ ἐμαὶ δῦουθ (ς. ἱ. 18, 20, εἰς.) β6 ἢ88 σὸ- 
Ροδίβα]γ Ἰαπηθηϊδα {πὶ ἀοαΒ δαπά 15 αρϑὶηϑδῖ ΒΕΓ, 
1πδἱ Οαοά [88 ᾿πηβίιοϊοα ΒΟΙΤΟῪ ὉΡΟῚ ΠΟΙ. 816 88 
ἰηἀϊοδιοα τΠαΐ ἴῃ ΠΟΙ Υἱοῦν [818 ζαῦθ ΘΟΣΏ6 8 ΠΡΟΣ ΒΟΥ 
ὈθΟδῦδα 56 -- ΟΥ ῬΙΌΡΟΙΪ ΠΟΙ Ὠυβθαπμά δηα 580ῃ8, 
ΔΙΒουρἢ 886 ἄοθδ οὶ Β6Ὺ [15 ---- σοηΐ ἴ0 Δίοδδ. 
Ιη 186 πσοπάογα] ρτονίάοπορ Ἡ μίος της Επτῃ ἢπὰ 
ἃ [οηὰ ἰη Βοδσ, 186 τς ἢ τοϊδᾶνο οὗ Ποὺ υβυδηά, 
8116 ἴδ618 Βεσβοὶ  ἡβπδεά το πα δῃ ᾿παϊοδιίου ἔπδς 
(οά ἰθ8 Οὔδδ ΤΏΟΤΘ ζτδοϊοῦβ ἴο ΠΟΥ, δῃηά [88 ποῖ 
Ἰοῆ οὔ εἷθ κΚἰπάποββ. [Γ ΠΟῪ ἰΐ νὰ8 τγουρἢ [Π6 
ἔλα] οὗἨ ΠΟΥ ἀθαὰσ ἀδραγίοα οπϑϑ [δὶ 886 δ1::- 
οὐο ὀχροτιεηοθα ἀϊβίγοββ, ἴμοπὶ ᾿ξ α]80 [Ὁ] οὐγβ ἰμδῖ, 
β'πο σοά Β ροοάποββ δρϑίη τη δηϊδϑβ ἰ186} 80 οοῖ- 
ΒρίσπΟΙ 8] γ, ὨΪ8 ΔΗΡΘΓ ἀρδίηδι (086 πιϑὲ [1 ΚΟυτϑ8 
Ὀ6 οο!θ ἴο δὴ οη. ΕῸΣ τῃδῦ τοδϑοι, Β.6 τ 
οὗ μἰβ Κἰπάποββ ποῖ ΟἿΪΥ ἴο ἴπε ᾿ἰνίηρ Βαϊ αἶδο ἴὸ 
186 ἀοδά. ΕῸΓ {π686 δὰ ἀϊεὰ (Ὠγουρὴ ἴῃς δδῖὴθ 
βὶπ νοὶ δα ὈτοΌΡΕ βυ Βογης ἢ Ὠοτβο . Ηδπος, 
οὐδ ΒΟΙΡ ἴο ΠΟΙ ἴῃ ΠΟΥ ΒΒΈτ Πρ, ἰΒ ἃ τη δηϊ δ 58- 
οπ οὗἩ πὶ8 ππυυδατοα σζτδοο ᾿ονγαγὰ Ὀοτὰ [πὸ νην 
δηὰ [Π6 ἀοδά. 

Βααλ ἴδ '8 σΟΥΊδἢΪΥ ΕΡΌΡΌΓ το βηά ἃ γεὶ ἔβγΠοΣ 
Ὠ τηθδηΐηρ, πῃ π686 ΟΤΩΒ. ἀσηον οὗ τὰς 

Βροοῖαὶ ιἰἰβίοσυ οὐἨ [6 ἴδτγ οἱ ΕἸ πιο θο ἢ, [818 
παἰίογβηοο οὐἩἨ Νδοιηΐ οοποογηΐης ἀοα δ Κἰπάπμ688 ἴο 
[μ6 ᾿ἰνίηρ δπὰ (86 ἀεδά, τηυδὲ παν 118 δυβο]υἷδ δπὰ 
θέε ἜΡΡΊΚΑΒΟΝ. Ἐπεοεν, ἵΐ ΠΕ Ὀ6 παδρδενοιλὰ 
ἴπδῇὴ ἴῃ παεΐηρ 1, Νοϊαϊ ὉΠ]Υ δΡ}]} δΊΡΕΒΟΒΑΙΙΥ 
ΘΙ Ρ]ογοὰ Τοστηιΐα ἴο ΠΟΥ ἐρϑαν, 6886. ὮΘῺ ΟὯ6 
Βῶγ8 οἵ ἀοὰ ἰδεῖ “ΕΗ ἀο68 ποῖ Ἰοϑνὸ οἕ ἢἷ8 Κη ἀ- 
Π688,᾿ Π0 ΤΒΟΥΘΌΥ Ὀγαΐϑεβ πη δ [186 (οὰ οὗ ρμᾶτ- 
ἀοηίηρ ἰονθ; 88 Νὰ ἀοὰ νψ}ιο, ᾿Ἰβουρἢ! Ηδ ἴδιτν 
Ἰοηρ, δὶ Ἰαϑι, δῃὰ ἀοϑϑ ποῖ Ἰθανο {86 ρεηϊῶςϊ 
ἴογβδοῃ. [1 [18 ΒΒ ΟΥΕΥ ἔΌΤτΩ, [Π6 ἀχργϑδβίοι γ85 
ΒΡΡτοργίαίο ἰη [μ6 δρονθτηθηῇοηθά ἔτοτα 
ἈΑὈΓΑΒδμ ΒΒ ἰδίου. ΕῸΓΣ ΕΠΊΟΣΟΣ 18 [ἢ ΒΕΓ ΚΤΗΥ, 
δηὰ Κηονγα ἢοῦ τ. 61} Βον ἰὸ Ρδσίοστῃ δἷ8 ἴδαβκ. Βαϊ 
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ἦς γγαὰϑ Ὄβρθοῖδ!]γ ΘρΡΙοΟρτίδίθ ἱπ {π6 ποῦ! οὗ 
Ναδοπι, γο δὰ ᾿μπβοῦρης Πογθο] Γ᾽ ὙὙΒΟΙΠΥ ΤΟΥΒ ΚΘ ἢ 
οὗ ἀοά. Απάὰ δοηςο, τ σουἹὰ βθοῦλὶ πδίογαὶ ῖ0 
ταὶ Κ τιδὶ [7 τ βαγὶπρ δὰ ποίΐ ΔΙσοδάυ Ὀθθπ οαΓ- 
τοηῖ ἴῃ ἃ χοᾶ ἴοσπι, Ναοιιὶ νοι]Ἱὰ πᾶγὸ Ἴσομπίοηϊοά 
ΒοΥΒΟ] Γ᾽ ἢ βαγίης, “ δοβονδὴ ὙΠῸ μαὶἢ ποῖ Ἰεῖϊ 
ΟΥ̓́ ὶ8 Κἰηάποθθ τουναγὰ π8,᾿᾽ οὐ “ τοτγανὰ [86 σὶιὰ- 
οὐοῦ δηὰ 186 ν,᾽ οἷαι. ΤΌΘ Κιπάποεβ οὗ ἀνά 
“τονγαγαὰ [86 ἰντηρ δη ἴμ6 ἀθεα,᾽ 15. τὉ86 τηοϑὲ ρθη- 
6ΓᾺ] ἴοτιι οὗ ψ ΒΙΟἢ τ[μ6 βαγὶήρ ἰ8 ΒΏΒοΘΡΕ ]6. Νονν, 
[41 αοἀ ἄοοβ ποῖ ἰθᾶνθ οἱ ἷ8 Κἰπάπ688 ᾿οναγὰ 
το νίησ, 18 αν ἀοπὶ ἰο Ὀο ον δ ΠΌΤ [Π6 Ὠ͵5ἴο 
οἵ ὀνόγυ ᾿παἀϊν 84] παπηδη Ὀοΐπρ, οὗἨ [βτγ86], δπὰ ο 
[86 ψογ]ὰ ἴῃ σόπογαὶ (8. 11). 4). ΤῊ ὙΟΓΥῪ ὀχ ϑί- 
ὁῃοθ οὗ τῆς ποῦ] (ο8 168 ΟΥ̓ ΤΩΘΓΟΥ͂ [Δ΄ ὭΟΝΟΓ 
οϑδϑθς, οὔ ἴον [δὲ 18 ΠΘΥΟΣ δπιδλττοτοὰ. Βυϊῖ 
ὙΠοΓοΐη 18. ἢΪ8 “ ΚΙ πάη685 τΤουγατγὰ ἴπο ἀθ86 ᾿ τηδηΐ- 
ἰβι4 1 1 τδοϑθ6 νογὰβ ὁ τοὶ 
ἱπλ ΟΥΑΙ Ὑ οὗἁἨ τῇ 800], 88 δὴ ἁτγοϊο οὗἁὨ 1βγβο 5 ἢ 
ζαὶτ, δ΄ τλοδηϊηρ Δ ΠΟΥ μανο ῖ ΑἸΓΠουρἢ 
ΝΑοπ, τοδβϑυτοὰ ὈΥῪ ἴ.6 Ῥαπονοϊθηῦ ΘΟ! 0}8 Οἵ 
Βοαζ, ᾿ηϑύ τοραῖὶη οοπῆάδοηοο ἰῃ (ἀὐοά᾿ δ ΤΠΘΥΟΥ͂ 
ἰοναγὰ Πουβο ἢ, 5Π6 ΒΕΓΟΙΥ οδηηοῦ Βροδκ οὗ τμ6 πὶ 
85 Κ᾽ πάποϑβ ἴὸ {πὸ ἀοϑά, {{ τὸ ἀοδὰ ἢᾶνθ πῸ ἸΟΠΘῸΓ 
ΔΏΥ δοΐηρ. [π {πᾶΐ δα86, ἴΠπ0 δοϊοῃϑ οἵ ΒΟοὰδΖ, 

ξιεου ῬΡΟϑο {-: 
60 

Βοίγονου νἹονοα, δῖ δηὰ οοηηπο ἴο δὸ Κἰηάπο688] Βὲ 
ἴο ἴΠ6 ἡνίπρ οὔἱγ. Ουοά οοιὰ ἰηάοοα γο]οδϑα (ἢ 6 
Ἰἰνίης ἴγουλ [6 Θομβθαπθηοο8 οὗἩ ἴπὸ στ] οὗἁὨ [ἢς 
ἀοφὰ ; Ὀπὲὶ ΒΘ ἴῃ ὁη6 8πὰ [6 Β8π|6 ΠΊΘΙΟΥ Ηθ ἰβ 
βϑϊὰ ἴὸ 8ῆον" ΚἰπάΠ688 ἴο ἴῃ ἸΔΙΟΤ 88 Ὑγ7Χ6}} 8458 ἴὸ [86 
ἕοττηογ, 1818 απ ᾶνὸ ἐϊ8 στουηα ΟἿΪΥ ἴῃ [Π6 ῥτὸ- 
Βυρροϑίτίοη τπαὲ ἴπ6 στανθ δπά8 Ὀὰϊ {Π18 ΘΑΓΙΉΪΥ͂ 
βίδῖθ οὗ οχίβίεποο. Βογῖποδαι δηὰ οὶ! ὑθοῖι οὁχ- 
ἰαΐη, ἰπ ἴἢ6 ϑαῖθ πογάϑ, ἵπᾶὶ (ἀοδ, “ὉΥ Πὶθ οδτὸ 
ὋΣ ἴδ6 σίάονϑ, βουνά Ὠἰπλβο] τροχοὶ} το τΠ6 
παβυδηὰ δηά 80Πη8 δὐυθῇ δήδοσ {ποῦ ἀθϑἢ." Βαϊ 
ΠΟΥ οϑῇ ΠΊΘΙΟΥ Ὅ6 ΒΠΟΎΩΗ ἴο βιιο ἢ 88 οχὶδῦ ΠΟ 
ἸΡΆΡΕΤῚ 10 νου] ΠΟΥ͂ΘΥ ΟΟΟΌΓ ἴ0 ΒΗΥ͂ ΟΠῸ ἴο κ 
οὐ {ἰιϊπκ οὐὁἨ {παῖ 8.8 ἃ τιοτΟΥ ἴ0 [Π6 ἀοδᾶ, νῆϊςῖι, ἴῃ 
νΥβαίονοῦ Ἰρσαῦ δ Ὀ6 ῥα, ἰ8 )ῦ ΠΛΟΓΟΥ͂ ἴο ἴδ νην, 
ΔῈ ποιηΐρ πιοσο. ΝΟ; τὸ δύο ἴῃ [Π 8 ἜΧΟ Δ Πιδ- 
τίοη οὗ Ναδοπιΐ ἃ βίσηϊβοδηὶ ἱπάϊςαάοη οὗὁἨἁ 1[Π6 οοη- 
ΒοϊΟΙΙΒΏ6598 ΟΥ̓ [86 ἸΠΔΙΠΟΤΔΙΥ οὗὁὨ 1206 8δοὰ] νι ἢὶς ἢ 
οχίϑῖοά ἴῃ β8γ8 61. [1 δὰ 103 πδῖπτγαὶ Ὀ8518. ἴπ {81 
ΥΟΓΥ͂ ΠΊΟΓΟΥ οὗ αοά πΠΐοΝ ἀοε8 ἢοΐ οβδβθ. [πὸ τη 
ΤΉΘΓΟΥ {πὸ ἈΙΒΌΟΤΣΥ ΟΥ̓ [5Γ86] ἴῃ [86 σοῦ] δῃά ἴῃ τῃ6 
ἀοπιαίῃ ΟΥ̓ ([μ6 δρίγί! οτἱρίπαῦθὰ δηὰ 1ῖνεβ. ΤῊς 
δεβἀάιποεϊς ἀοοίτ6 νν88 γαιϑοὰ Οἢ ΠΟ Οἴδον ἴοπηδ- 
ἴομ τη δὴ Ερίουτεδη ἠρραίίοη οὗὨ Ὠἰϑίοσγ. Οἡ 
[πὸ ἐπάατίηρ τποτογ οἵ αοὰ ἰοναγὰ τΠ6 Ἰἰνίηρς δηὰ 
1Π6 ἀεδά, τεβὶϑ Οὔῦγ ϑανίου γ᾿ 8 στοδῖ δῆϑνον (Μ δῇ. 
χχὶϊ. 82) : “ ἀοἀ ἴ8 ποῖ ἃ ἀοἂ οὗ 186 ἀδδά, δαϊ οὗ 
[πο ᾿ἰνίηρ.᾽" 

γεν. 21 τ ὙῈΘ τὰδὴ ἰδ σοϊδίϑα ἴο ;8. Νδοπιὶ, 
οὐδβαογυίηρ [6 αϑυοηδιτηθηΐ οὗ αι ἢ δὲ ΠΟΥ ΧΟ] Πγδ- 
ἴοη, ὀχ ρίδἰπδ ἴπὸ σθάϑοη οὗ ἰ(. (ΤῊΘ “ γοάθοιηογ," 

ὈΝΩΔ σὴ] 06 πεδιθὰ οἵ ατίμου ὁπ.) Ὑμαὶ ΒπιΝ 
δὰ Ὀδοη αἰγοοϊοά ἴὸ 186 δ6]ἀ οὗ ἃ Ὀ]οοά-τοϊδῶνο, 
βοοιηθὰ [0 πθὺ ἃ ἘΠ οἰ ΘΏ ΠΥ στοδῦ πλογου. ΕῸΣ ἤοτὰ 
Α]Ϊ τπαἱ Ἐπ πδά το] ΠΟΥ, 1 γγὰ8 ουάθηΐ δ΄ 886 
68 ἴπογο Μ0]} Δα ΒΟΟΙΓΟΙΥ δἰτιαϊοά. ὙΠῸ ΓΘΔΓ 
Ιοβὲ Ἐυτὰ πιρηῦ πιθοῦ τ ἢ τάθ γεδιμηθηΐ πὶ [Π6 
Βαγνοβῦ- 6148, ταιϑὲ ἤλυθ ὈΘῸπ οΠ6 οὗ ΝοΙ, 8 οὨϊοῦ 
δηχίοῦρα. Εατι, μανΐηρ ἰΙοαγποὰ γῆο ΒΟΔΖ 18, πον 
δα, 48 ἴἔ 816 ΠΟῪ πηαοτθίοοά [Γῃ6 σϑββοῃ οὗἉ ἴΐ, 
ψἰδῦ '6 ποὺ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ Ὀτουχαΐ οἂϊ ἴπ {Π6 ἑοτοχοίησ 
φοηνογβαὕοῃ, παπιοῖυ, ἴμΑὶ ΒοΔΖ δὰ ρίνθῃη ΠΟΥ 

Ἃ [ἢ ἰδο Ροοϊαὐουοῖ ἽΨ2 ἰδ υδοῦ, ἴῃ ΦΤΟΙΥ ἰηδίδῃοο 
Φχοορὲ οὔθ (σας. χχί!. 19), πβοσθ ἐδ ἰδίου ἰδαχύυδρο πουἹὰ 

υτῖὸ ΓΤ, οἵ. ἘΦΓῚΤ (ΟΥ̓Δ. Οοροηίυθ διηὰ Υυσοὶ 
[χο ἴμο ριυὐγαὶ ποτ ἴῃ ἴὯ6 δαῖθ ΝΥ, δῷ υδοὰ ἴον ἔδο ἔδει - 
οἰπο; θαι Ὀοΐι Βοαδ (νοῦ. 8) δοά Νδουι (γον. 22) )δὸ ἔπ 

ϑὺ 

ΡοΓταἰβϑίοη ἠο Κθορ ἡ ἢ εἷ8 Ῥϑορῖο (ὩΣ 3) ἀπτίην 
τἴ6 “016 Βαγνυθβύσβϑοαδοη. Απᾶ ὃ ἰοβε 8 ἀραΐη 
οὔ 1π6 Ἰονίηρς βοϊοϊι ἀθ 1 τ οἢ Νβοιιὶ, Κὸ ἃ 
τοπάογ πῃοῖμοῦ, τηϊη Κα ἴογ Πυΐῃ, {Πδϊἴ, ΔΒ 8000 83 
506 ΠΟΔΓΒ ἴμ6 Δί Γ τορθαῦ [186 ψογὰβ οὗ ΒοδΖ δῦουςξ 

Κοορίπρ; σῖτα μία ὩΣ Ύ2}3 (ΡΕΟρ]θ, πιαβοἹ), 86 δὲ 
οποο Γο)οΐηβ : “ αοοά, ΤΥ ἀδιρη θοῦ, ρὸ στῇ 5 

ταδίάοηβ (ἸΥ 93), ἐμπαῦ ἘΠΟῪ ἱπ͵αγα τμθ6 ποῖ ἴῃ 
ΔΕΥ ΟΥΠοΡ ἢ6]4. 56 ἨΔ5 ἴῃ 4}} [18 δ γοῦ ΠῸ 
ΟΡ τπουρηῦ {πΔηὴ ἴΠ086 οὗἨ ἸΟΥ δῃα ρσταιϊ πιὰ 
τοναγα ο πὲ Ηδ 8 80 ογάἀογοαὰ [ΐ 88 ἴο ἀϊτγοςῖ 
Ἐσύ ἴο 8 τοϊδᾶνα οἡ ὙβΟΒῈ οδίϑιθ Βῃ6 σδὴ ρ]οδῃ 
ΒΑΙΟΪΥ δηα Ρῥτο ΙΔ ΌΪΥ τὨτΟῸρἢ [80 οπῦγο δαγνόκῖ, 
δηὰ [π08 ρτονάἊο [Π6 βαβίθομδῃοῦ οὗ ΟΠ ἴοτ ἃ ψ }0]6 
γοατ. ΤῈΘ ρτοδὶ αιοβάομ, ΠΟῪ ἴο |1γ6, νγαβ ὈΥ {}}}» 
Ργον θη [81 ἱπίουνθη ἤοη βδηβινγοσθὰ. ὍΘ ἔβα οὗ 
ΔΠῚ ὙΔ8 αἰθαραιοά δηὰ δαὶ ψἰῖπουῦ ἰπβυ]} ΟΥ̓ 
5ῆδιη6. ὙΜΔ6 411 οΟἸΒΟΓ τηθϑη8 οὗ δο]ρ (αἰ οα 
Νροπιΐ, 886 νγὰ8 ἢγβῦ οοτῃηίογῖοα ΟΥ̓ [Ὧ6 ἰονα οὗ Π6Γ 
ἀδυρποτοὶπ-ϊανν, (πο ὉΡΒ6]ὰ ΕΥ̓͂ ΒοΓ βε] ἐβδογίῆοο, 
δηα ἤηδ!γ βανοὰ ἴτοπιὶ δηΐ ὈΥ ἴΠ6 ἴδιηθ οὗ Ποὺ 
γἰτζαοθ. Απλϊὰ {Π6 βούσονβ ἴπδῖ Ὀο[6}] μοΣ 'η Μοδἢ, 
ΝΆΟΙΏΣ, 85 Β)6 ὨΟΥΒΟΙΓ ΔΟΚΏΟΥ]Ο , Ἧ82 ϑ ποῖ Δ]ἴ0- 

ΠΟΥ ἤἔγοο ἔγοτῃ Ὀΐδπιο, ἴῸΥ 58ὴ6 ἴοο ἢ ρΟΠΘ ΓΠ ΠΟΥ ; 
ΟὨΪΥ Βυτ οὗ 4}} [Πὴ6 ἈΠΉΪΥ μδὰ ποῖμιηρ ἢ τοροης 
οὔ; δπὰ ἴζ νγγδβ [ῃγοιρὴ ΠΟΥ ἴπαὶ ἀοὰ ΠΟΥ βμονγοὰ 
ἴμαι Ηο μδὰ ποῖ ἰεξι οὔ" ἢ8. Κἰπάποβϑ ἴο {δὲ [ἰνὶπρ' 
δηὰ [πὸ ἀθδά. 

εν. 33. ο β86ο Κορὺ διδί ὈΥ ὑπὸ σχωϑδί 6:8 οὗ 
Βοᾶς υμῖΐο [86 δῃὰ οὗὨ ὑπὸ μαχνϑαῦ. [ζ 18 πηλπὶ- 
ΒΟΥ ποῖ πῖτπουῖ ἀσδῖσηι τηδῇ 1( 18 δά ἀ6α σοηςοτη- 
ἱπρ Βυῖῃ, δ 886 οοππαρά ἢ [Π6 τηδί 6 ἢ 5 
τπτοῦρδοαυΐῦ ἴΠ Παγνοβύβθαδοη. Ηδγ αἀἰΠἜροησο αἰὰ 
ποῖ τοΐαχ ἔγομλ Ὑγ]αἱ ἰΐ νγα8 [6 ἢτβῦ ἀδυ, δἰ τοι ὴ 
8Π6 ΠΟῪ ΚΗΘ ΤΉΟΓΟ ἴΠ8Δη ἴπθ πη. ΗΓ ἀΟΙΆΘΒΠΟΙ νν 8 
πιοάοϑὶ δηὰ υπϑβδυτηΐηρ 88 ΟΥΟΥ, 80 {πὲ 816 γῸ- 
ταυγηρὰ ἴο τῃ6 ἢο]ὰ ποῖ οἰ οιινῖβα [ἢΔη 88 β6 ἢδὰ 
Ιεῖ ἴ. ΗΟΥ ογοβ  γο οἡ [Π6 ἢοϊ]ὰ ; ἃπᾶ ἴο μτὸ- 
νἱὰο (ὉΓ ΠΟΙ τροίμογ- π-ἰᾶνγ Θοη ηποα ἴο Ὀ6 ΠΟΥ ΟΠΥ͂ 
Βο]!οτα 6. ΒοδΔΖ ᾿ιδὰ ΟΡ ΤΜΠΗΥ οπουρ ἴο οὔ- 
Βοσνο 18. Ηδ ἀΑΙΪΥ ΒΑ ΠῸΓ ρθη 1]6 δηὰ υἱγί Ὁ} 
ςσοπάυςϊ. ΕἸ ΧΙΘΓΠΔΙΪΥ δηα ἱπύογἈΠ}γ, 886 88 ΠΟ 
ἸΟΠΣΟΓ ἃ ΒίΓΔΠΡΟΙ ἴὸ Πὶπι. Ηδ ἀοιθ1]688 ἰουαπὰ 
οΡρογίπηϊτίεβ ἴοὸ ΒΠΟΥ Ποὺ ἕδνοτβ.0 ΑἸἾΘΥ 8 80- 
παἰηΐδποθ 80 Ἰοηρ δηὰ Ὠοδυ, [06 πδιταῦνο οὗ 

σὨΔΡ. 11}. 18. ὨΔΡΡΙῚΥ ἱπιγοἀπορά. 

ἨΟΜΙΗΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

[“ ΔΒΙεββεα δὲ ἦε ἰλαὶ ἰοοῖς ξἰπαϊΐν ποίϊσα οΥ (λεε.᾿ 
Ευὐεπ: “Ἴβᾶγῃ ψὸ πὶ ἤδηςθ, θροη ἴπ6 Ββὲ αἱ 
οὗ ἃ χοοὰ ἀορά, ἴο 0688 ἴπ6 ἀοοῦ ἱποτοοΐ, που χἢ 
ὈΥ πᾶπιῈὸ πηκηοόνη ἃηἴο τ8. πὰ ἰδ τπιδ ἰδκο ποοά 
[πδ΄ νὰ ἀο ποῖ τοοβηὶ δηὰ Τ008}} ΟἿΤ ῬΓΔΎΟΓΒ, Δἴ Γ 
τὶ ψγὰ σομῖθ ἴο ἴπ0 Κπονϊοάρο οὗὨ ᾿ἷ8 Ἡδϑίηδ; 18 
ΒΟΙῚ6 ἄο, Ὑῆο0, ὙΠΘῺ ΠΟΥ 8006 ἃ διάδθ]ο σογκ, 
ΜΠ] ΟῚΥ οομμηθηὰ ἴμδ6 ἀοοῦ οὗ ἰῦ; Ὀυΐ αἴου 
1Ππογ σοπιθ ἴὼ ΚΠΟῪ {π6 ΔαῖΠοτ᾿ 8 ΠΆΙΏ6 ( ΒΡΘΟΐΔΠ}Υ 
1 τῆου Ὀ6 ργϑροβϑοββοά Ὑ 1 8 ργῖνδῖθ ΒΡΊ θη ἀρζαϊηδὲ 
πἶπι), ΤΏΟΥ [411 τῃοη ἴο ἀοτορδῖο δπὰ ἀοίγασι ἔγοτα 
16 δοιίοῃ, φιδυτο  ἶπρ τυ Ὦ 1 88 ἀοπ6 οἂϊ οὗ οβίθη- 
ἰΔ[οη, ΟΥ̓ ϑοηλθ Οἴδου βἰ ἰδίου 6πά.᾽ 

Βρ. Ηλι: “1 το τοῦ σδὴ ὄχοθδηρο {ΠΟῚΓ 
ΔἸπῚ5 ΥΣ} 186 ΡΟ ἴογ Ὀ]οβδίηρβ, [ΠΟΥ ΠΑΥ͂Θ ΩῸ 6886 
ἴο οομρ δίῃ οἵ δῃ 1}} θαυζαίῃ. 

ἔϑτι. ἴοττη, ὙὨΪΟὮ δοδίὴδ ἴο Β5ῃὁ ἔπδὶ δἱ ἰδὲ {πιὸ πο ἀ- 

αοεδου οἵ κουάον τὰϑ 0 Ἰοηρον ποκὶοοἰοά. ΣΡ [" 

Βοῖο, 84 ἰῃ Ψοῦ 1. 19, ἴο Β6 ἵβκϑῃ δδ ἰποϊυάϊηφ Ὀοΐι φϑόχϑ : 
ἔογο ἰη 10 δοῆδο οὔ [ς γουηρ, ΡΘΟΡΪΘ,᾽ Ὠοῖο ἰὴ ἰδδὲ οἵ “861. 
γτδηίδ.᾽" -- Τὰ.) Ε 
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"“ Κιηάπεθββ ἰο ἰδὲ αἀεαα." ΤΠ Ὁ] ον ης τὸ- 
τηΑγκβ, ᾿πουρμ ἢ Ὀαβοα οὐ δὴ ἱπιοτργοίδιοη νυ ΠΟ ἢ 
1)γ. 8586] ἀφο ἀθ]γ, δηα ἰπ 80 ΔΓ 85 ἰδ δδδι1:Π|68 ἴὸ 
6 Θχμδιβενο, ΡΤΟΌΔΟΙΥ 705} 7 τοὐοοῖθ, ΙΠΔΥ πογνοῖ- 
1Π016858 δυρροβῖ ἃ ΥΕΓΥ͂ ἴσιο ᾿δηὰ ὑ86 1] ᾿ΐπὸ οὔ 
τπουρηῖ. [185 επεγε ὀχοϊαβίοι ὈΥ̓͂ ΟΣ ΔΌΤΠΟΥ ἰ8 
ΘΟΥΓΔΙΠΙΥ͂ 8 ΘΓΓΟΥ. ΝΟΙΐπρ 18 ἸΠΟΓῸ ΠαίαΓΑΙ ΟΥ 
ἈΠίνΟΓΡΆ] ἤδη ἴ[Π6 ἴο] η αἵ Κἰπάποβϑ ἄοπθ ἴο 
11ο86 Ιο ὈΕΒ πα ὈΥ 186 ἀεδβα 18 Κἰπάμποββ ἄοπα ἴο 
ἴη6 ἀοκαὰ τῆ 8 ]νοβ; θαϊ τ ἸΏΔΥ νγ06}} Ὀ6 δοκοὰ 
ὙΠΟΊΠΟΥ τἢ]5 ἰ ] Ἰηρ 18 τοοϊρα ἴῃ δηγτ ηρ οἶδὸ τΠΔῺ 
ἴ186 οοηνίςὕὔοπ, πᾶῖῃγαὶ δηὰ ἰηδυϊησῖνο, ΟΥΎ οἴποΥῖ- 

ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΠΤΗ. 

ἄδαῖ, ΕὝΣΙΕΞ: “ Τὸ [86 ἀοδᾷ. Ατί ἴδοι, ἴδεπ. 
ἃ ὙἹάονγοῦ, γὴ0 ἀσβίτοβι ὕἢὺ 40 ΠΙΕΤΟΥ͂ ἴο ΤΠΥ̓ ἀδπὰ 
Ὑ]Ὲ ; ΟΥ̓ ἃ ψ άον, ἴο ΤΥ ἀοδὰ Βυ"δη ; ΟΥ 8 οἰ εἰ, 
ἴο ΤΥ ἀδοφαϑοὰ ράγοηῖ ἢ 1 ν}} [6}} τῆοο δον το 
Ἰηϑγοϑῖ ΟΧΡΓΟΒ8 ἴῃ γ86}} σοπγίοοιδ. Ηδίἢ [ΠΥ ὙΠ ΐο, 
(Υ Βυδυαπά, οὐ ἐγ Ρδτθηῖ, ΔῺΥ ὈγΟΙΒΟΓ, οὐ Κίπϑ- 
ἸΏ8Π, ΟΥ [Ποπα9 δυγνὶνηρ 1 ΒΟ σουτσίοουβ ἴο ἴῃότη ; 
Δηά, πῃ 80 ἀοίηρ, [ὮῪ ΤΆΝΟΙΒ 58Π4}} τοάουπα ἴο Πα 
ἀεδὰ. ὙΒουρῇ οἷα ΒΑγΖὶ] αὶ Ὀ6 Ὁπόάρηῦ]Ὲ οὗ τὰν 
ἴανοτβ, ἰδεῖ γουης ΟὨ πη δπι ἰδδία οὗ ἴῃ γ᾽ Κη άποδβ. 
ΤΒΟῸΡΉ τΠ6 ἀοδὰ σδπηοῖ, ποοᾶ ποῖ δύα {ΠΥ ΤΏΘΓΟΥ, 

186, ΟὗἨ τὴ6 οσοππυθδα οχίβύθηοθ οὗ ἴπ6 80} δῆογ 
γοῖ ΤῊΔΥ͂ ΤΠΟΥ͂ τοοοῖνο (ΕΥ̓ ΕΙΠάΠΟ88 ὉΥ͂ ἃ ὈΙΌΧΥ, --- 
δγ τμοὶγ ἔθη άβ τμδὲ β}}}} δτὸ νίηρ.᾽" -- 1Ὲ.] 

ΟΗΑΡΤΕΝ ΤΗΙΒΌ. 

ΨΈΒΘΕΒ 1-6. 

Οδεοαϊοπος ἵπ Ἰπποοθῆσε. 

Τηοη [Απ4] Ν,Αοιιὶ πδν ταοίμογ-ἰπ-Ἰανὺ βα1 ἃ ἀηΐο ἢοΓ, ΜῪ ἀδορίογ, 8Ώ8}1 1 ποὶ βθοὶς 
Ταϑὺ [8 σγϑϑιϊπρ-ρ] 66 ἰοῦ (866, {Παῦ Ὁ τηδὺ 06 γγὲ}} νὰ 1μ66  Απὰ ΠΟΥ ἐξ ποῖ 
Βοδζ οὗὨ ουγ Κιπάγοαά [με. οὔὐγῦ δοαυδιπίμηῃοο, ἑ, 6. ΓοΪδν 7, τυ ἢ γῆοβα τηαϊ θη ἱβοὰ 
νοϑὶ" Β6)ο]ά, ἢ6 ψἱῃπουγθὶ ἢ ὈΑΥΪΘΥ ἰο-πΙσ]ΐ ᾿π 1η6 {πγεβῃῖηρ ἤοογ. Υ δα {Πγβ6}} 
{πο ογο, δηᾶὰ αποϊης ἴΠ66, δπᾶ ραϊΐ ΠΥ [θ08}] Γαϊπιθηῦ Ὄροη ἴῃ6θ, πὰ σοὶ Π66 
ἄονι ἴο {π6 ἤοον : δμέ πηακα ποῖ {πγβοὶ ἢ Καοννη απο [508 ποῖ {Πγβ6 ἢ ἢ δ ρϑῖ- 
οοἰνθα Ὀγ7 {Π6 τπηδῃ. ὑπ1}} ἢ6 58[|8}} αν ἀοῃθ δαίπηρ ἀῃα αἀγηκίησ. Απὰ ᾿Ὁ 5884]]} 
Ρ6 θη ἰδ ΠΙϑὶἢ ἄονῃ, ὑπαῦὺ ποὺ 504} τηᾶγκ [Π6 ρ᾽ασθ ἡ ὮΘΓΘ Π6 888]}1 116. δηά ἴδοι 
8ΒΠΑ1}1} ρῸ ἴῃ, ἀπά πῃοονοῦ [86 ρΪδοθ [7 18 [δοῖ, δηὰ ἰδῪ ἴπ66 ἀονῃ ; απ ἢ6 ψ}}} [6]] 
(866 ψιμδὶ ποὺ 5Π841} ἀοθ. Απά 816 βαϊὰ υπίο μϑγ, ΑἹ] ὑμαῦ ἰοὺ βαγϑϑὺ αηΐο τη 531 

ὅ5 ὧι ψ|}} ἀο. 

ΘΥ-Ἰηοἶανν ὈΔ46 ΠΟΥ. 

Απμα 886 σγϑηΐ ἀονγῃ αηΐο ἴΠ6 ἤοον, ἀπὰ αἀἸὰ δοοογαϊηρσ 0 4}} {Ππαὺ΄ ΒΓ τροίἢ- 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ͂, 

[1 αν. 8. --- ΟὉ ὙΠῸ δηὰ ΣΝ, οἵ. θ66. δϑ,1. ς. ΤΏΘΥ ΔΙῸ ΟἷΔΟΣ ἴοττοϑ οἵ ἐδὸ βεεομὰ Ροσ. ὅνη., δηὰ 
ἴοτθ ἰβ Ὡσ οσσαβίοη ἰο κα αεϊξαϊο ἴλο Κοτί ἴοῦ ἔθ. Αποίμας ἰϑύδῃοο οσσΌΓΒ ἴῃ γον. 4. --- ΤῈ. 

[2 εν. ὅ. -- ἢ δυρρ !οὰ ὉΥ ἐμο Μαϑδοτίνοδ, ἰδ ὩΠΏΘΟΘΑΒΑΤΥ, οὖ. τοῦ. 11 (τῆθτο, πόπονον, Ῥγεϊρῃς αἰδὸ ἰπβοσίο ἰξ οα 

ἔδιο δυιδοτί ἐγ. οὗ νογαΐουν δηὰ βοῦιθ Μ53.). ὙὍὴ βδτηθ τοπιδζῖς [5 ΔρΡρ ]ΟΔΌ]6 ἴο ἐπ οὐδο ἴῃ τὸσ. 17. 80 Βοσγίπεδα διὰ ΚΕ εἰ]. 
Ὅτ. Οδδαβαὶ οὔτ ᾿ξ πογο, Ὀαὲ σοίδ!ηδ ἰϊ ἰῺ γϑσ. 17. -- ΤῈ.) 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΟΟΊΤΒΙΝΑΙ, 

ΨΜον. 1. ΒΏΔΙΙΙ ποὺ δοοῖὶς ἃ γοδῦϊκ- ὈΪΔοο ΤῸΡ 
1866) ὙὍὙΠ6 ροΟΌ]ΑΓ ρῥγοςοοαΐηρ τ ΒΙΟΝ ΤΠ688 ΟΣ 8 
ἱπττοάποθ, ΤΑΥ͂ ἈΡΡΘΑΓ ΒΟΙΠΘΎ δῦ ΒΌΓρΓ βίην θη 
νἱονεὰ ἤότῃ [Π6 βίδηάροιϊηϊ οἵὗὨἉ πηοάογῃ βοςῖαὶ 118 
δηὰ τοϊδίομβ. Αἵ 4}1 ουθηΐβ, {π|8 Ἔἐχ ρ]δὶπϑ ΨὮΥ 118 
Ῥβγοπο]ορῖςαὶ βρη βοδηοθ ἢ88 ποῖ γοῦ ὕθ8 πὶ ΡΓῸΡ- 
Ἐν ϑρρτοςϊαίβα. Βαΐ ἴΠ6 πϑιτδῦνε οὗ [πὸ ἴοτυ- 
ἴω πο8 οὗ Τλπ ἢ 18. 80 ἀΘΘΡΙΥ͂ ολοἀἀρά ἰπῃ [6 οἰιατ- 
δοϊετγβτὶς 16 οὐ ἴβσϑδὶ, τπδὺ ἴῃ ογάοῦ ἴο δρργοοῖΐδίς 
ἰὼ 111 Ὀδδυῖν, δ 8 Πα ἸΒΡΘΏΒΔΌΙΟ 0 ΘΏΟΓ {ΠΟΥ- 
ΟὈΡΆΪΥ ἱπίο ἴπ6 βρὶ τι οὗ ἴπαὶ 118. Ῥόγῆθρδ πὸ 
ἢΙΒΌΟΥΥ ἰδ ο 68. τηοτῈ ΟἸΘΑΤΙΥ ΓπΔη 818, τπδὺ θη 
Ἰονβ δῃπὰ ἱσιβῖ, 'π τποὶτ ἙἈΠ]ΔΙΠΚΟ ἀπά τῃογοίογο ἀἱϊ- 
γί Βίσοηρίῃ, ἤγβι βυ ο  δηᾶ [Π0 ΘΟΠαΌΘΓ, ΤΠογῸ 
ἴβ ἃ Ῥγοβοηϊδίίοη ἴῃ βοῖτι8] Ὠἰβίοτῃυ οὗ ἴπδὶ τ ἰο ἢ 
[6 Πἰσμοβὶ οτκβ οὗ [6 ἱπηαρίπδίίοη ῥγοϑοηΐ ΟὨΪΥ, 
ἴπ 1468. 

ΤΗδῖ τσ ὩΪΟΝ τηδᾶς [Π6 ἴδια οὗ ἴῃ6 ἀδυρῆίοῦ οὗ 
ϑερθίηδ 80 88, ναδ {πδὶ 8Βῆὴ6 πονοῦ ἰοππᾶ 8] Που. 

“ὙΟΒΌΠρ-]δοο ᾿ ἴῃ 106 Βουϑο οὗ δ πυβραπά. ὙΣ 
ΑΓΔ ἴο ὙΥΟΙΊΔΠ, ΤΠ ΔΙΤΔρῸ Ὑ͵88 Υυἱουσοὰ 85 [ΠῸ πδῖ- 

ΓΔ] δ 8] ]τθπηῖ οὗ ΒΟΥ Τα ηρ, τ] ποὺ ἩΒΙΟΝ ΠῸΓ 
1" τγαϑ ἢ 6] 1688 δηὰ ἀο τοι Δ8 ἰΠδ΄ οΟὗὨ 8 Ῥθο- 
Ρἷὶο ψπῆοὰὶ 4 αΟοα, Ηδρηςα ἴΠ6 ργάγοῦ οὐ Νβδοῃν, 
ὙΠΟ δθουτ 10 ραγῦ ΠῸΤΩ ΠΟΥ ἀδιρβίογθ- ἢ -ἶανν, τπδὶ 
ΠΟΥ τὴ πα ““ τϑβί " ἴῃ {π6 ἤομ86 οὗ ἃ Βυξθδηά. 
ΟΥ̓ΡΒᾺ τοῖα σηβ Ὀδοϑῖι86 8Π6 768 γ8 ΠΟΥ͂ΘΥ ἴο ἢπά ἰζ ἴῃ 
ῖ5τ8.6 1. Βα σοοβ ἢ ΠΟΥ, ὈΘΟΔ56 5.16 Ρδοοβ ΒΟΓ 
Ἰονὸ 0. Νδοιηΐ ϑθογθ 411] ΟἿΟΣ σΟΠΒΙ ΔΟΥΓΔΏΟΠΒ. 
ΤΏΘη, ἱπάδοά, τη Πραγίβ οὔ τοὶ 41} τπτοτο ΠΠ]]οὰ 
ΜΠ} βουτον. Βαϊ βίποθ ἴπθη ΟΟα᾿ Β ἸΠΟΓΟΥ͂ 85 
6 ΑΪΠ ὈΘΟΟΙῚΘ Ἰηδηϊεϑί. Νϑ ὮΟρῈ ᾿Δ8 ἀδνγηοὰ 
ὍΡΟΙ {ΠΕ ἰραῖβι δὶ ἃ οδυῦ ι] δηὰ ΔΡΡΥ 
ΠΟΠΓΑΒὶ ῬΓΟΒΟη β 1861 ΠΟῪ} ὙΠδ δάση τροίθου- 
1π-1δὺν ὙΠῸ ΤΟΥΤΩΘΤΪΥ, ἰπ ΠΟΥ Βο ΕΟ οι] 688, υδά 6 
ΟΡ ἀδιρογβεΪη-ἰΔἘν τοῖσι τὸ Μοδὺ δηὰ βπὰ στοβί- 
ἱπρ-Ρίδοοβ ἴοτ ἐμποιηβοῖνοβθ, 18 ΠΟῪΣ ἴῃ ἃ ροβίοῃ, 
861 ἰὈΥρΡ ΤΙ] 88 ΟΥ̓ΌΓ, ἴὸ βοοῖ ἴὸγ πὴ τ[Π6 Μοδῦ- 
1ϊ655 8. οῖδοθ ἰῃ 5γϑ6], ΠΟΤ ἰδ τὴδὺ 6 γγ6}} πῖτὰ 

ἃ νβδῖ νγδβ τ86 ἴόσοϑ {πδὲ ὑγουρηῖ δρουὺῖ 



ΟΗΑΡΤΕῈᾺΒ 11], 

ε}5 ὈΘΔΌ 1] τονοϊατοη ἢ ΤῈ ͵ονς οἵ Βυτῃ τυ Βῖοἢ 
8008 ποῖ Π6Υ οὕχῃ, [ὃδ6 ΑΓ] η688 οὗ ΝΟΙΩΣ ὙΠΟ 
ἀοδβοσνεᾶ βαςἢ ἸΟΥΘ. ᾿ 
ΤῺ υπάογθίδηάϊηρ᾽ οὗ νὶιδὺ οἤΔΡ. 111. τοὶ δἴδβ νν}}} 

ὍὈρ οἰ ΟΗγ ΓΟ Διο ὉΥῪ 8. οοΙηρδυίδοη ἢ τ 6 
Ὀορίππίηρ οὗὨ σμδρ. ἢ. ὙΠ ἴπ6 ττοπθη ἃσα ἴῃ 
ἀἰδίγοββ, 1 186 Εὰ ἢ 0 ἰδ κο8 ἴπΠ6 ἱπὶ εἰδῶν; ΠΟΥ, 
ὙΠΟ ὮΟΡΘ ΤΟΥ ἰαγρο, ἰδ 15. Νδοῖη). ἸΥ̓́ΒΘΏ Βαγά- 
ΒΒ γγ͵δὃ ἴὸ Ὀ6 οπάπγχοα, [6 τπηοῖθον βιι ὈταἸ οα ΠΟΥ 
ΜΝ τὸ [80 ἀδυρ ποῦ, -τἴοσ ἢ 5 τοῦ 8βοηϊ [0 
δίοδη, βὲ6 υγθηὶ οὗὨ ΠΟΥ οὐπι δεοογὰ ; ον, ὙΠΘῊ [Π6 
Θμάραυοῦ ἰδ (οὼ βοοιτο ἴῃ6 ἸΟΥ̓͂ Δηἀ Παρρίῃοββ με] 
ουξ ἰπ ῥγοβρεοῖ, [Π6 ἀδανο. γ16]45 ἴῃ 4}} ἐπ πῦ8 
ἴο 186 ἐδ ὕοῃ οΟΥὗὨ ἴΠ6 Τοῦ ΠΣ ὍὕΤ86 τπουρῇῖ οὗ 
Ιαῦοτ ἴογῦ [Π6 τροῦποῦ οτὴρὶπαῖοβ ψ ἢ [λ6 ἀΔΌνοΥ ; 
Ὀπῦ ἰῦ 18 [86 τη οΥ Π 6 ἯὙῸ ἔοττηϑ Ρ]Δ 08 οὗἨἁ ΔΡΡΊΠΘΒ88 
ἴον ἔθ ἀδαρβτογ. Οἡ ὈοΙᾺ οσοκβίοῃβ, πατῇ πηάοτ- 
18 Κ65 8 πιϊβείΊοη. Τὴθ ἢτγβθι. πη 806 βοίβ ουξ, 8 
ΒΙΓΔΠΡΟΥ, τοὺ ἃ ἀοῆηϊνθ ρῥἷδοθ ἱπ νἱενγ, δὰ 
ἀγοββοά ἷἱπ τἴ86 ρδγὺ ΟΥ̓ [01] δπὰ τηουγηΐηρ ; [Π6 
δοοοπα ἔπιθ, ἢ ἃ ἀοβηϊϊθ ρ]Δη, οποοιυγασοὰ ὈῪ 
1Π6 ΓΌΥΤΩΘΙ 8π6,688, Δηαἃ ἀδοκοά ἴῃ ΒΟΙΣΔΑΥ δίεγα. 
Απὰ γοῖ [Π6 βοοοη παογίακίηρ νγ88 ποῖ 1688 ματὰ 
“δὴ τα ἤγθι. Ηυτα]δάοη τ ἰοἢ 906 Δα ἴο ἴδεν 
ΟΒ ἴδιο δγεῖ, τηῖρῦ 4180 ὕὈ68}} Ποὺ οἱ [ἢ6 βθοοπά. 
Ιπάορά, δηγιμηρ' [μδ΄ τηῖρηῦ μαᾶνο ὈΘΙΆΙ]6 Πα ΠΟΥ οὴ 
δοῦ ἤγβὶ Ὄχρϑάϊπομ, μδὰ ποὺ αοά οτγάογοα Ποὺ ρὸ- 
ἵπρσβ, του] ἤᾶνο Ὀθο ΤᾺΓ 1655 τουπαϊπρ' ἴο ΠΟΥ, 
τη τοῖσι δα ΠΘΡαΥ ποηδῃ, {Π8η τιδῦ ᾿ς ἢ οἡ 
τπὶ8 βοοοπὰ Ἔχρθάϊιίοι τηϊρσὶινῦ ρίοσοθ ΠΟΥ Βθ;βιτνο 
Ποαῦῖ. ΤΠ ἢγβῖ ἀπ ἀου Δ ΚΙΠρ᾽ ἡ 88 ΤΏΟΓΟ ΒΟΥΓΟΥΓ[1], 
[86 βοοοηῃά τηοτὰ ἀθ]]οαΐθ. ΑἹ [6 ἢἤγβι 8π6 σου] 
δεῖ Ορϑηὶ Ἷ᾽ δῖ ἴΠ0 Βοοοπα ΟΠΙΥ βοογοῖϊγ. ὍΠοη [86 
ΓΘ ΓΚ 816 Τὴ ΔΒ ἴ0 Β ΕἔὌὔου ΠΌΡΟΥ, πον ΠΟΥ 
ὨΟΠΟΥ ἰ8 δι βίακα. Τὸ {ἈΠ ] 688 ἰοὸ Νδοιηὶ 
ΜΟΙ 806 ἴπθη Βῃονοα γὰ8 ποῦ φσθαῖοῦ [δὴ [6 
ονεάΐοποο τ πος 8586 ΠΟῪ ΙΔ 513. 
Απὰ γεῖ Νβοιηὶ 15 85 11{πΠ|6 τὸ θ6 ΤΟρσοδο θα [ῸΓ 

βοηαϊηρ Βα οἡ [16 βροοῃα Τα 55:0 Ὴ, 85 8.16 ὙγᾺΒ 
ἴογ δοοορίϊηρ' ΟΣ ῬΓΟΡΟΒΑΪ ἴο Ρὸ οη ἴπὸ ἔτβί. Οη 
186 ΘΟΌΤΓΑΓΥ, ΠΟΙ ΘΟΌΓΒΘ ΓΒΊΠΟΓ ΒΠΟΥΒ {Πα 886 ἀϊά 
ποῖ ὈΘΑΓ ΠΟΙ ὨδΙηθ, ΟΥ δὰ ΟΠ Βύς ἢ Ἰον διΠοὴς 
ΒΊΓΒΗΡΟΥΒ, ΤῸΓ ΠΟΠΗΒΕ, 

ΝΟΙΒΟΥ Ἰοισπου οὗ Ετ, ἴκοη [ἢ [86 Δρρτο- 
θαῦοη οὗ Νααοῖιὶ, οαῇ ὈῈ6 τηθαβασοα ὈΥ ἐπὶ μὲ 
τη ΔΒ τ ηρ- τ] 68. ΓΉΘΥ ΔΓ ποῦ διϊοηρίβ αἱ βροσυ- 
ἰδαῖῶνε δἀνοηΐυσο [Ἃἢ ὈΟΪᾺ σΑ565, παῖ γγ͵ὸ8 ἀοησ 
85 π᾿ δοζογίδησα Ὑ{{Π ὉΠ ΠἸΡΟΔΟΠΔΌ]Ο σὶρ 8. δὲς 
ἰογάοα ΌΥ [6γβο] 15} ἰᾶνν πὰ συδβίοπι. 
Ὕ Βοὴ Εἰ στεπῦ ἴο τη6 ἢθ]ὰ ἴο 

δὐκοά δ τσ σιαγαηίορα ἴὸ ἴπ6 ψὶάονγοα δηὰ {πὸ 
τ. Τὸ ἄδπγ Ποῦ [πὸ ργίνηοραε οὗ ρ᾽οδηΐηρ που]Ἱά 

γ6 ὈΟΘη ἰ0 ἀορτῖνο μοῦ οὗ Ποὺ σχῇ; ἴο ἱΠ] ΕΓῸ ΟΥ̓ 
αἴ ΠΟΥ ἴο 5Βῃδιηδ ἴῃ {π6 ἜΧχόσοῖβα οὗὨ {τ, νου ἤανα 

ἢ ἴο ἀϊπιϊηϊβῃ ἴ., Ὅταο, [ὴ6 ΠΙΌΘΓα] ἰτοδίτηθηῖ 
886 τεορϊνοὶ ἔγσοτῃ ΒοδΖ νγγ8 0 ἸΟΠΡΈΓ ἃ τίσ ἴο Ὀς 
εἰαἰπιοᾶ, θὰὺ τΠ6 ὀχ ργοδβίοη οὗ ὦ} δπὰ Κιηά- 
π688. Νροπιὶ τοσορπζοα ἴῃ (Π18 186 ρτον ἀθπτίαὶ 
Δυτδηροιηεπῦ οὗ ρα. Απὰ [Ὁ 18 ῥγϑοῖβο}ν {15 4180 
{παῖ σῖνοβ οουγαρο ἴο Βατἢ ἴο οΪ81πὶ [ὉΓ ΠοτπΘΙ Γ΄ αηὰ 
ἴογ Νομπιὶ π6 βθοοπᾶ στίρμς ἴοὸ νοὶ 886 8 δητ- 
ι1οἅ. 
τ Ὰ8 80 δηοίοηϊ αν ἷἱπ [ΒΓϑο], δαῃο! πο ὉΥῪ 

16 Μοβαδίς Ἰορ:β]δίίοη (Πδαϊ. χχν. 5), {πᾶ τ μθὴ ἃ 
τδη αϊοα νιτῆουϊ ἰββθ, ἢ18 Ὀτοῖθοῦ 8 θουπαᾶ ἴο 

Ιθδη, 516 ΟἿΪῪ 

1-6. ὌΧΙ 

ΤΉΔΙΤΥ 18 ον. ΤῊ]5. 18 ἃ τριῦ οὗ [Π0 "οπΊδΔῃ. 
556 οδὴ ἀοιαπὰ 1 οὗ πἰιη, δπὰ ἰἢ ἢθ τοῦιδθβ, ραϊ 
Ηἰπὶ ΟΡΘΗΪΥ͂ ἴο διδπιο. Ηονν θαγὶγ δηᾶ ἀθορὶ Υ τΠ18 
188 06 τγγὰϑ τοοίθἴη ἰϑγαθ], πδῪ Ὀ6 δοθη οηι αθῃ. 
ΧΧΧΥΡΙ., ΘΓ [η6 ἀοαιἢ οὗὁἨ Ομ δη 18 δϑβογί θα τὸ 
ἨΪ8 ΤΟΥ.881 ἴ0 ΤΔΙΤῪ ἴπ6 ον ΤΑΙηΔΥ. ὙΠῸ βὶρς 
ὨἰβοδηοΘ Οὗ 1Π|8 βαρ 8 οἰοασ. [1 18. 8150 ζοιιπὰ 
ΔΙΊΟΠρ; ΟἾΒΕΣ ΠΆΓΟΙ 8, ΔΙ ΒΟΙ ἢ αἰβιογίοα δηᾶ τθη- 
ἀεγρὰ ᾿πρῦγο. 11 τϑϑῖβ Οἡ ἴδιο Ὠἰβιουί 4] {6 6]]1πρ' οὗ 
ἴ88 πϑιοηβ, Μ᾿ ἰοἢ 1688 ΤΠ τ ἴο δἰτδο ἢ ἰπηρουίδποθ 
ἴο ἴΠ6 ῥγοϑοσνδῦοη ποῖ οἿΪγν οὗ [Π6 ΠδιίοηΑ] βρ γῖζ, 
Ὀυΐ αἷβο οὗ ἴπ6 Ὡδοῃαὶ Ὀοάγ, ΌΥ ρῥγοραρδτοι. 
Ιπ τΠ6 ἢγβι ῥϑ] τὴ, [π6 ρου τηδη 18 οοτηρατεά νἱτἢ 
8 06 ὙΠΏΟΒΘ ᾿ΘΔΓ ΠΟΥΟΥ ὙΠΠΟΤΒ. Απηά [Π6 [766 ἰδ, 
ἴῃ ἴδεῖ, [π6 ἱπιᾶρο ὑ6ϑῖ δάδρίρα ἴ0 ὀχρ δίῃ [Π6 σϑα- 
805) ΟΥ̓ 6 8ᾶρὲ 1π αἰ. [Ὁ 18 ποὺ σψπδποιιϊΐ 
ΓΟΆΒΟῚ ἴπαὶ [86 ΤΟ ΠΟΟΓ οὗὨ ἃ ῬΘΟρ]θ 18 οΔ]]οὰ 118 
δίαπιπυαίεγ [5᾽οτα- ΠΟ Σ, γα Κ- λυποῦ, οὗ, τὰ6 ΗΘ. 

ἴοση8 ΓΙῸΝΘ δπὰ ΤΏ βῃοοῖ, βργουῖ, Ὀσδηςῃ, 
υδοὰ ἴον “ αἵνε." - ΤᾺ]. Ιὐηϊτοὰ δϑουΐϊ (18 σοτὰ- 
200 {ΤΌ Πἰς, {πΠ6 ΔηςΙΘΠῦ ῬΘΟΡΙΟΒ ἀἰδιηριβηθα ΓΠδτ᾿- 
ΒΟΙνοβ ΠΑΏΟΒΔΙΪΥ (ΠἸῸΠῚ παξοὶ) ΥΟΣΥ͂ ΒΠΔΤΡΙΥ ΠΌΙῚ 
1Ππ086 γγὙηῸ ψγοτὸ ποὺ 8 οἸξῃοοῖβ. ΤὍΤΠδ ἀδοτοηι 
[ἈΤᾺ 1] 108 ἀΣῸ 1πΠ6 ὈΓΆΠΟΙΟ5Β οὗ τη18 ἴτοοβ. Βυῖ τῃ6 
Ποδὰ οὗ ἃ δι}! 18 ἴῃ ἢ18 (ὈΓΠ ἃ βίοτῃ, ρυϊίηρ 
(οὐ θοῦ 8, 85 ἃ {γ66 Ριι8 ΤΌΓΓῚ ὈΓΔΠΟΙ6Β. 

ΤΕο τι βογίηρ' οὗὨ [86 ἴγο6 13 188 ᾿πηϑρἘ οὗ ἄδδιΒ. 
Α8ϑ πὸ ὈΤΘΠΘΝ 1 ἴπὸ ἴγθθ, 8580 ΠΟ ΠΊΘΠΙΌΟΥ ἰπ [Π6 
(ἈτΆΣΪν, ΒΒ υ]4 ροτῖ5].. Νονν, τπ6 παίίοῃ [ἴΐνϑβ ἰῇ 115 
ἔδιλ}]168. Ηδποθο, ἰἢ 4 τπὰδῃ αἶθ8 ψιζμοι οἰ] άτοη, 
0 15. 48 1 ἃ Ὀγδηοὴ πὶτποτοὰ ἴῃ [Π6 ἴτοο. Τὸ τοπι- 
οαγ 1Π18, ἃ ΠΟῪ ὈΓΔΠΟΝ 8, ἃ8. ἰδ ἡ ΤῸ, Θηρταῖθα οα.. 
16 ἔτθΘ. Τη8 18 ἀοπο Ἡ Ποη [ῃ6 ὈΓΟΙΠΟΥ ΠΊΔΙΤΊΘΒ 
186 ψΙΔΟΥ͂,, πὰ σοραγαβ [6 Β0η 866 ὈΘΆΓΒ 88 ΠΟΙ ἴΟ 
[Π0 Π8ΠῚ6 8Ππα ρΡΟΒΘΟΒ8:0ὴ8 ΟὗἨΤῆ0 ἀφοραβοα Ὠπβθαπά. 
Βυῖ ψῆδῖ 1ἢ ποτα θὲ ὯῸ Ὀτοίποῦ [5 1π6 ΠΒΠῚΘ 
1Π6Π ἴο Ὀ6 ΔΙΟΣ 8}} οχ απρπ βῃοα δηὰ [π6 ὈγΆΠΟἢ τὸ 
6 ἔἴογονον ψδηϊηρσὶ Ὑπὸ Ἰανν, 88 ρίνοῃ ἰη 1)οι. 
ΧΧΥ. 5 ΕἾ, ἀοοὺ ποῖ ἱπάθρα ἀροΐαγο 1ἴ, θὰ 1Ὁ 186. Δ 
ἰπίδ ποθ ἴῃ δοοογάδηοθ ψ ἢ 18 Βρὶ τῖϊ, τπδῦ ἴπ τΠδὲ 
οΆ86 186 ΟἿΪ“ ΝΣ ἀμ τς ΟΥ̓́ΘΣ ἴο ἴμ6 πραγοβί σο]δ- 
{ἶνο8 οὔ [Π6 ἀδοραβοᾶ. ΕΨΟΥΥ ΓΆΓΤΑΥ --- ΒΌΟΝ 18 τηΔῃ- 
1{Ἐ81]}Υ 186 ἰάθ8 οὗὨἁ [Π6 ι8δρθ --- τηδὺ [ἈΚ6 σατο (ἢδὲ 
ΠΟ ΤΠ 6 Υ 1η ἰζ ἀἴ68 οαἱ. Πδιὶ τῃ6 Ὀτοῖποῦ ἰδ ἴὸ 
τη6 ὈτοῖποΥ, {Πλῖ, ΒΟ Π6 ἢᾺ8 πὸ ὈτοίδοΥ, [18 ΠηοτῸ 
ἀἰδίδηι Ὀ]οοα- τ ΙΔ ν 8 ππιϑὺ Ὁ6. Τα Ἰοῖῖοῦ οὗ [6 
Ἰἴανν, 10 18 ὕτιιο, ἀ1ἃὰ ποῖ σοτημηδπά ἰἰιΐπ; θαϊ, 88. 186 
πΑΙΤΑΙνο οὗἩἨ οἂἷἵ ΒοΟΙ βῆονβ, [86 δρί τῆ οὗ τιδὲ 
βαρ ΟΝ τΠ6 αν βαῃοῦοποά, τοαυτοὰ ἱξ. Ναὰ- 
ΟΤΩΣ, ὈΥ ὙΦΥ οἵ ἜΧΡΙ Αἰ ππρ ἴο Ποὺ ἀδαρῇῃῖοτ- -1δὺ7ν 
ΠΟΥ ἸΟΥ͂ ΟΥ̓ΘΥ ἴπ6 ΨΑΥ ἴῃ ὙΠΟ αοα μαὰ οτγαἀοτοά 

ΒΟῸΣ βίβῃϑ, βᾶ γ8, ΒΟΔΖ 18 τοϊδιρᾶ (ὩΥ, ΙΚκὸ ρτγορίη- 

φμιι8} ἴο 8, ΒΘ ὈΘΙΟΏρΒ ἴα ουγ φοοίίπι (Ὁ 8). ΤῊ 

σγογὰ σααὶ (Ὅν), ἴο ψμὶς ἢ σοοὶ Βοϊοη 8, 18. ΡΒ1]0- 
Ἰορίοδ!ν δηὰ ἴπ 18 ογρίηδ) βὶ , σηἰποκίίοη οἢ6 ἃπὰ 
τῃ6 βϑθ ἢ τῆς ατθοκ λύω, “ ἴο ]οοϑ0. 2 [τ ἰ5 
ποῦ ἴο ἢὈ6 Δϑοσῖροά τὸ ἴΠ6 ϑϑϊμθ τοοῖ νν10}} ἘΠ6 δἰ τηϊ- 

ἸΑΤΙΥ βουπάϊηρ 93, ΔΙ Πουρὶι ἰξ 18. ἵστα τπδῖ, οΥ- 

πα ἴο 16 ν6}1-Κπόνσῃ ἱπίοσομδηρε οὗ δὲ ακπὰ Ψ, 
1ϊ ΒΟΙΩΘΈΓΊΘΒ ΟὐΟΌΣΒ ᾿π8. 656 οὗ.Ὦ ΤΉ Ἰαίΐοτ ννοσὰ 
ἸΘΒΏΒ, “ ἴο ΡΟ]]αΐδ ; ἢ ἀπὰ [8 τοϊδίϑα ἴὸ ἘΠ6 ἔουπλοτ 

1 ΤΏΘ δοΏδιδιΙ αὐδο ἰηΐο πϑΐο ἐπο Ῥγβοιΐςο οἵ Ἰονίταίο ἐμδὲ χὰ νταδ Ἰδηκίμϑαϑὰ ἴγοτι Ὧ, Ἂ» ὉΝῸ ΠΝ Ὁ. 
τρδύτίδρο ἰ8 βαϊἃ (ο ᾶγνο ἔλ|1Θὴ δεθοης ἴῃ Ναίγὰ ὍΣ ΜΙ Όατ, 
Ὧδ8 οχίϊηρυϊεηοὰ ὑπθ ζδι ΠΥ ῬΓΌΡΟΡ διηοηρ ἰθθπ.. ΑἸ] δῖὸ Ι Ταῖς Ὁ, οτἰ σἰΌΔ}Υ τοϊαιθὰ ἰο Ὀοΐῃ λύω δηὰ ἐμο, δδ5 τὸ- 
δΙοοί -τοϊδεῖτοβ. ὙΊΟΥ ΔΙῸ 8 ἔγοθ τϊίβουϊ Ὀταπομβοθ Τῃ6 ἰδίποὰ (8 α΄, πο ϊσῃ ἴὰ [0 δησείθης ἰδησύδλσοθ δλ5 Ὀθοη ἴγθ- 
οογτθοὔοη οὗ δὴν οὗ ἴδῃς νίονγβ οὔ Βομ δ, αἰες Ἱπαΐρπ, ἢ. [4 ΌΘΏΟΥ ἑπγοπη ο΄. Το οορίουδ ἀϊδουδείου οὗ Βουΐου, ὅτ. 
142, ὨοτοΥοΓ τους (ΠΟῪ ποοὰ ἰξ, σδῃοῦ Ὦθτο ὈῸ υῃάσγ-  Ογαρι, 1ἰ., 110-124. Βηου]ὰ ὃθ σοπιραγοὰ. 
[δκοϑη. ᾿ 8 Το 10'ν ἰπείδπου, 188. ἰχ. 8, ᾿χἱ!. 8, Ζερῆ, τ. 1, 

2 Εὐτεὶ (Οὐπεοτα απ, 5. γ. Ὁ) 888 ἐγῸ τοιιδικοὰ, ΜΑ]. ἱ. 7, 12, (δαὶ. ἵν. 14, Ἰὼ πϑίοα χα -- ᾳ: 553 στὶ δῇ 



88 ΤΗΕῈ ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΒΌΊΗ. 

Δ8 [06 1,Δ(ἰη ἰμο, ρο]] αἴ (εἶ, ἑμέμα, μ0), ἴο τὴϑ 
Οὐττοοκ λύω, “ ἴο ἰζμ.» τ ΟΟΥΤΟΒ ἈΜΉΝ οὗ (86 
Ἰά. 48 “ἴο τοίοοτῃ ᾿" Δηα “ἴο Ἰοοδα,᾽ ἴῃ τηοὶσ ὀχῖρυ- 
Π8] τ δ η δ ῖρ, ἰοδ: 1.5, ὈοΤὴ πη ΗΘΌγον δηά ἴῃ 

. 1 Δο- χεοιτηδηὶς, ἴὸ ΤΠΟΙΓ ἱΠΊΘΓΠΔΙ τὰ] σΟΠηΘο- 
τίη. ΤΟ Ἰάδϑ σΌΓΤΟΙΤΙΥ δἰιδομῃοά ἴῃ 15γ86] ἴὸ [16 
τσ φααί, “ ἴο Ἰοοδο,᾽ 8. ΘΥΟΥΥ  μΒοτὸ ἀ6 ΠΡ] ἀθ- 
τοτιποὰ ὈΥ τ6 σοποορίίοπ οὗ [80 Ῥθορ]θ 88 δὴ 
δἰ πΊΟΥΙ 8] ΟΥ̓ΡΔΠδη. Βὲν 1818 1ϊ 88 ἀοβηρα τη Δ.}]}Ὺ 
ἃ8 ἃ “τοἀοοηῖηρ " [εἰηἰδϑεν, “ Ἰη]οοβίηρ,᾿" ἔτοπι εἶπ, 
“1η,᾿ δῃηὰ ἰὔκεη, “ἴο Ἰοοβοὸ ; ἐ. 6. 8 Ἰοοβίπρ οὗ ἰῃμδῖ 
ὙΠΟ ἢΔ8 Ὀδοη Ὀουπά, ὈΥ τηόϑηβ οἵ ὙΠ ἢ ἱτ 8 
Ὀγουρὶ ὉδοΚ 1ηἴ0 118 ΟΥ ΚΙ Π4] ροβίτοη νε 9. ἃ σΒΡ- 
ἔνα Ἰηΐο 18 ΠΟΠΙΘ, ἃ βίαν ἰηΐο ἢ18 Ὁ) ΟΥ 
ΟΥ̓ΠΟΓΒΕΪΡ (6. 4. 8 Ρίοςο οὗ Ἰδηά, ἃ ᾿γοΟπ ΒΈΟΥΎ ποῖδ, 
ὁτ0.).-α ΤᾺ.]1} Ασρογάϊηρ, ἴο 16 80618] ΡΕΠ]ΟΒΟΡὮΥ 
οὐἠἨ τῆ|6. Δίοβαὶς ἰανὖ, ΠῸ ΤΟΙ ΡΟΣ οὗ 16 πϑιϊοπδὶ 
ΟΥ̓ΡΆΠΊΒΙΩ Μ͵88 ἴ0 ῬΟΓΙΒΉ, Ὡ0 ὈΓΒΏΟΘΝ ΟΥ̓ [Π6 ΤΓθ6 νγ88 
ἴὸ Ποσ, ΥΠαίονου λα Ὀθοὴ ἀϊδβἰοσδιοά Ὦγ πϑῖ- 
ὉΓῚῚ ανοηἴϑ ΨᾺ8 ἴ0 Ὀ6 Γδ-δοῖ ; ὙΠδίονοσ ἢδα ἤθθη 
Α]Π]οπδιοα τητϑὲ Ὀ6 τρἀθοιηθά. ὙΤῊΪ8 δρρ)]οά, 88. δὴ 
ΘΧΔΠΊΡΙΟ ἰπ Οὐν Βοοῖκ 2180} το μο5, ἰῸ ᾿Ἰδηἀ8 88 νγῈ]] 
ἈᾺ ἴ0 ῬΟΓΒΟΙΒ; 8πα [8ὸ ἀπίν οἵ τοἀοτηρίίοη γεϑίοα, 
δὲ ΜΙΚηη (η)6 ΠΔΏΟΠ, 80 ὙἹῊΐη [Π6 (Δ111168 ἐπηῖο 
ὙΠΟ [6 πδύοῃ ὈΓΑΠΟΒοά οὐ. Νὸ οπθ οου]ὰ 
τούάθοπι ΔΗ ηρ [ῸΓ ἃ ἔληἢν, 80 ἀϊὰ ποῖ ΡῈ ]οπρ' 
το ἰτ Υ͂ Ὀ]υοα-το δ οπβηΐρ. Ηδπος 4180 τπ6 {78 Π8]- 
ὕοῃ οὗ [Π6 Ἰάο8 οὗὨ φοοί Ἰηΐο τῃδῖ οὗὨἨ Ὀϊοοά-Γο] αν 
ΑΝ ῬΟΓΙΘΟΙΥ ΠδίυγΑΙ. ῬΧΌΡΟΙΥ βροβκίηρ, (ΠΟΤῈ 
σοὐ]Ἱὰ θ6 πὸ σϑαθθιηοῦ ὙΠῸ Ὑγ49 τοὶ δ Ὀ]ΟΟά-ΓοΪα- 
νο, ΤΠΘ πιοδηΐϊηρ οὗ [πὸ πογὰ ἰβ ἀδυνανόίτνν βοΐ 
ἐστ ἴῃ 1Π6 νατίοιβ στα ἈἰβΙΟΥ] 8] πῃ Ὁ] αἰηρᾺ 
οὗ [18 Ἰάοαβ. ΕῸΓΣ νου γοἀοιηρίίοη [εἰπίδδιπο, “ ἰῃ- 
Ἰοοκίπρ,᾽} π88. δίνψαυα ὈθΘη- 8 βοιτἰηρ ἔγθα [ἐὅδμησ, 
“ Ἰοοβίηρ .], ΔΙ οὶ ποῖ αἰνγανβ τἱτποῦῦ ΒΟΟΌΓΙΥ. 
Το αὐθοκ Αύω 8150 Ῥαβεοβ ΟΥΟΥ ἱπῖο [πὸ 1άθα οὗ 
“μοῖρ ἔλθου," “χοϊοαβίηρ. ογΒο8, ἰῃ δἷ8 
ΟΠΔΓΔΟΙΟΓ 88 ροὰ οὗ [ἴΠ0 ΒρτΠρ-δοάβοι, 18 ΟἈ]1οὰ 
1 ωγ8108, ἴΠ6 Γἰογαΐοσ, Ὑ8ὸ 1 ΟΓΑΟσ οὗἁ [βγϑὲ] 185 
(οά. Ηὸ ἔἤτεεβ οἷ οὗἩ δῃαὰ ἔτγοτῃ βογνίτπιάθ. ΕῸΓ 
1π8ὺΡ γοββοη, {πὸ Μορββίδῆ στ ὴο ἀο] νοῦβ [5.860] ἰ85 
ΘΑΡΟΟΙΆΠΥ σ8]1οἃ Οὐοί. ὙΥΏΟη πα Δρρθᾶγβ, [6 Ὑ7}}} 
ΦΟΠΊ6 83 [5Γ80]᾽8 Ὀ]οοὐ-τοϊϑίοηῃ δηὰ Ὀτοίποῦ, 88 
ΟἸτϑὲ 88. ΤΠὸ Αἰκτη 8] οουπίογρασγί οὐ [η6 φοοί 
88 ΤΟΘΟΘΟΙΏΟΥ δηὰ ἀρ] νογοσ, 18 16 φοοὶ 458 ὑ]οοά- 
ΔΥΘΠΡΟΥ. Ηδ οΥ̓́ΘΒ Ὠ18 οτἱρίη ἴο ἴΠ6 ορὶ πίοῃ, τ ἢ ]ς ἢ 
βίον δα ρα }]Ὺ ἀἰξαρροαγεά ἰπ [8γαοὶ,; θὰϊ 
γν ἢ]ο0}} 18. 81}}} ῬΑΓΏΔΙΥ ργοναίθης ἴῃ της Εδϑβῖ, δῃὰ 
ἱπΒΡΊ ΓΟ ΠΊΒΏΥ ΘἸΓΓΟΙ ΒΕ ΡΟΥΒ ΠΙΟη8, {πδὺ (16 Ὀ]οοά 
οὗ τῃ6 5]αἰη ἐδηηοῖ Ὀ6 ρΡᾳζ [0 τοβὶ δηὰ ᾿ἰροσαῖοά, 
ΠῚ] 8. τλιγάογοῦ π88 Ὀθαπ 1164. Ὑ}6Ὲ ἀπτν οὗ 
118. ὈΪοοά-Γον ΠρῈ Γεβῖβ ἀροὸὰ (Π6 Ὀ]οοᾶ-ΤΟΪΔΌνΕΒ, 
Ὠοΐ ΟἾΪΥ οὐ (ἢ6 ὈΓΟΙΒΟΥ, δι γί Π]γ 80 981164, θὰ ὉΠ 
τῆς ποαγοβῖ σοὶ αῖῖνο, ὙΒΟΟΥΟΥ Π6 ΤΥ Ὀ6. 80 ΤΆΓ 
τ 8. τουτΊ Ὁ] 6 ἀϑαρὸ ὈΘΟΟΙΏ68 ᾿πδίσοῖῖνα τ ἢ ΤΟίοΓ- 
Θη688 ἴο ἴῃ ὈΘΠΟΠοΘηΐ Πδίη8)] συβίοπι ὙΠ ΟὮ πη8Δ646 
ἴς τὴοὸ ἀπ οὗ [π6 Ὀϊοοά-ΤοΙ εἶν ποῖ ἴο Ἰοῖ 6 Ὠουβ8 
οὗ Ὠϊ5 Κἰπβιηδῃ αἰ ουῦ; [ὉΓ {Π18 4180 γγ͵88 ἃ ὈΪοοά- 
τοἀοριηρτίοη, ποῦ ππῖο ἀραῖῃ, πονονοσ, θὰ υπῖο 
Βαρρίηθβ8 δπὰ ρεδθθ. Τῆς φοοί νγϑβ πο πάρ --- ἃ8 

αἰτἢ δὴ δ --- ὈΟΟΌΣΒ ἴῺ ἐδ ΒΘΏΒΟ " ἴο ΡΟ] αἴθ.) 9 οΌ]α ποΐ 

μανϑ Ὀδθ Ῥἰδοθὰ ἀπᾶοτ ὅχῷ, το Ἰοοθδ," ἰπ (δ σοποοσάδῃμοο 
[ἢ Εὐταῖ)]. Νὸ οὔθ πνουῦ!]ὰ ἰάθη ν ἐμο (ροίμο) τὶῖὰ λύω ἰπ 
ἴμεῖ τὰγ. 

1 ΟΌν ἰὕδεη, ' ἴο ἸοΟ86,᾽ 8]δο, Ὧδ5 ἰη Μ. Η. ὅοσ. ἐπ 
680 οὗ εἰπέ ϑεπ, ἴ ἴο τοάθριῃ,᾽"" [0 ΥΒΏΒΟΣΩ , δ6. ἃ ρἰοάκε, 
ἰαηὰ. οἷς. 1 οσοῦγ ἴῃ ἐλ ΐ8 ΒΟΏδ6 ἰῃ Ρορὶδ δηὰ ἀοσυϊηθῃῖδ, 
ΘΒροοίδ}}γ ν Οασττηδο, οὖ. ΗΪοάοΙ, ρα, Βγαπά, ἰ. 2, 21 : 
τ ραῖ ἀτη σγοδείεπ σαὲ ἰαπα ἰοβείε."") Τῃ δηοίποῦ ἀοουτηθηΐ 
Ησονν Ἡοϊηγίο στο ἈΙΘΟΚΙ ΟΣ 18 ἐο "᾿ἐφεσεη ΨΜηα ἰοσέπ 
(εἰ πίε) αἰἱε ἀμδ ὑπ δίεωε μπᾶ 4« ἰαπα;"" οἵ, Κτύσθοσ, 
Πεκαπαθηδιεὴ τὰ Οεβολ, “ες Οεδολίεολια, ἱ. 172, αἷἴδο, 1. Τκ.} 
145, οἴ. 

εἴμ Ταγζύυμι ἢΔ48, “ἢ ἴΠ6 εἰσὶ πὶηά."" 

8Ἰδὸ (16 ρτεδύθδι (οί στὴ ποῖ [0 Ἰυάρθ [86 τοτ α 
- δὰϊ ἃ σοΟΣΟΥΟΣ, ἃ αἰ ΒΡΟΏΘΟΓ οὗ ἴδ ἀπά Ἰογα. 
γεν. 2. 6 τοῦ ΒοΩςΣ οὗ οὖν κίἱπάνοα ΒΥ 

τοθ6 σσοιτβ Νϑοζηΐ ὄχ ρίαὶπα ἴἰο ἔπτὰ [Π6 τσηῖ 5886 
᾿ιὰ8 [0 ηρδρθ ἰπ 186 Ὁπάογίδιηρ 586 8 δδουὶ ἴο 
Το. ΗΪ6 τ Δ ΠΟ ΒὨΐἷρ ρῖνοβ ΠΟΥ ἃ τρηΐ ἴῸ 
ΔΡΡΙΥ ἴο ἶπι ἴῸΓ 8 ρμουίοιπηδησο οὗ 115 ἀὰ 68. [τ 15 
Ὠοῖ ἴο ὃὈ6 τῃουρῖ 8ἰηριαν τῆδι, 1 Πα μδα τὨϊ8 
Πρ οἵ ἱᾶσο, ἴα ἥτβι το ήοη τον 15 (Ὁ]- 
ΒΙἸπιθὴς ἀϊὰ ποῖ οοὴθ ἤἴομη ΒοδΖ. ἴη {πὸ ἢγϑι 
Ϊδεθ, ἰῦ γγδθ ἱπ δοοοτάδῃοο Ὑ1Π} δηοίοηΐ πδασὲ ἴο 
ΘΑΥ͂Θ ἴπ6 ΘΒΘΟΓΠΟΩ οἵ ἃ Υἱσῶῆΐ τ] 118 ῬΟΒΒΕΒΒΟΥ. 
[ἐ γδ8 Ὠοὶ 16 ἀπῖν οὗἁ ἃ ᾿ΔΠΔΟΥΤΙΘΓ, ἴῸΓ ΘΧΘΙΏΡΪ6, 
ἴο ζὸ δ.ἴο γ [᾽6 ῬΟΟΥ, δπὰ τηδίκα ἔμοη ρΊοθδῃ ; ας Σὲ 
88 [ἶ8 ἀυ} ποῖ τ τυϊὰ {ΠῸ πὶ, θη ΠΟΥ ολτοο. 
ἴῃ τῇδ ποχῖ ρἶβδοθ, ΒΟΝΘΥΟΥ, τὸ ἸΘΔΓῚ ΤΆΣΓΠΟΙ ΟἹ 
ἴδ ΒοδΖ γγχὰ8 ποῖ [16 Ὠδδτοβὶ τοϊϑῖνο. ὙΠῸ οὗ- 
Ἰοσῦομ τ ΐσἢ ΒυΓ ἢ ἴῃ ΒΟΓ Βασαν πραῖ ἥπὰ ἴῃ 
ΕΓ Μοδὶ δὴ ΠΌΔΙ ἵν, ΟΥ ὙγΒίοἢ 8816 ταῖρι 6ῃ- 

τογίδὶη ουθῃ ὙΠ ΠΟοῦὶ τοίοσθηοο ἴὸ ὑδδὲ ἔδοῖ, 16 τοὶ 
Ὀγ Νϑοιὴϊ ἰῃ [86 ᾿οΟΓΩΒβ: “πΠῺ 086 τη δ 68 
(που ταδὶ." δ᾽Πη6 {ππ8 τοι π8 ΕΤ ([Πδὶ ΒΟΔΣ, 80 
ἔν ἔγοση δ᾽ ρἢ εἶπ ΠΟΥ οα βδοσοουηῖ οὗἁἨ ΠΟΥ πβδιίίοῃ- 
ΑἸ, 28 ἀϊδ μι 8ηθα ΠΟΙ, ἀπὰ ρμὰϊ ΒΕΓ οἡ ρετίθοϊ 
θαυ Δ} ὙΠ Ὠ8. ΙΒΥΔΘΙ 5} Το Κ- ΡΟΟΡΪΘ. : 

ΒοΒοϊά, 6 του ὈΔΡΊΟΥ ἰο- χη πὶ [Ὁ 
{ρϑδης- δοον ΤῊΪ8 ΤΟΙΏΔΥΚ ΒΏΟΥΒ {ππ| 5ἴη 68 
Ἐυιδ᾽ Β ράγης ρϑῦοη ἱῃ τμ6 πατνοβὶ οὗ Βοδζ, Νδοζηὶ 
ταλϑὺ ὮΆΥΘ ΘΟΙΏΘ ἰῃ0 ΟἸΟΒΟΥ ΠΟΏΠΟΟῦΟΙ 1 ΒΟΥ 
τοϊδῦνθ. 816 8 τιϊπα τοῖν ἰηΐοιτηοα οὗ ψ}8ῖ ἮΘ 
ἀοθδ8 δῃὰ ὙἜΘΓΟ ἢα ἰδ. 6 Π)ιδῖ 4]50 ΒΈΡΡΟΒΟ ἴπδὶι 
ἦς πδὰ ποῖ δβοδροὰ ΠΟΥ ΠΟΥ τὰς} Κἰπάπροϑα ΒΟΔΖ 
δὰ 5ῃονῃ ἴο Βα. ὅ8Ξ5|Ὲὲ οου]ὰ ποὶ Ὀπὲ [66] ΒΏΓΕ 
{δὲ (6 οἸαὶπὶ πο Βυτἢ νὰ ἴῸ ῥγοογ, που]ὰ 
ποῖ Ὀ6 δΔἰάγοβθοά ἴὸ ἃ διὰ δηὰ ὉΠδυτρδι ΠΟ Ως 
ποασῖ. Ου τὸ οἴου Ππαηὰ, ἰΐ γγὰ8 παίΓΆΙ ἴο {ΠῚῈΚ 
τμ8ῖ δ᾽ πουρῃ ΒοΔΣ νγαθ δὴ οἱ ἀθτ]ν τϑη, ΤῈ 
τηβὲ Ὀ6 ὨΟΒΓΕΪΥ αἰἰδομοά ἴοὸ ἶπι. [ἴνγ88 ΒΟ, ΠΟ56 
ΚΙ πα] πθ88 [611 Κα δ ἢγβι θοδπὶ οὗ ΠρΡΗϊ Οἡ πεῖ β8ἀ- 
Ὧ688.. ΌΓΙ 8Δῃ ἱπι ρΡΓΟΒΒΙ0Π, ΔΙΟΙ ΒΟΘ 65 8η4 τῃηοοαβ 
κα τῇοϑο τπτοῦρἢ ν ἢ ΒΓ πα μαββθά, 135. ΠΟΥΟΓ 
Ἰοϑί. ὅ[6 ποηὶ ΤΟτἢ οἡ ΟῚ ἢχθὲ ὑπάοτιακὶπς δἱ 
(6 Ὀορὶππίηρ οὔ ὈΑΣ]ον-παγυοϑῖ; 85Π6 θη ἴοτΒ οἢ [ἢ 
βοοοη, πιβθη [Π6 ὈΔΙΪΘΥ 18 τυ] πουνοα οἢ ἴῃς ΤΠ ΓΟΒἢ- 
ἱπρ-ἤἥοοσ. Βούγοθῃ [86 ἴνὸ τποτὸ 1165 8 ἰῃίο συ ἃ] 
οἵ πιο βυ βηοϊοηϊ ἴὸ Ἔχ ρ]αὶπ πον Νοιηὶ σου] Πδγὰ 
16 σουγαρο δηα [Π6 ἱπίοσταδιοη ὨΘΟΘΕΒΑΓΣΥ ἴο β6ηᾶ 
ΟΣ ἀδρῖοῦ ΟἹ. 8Β.0}} Δῃ οἸτϑηᾶ. 

ψεν. 8 ΗΕ Βυὶ Ιοΐ ποὺ ἐμ γ δ ῖῦ Ὅ6 νοσζεοϊνοᾶ 
ὉΥ [89 σζδχυ. Ἐπ γὴ8 αἀϊτοοῖρα ἴ0ὁ ῬΑΥ ΒΡΘΟΙᾺΙ 
αἰτοητου ἴο [6 δΔἀογπιηοηϊ ΟὗὨ ΠΟΥ ΡΕΓΒΟΙ, ἴο ὙΥ ΒΙΟὮ, 
ἴο (η8 ὀχίθῃης δὶ Ἰοδβδῖ, 8ὴ6 δὰ βῖηοθ 1Π|ὸ ἀσβιἢ οὗ 
ΠΟΙ Βαβθαπὰ Ὀδοη ἃ Βίτσβηροσ. ὅδ16 ἰβ ἴο ἸΔΥῪ 8516 
τὴ6 ψνοοὰβ οὗὁἩ τηουγηης δηἃ 186 ρΑΙΤΩΘΗ 5 οἵ [0]], 
δηὰ ΔΟΓ Ὀδιπίηρ δηα δηοϊπεπρ, ἀοῃ [ἢ6 ἴδβιϊνα 
ρΑΓΌ; ἴογ 186 ἐχροάϊ οι οα τ μἰς ἢ 586 ΡΌΘΒ ἴ8 οἵ ἃ 
7ογοῦβ, Ὀγίἀα] παῖασο. ΑΚ} τ} 8, πονγουεσ, 18 ποί 
ἀοπα ἱπ ογάογ ἴὸ πῃ ΒΟΔΖ ὈΥ̓͂ ΕΧΙΟΤΏΔΙ ὈΘΘΌΓΥ ; [ὉΓ 
8:6 ἰβ ΒροοΐΆ}}]Υ σδυ Ποηθὰ δρδὶπϑὲ Δ] οσσηρ ἢϊπὶ ἴῸ 
866 μὸν Ὁ ἀδ: Βαΐι ὙὩγ (δῖ8 δα οῃ 1 ὙΓΔΒ 

4 ΜῪΥ οὐδογυδέϊουβ ἰπ ΤΥ ἐγθαῖίβο οὐ “ ὧἿἐΝ ἀπό ᾿εὶη- 
γιελ.") “πὶ}} οτοδίϊον, Ὁ. Υ., θῸ6 ὥωσιδοῦ οἰδυοταὺρᾶ. ΟἿ. ἐδ 
δτίἰοἷο οὗ 5. θ6Θ. Ηοβιδῆη οὐ Βιωγαολε, ἴὼ ἴθ Σα βολθν 
Ἐπευΐζί. 

8 (ἸΥϊοποπίης [5 ἄπο ὉΥ ἐοδαίηρ ἐμ ταϊπρὶοὰ ρταίη δυὰ 
ΟΠ ΔΗ͂ ον» ἰηῖο" ἴμ6 δἷγ, Ἡμβοὺ [80 σμδ ἰβ ὈΪΟΝῺ ΔΎΔΥ ἴο 
8 αἰπίδῃοο, (8119 6 Βοιμνίες σταίη ΨΝ}}5 αἰταίβρπὶ ἀομῃ. 
Ἦφῦοο, {0 ονδηΐορς δὰ δεῖν πἰσηῦ ἩὨθη ἃ οοοὶ πίη ἴτο- 
ΔΌΘΏΓΥ δίϑοδ δύ οΐ, ΒΌΪΥΥ ἀδγα (εἴ, ἀδῃ. 1. 8). να 
δκοὴ δβάνδηίδκο οὗ Ὁν Βοας ἴοσ τἷ8 ποτὰ. Βοῦ “" το-ηἰχμῖ," 

Ου ετεδοὶηρς δοά 
[τ θη -ἥοοτεα, εὖ, Βοῦ. . δδ0 ; Ἰδοζώδοι, ἰϊ. 8]4 Π. - 
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ἃ ὑοθντηρ ΙΘΓΆΘ δ, δὰ ἘΠΟΓΟίΌσΘ 4150 8. 8} οὗὕἁ 
δισο ΤΏΟγ8]15. 1 νου ]ὰ πανθ ρῬουρὶοχοὰ δπὰ ἀΐ8- 
ἰοβδβοὰ ἢἴτα ἴο τηΐηκ (δὲ Ἀξτς θν 6156 δὰ βϑθῆ 
Ὁ}, πα παΐρηῦ βαβροος ΒΟ Ποῦ δηὰ Εἰπηβ6}} οἔὗὮ 

δ "Ποῖ τηθοῖηρ ὁπ [Π6 ΒΟΙ ΔΤ {ΠΓΟΒΗΪρ-Ηοον. 
Ἣὸ ψουἹ]ὰ αν βοδγοοὶν 1ἰβίθποά ἰο δο, θαϊ χοὸ- 
ΤΛΟΥΘα ΘΓ δὲ ὁπθοθ. Το ῬύτγροΒΘ [ῸΓ ὙΠ] ἢ 886 
οὔθ δα 4150 8 δρρτοργιαῖο βυιῃθο] βηα, ἡ ἰο ἢ 
ΔΕΥ ΡΓΘΥΙΟΙΒ Τθοηρ γου]Ἱὰ μανθ αἰδιαγυεά, ΒΥ 
ὙΓΠΔΙΕΥΟΥ ΙΏ68Π8, ΝΘΟΙΐ Κη [πδί (8. ηἰρῆϊ --- 
ἴον ἴῦ γὰβ ἴῃ τῇῆ6 πίρμς τῃδὺ Βα 88 [0 Ῥγεβοηῖ 
ΠΟΥ ροττοη --- ΒΟΔΖ γγα8 ἴ0 Ὀ6 δίοπε ου [86 Ἀγ 8ἢ- 
Ἰηρ-ΠοοΥ. ὙὍθδ ἤοοΥ, δ] θεὶς ποῖ δ ΡΟΙΥ ο]οθοά ἱπ, 
ΤΑΥ͂ Αγ ὈΘΘῚ ῬΔΥΓΆΪΠΥ Βαττοιηἀοα ὈΥ ΒΟΙη6 βουῖΐ 
οὗ Το ποῖηρ, ὈΥ͂ Τ ΘΔ Π8 οὗ πι ίοι ΠΌΤΕ ΘΟ] οοπο6 8] 
ΒΟΓΒΟΙΕ ἀΠ1] [26 ῬΓΟΡΟΙ ἶταθ, αηὰ σὴ ΐη πο ἢ 
ΒοδΖ δῖθ δηὶ ἀγᾶηκ. Μοδὲ ῥγοῦθ)Υ τ06 ρταίη- 
ΠΟΆΡΒ. τ ΙΒ ΙΒ Τοττηθᾶ [η6 πδίασαὶ θουΠἀἈΓ68, 
Ὀοίπγθθη νυ ἢἰς ἢ), Δοοογά ΡΥ, ΒΟοΔ2 4180 θοίοοκ εἰἱτη- 
56] ἴὸ ΓΘΡοββϑ. 

νεγ. 6. Αμὰ ἀϊὰ δοοοστάίϊως ἤο 811 ὑμδῖ ΠοΣ 
τοῦ χ οὶ ἰὰνν ὑϑᾶθ μου. 1} νγ88 ἴο ἀο βοιηθ- 
τὨΐηρ 8 {0π|6 θογοπα δὶ 1π6 ῥπιάθηςο δηᾶ Ἃ6}}- 
ΟΔΟΥ͂ οὗ ἃ γοϊηδη ΟΠ ΠΒΕΙΥ πε πηπεν. Ἐὸσ ἴῃδὲ 
ΤΟΘΒΟΏ, ἴὖ 18 ΘΧΡΓΌΒΒΙΥ ΓΟροδῖθα [Πδ1 8ὴ6 ἀἸά 848 ΠΟΙ 
τῃοὐπογ-ὶπ-ἰανν αἰγοοῖρα ΒΟΥ. δὅ.θ γγ͵ὰ8 }1|81}γΥ οοπῆ-ς- 
ἀθὴῖ δαὶ [186 ᾿φίοτ στοῦ] ογδσ ποίῃίηρ ὑπαὶ 
οου]Ἱὰ ἱπ͵υγο μοῦ. Ὑτᾶθ Ἰονθ, β6ἢ 848 πατῇ ΟΠΟΣ- 
15}ῃθα ἔογ Νϑοχηΐὶ, δ᾽τγαυβ 1] 468 ροτίδοῦ ΟὈΘαΊΘῃΟΒ. 
1 γγαβ ποῖ ἴῃ Εατ ἰμδὺ [Π6 Του ρϊ οὗὨ ἃ ΠΟῪ Ι]ΔῚ- 
τίαρα δα οτἱρίπαῖθᾶ. Ηρ Ὠραγὶ ῃδὰ τὸ οἵδδΥ 
πουρσλῦ μὴ ἴ0 βοσν Νδοιηΐὶ ᾿κ6 ἃ ἀπ ΠῚ] ΟὨ]]Ὰ. 
Βεῖ. Ναοπιΐ, Θα ΠΌΔΙ 86] Γίογροίξα!, ὈαΒ᾽οα ὨοΓΒΟΙ 
ὙΠ ὈΙΔΠΒ [ὉΓ 8. “ΤΟΒΏΠρ.ῬΙΔΟΘ [ῸΣ Βοσ Οἢ]]ἀ.᾽ 
56, ἴοο, τπουρῆῦ ποῖ οὗὨ ΒουβΟ ΙΓ ον, νας οὗ ΒΌΙ. 
δὴῃη μαὰ ὑπαἀοιυδίρα! Υ ἀοηθ 4}} τηλὶ ψγὰ8 ἴῃ ΠΟΥ 
ὩΜϑΝ ὈΥ͂ ὙΑΥ͂ ΟΥἁ Ῥγοραγϑοι, Ὀθίοτο 810 ἀϊγθοῦρα 

αΤὮἢ τὸ ἴα κὸ [06 ἀδοϊθῖνο βίθρ. ΕἼοπὶ Ὁπδὺ βύθρ 
56 σου]Ἱὰ ποῦ βᾶνθ ἢδὺ, ὉΣ ουὐδβίοτα ἀονοϊνοᾷ 1 Οἢ 
Βοῦ. [{{|8 τῃ6 ὈοδιΥ οὗ [π6 ρῥγοβοηϊ Ἰηβίβηοσο, [δι 
(πἰβ. σπδβίοτῃ οοιηρο] οα Βα ἢ τὸ ποιῃϊηρ ὑπαὶ γγ88 
ραϊηδὶ ΠΕΡ Ὑ}}. ΕῸΓ δ ΒουρΡἢ 8.16 δοῖρθα ἴῃ ἃ 
ΤΩΔΤΘΥ τορτ]αῖθα ὈΥ ἰανν, [Ὁ γὰ8 ποί δβοι 10 ἴῃ 1} 18 
6886 τ΄ ΒοδΖ νγδδ [Π6 τίρῃς ᾿θϑὴ. 80. τουοῇ [86 
ἸΔΟΙΘ 6886 18] τγᾶ8 ἰζ ἴπδῖ, ὈΥῚ ΕΓΒ ῬΟΥΒΟΙΔΙ 
δοῦοῃ, ἴ86 ρεγίοει ἔγοθάοπι πᾶ ἱποὶπδίίοη οὗ [86 
ὙΟΠΊ8η 8δοι1 ἃ Ὀ6 πιδηϊοδίοα. Τὴς [ΘῈΣ [10 
ΒΏΣΘ88 [δὶ νγ88 ἰαϊὰ οἡ [18 Ὀγ ἴ86 οἷο Βυπ}00]}}- 
8] ὕτος οι ΠΕῚ [86 τῆοτὸ βίη Πἤσδπΐ ἰ5 ὙΠ6 ΤΟΙΏΔΓΚ 
ἴμαι τὰ “ αἸά Θνοσυ ληρ,, 88 ΒῸΣ τοῖο -π-ἰδνν 
σοϊητηδηἀρα ΠΟΥ. 
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ΒΟΜΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

““(γὙο αυϊση ἴο (λα ἰῤλτεελίησ- ἥοοτ." ἸΥθ ΒΡρϑδῖκβ 
ΟὨΪγ οὗ ἀϊπεῖοθ, ηοἱὐ οὗ τίρῃῖβ. πῃ οἤδγοὰ ἴο ρῸ 
ἴο ἴμ6 Πεϊὰ δηά ρίοδη ; δ} οὗἩἍ Τη6 Πρπῦ ΟΥ̓ γϑᾶθιῃ 
ἄοπ ψ  ἰὶς ἢ Βῃὸ ὨΔά, 886 βα] ἃ ποιῃίηρ. 886 τῃουρῆξ 
οὗ [86 ἀυε8 [μα΄ ἀονοῖνο οἡ [Π6 Ῥοου, Ὀαΐ ποῖ οὗ 
δον ριῦ ἴο τλδττίαρο. [Ιη ροΐηρ ἴο ΒοΔΖ, 886 πη8η- 
1βιρα τὴ6 οὈδαϊοηοθ οὗ Ἰονϑ, [86 τηοϑὲ ἀπο} οὗ 
Ὁ} Ἰονθ᾿ 8 ρουϊουιηδηοοβ. [ὑ 18 τοὶ ἴο [01] [ὉΣ ἃ 
Ἰονθὰ οὔθ, ἰο ὨυτμὉ]6 οπθ᾽ Β 86], ἴ0 σίῖνθ ὉΡ Θυου- 
Πἶπρν, δὰ ἴὸ ἴοτροῖ [86 ρϑβῦ; ὃαῖ [6 οϑὲ 
της; ΤῸΣ ἃ ΟΙΏΔΗ 18 ἴο ΘΟΏΠΠΘΥΡ [Π6 [08 Γ8 ΟΥ̓ οΠΐ- 
πἷπο ἀθ]οβογ, ἴὸ ααϊοῦ 106 ἈΡΡΓΟΠΘΙΒίοη5. οὗὨ (0 
Βοασγί, δῃᾶ πὶ ποῖ ὈΥ͂ θΟΪΑΪΥῪ ΤΓΆΠΒρτΟβϑ1 Πρ ΤΠΟΓΔ] 
αν, θὰ ὈΥ νιστίθθ. ΒΌΓΠ 8 υἱϑὶς ἴο ΒοδΖ ἰῃ ἴθ 
Πρ 88 ἤαγάθγ [ῸΓ ΠΟΥ, μὴ ἰΐ 18 [0Γ ἃ γοῦῃρ' 
ΕἸΓὶ το ἰἸθανὸ ἢΟπὴΘ 8δηἃ ΘηΐΟΣ βοτυΐοθ. ΗΓ ΟὐΘὰϊ- 
ΘΩ6Θ ἴπ {18 Τηϑυοῦ γγὰ8 1ἴπ6 αἰτηοϑὶ βϑοΥ] ῆοθ 880 
οου]Ἱὰ τᾶκθ. ὅ[6 τἱβκορᾶ ΠΟΥ ἹΤΟΙΏΔΗΪΥ [ΘΟ] ΠΡ ; 
δηἀ [πδἴ ἴο 8 Υἱγίποιυ δ ΟΠ 18 ποτ ἴΠ8η ἤο ΓΙΒΪς 
6. 85:6 οἱαἰπιοὰ ἃ. σὶρ, ἰο οἰαίτηῃ ὙΙΟἢ Ὑγ88 
Το ραϊηΐα! τμΔη ἴΠ6 ποανίοθὶ ἀπ]68. Βαϊ ΠΟΥ 
861: Ὀγρ  }] ἸονΘ ῬΟΌΣΒ 8η ΔΌΓΟΓΑΙ ρον οὗ ἀϊνίηθ 
ῬΌΓΙΥ ΟΥ̓ΟΥ Θνοσυτηΐηρ. Ηδγ ]ονο τυὰβ ποῖ [ἢ6 80ῃ- 
58] ἴον οὗ στοϊηδῆοθβ. ὅο Ἰονθά Νβοχηΐ, ΠΟΥ 
ΤΠΟΙΒΟΓ ; δηά ἰπ ΟΥΔΟΓ ἴ0 ΡῬτΟΟυ ΤΟ ΠΟΠΟΥ πὰ Ἰονὸ 
1π ἴβγϑϑὶ [ῸΣ [818 τη ΠΟΥ, ἀπά ἴο βᾶνὸ ἴῃ6. πϑῖηθ οὗ 
ΠΟΥ ἀσοοαβοα ἢπβθαπά ἔτομη οχυϊποίοη, 816 ἀοθδ 
δῇ ΟἿΪΥ ἃ οἰαϑίο πσοϊηδῃ, ἰηβρίγοα ὈΥ ἴπ6 οὐΘάϊ- 
ΘΏ06 Οὔ Ϊονα ἀδῖὸ (ο, δηά ψὴδῖ (Π6 ΡΟ] οα ογᾳ8 οὗ 
ἱπλρυγΘ 8008 ὭΘΥΟΥΓ ἀπαογϑίαπά. ὙΔΌΪΥ δῃα 86} 
ἰητογοβὲ μδα Ἰοαπὰ Ὀσὺϊ ἃ 510} 14] ἴῃ ΠΟΥ ἀηάο- 
᾿ακίπρ. Τὸ νυἱγίιθ δῃᾶ δποίθηΐϊ ῬδΙΓΊ ΓΟ ΒΔ] Ἰηδη- 
ΠΟΥΒ, ἴῃ6 γι οὗὁἨ πιῆ ἴο ΒοδΖ 88 {Ππ6 υἴτηοϑὶ οὗ 
ὙΓΟΙΏΔΗΪΥ ΘΠἀσταποθ. [Ὁ ψγἃ8 ΠΑΤΘΥ [ὉΓ Πα ἴο 
ἄοῃ ΒΟΥ Ὀεδὲ διῖίγο [Ότ 1Π18 ῬΌΓΡΟΒΟ, (Π8η ἴο 
δΔΌΟυΣ ἴῃ Π6Γ πογκίηρ οἱοῖΠοΒ. ἘῸΥ νἱγῖιθ που ]Ἱὰ 
ταῖμου ραΐ ΟἹ Βδοκοίοιἢ δὰ 8868, (Β8π [Π6 ρϑτ- 
ΤΩΘΗΪΒ οὗἨ 8. ἸΟΥ ὙΠΙΘὮ ΤΥ ΘΔΑΙΥ Ὀ6 τἰβοοποοϊνοά. 
1 18 ΤΟΙ οὐ ἃ ΤΑΓΓΥΓάοτῃ [0 ἴδοθ [ἢ6 ῬοβΒ᾽ ὉΠ οὗ 
ΔΡΡΘΑΓΙΏΡ 88 ἃ Βίῃπογ, {ΠΔὴ ἴ0 ΒΕΓ Ῥυπ βῃτηθηὶ 
ἴον 186 βᾶΚα οὗ νἱγίῃε. Βαϊ [ΓΠ6 ομαϑβίο ἴον οὗ οὔθ- 
ἀΐδποθ βιιοοοθαβ ἰπ ουουυ τ ηρ. Βα ΘΟΠΠΌΘΥΒ, 
Δηα 18 ΠΟΙ ΠΟΥ ΒΟΘἢ ΠΟΥΙΓ ἸΡΒΕΤΥ ΠΟΒΠΡΗ; 886 ΤΘ- 
οοῖνοβ {πὸ οσόνγῃ οὗὨ ἰουϑ δηὰ {811}. 

ΒΑΙΣΕᾺ : (ΔΑ οσῖθβ οὗ θοδα1] ΡΟ ΓΘ8. ἃΓῸ ΡΓο- 
οἷοιβ; δαῦ Υἱσίποιβ γοσπρ' ΤΠ 8η4 Τὴ 68 816 
ἴσο ΤΌΟΙΘΩΣ [Π8Δ} 41 186 Ρἱοῖατο- 8] ογίθϑ οὗ [86 
νγοτ]ά. : 

ΒΤΆΒΕΕ : ΤῊΟ Ὀγίάδ οὗἩ ΟἾ γῖβύ 18 μ᾽ ϑαϑίηρ ἴο Β6Γ 
ἀρήη ἐλλιρι ΟὨΪΥ ΒΘ δποϊηὐθα γ1ἢ} (0 ρίτῖϊ, 
δα οἰοιμοά ἰῃ [86 ψαγιηθηῖβ οὗ βδ] γα Π0 ἢ. 

ΨΈΒΒΕΒ 7-18. 

7]ηπποοόποα απα ῬΙείν. 

7 Αμᾶ σθη ΒοδΖ διδᾶ δαΐθῃ δπᾶ ἄγμπηκ, ἀπᾶ .ἷ8 πϑαγί νγὰ8 ΤΩΘΙΤΥ͂ [ἘΠ ΘΟΓ 1], ὯΘ 
σγοηῦ ἴο 116 ἄοτγῃ αἵ 1Π6 μὰ οὗ [ῃ8 ἤθαρ οὗ οοσῃ [-8ῃ6αν68) : δῃᾷ 8086 σϑῆιθ βου, 

τ] ἀηϊρσμί, {παὺ [Π6 πλλῃ γγ88 
δηά πῃποονογθά [86 ρ͵δοθ 407 διἷ8. ἔδαί, δπὰ Ἰαϊά ἢδσ ἀόψη. 

Ἰὰ [βιαγι]64 7, ἀπά τατηθα Ὠἰπι861} [θην ᾿ἰπη86}} ΟΥ̓ΘΓ] : 
Απὰ 1( φπιθ ἴο Ρ488 δ 

9 δπά Ὀ6βο]ά, ἃ ὑγουηϑῃ ἸΑΥ̓͂ δ ἷβ δοι. Απὰ δ βαϊὰ, Ἷηο αγ που ἢ Απὰά 886 8ῃ- 
ϑιγογοά, 1 απ Ευ (Ὠϊπ6 Παπατηαὶ ἃ : Βργθδᾶ Ὁπμογθίογθ (ΠΥ βκίγιὶ [σίηρΒ] " οὐϑν {81 η6 

10 ΠαΠαιηδ α ; ἴοτ ποὺ αγί ἃ πθὰγ Κἰηβιδη [ ὃ. ΤΟἀθοπΠ]6Γ]. Απᾷ ἢ6 8βαϊ4, Β] ββϑὰ δδ ἔβοὰ 
οὗ [86 1ογὰ [Φομονδὶι], ΠΥ ἀδυρίοῦ : 707 ἴμοὰ παϑὺ βῃθυνθα τῆογθ Κἰπάῃβββ ἴῃ (0 



40 ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ἘΓΤΗ. 

Ἰαϊίον ϑπᾶ ἴδῃ δ {86 θδρίπηϊηρ,᾽ ἱπαβτηιο ἢ α8. ὑμοὰ (Ὁ]ονγοάθϑὺ πο [ἀϊάβὶ ποΐ ρῸ 
11 αἴδγ] γουῃρ τηθη, ΒΘΙΠΘΓ ῬΟῸΓ ΟΥ τίοῃ. Αμπᾶ ΠΟΥ, ΔΥ ἀδσῃμίονγ, ἔδαγ ποῖ ; 1 π}} 

ἄἀο ἴο 1Π66 4}} ἰῃδύ ἴμοὰ γϑαυϊγοβὺ [δαυε80} : [ὉΓ 4}} 186 οἰ [ρεῖ67] οἵ πιγ μϑορίβ ἀοίῃ 
12 Κηον ἰῃδὺ ἔποὺ αγί ἃ νἱγίπουϑ [Ὀταν6] ὁ νοδη. Απά ποὺν ἰΐ ἴβ ἴγὰ δ μι 1 απ ἐν 

ΠΘΑΡ Κἰπβηιδη [8 ΤΟ ἀθ6Π16Γ} : Βονγθοὶν (Π6 ΓΘ ἰβ ἃ Κἰπβιγλη [σχϑάθθιηθγ} πρᾶγαγ ἴῃδη 1]. 
18 ΤΑιτυ δ {μ18. [10] πὶρμῖ, δμὰ 1ζ 88} 6 ἴῃ 186 τπογηΐην, ἐλαὶ ᾿Γ ἢ Μ11}1 ρογίοσσα 

αηΐο {πε 6 {Π|6 ραγὶ οὗ ἃ Κιῃβιιδῃ [τϑάθϑτωθγ; μὲ. ἢ 6 ΜῈ] τϑάθθιῃ 1866], π6}} ; 16ὲ 
μἷπὶ ἀο 1Π6 Κιμϑπηδηβ μαγὶ [Ἰοὺ ᾿ἷπὶ γϑάθϑῃ]: Ὀὰὺ 1 ἢ6 Ὑ7}}} ποῖ ἀο 186 ρατί οὗ ἃ 
Κἰμβιηβῃ ἴ0 [66 [5}14}} ποὺ ὕυθ ἱμοϊηθὰ ἰοὸ σθάδθθῃχ {Π66}, πθὴ ΜΠ]11 ἀο τ1πΠ6 ρατί 
οὗ ἃ Κιηβίιδῃ ἴο ἴ1|66 [1ἢθῃ ν1}} 1 γσϑάθθπι {μ66], ας {1π6 τὰ [Φεμονδ] Ἰ᾿ίνϑιὶ : 

14 1190 ἀονγῃ ὑ80}} {Π|᾿Δ τπογηΐηρ. Απᾷ 886 ἰΔΥ͂ αὖ ἢ18 ἴδοῦ ΠῚ} [η6 πιοτπίηρ : Δηὰ 8816 
ΤΌΒΘ ὉΡ Ὀοίυγο  ὁπ6 [ἃ τι8ὴ} οοὐἹά Κηον δηοί μοῦ [ΓϑοοσηΖα ἢΪ8 ἔτ πὰ]. Απά 

1ὅ [Εογ] δ βαϊά, 1,μεὺ 10 μοὶ Ὀ6 Κπόνγῃ {πδΐ ἃ [1Π6] νγοπιδι σαπλα ἰπίο ἴ86 ἤοογτ. 4180 
δ6 5414, Βγίῃρ [86 να1]} [τηδη0]67 " τπαὶ ἐΐοις λαδὶ ἀροῦ {Ππ66, ἀπά Πο]ἃ 1. Απᾶ ψΒΘη 
8:6 ΠΟΙ 1, Π6 πηθϑϑιιγθὰ δὶχ πιδαδιέγος οὗ ὈΔΓΙΘΥ, δηὰ Ἰαἱὰ ἐξ οἢ 6 Γ: δῃᾷὰ βῆ [86] 

10 πρηΐ ἰπΐο (80 Εἰγ. Απὰ ψῃθη [οπιϊῦ: τνμθη} 8.16 ὀϑῃλθ ὕο Β6Γ τηοίμογ-ϊη-ἰαν, [88.}} 
886 [{. «. ἐδ ταοϊμοτοῖπ-ν] 8814, ΤΥ ΠΟ αγέ. (ῃοα. ΤΥ ἀδυραίοῦ ἢ δπᾶ 806 ἰο]ὰ Π6γ 4} τδῖ 

17 τΠ6 πιδὴ δὰ ἄἀοπα ἴο πθσ. Ἀμπά 8}6 8414, '᾿ΓΠ656 βὶχ γηιθαδιεγος οὗ ὈΔΙΊΟΥ͂ σᾶνθ ἢδ ΠῚ: 
18 ἴον δ βαϊὰ ἰο πιθ, (ἀο μοῦ διηριῦ υὑμΐο (ΠΥ τηοιῃογοεΐη αν. ὙΒθη βαϊά 8.6, δ11 511} 

[Ερδιπαίη αυϊ61], ΠΥ ἀδυρὨ ον, ἈΠῸ] (μοὰ Κπονν μον [16 ταί ίογ Ὑ711] (8]} : ἰοῦ 1Π6 ὥδῃ 
111 πού Ὀ6 ἴῃ [οπαῖῦ : Ὀ6 1] γϑὺ ἀμ} μ6 Βανθ δι δἰ θἀ {116 {πϊηρ [818 ἀΑΥ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

[1 Ὑα:. 1. -ὮΡ8: Ὡοῖ τ ΡΘΟσΘ Ιγ Ἢ (Καὶ}), πριον ποιὰ Ὁ9 δαροτδυους μοτο; Ὀπὶ δὲ Ἰὼ συάξ. ἵν. 41, τι φυίσε!γ," 

τ ρΟΛ]γ,᾽" δὸ δ ποῖ ἴο ψὰκο ἴδιο δίϑοροσ “--- ἰἢ ἃ τη υδοὰ ταδῆποσ, οἵ. ζεζ. δ. Υ. Ὁ3).-- τα] 

[3 Υον. 9 - 329 τοῦδὲ ὈΦ τοχζεγάοὰ δὸ ἀυδὶ, πἰξῃ ἐπ δυδῆχ ἀοίεοι. Ἡτἰείθη (066. 91, 2, οι. 1); ὥστ δ ίδθ ποζά 

ἄοοδ οὶ δβἰδηὰ ἴῃ ῬΘ 89, ἐδθ βοχοὶ οδηποὶ ὃὉθ ἃ πηόῦο ἰθηκίποηδὰ βῆουα (066. 29, 4, Ὁ).. Το Μαροτοιίς ἱσβάϊου. ἔδοσο- 
ἴοτο, ππάογβίλη δ " πῖπρ ᾽) ἤδτο, δά ποῖ “' οἰκί τὶ," οὗ "' σογοσίοι,᾽"" ἴἢ πρθὲν 5689 ἴδ6 ποτὰ [δ ΔΙ σαυβ ὑϑοὰ [ἢ ἰδο εἰπροίας. 
ἼΠὸ οογνοσίης πίη ἰδ 8 διγογί(ο δι Ὀ]9πὶ οὗ ρτοϊδεϊίου ἰπ ἐμ 6 ὑδδ] τσ δηὰ δἰ βου ποσθ, πιὰ ἰ8 ἰοΤῸ ὅδτ τοσο ὈεΔΌΘ ΓΙ διὰ εὐς- 
κεοῖίνο [δὴ “ἴ εἰκί γι ") οὐ “ σογοσ)εῖ,᾽" ουδῃ ᾿Ἰουκ ἰδ ᾿γδηδιδίίου οὗ ἰΠ6 τηϑῦυρῃοΥ ἰπίο ἐπ:6 ἰδηιρυδρο οὗ δεϊου ἀἱὰ ΓΑΥΤγ 

πὶι ἴξ δὴ δου δὶ δργοδάϊης οἵ ἴ86 κκίσγι οὐ σ οὔ, οὗ. ἰπ6 ΟΙΙΩΘΏΪΔΙΥ. ἴδ σϑηδοσίης (ἢ ΪϊΏρ9 16 81]δὸ δορὰ ὮὈγ Βεῖ- 
ἐδοδυ, οὶ! εκ, οἴο. -- Τα.] 

[8 νοῦ. 10. --- γν. δλδθεὶ: ὧν λαδ ἀεῖπε 1,16δε. ἀδε Ἐράϊετε, ποολ ετολύπεν ρεπιαςλῆ, αἷδ ἀἱα ἐγεῖα; οἵ, δ Ὅν. οεάεποτίδ 

ΤΟΥ ἈΔΡΡΙΙΥ͂, 88 γ76}} κ8 ΠΠύδΓΘΙΙΥ σϑυύοτ : ἢ τποα Βαδὲ δοιίοτοὰ (ΓἸἸΩΝ ΣΤ) (ὮΥ Ἰδίϊοσ Ἰουΐης Κίπ ἀπθϑα δθουϑ ἰδ9 ζόστοοσ." 
Το οοταρασίϑου ἰ8 ῃοὶ 86 ἴο φυδΆ Εἰ, Ὀὰἱ δ ἰο 4υΔ}1γ. .--- 1π.} ἦἦ . 

[4 γον. 11. -- ΤΠ ΓΝ πὸ ὦ ποῦιδὸ οὗ δι γοηκίη."" Ὧν. Οδδδοὶ ἤοῖθ τοηάοσα ἴὲ (τι ὈονΥοῖ 8) ὈΥ Ἰτοσεοῖγας 

ἩΡεῖδ, Ὁτανθ, ταὶ πο ποιυδῃ, πρ}]9 δ6 ἀϑλασιγασὰ (ϑο9 ἴοοῖ-ποίδ οἱ Ρ. 48) δαδοιξαίοα ὀγαῦε: ἩΡείδ, ἑ. ε. ξοοὰ βοχοε]ατ πο- 
πλδσι (80 8.90 Κ61}}.Ὑ Οἰδιοτε: “{σδρθῦϊο ποπιδῃ." ΑΙ! ἔδιοϑθ τϑῃάοσίηρι, ἱποϊαἀϊηρ ὑϊδὶ οὗἨ ἔμο ΒΕ. Υ. (πο 15 Ὡοῖ ἴο ὃΦ 

κϑη ἰὼ ἐδο τοριτίοὐδα βοῦδο οἵ " οὨδεῖο,," Ὀσὲ θὰ ἴδδὲ οἵ ἰὼ 14 οτἰκί αὶ), αατοὸ πισοῖρ Ὀοίΐος ἰδ ΠΟΥ ϑόϑζη ἰὸ ἀο. 

ΤΏΟΥ δῖθ 81} οσῃ Ὀγδοϑά ἴῃ ὈΥΩ͂, ποῦ '6 Ὠ6ΤῸ τυδηϊ δον πδοὰ οὗ ΤΠΟΓ}] οἰσϑηχκίῃ, οἷ. ῬΥΟΥ͂. Χὶϊ. 4, χχχὶ. 10. Α ἸΏΟΣΑΙΥ ἴσους 

Ῥόδου ἰδ Ὀσᾶνα δῃὰ βοοᾶ, σδρδὺ]ε ἴὰ ἰδ ΠΟΌΪοδὲ ϑϑῆδο; ἰὼ ἃ ποσὰ υἱγσίπουδ, ροδϑοδϑοὰ Ὀολι οἵ Υἱγίτο δηὰ οὗ τ γί: 6. --- ΤΕ.} 

[δ Ὑος. 12. -- Ἷ Ὀαΐοτο ὌΝ, ἴῃ ογάοσ ἴο βίγευιχίμϑοι ἰδ ΘαδΌΣΘΩΟΟ : ̓δηὰ ΠΟῊ, σον ἰπμἀοοά," οἵ. Τοῦ χχχγνὶϊ. 4. 

Βεεάο ἐμὸ οι ἢ 3, τὸ βδνς Ποτο, κα ἰῃ 2 ϑαζα. χῇ!. 88, χυ. 21; 96:. χχχίσ. 12, ἐμὸ Καὶ ΝΞ. Αδὲῦ [86 δ- 

βοανασδδυς ΘΝ, ὟΘ οοσῦχθ ἴῃ 900 ΧΗ. 2, δ δἰβδονῃογο δϊδσ δὴ οδίβ, θϑῃ. χχί!. 16 ζ; 2 χε}. ἢ1. 14: ναὶ ὌΝ 9 

ΟΟΘΌΣΒ δἷδο ἰὼ δυο ἃ μοαϊξίου, 2 δι. συ. 21 (Κοί 105); ἃ Κα. ν. 20; ζ6γ. 11. 14, οἵ. Ἐν. 8δ6 Ὁ. ; δηὰ ἔμ 6γὸ ἱδ (πα οἴοσο 

ὯΟ τοπιὰ ἴον ῥτοίουτίηρ ἴδιο οδδίοσ τοδάϊηρ οἵ ἐμ Κοτὶ, ὀδρϑςῖδ!γ δ ὮΝ ἿὩ ὁχοϊαάοα ἴτοπι ἔΠ0 δόϑάτασοϑ ἐδ 6 ὁρροεῖτβ οἵ 

σοὶ ὥοστον [8 οἰγοοῖ γοῖ τῦοτο ἀφαϊἀϑὰ!γ ἔμδ ἐἶνο δίταρίο 9, ἐπα - ἐχαὶν, Ἰπἀϑοὰ, ΟὨΙΥ 8 Βοδὶ δι 1 τὸ {ΣΌ]Υ, 1 τα ὁαΣ- 

ἐΔΙΩ}Υ ἃ μοοὶ ---ἰ δὴ ἰδὲ διὰ ποξδίηρ 6166.) (Βογίμβοδυ.) 61] δἰδο ἰθἴηκαε ἢπδὲ 16 τοοδοίηρ οἵ ὩΝ δὲ ἐδ ἰο Ὀ6 6χ- 

Ριδἰμοὰ ἴζοταὰ 15 189 ἰῃ (Πο 68 οὗ πἰξὶ, οὗ 1,922. -- Ἐκ.] 

4 γε:. 18.-- δ, Το ΜΑ͂Ξ, ἤδυὸ Ὠοτο οἰϊποσ δ ἰδῦρο ν ΟΓ 8 ἰατᾶθ ἢ, Τὸ Μδδοζὰ ραῦτα στοιδιῖη ἐμαὶ ἔμ Οτί- 

δηίΐδὶ (ἑ. 6. ΒδΌν]Ἱο Δ) 0618, ὀδρϑοίδ!γ ρύοδογγο (ἢ ἰδυχο Ἦ ΜδῺΩΥ οοη δος ΣοΒ Δ8 ἢ ἐδο τησδηΐηρ οὗ [ἢ ἰδῖο Ἰοϊίδα 

ΔΙῸ ΟἰΘΑΥ Μιὰ οἵ ἰδ τοδτῖς. ΤΏ στουηὰ οὗ ευοῖ πια)ωξομίῶ ἰ6 που Ὀ θά] ἴο Ὀ6 δουκθὶ ἰῃ ἔμ 6 ρυτροδο οἵ βῃοϊοῃὲ ἰσϑε- 

βοτί στα (86 [.0 Οἴοτο τ Ὁ ᾿η πιδῖοθα), ἰο ἀϊτοοὶ ἐμ δἰίδηου οὗὁὨ [86 τοϑὰδσ ἰο ὅιοίβ οὐ ἱπουσαΣ Ἡπ1οἢ ἰο ἔδοτλ δρρελτεὰ 

δδροείδ!γ ποϊοποτίηγ. ΤΏ ἢ Εδο]οα. Υἱ!. 1, πλοτο ἢ ὅτει Ἰοίον οὔ ΞΘ δ ἃ τιαϊμειμία. ΤΊ γδλο οὗ ἃ βοοὰ πδζηθ 

παρτοδοφὰ [ἐφ ]Γ μστο. 80 δἷδο ἴῃ Ἐοοῖοθ. χί!. 13, πθοτο ἰδο Ὁ ἴὰ Ἡ ἼΌ ἰ6 πνεϊεύβῃ Ἰασζθ. ΤῈ Δάθι τ οὗ ἰαίον ἐταυβοσέθεσα, 
ὉΠΉΣΠης ἰο οὈἸ Οταῖθ δῶν. ουϑῃ βΌ θοῦ γο πδιῖκα, λ6 ῥγοδασυϑὰ διιοῖ Ῥϑοι ἰατ ἰοθ. ὙΠ ἀοοίσίῃθ ΟΥ ΔΩΥ δρϑοϊδὶ οχθ- 

(εἶδ, ἰἰεθο Ἰεξίογ μα ῦο ἠοἰπίης ἴο ἀοβ. ΤΏ, ἴῃ ἸΒοἰἢ. 1. 6, ἐο ἐγαπιβογίθον, πἰδαϊηρ 0 ἀΐτεοῖ δἰϊδηϊίοα ἴο ἔμ 6 δρίοῃοῦ 
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οἵ ἴ)9 τουδὶ ὑαπαυοὶ, ἐπ ἀοδογὶριϊος οὗἨ πο ἢ οί πὴ ὝΠ, στοίρ ΓῚ ἰασζθ. Απὰᾶ 80 ἴἢ ΟἿὐ ραδδᾶψθ, ᾿ξ ϑοοσηϑὰ 

ἰπιροτίδης ἰο ἔδο ρῥίουδ ἐγ ΏΒοσ ῈΣ (Δ6 Βυχίοτ οὲ πίϊουῦ τοϑδοῦ ἰπἀϊοβῖθα), ο 68}} [6 τοδου 5 αὐὐδη οι ἰο ἴθ ἰδηχαδλρο 

διμὰ τιοσζ]ὶ οοπάποὶ οἵ ΒοαΣ. 

Ἵ ον. 14. --- Ἰπδίοδὰ οὔ ἐδ ὑδυδ] Ὁ ἼΩ, τὸ βδυθ ἤθγθ, δῃὰ ΟὨ]Ὺ μοτο, Ὁ ἼΪΩ ἴῃ Κοίδιθα. ΤΏ νμοϊπεϊπα ὩΤΌ 

Ὰ8 οσοδδίοτιοά ὈΥ [89 δμάθανον ἴὸ ἀθυῖνο δ πογὰ ὕγοτα 8 βρϑοίβοδ!}ν ΗΘΌΓΘΝ σοοὶ. 1 μοϊὰ ἰδ ἕοιτα ὩΣ ἼΩ, ὩΩ, 
ἴο ὃο {6017 οτχί θα). Οοταρδαγανο ΡὨΠΟΙΟΔῪ δδιπδιοίοσι!ν οχρίδίη ἴῃ6 νογὰ. 10 ὈΘΙΟΏρβΒ ἴ0 πρίν, πρόμος, Ῥγίπιμα, ραταπια, 

Θοιδ. γωπια (Δ6 “ἿἼΓΤΙΘ ὈδΙουρΒ ἴο ρωγμα, “ἼΪΟ ᾧρ Ῥανίεξ, οἴο.), δῃιὰ 18 ῃοὐ δὶ 8}} ἰο Ὀ6 Ἔχρί δηθὰ ἥγοτα 9 Ἠθῦσονσ. ΤῺΘ 

ΜΙάγδε; (Κμεὰ Καῦδα ϑά ἃ.) ἈΔ8 δἰδὸ ποῖϑὰ ἐπ τεδάϊης ὩΣ, δοὰ ἰὼ [5 πδὰδὶ ὙΔΥ ΘΧΡΙΔΙΠΝ (δ δὐάεά Ἵ οἵ εἷχ 

μοῦσα, ΤΒΙοὰ Κυΐμ σροπὲ ἴῃ ἐμ ἐμτοδμίηρ-ἤοοσ. [Αοοοτάϊης ἰο Βοτίμοαιι Ὡ ὙΪΟ [8 ἃ ἰδίου Ασδσυδίο ἕοστα ἴοσ ἐδ οἱά, 

ξουοίηο Ηον. Ὁ, διὰ ἰδ ὈΥ ΑΥϑτα. ΔΠΒΙΟΘΥ ὕ0 Ὀ6 Ῥχοποπποοὰ  ἼΩ, Νοὶ Ἰἰκοὶν ; δὴ ὩΣ ἰς τοὶ Ἰουπὰ ἴδ ἀσϑιη. 

Εὐγεὶ ἀοτίνϑα ἰξ δοτα ῷ (ἸΏ, δὰ πηυδοὰ τοοῖ, τηοδηΐηρ “ ἐο ννδίὲ ") στὰ (86 ἐοττοϊηδλίίοη ΟΝ ΞΞ Ἷ. Ἐν αἹὰ βθοσωϑ 

ἴο χοχασὰ ὩΥῷ 88 8 διιοτίοηοὰ (7) ἔοστη οὗ ὉΠ Ό, ὙΙΘἢ Ὧ6 ἀδτῖγαθ ἤτοτι ΓΤ, 8Δὴ Ὀμπυδοὰ τοοῖ, πιοδηϊης "0 ὉΘ 
(θβὴ," οἵ. ᾿μήνὸ, 881 ο. --- ΤῈ.] 

[8 γος. 15. -- ΓΙΞΒΌΞΙ͂ 31. "ΣΕ (αιξ16}), Ὁ ἐξ ἰδ χεῖρα ἰῃ του ΜΗ5., ἰ5 (Ὡ9 βοοοῃιὰ ῥϑζ. ε(. ἴδπι. τωροσζϑῖ. οἵ 

ΠΣ, ἰο κἶνο, οἵ. ὅ65. 69, 8, Βστι. 2. Τὸ τοδάϊης ὙΠ, Ιουπὰ ἐπ δοαθ Μ38. ἰβ οἰδδον 7ῸΣ ΝΝΩΣΤ (ὦ. ε. ἴὰϑ ΕἰρὩ. 1υζ. 

οομδί. οἵ ΜΝΞ) υδοῦ ἐπι ροσδεου, {κὸ δὴ ἱπβη. 8080].}, ΟΣ Ὀδέϊας 70τ ἝΝ, Βοοοηᾶ ἴδηι. ΠΡΟ.) οὗ. Θγϑοθα, Οταηῖι. 

164,2. -- Οὐ δο ΓΒ, Ὑγτεῖξαι ἡποῖοα ὑπο ΤΟ] οί οχριαπδέοη ἔσο Βοιιτοθάον, 16 ὕεσί. Μω!. Ἠεὺ. : “ἰ Αυἱα δάοο 

διωρἷδ ογβηὶ γοίδχιωι ρδ] δ, οὐ ρατϑ᾽ ἰἢ Ὠυτποσίτ τεῤοοτοῖαν, διΐοσα Ὀσδοιϊο δυθάυοοτοίας, Βαΐδ, ργθμϑηάθηβ διίαυδαι 

Ῥασίουλ οὐυδ δίῃ οὐϊδίαβ ἃ Βοδδο ἔγυροδ ὁχοορίξ. {π|0 8118πὶ γαβίβτῃ αὐδηὶ ραϊέμηι ἢ δ πλί ἰἴοτο αὐλάσαι ᾿ρ86 ἰοχέιβ νἱάοίοΓ. 

Νδπι οΧ γα ὉΪ8 ὮΝ) ὙΨῈ, ἀδ νοδίθπι φμῶ ἐπί διρεῦ ἐξ, Ἀδὰδ ΟὈδοῦγο οΟἸ αἰ ταν, υϑδϑίοσα ἱ δ! βϑπ πὶ δάδο ἰοξιιπ) 60 Σ- 
Ῥὺν ὑδρϑη θα ἢ 4 ποὨΐδση 8188 ῬτΟ βοηῃίο Ἰίηχυλο ΗθΌτγαθαθ, δροοίδ! "8 ππϑσι Ὀτπι οοΥγροσὶδ οαἱ 116 Δρρ!!οδὶδ δυϊδδοῖ, ΟΧΡΓΘδ- 
δἷ6 νοΐ τοι ΐὶα ΖἸδδοὺ ποπηδίθση. Αοοοάϊ αὐποὰ αἰυὰἁ ᾳφυοάσυπαιο ἰδχυϊηθηζιτι, ἢ ΘΟ ὨἶΒΙ θη σογροτίβ ῥδτί, τ. ας. 
οδρέεὶ, ἀοδποίτμι, δὰ ὑδυτι, αύθγα γοϊοαὶ Βοδϑυβ, ζαϊδδοῖ ἱπορίαπι. Νϑαυθ ἰηδοϊ απ ἰὰ γοιθσί θ 5 10, αὐ ἰπ εἰπα τοϑί- 
Σοοι δβοχίογίοσίβ δαυα ἀορογίλγθηι." --- ΤῈ.] 

[9 γεν. 15. --- ἘΞΛῚ, (ἐ δηὰ λ6 ποιΐ. Ὑγγχὐ ρσοόροθοθ ὑὸ σεδὰ ἩἸΞΓῚῚ, ῃὰ β86 πϑηϊ,᾽) οἢ ἴῃ στουηὰ [Πδὲ ΠΙΔῺΥ 

155. μδυθ τἷα τοϑα ρα, δυὰ ἐμδὲ [69 δοϑῖθ ἴο ὈΘ ὨῸ ΤΟΆΔΟΩΣ ΜΠΥῪ ΒΟΔΣ δῃουϊὰ ρῸ ἴο (Π6 οἰἐγ δ 80 δϑαυὶγ δὴ βοῦγῦ. Τὴ 

ΜΗ, δυιποΥ , ΒΟΎΤΟΥ͂ΟΣ, 0866 811} [15 ἕοτοθ ὙΒΘῺ ἴΠ6 Βίσοηβ, ῬΓΟΌΒΌΪΙΟΥ 15 οοῃμϑίἀοτοὰ ἐμδὲ (9 τοδάϊηρ ἷξ ΟὨΪΥ ἃ οοηὐοείταὶ 

οἴὐοηὐδίίου. Ἦ τὶς 8 οἶμον βτοτιηὰ 18 ΌΥ ΠΟ πιοδὴβ ἀδείδίνθ. ΤῸ βἰτηρὶο ἰάὰδθθ ἰ8, [δὲ ΒΟΔΣ, δἵδς 'ο δὰ ἀἰβιλίκεοὰ Βυΐῃ, 

4160 ποηΐ ἰο ἐδ οἰ Υ͂, ΡΤΟΌΔΌΪΝ ἴα ἰδ Ὠουδθ, θη ο9 δοσασὰβ Π6 “ἢ Ως Ὁ (Ὸν, οχργοθαῖνο οὗ ὑΠ6 χουθυθῆοο ἩΪ(Ὲ 

“ἘΪΟ ἰδὸ χαϊπὰ τοραχάδ ἰἢ6 μίδοο οὗ ἡπάρτπρηῖ, οὗ. ϑοιί. χυί!. 8), ἰο 189 ἰαὺο, οἢ. (τ. 1. 8ὸο Κοὶ!; Ὀπὶ εὖ. Ὧχ. 5886] οἱ 

οἷ, ἰν. 1. -- Τὰ.} 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΡΟΟΊΤΒΙ͂ΝΑΙ. 

γεν. 7. Απμὰ ΒοδςΣ δἷῖθ δηὰ ἄγδῃκ, δη!α νγϑδ 
ομθοσα]. 10 1ΠἸαβίταῦοβ [Π6 Βα ρον ΟΥ̓ ἀποίοης 
ῬΔΕΠΔΓΟΠ41 ὔτηθβ δηὰ τηϑηποῦβ, ἐμαὶ ΒοαΖ, {Π6 
ὙΥΘΔ ΠΥ ῬΓΟΡΤΙοΙΟΥ οὗ ἃ στοαῖ θβίβίθ, Ὠἰτη 56} ΚΘΟΡ5 
Ὑαιοῖ οα 18 {ΠΥΘΒΠΪρ- ΒΟΟΣ, ἡγοῦ Κ8 {1} 1αἴο, ἀπὰ 
τἤθη οί κΚοβ Πἰτηδ6) [0 γοϑὲ ἴῃ [16 8ο τὰ ΟΥἨ 1116 
ογϑα ἢ614.} ΤΊ 18 ο]οδτ (παὶ μ6 αἀἰά ποῦ ἀο {818 ΘΥΟΥῪ 
ἄδγ; ἴογ (ῃ6 ν) }}-ἰπἰοτιηθα ΝΌΤΩΙ Βα υ8, “ Ἰο-πισλί ἨΘ 
ὙΠΟ 8 ὈΔΙΪΟΥ." [0 18 ῬΓΟΌΔΌΪΘ παὺ 1814 πὶρι 
86 τοϊϊογοά ἢἷβ ονογβοοσ, ΤῸ τολγκ, (πα “ Ὦ18 
μοατὶ νγαϑ σῃοογῆι},᾽) 18 ποὶ δα ἀρᾶ τ ῃουΐ ἃ γθδβοῃ. 
Τὶ 18 ποῖ, που νοῦ, ἱπίθηαοα ἰὸ ἰπάϊοαία {πδὺ (18 
Ὑ88 ἢν Πἐπιἢ τγᾶ8 αἰτγθοιοα το Ῥγόβοηῖ ΠῸῚ ρδι! οπ 
αἴϊοσ 6 δὰ δαΐθρῃ δηᾶ ἄγη. [11 18 (τι, ἱπάοροά, 
παι ἰξ 88 ἃ συττοηῦ 8Ππ4 ΡὈΓΟΌΔΟΌΙΥ γγν6}1-ἰοὐηάοὰ 
τηλχίτη δΙΠΟηρ ἴπ6 ἀποίοηϊδ [δῖ τοαποβίβ βου 
ποῖ 6 Ττη8 6 οὗ τοδί ποη Ὀοίοτο, θὰ δέου δ ῆπρ 
(εἢ, δι. νἱϊ. 3), (λον θοῖπρ [ἤθη τοτο Κιηάϊγ ἀΪ8- 

8064. Βαὶ Επεῆ πιδᾶάθ ὯΟ ι186 ΟΥ̓́Τ 8 ρΡοΒΌΡΤΓΑΠα 8] 
ΠΟΥΟΪΘηςΘ, ἴῸΤ 806 Δ] οπτοᾶ ΒοαΖ τὸ Ὀοίδκο ἢἰτ- 

80] ἴο τοϑὲ Ὀοίοτο βῆ Δρρτοδομοᾶ πἶἰπ. ΤΏ6Β6 
ὙΟΤΑΒ ΔΓῸ ΓΑΙΒΟΓ πὰ ἐκοι. ἴο ροϊπύ οαῦ [86 ἀδΔηρῸΓ 
οποουπίογοα ὈὉγῪ Ἐπ οπ ἴΠ6 ομθ ᾿δηᾶ, δηὰ 1Π6 
σἰγῖαο οὐ ΒοδΖ οῃἡ ἴ8μ6 οἵου. ὶ 

1 ΓΟ θδπιθ Ῥσδοίίοϑ ἰ8 8}}} σοοθηυθὰ ἴῃ Ῥαϊοβέΐηθ, οὗ. 
Βοῦ. 11. 88; Βποιημδοῦ, ἰ|. 611 105 ἀοείσῃ 18, οὗ οοῦγδο, ἴο 
Κοορ πο κταίη ἔγοση Ὀοθίηρ βύοϊθῃ. ἸΤμοιμδοη βδυα, (δὲ (ἰξ 
ἐδ ποὲ πυδυδὶ ἴον υδθδηά, νἱΐίθ, δηᾶ δ}} [ἢ 6 ΤΆΠΙΥ ἴο 6ῃ- 
δχΡ δὲ ἔῃ ἐπτοδιΐηρ- ἤοογβ, δοιὰ σοριδί ὉΠῚ} [η6 Παγυθδὺ 
ἰδ οΥοῦ.᾽" -- - [Ἀ.] 

γον. 8. Αμπὸὰ ἱἰξ οαΐὴθ ἰο ρῬδδδ δ τηϊ πὶ ηΐ, 
οἴο. ΒοβἝΖ ᾿ιδᾶ Ἰαἰά Πἰπη861 ἀονγη : ἰδ δα Ὀοσοτὴθ 
ἄλγκ. ὙΠογθαιροη Βα μαὰ οοτηθ, απὰ δὰ [αἱά 
ΒΟΥΒΟ]Γ ΒΟΟΥ ἄοννπ δῇ 8 ἴδοϊ, ἀγα πρ ΟΥ̓ΘΤ ἢιοτ- 
861 ἃ ρῬαγί οἵ [πὸ σον Γ ἀπᾶοῦ Ποῖ 6 ἰἃγ. ΤῈῺΘ 
ΒΙ ΠῚ Ρ]6 ΠαΙτγαινο ῬαἱπῖβΒ τηοϑὲ Ὀσδα 7. Ιὲ 
Ὑ88 τα ἀρ Ἤϊ, ὙΠ6η, ΡΟΓΒΆΡ5, ΟΥ̓ ἃ ᾿ηονοτηοηΐ οὗ 
ἢἴ8 ἰοοῦ, Ὀσγιπρίπρ ἰῦ ἰπ οοηΐδοῦ 1} τΠ6 Ῥούβοῃ οὗὨ 
Βατ, 6 γα 8 βίαν θα ουἱ οΥ̓ Πἷ8 βίδβερ. ἢ Ὀοηά 8 
Εἰπη86}} ἰογναγὰ ὁ ἰὴ οὐοῦ ἴὸ 866 νυμδῦ 1ὁ 18. ἢ6 
᾿οῦοιοβ, δηὰ ͵ἰο, ἃ ὙΟΙΏΔῺ 165 αἱ 8 ἴο1} Ηδ 
ΒΆΥ8, Ἦ ΠΟ δὶ ἴδοι 1 δηὰ 86 ΒΔΗΒΤΟΙΒ : 

γεν. 9. Τῶν Βυϊὰ (πο μδησϑτοδί ἃ; βργοδὰ 
ἐν νἱρσδ ΟΥΟΣ ἣν πδηστχηδία, ἴοσ ἴδοι ασῦ ἃ 
γϑάθϑθιθου. Βα ἢδὰ ἰκὸπ βοηῦ τὸ ἀοιηληὰ [16 
δ} ]]πχθηΐ οὗὨ δὴ δπείοηῦ πρηῦ. Τἷ8. τὶ σηῖ, ροοῦ- 
ἸΪΔΓ 88 1ὑ γγα8, πδά 18 ΒΥΤΩΌΟΙ, ἀπο ΠΟ ἢ 1 νγ88 
οἰαἰπιθά. ἃ ἀγὸ πηδλᾶθ δοαυδιπιθὰ ἢ 1 ὉΥ 1ἢ6 
γογὰ 8 δα ἀγοββοα ὉγῪ πῃ ἴὸ ΒοῦΖ, ἀπα ΟΥ̓ ΠΟΥ δ6- 
τίοη ἴῃ ἀταννίηρ δὴ πα οὗ Ϊ8 οογου]οῖ ΟΥ̓ΟΣ ἸΙΟΥΒΟΙΓ, 
ΤΏΘ ΨΟΓαΒ ἃγὸ ποῖ οοῃϊδἰηρά ἴῃ 86 ᾿πηβ ΓΤ πο οι οὗἁ 
ΝΟΙΙ ἴὸ πίῃ, 88 ἴο ψπδὺ 806 18 ἴο ἄο; Ὀαϊ [16 
δοίίοπ ἵδυρῆῖ ΠΟΥ, ὨΘΟΘΒΒΔΓΙΥ ΑΙ λόρΝ ἐμ δι 1Π πη. 
ἀρήιον 18 ἃ Αἰ ε ΛΑ ΗΝ ὑραῖα: 6 16 ἢπαϑ8 τοϑὶ 
ὉΠᾺΘΥ ἴπ6 ρῥτγούθοοη οἵ ΠΟΥ Πυβθδπά, ἃ8 Ι5γ86] πα 8 
ἰξς ποῦ [6 ογεσβμδάονίηρ τηρ οὗὁἨὨἁ Φοδονδῇ 

2 ΓΒ ἘΝῚ, 88 ἰὲ [8 βα!α οἵἉ ϑατηρθου, Τυάρ. χτὶ. 29, ἐδιαι 

86 Ὀθπξ ΟΥ̓́ΘΣ ἔμ: ΡΠΠ1Δσο, ΓΒ»). 
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ἔνεπ ὑπ] τῃς Ἰαίοβι τἴπιοδ, [μ6 ἤρτιγαῖνο σερτο- [180 πο τ, ρατίγ, δπὰ ρεπυΐπο ἰόντα τδδὲ συ] 
δοηίδτίοπ οὗ (ἀοά 845 τ Ἰονίηρν Βγίἀορτοοιι οὗ διὲς 
ῬΡΟΡΙΟ, σοπίίΐηποβ, ἱπείτι σῆνοϊν δηὰ δῸ Ὀ]Π πλ6]γ, 0 
τιιπ τΠγου ἢ δότίρταγο δηὰ τγβαϊ το. ΟἼτδῖ βὰν 5 
(Μαῖς. χχῖϊ 37): “Ἤον οἤοη που]ὰ 1 πᾶνθ 
Βλιπογοά γοι, συ ἢ Ἀ5 8 δύῃ μαῖπογεῖ ΠΟΙ ΟΠ ΟΚΟῚ 8 
ὈΠῸΟΥ ΠΟΙ νυν π:γ8.᾿᾿ [κτλο] ἢλν τοδὶ {περμολαλ) ἢ οπ 
Οὐοά βργόββ οὐ ἢΪβ νη ρον. το ῃ. Τὴδ ῥββ]πι- 
δῖ ῬγΆνΒ [0 θῈ οονόγοὰ Ὀν τῆς βῃδάον οἵ δεονα 8 
ὙΠΠ0 5. - ΟΑΖ βᾶν8 τὸ ΕΠ (ἙΒρ. ᾿ϊ. 12): “Μααν 
[ἢν γονναγὰ ΡῈ οοπιρμίοῖο, εἶποο ἴῆοι Παβέ ΘΟ 6 ἴοὼ 
ταἶκα τοβιρθ ΠΩΣ τΠ6 νυἱηρπ οὗἩἨ Δομονδῇ, τὴ6 ἀρὰ 
οὗ 5γμ}}. Ὑ7πδῖ ψῆϊο ἢ τπότὸ αἰὰ ἢ τὸ- 
Βρος τὸ {π6 οα οἱ ΒοηΖ, κ11ὸῸ ΠΟῪ δ5Κ4 ἴὸ Ὀ6. ροῦ- 
τηῖϊτιρὰ ἴὸ ἀο νυν ἢ} τοάροςὶ τὸ ΒολΖ Μἰπιβε!, ὙΠῸ 
δυδυδπα ρῖνοβ “ σοθὶ ἢ τ 8 νὴ ΟΥ̓ βρτοδαϊηρ οὐἱ 
ἢ15 ὙἱΠρΒ ΟΥΘΓ ΠΟΥ. ἘΕῸΣ {}}}39 τοβλβοη τὸ οονυοην 
οὔ 5 Ὀσά, πη τ πϊσ 6 τοοῖκ ἴδ τὰ ῖδο, ὙΔΣ 
ἀοκσπαῖοά ὈγΥ τπ6 Ὀόδι1{1] ἴσια, “ας ἢ (οὗ, 
1) οι. χα. 1 [ΕΠ Ν΄ χχὶ. 30], οἴς.). γὸῦν δ. 
ἴγησῖνο '5. Τῃὺ πξὸ ΟΥ̓ τη}β ΘΧΡγοκοίοη, ὙΠῸ ἤστγα- 
τἶνο δρρ]Ποιτοπ τὸ (Σά, ἰπ ἘΖΟΚΙοΙ, νὸν Φομόνδἢ, 
ΡΟ ΚΊηρ {Ππτοὰ μη 116 ργορποῖ, δα γ8 (ἢ. χυὶ, 8): 
“ ΒΒΟΒο]ά, (ἰν ὕἄθ 88 τη6 της οὗ ἰονο ; δηὰ 1 
ΒΡΓΟΒα Οὐ ΤΥ ἈΠΠΡ ΟΥ̓Γ ἴΠδ6, δηἀ οονοτοᾶ τὴν 
ΠΑΚΟΩΟΠΟΒ5, ΔΠ4Δ ΠιοΓΟα ἰπῖο ἃ οςονοηβηϊ 
μῖτν της. Α5. τὰ6 οὨϊοκοη ΚΟ τοΐηρ6. ἩΠᾺΘΓ 
{Ππ0 τη μκα Οὐ τπὸ μθπ, 80 τι 14 Βογεο  ὉΠᾺΟΥ ἃ 
ΟΟΙΤΟΥ οὗ τ σονουίος οὗ Β0αΖ. 1 νὰ τῆς βυτη- 
ὉὈῸ] οὗ ε᾿Ἰὸ πμῖς Ὡς ἢ 816 84 οοπιὸ ἴο οἶδὶπι. 
“ρτοδα οὐἱ τὴν Πρ 6 νοῦ ΤΠ Υ Παππιδια ; [ὉΓ 
ποῖ γί ἃ ΓΟΙΪΟΘΊΠΟΥ (σοσὶ), [1 18. Ὀύοδιιεθ. Βὸ ἰδ ἃ 
ὈΪοοά-το]ατἶῖν τπᾶΐὶ 5.6 σδπ τπᾶκὸ {{Π|8 ἀοπδηά. 
Ἦρνηοο, κῃ (065 ποῖ κᾶν, 1 δὰ πῃ, τὴ. ΜΙΟΔΌ 658 ; 
Ὀυϊ,1 δαὶ Ευτ, ΤῊ ᾿απάπλαίά. Ηοτο, ΠΟΓΟ διὸ Ὶ 
αν β οαίιη ἴ0 δὴ [βγϑο} ἰκἢ τίρῆτ, 6 ἀἸῸΡΒ 4} τὸ- 
τπηοπ] Ὀγάης6 οὗ Μοῦ. ΔΑπᾶ Πᾶβ ἢὸ ποῖ δἰπη860 17 
Τοςονοα βπα τγολῖοα ΠΟΥ Ὧ8. δῇ ΒΥ 6} {|5}} τη δι άθῃ 1 
ὕπάοιι το αν ἘΠ 18 Βντ "Ο] 1.8] ππϑίποῦ οὗὨἉ οἰδἰπιὶπρ; 

1Π6 πιοκῖ ἀο]σδίο οὗὨ 8}} στ ἢ, ῬΓΕΒΌΡΡΟΣΟΒ. τηδΔη- 
ΠΟΙΒ ΟὗἨ ΡῬΔΙΓΔΓΟΙαΙ ΒΡ] οἷν δπὰ νιγθ. ὙΠῸ 
οοηἤάοποο οὗἉὨ {πὸ ΟΠ ΤΌΡΟΒΟΒ 186} οἡ {Π| ΠΟΠΟΥ 
οὗ τἢ6 πιδῃ. ΤΠ πιοίπμοά, ΠΟΎΟΥΟΓ, 83 ὁπ Ὑ Π]ΟΝ 
οὐμ]Ἱὰ ποῖ ΟΛΕΙγ ὍὈ6. Ὀτοιρῖ ἰπῖο ορογαῖίοη. ἘΕῸΓ 
ΟΥΟΥΥ ΤΟΤῸΚηον οαρθ ΟΥ ρῥγο- ΠΟ οὗ ἰΐ που]Ἱὰ 
να ἴΟΥῚ [Π6 νο 1} οὗὨ β]6 ποὺ απα βοογθον ἔγοτῃ [ἢ 
τηοάρθεῖν οὗ τὸ οαϊηδηῖ. Βαϊ ὙΠοη ἰτ νγ88 ὉΠοο 
ὩὩ πο οροτατίοῃ, τ[Π6 ρου Οἢ Ῥτοΐοστοα ςου]ὰ ἠοῖ 

ἀομοα τἰτποῦϊ αἀἴβρτασο οἰ ΠΟ ἴο [ἢ6 ψοιηδῃ 
ΟΥ̓ ἴπ6 πδη. ΘΠ, 6 ΤΠΔΥῪ Ὀ6 ΒΏτΕ ἴπδὶ ΝΘΟΙῺΪ 
ἀϊὰ ποῖ βοηὰ ΠΟΥ ἀδιρῃογ-1Π-1δὺν οα [Π18 ΟΥτα πα 
πε ποῦτ το ΠΙ]16 51 ἐου ηξμςι τΠδὲ ἴὸ σοῦ Ῥγονο 
δ οβε}. ΕῸΓ ἰΐ 8 οοτίδίη {παᾶΐ τ 411 οἴβογ ἀἰῆ- 
οΌ 1658, [18 ῬΟΘΌ ΔΓ ὁη6 ψγ͵ὰ8 δα ἀοά ἰῃ {πὸ ρτοβοηῖ 
ΠΆ86: ΠΑΠΊΟΙΥ, ἴ[ῃδἱ ΒοδΖ, κ8 ἄπ ἢ ΠΟΥΒΟ] Γ ΒΆΥΒ, γγ.8.8 
ἱπάροαά ἃ φοεί, θὰ ποῖ ἐἦ6 φοοἕ. ὍΤῃο ἈΠΒΟΥ οὗ 
ΒοδΖ, 4150, βιιρροβίβ ἴῃ ΒΌΓΙΩΪΒ6 (Πδὶ 8ι16}} ἃ Ο ΔΙῚ 
ὙΓ4.8. ποῖ ὙὙΠΟ]]Υ ὈΠΟΧροοῖοα ὃν η. Νοῖ {παᾶὶ μα 
δὰ δὴ υἱογοιαπαΐϊηρ ἢ Νδοιηὶ, 'π ΘΟΠΒΘΩ ΘΠ ΘΒ 
οὗ νυ] ἰςἢ πὸ γ88 ΔΙομΘ οὐ ἴΠ6 τῆγοβηηρ-βοου ; ΤῸΓ 
{π6 ἔλοῦ 1η8ἴ ἢ6 ῬἯΆΒ ΒΙΑΓΙΠΟα οὐ οὗὨ ἢ8 5660, ΒΗΟΥΒ 
1πδὺ τη6 ηἰρηϊ νἱδιῖ Μγὁ8 δ᾽ ΤΟροῖθοῦ Ἀπ]οοΚοα ἔοσ. 
Βιυι 6 τπηουρης τΠδὺ ΑΓ βοπθ πιο ἴπ6 οἸδίμ οὗ 
Ἐπ τὸ τπ6 τίρηβ οὐἁὨἨΎ Ὀἱοοα-Γ ΔΕΒ ἢ} τι Ὀ6 
δ] ἀνοεβοὰ ἴὸ ἈΪΠΠΒ0] Ὁ, τᾶν ποῖ αν Ὀθοη Βίσϑηρα 
ἴο ἢϊπι. Ἐνοπ {1118 σοπ)θοῖατο, Πουγονοῦ, οὗ πιδαΐ 
Πλκἢτ ΡΟΒΒΙΌΙΥ ΟΥ̓ ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἰδ Κα ρίδοβ, οου]Ἱᾶὰ ποῖ 
Ὀ6 πϑοὰ τὸ το ον Ετἢ οὗ [00 ΠΘΟΟΒΒΙΥ ΟΥ̓ΤηΔηΪο5ῖ- 
ἱπρ ΠΟΥ οὐ ἔτθο Ὑ1}1 ΟΥ̓ ΙΘΔΠ8 οὗἩἨ ἴ[Π6 ΒΥ. 1108] 
το ηρ. ὙΠῸ δποίθπὶ υϑᾶρὸ ΒΡΟΚΘ ἃ. ἀἰβογοοι 
Δηρπδαρο, ὙΠ ἩΠΙΟἢ ποῖ ονθὴ ἃ οογίδίη τηυτιαὶ 
τππαάοτγθοιπαΐϊηρ του] ἤανο ἀἰβροηβοά. ΕῸΓ [πὸ 
τοϑῦ, ἢονν {π}Ὺ τπὸ δοιίίοη οὗ Ευτῃ, ΤΥ ἔγοτη οἱου- 
ἴῃς ΠΟΥ ΟΠ] ἀΟ] ΙΔ ΟΥ, γγᾺ8 ἃ ΠΟῪ ον άρηςδ οὗ 

ΠΟΥ, 8 ἘΠΘΑῸΙΝΟΟΔΙΥ ἱδποα τὸ ΌΥ ἴ86 ΔΗΒΊΓΟΙ Οὗ 
Βοᾶξζ 

γος. 10, ΒΙοασδοὰ Ὅὸ6 δου οὗ 9 μον, ΤΥ 
ἀδυσηίονυ ἢ Του Βδδὶ σοδδο Ὧν Ἰδιίίοσς κηθδα 
ΘΥ̓ΘΏ ΣΩΟΣΘ ὈΘΘΔΌΙΣΩΙ ἰμδηὶ [86 ἵοστοοσ. ΤΤὨ]8 δΔῆ- 
ΕΥΓΟΓ 8180 ΟΡΘῺΒ ἴ0 ΟἿΓ Υυἱον [Π6 8ΒΙ᾽Π] 016, πη ΔΘΘΌΣΩ- 
ἱπρ᾽ 8080] οὗ , ΠΟ50 Τ]ΟΘΟΒΕΥ͂ Δηἀ ΒΙΠΟΟΓΟ Ποδσί- 
ἰῃθ88 ἃγῸ {ΥῸῪ δα τη γα Ὁ] 6. Ηδ ΤΏΔΚΕΒ Ω0 ΤΟΠΙρ]ἰπὶ 
οὗὨ Ὀεὶπρ ἀϊδίαγυοα ἴῃ 186 πἰρμῖ, ΠΟΥ οὗ [86 ἴοο 
στοβῖ ἱπιροῦί ΠΑ θβ8, 838 8ΠΟΙΒΟΓ τηϊρῃῖϊ πδᾶνὸ 
ἀθειιδὰ ἐξ, τὴ τ ΒΙΟΝ τμ6 τϑαποδὶ 18 τηϑάο. ΟἹ 
16 οης δαπά, 6 δητογῖδὶπβ πὸ ᾿πβουσῆϊ οὗἨ δου δῖπρ' 
ἴδε οοηἤάρηοο οὗ [Π6 σοϊηδῃ, ΠΟΥ ΟἹ {86 ΟἿΠΟΥ ἀοο8 
ἢ6 υἷδν τὸ τηοάοτῃ ΘΟΏΒΟΥνΕΓ οὗ νἱγπιο, 8ὸ ἸουΥ 
ὈΙ ποθ Δποῖποσ ὈοολΌθα [6 ἀἰξῖσιαβίβ Πἰπιβοῖ . Ηΐς 
[88 ΟὨΥ νγογὰβ οὗ ἀϊνίπο Ὀοποαϊοτίοη ἴογ τῃ6 Ὀ]ΔΠπιθ- 
1688 ΟΙΏΒΠ, 80 δίίγδοῖΐνο ἰὴ ΠΟΙ πδῖνα ΒΌΓΑΙ Υ. 
Ης Κπονν8 ΠΟΥ ἴο υϑὶυς ΠΟΥ δεῖ ἴπ 118 ῬΌΓΕΙΥ ο 
)οεῦνο Ἄοπδυβοῖοσ, αραγὶ ἔγοπι Ἔν ΟΓΥ σοΠεἸ ἀγα ἤθη 
ΟΥ̓ Ϊ8 τοϊδίοη ἴὸ ὐμλβ6], ἃ86. ΟὨΪΥ 8 ποδτὶ ἰσϑϊηρα 
Ὀγ τις ψογὰ οἵ ἀοά οουἹὰ ἀο. Ης Ὀ]65968 Ησαυ 1}, 
ὙΠῸ πὶ Πκ6 ἃ ἔδτΠοΥ ἢ6 δα άΓΟ5868 ἃ8 “ΤᾺΥ ἀδρ οΥ,"ἢ 
Ὀοσδῦδο π6 Ἰοαπα ΠΟΥ ῥγθϑοης Κἰπάποβϑ γεῖ ΠΟΌΪΟΓ 
ΔΠ ἃ τηογὸ θεδα τ} τη 1ηΠ6 ἴοιτηοσ. Βαϊ ΒΟΥ͂Σ ἰδ 
ἴδε τὸ Ὀ6 ππαογβιοοά ἢ ΕΠ ἢ Β ἸΟΤΠΟΥ Κἰμάπ658 
ἈΡΡτονοὰ {πο} ἃ, το, αὐεῦ τῇς ἀρ οὗ ΒΟΥ 
Βυδθαπά, 886 Ἰεῖδ ρδγεηῖϊδ δῃὰ ἤοπθ ἴῃ ΟΥ̓ΔῸΣ ἴῸ 
ΘΟΏΘΟΪ6 δηά ἴβκο οδῖὸ οὗ μου πιοϊδποτ-η-ἰανν, υπῃ- 
τηονοά ΒΥ [μ6 οετγίδίπεν οὗ τηΐίβοσυ ἀπά μαπι] οι 
ἰπ 8 ογεῖμῃη Ἰαπά. Ναὶ ἀοδβ δῆς ποῖ Υουην, 
ΓΟΙΔΟΙΥ, δηα ΤἈΥΟΓΑΌΙΥ Κποῦγι, Β88 σηῖσαι ΒΕΓΟΓΟ 
1:18 πᾶν Ἰοοκοὰ οἷν 8 Βυβθαπά βοσογάϊηρ ἴὼ ΠΟΥ 
ΙΒ ἢ, τὶς οὐ γμόοῦ, ἔσομαι δίποπρ τῃ6 γουηρ πιοη οὖ δ 
ἴϑγβεὶ. 1)1ἃ 5ὴη6 ἀο 1:2 ΒΥ ΠΟ ΠΘΆΠ5; δ)ὸ ΒΈΓ- 
ἀϊηδῖθβ ΘΥΟΣΥ ΒΌ ΟΝ ῬΟΕΒΙ ΠΥ τ0 ΠΟΥ ΤΟΙ μοΥ-1Π-ΔῪν 
πιηᾶὰ τῆὴ6 πβαροβ Οὗ [βγβο]. 1πδϑθϑὰ οὗ ὑτοίουτίηρ ἘΠ6 
Ιοῦς οὗ ἃ νοῦῃρ ΙΔ), 88 ὙΓ6ΙῈ ὨΔΌΙΓΑΙ, ---- ΒΆΥ8 Ἔα: 
-- ἰὰσα σοπιοβὲ ἴ0 βάβδοσὶ τ Πρηϊ ὙΠ} ΟἿ  ΤΠΟΤ 
δαἀναηοοά ἴῃ ΠΠἴδ, βοι οἱγ θοοδαβε ἢθ ἰδ 8 φοεί. Τῃοῦ 
δϑκοϑί Πἰπὶ ἴῸΣ [Π6 Ῥγχγοίοοοῃ οἵ Π15 τίπρβ, ἴπ ΟΥΟΟΥ 
παι ἃ Ὀ]οοῦ-τοΙδνο ΠΠΔῪ Θρϑἢ ΓΆΪΝΘ ὉΡ ἃ ΠῶΣΩΘ 
ἴον τὴν παθθβηα δηα τροιποτ-η-1δὺν ἴῃ 5γ86]. [Ι͂᾿ 
118, 4150, τῃου οἴδγοβὶ τπῖπὸ ον ποδτὶ δηα Παρρὶ- 
ΠΟΒ8Β 88 ἃ Βδουσο οὗὨ ἰονο ἴ0 (ΠΥ δὴν  [ἐ ἰ8 1η- 
ἀοοά ροββίθ]6 τπδῖ δδ ΒοδζΖ ἱπεπιδιοβ, Ἐπι}᾿ 8. ῥτοβ- 
οηΐ δεῖ οὗ Κἰπάποεβ γὰ8 θύθῆ ἃ ΒΟΥΘΙῸΓ τοδί οὗ ἢῸΓ 
Ἰόνα τδη 186 δύ] ογ. ΕῸΓ ἴποβο, ἄοης ἱπ 186 {πη6 
οὔ ξούτοῦ δηἀ πηουσηΐης,, γΟΓῸ [0 Ὁ [Π δὲ ΥΟΓΥῪ ΓΟΆΘΟῸΠ 
ΟΑβίοσ 1ἢδη 118, τοηἀοχγοά δἱ ἃ ὕπηθ ἤθη ῬΟΓΒΑρδ 
Δ ΠΕ ᾿Π ἀπά [ἸῸΒἢ ἸΟῪ δὰ Ὀϑθὴ οἤογοα ποῦ. Βυϊΐ 
16 τηοάοδιγ οὗ ΒοδΖ γγὰ8 ἴοο ρτεδῖ. [{ 18 ἀουβι- 
1088 οοἴτοοῖ 10 τπ1ηκ οὗὨἨ ἷπὶ 88 ἃ ΘΟΠΙΕΙΏΡΟΓΑΥΥ 
οὗ ΕἸ πιρίοςῃ, ἀμ ΘΟΠμΒΟΑΠΘΗΤΥ ΠΟ ἸΟΠΡῈΓ γοῦηρ. 
Βιυϊ ἰῃ δπηείοθηϊ 88 ἰῇ πιο τ ΕἸ Π168, ἃ ΟΙΔΠ [ἰΚ6 
Ευτ Μι}} ἥπα ἃ τοῦ δηρδρίηρ “ τοδὶ" ὙΠῸ 8 
τῇ8ηῃ |ἰκΚὸ ΒοδΖ [ἢ8ῃ ὁδὲ νου] ἤπα διιοὴρ ἴδου- 
Β8η(18 οὗ γοπηρ ΤΏ6Ώ. 

αγ. 11]. Αμᾶ χοῦν, ΤΥ ἀδυρσδίδυ, ϑδν τοὶ. 
Ττοπιθ]ΐηρ τ ἢ ὁχοϊοηηοηῖ, ἢ μαὰ ἀοηθ 88 886 
μδὰ Ῥϑθὴ ἀϊγοοῖοα ; δῃὰ ἴῃ τἴπ6 ἀδγκηθββ οὗὨ τῃ6 
πἰρδῦ, τ06 Ἰτοιλ]ουβ ΤὉΠ65 ΟΥ̓ ΠΟΙ νοΐοο ἢδὰ ἴῃ- 
ἴουτηθα Βοδζ οὗ "6 Ὺ δηχίοίγ. Ἦ δὴ πὸ δὰ Ἀπ οσῖο 
Βαϊ, σοη δ πο πὸ ἀροϊβίοη, Ὀπὶ ΟΠΪΥ ῥγαῖϑο. 8.8.6, 
ΒΟΎΘΥΟΓ, ΤΥΘΙ Ό]6Β [ῸΓ [ἢ 6 ΔΗΒΊΎΓΟΥ ἴ0 ΠΟΙ ὈΥΔΥΘΣ, ΟΝ 
ὙΠΟ 80 τῆπολ ἀοροπάοα. Ηρηρο, μ6 δδυὰ, ἱ 
ὐάτοβεῖπρ Ποῦ ὉΥ 186 Κίπάϊγ παπιθ οἵ ἀδιρῆτοτ, 
ΕρΆΓ ποῖ." Α,8 δῦονε 6 ἱηνοκοᾷ οὐ που, ἢ 46- 
Βον8}}8 ἤδη, ἃ [1}} τουσατά, Ὀθοδαβο, ἰοὰ ὃν ἰονθ 
ἴο 18Γ86], 886 ἢδΔὰ {ΥὈ ΕΑ ΡΆ]}Υ σοῦλ6 ἴ0 ἴ8}6 τοῆιρο π- 
ἄἐγ [Π6 ψὶηρβ οὗὨ 15γ86}8 δοά, 80 ἢ6 Υ7}}} ποῖ ἀςῃγ 
ΟΡ ὙῈῸ [48 ΘοΙ6 ἴο Ὠ 56] ἴ0 88}. [ὉΓ [86 ῥτο- 
τοσὕοῃ οὗὨ μιΐ8 “ τεβπρ.Ιδοο. Ηδν Μοδοιἶβὴ π8- 
ΠΟΙ ΔΙ ΕΥ̓͂ οΔἢ ΟΥ̓͂ΟΓ ὯῸ ΟὐὈδίβοϊθ, βίποθ ἢ6 ἢ88 ΔΙΤΟΘΥ 
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οομμποηἀθα ὮΟΥ ἴο ἴπ6 Ὀ]οδββίηρ οὗ Φαπονδῃ. 6 
ΠᾺ8 ΒΟ πῸ ΜΟΔΌΙ ΒΗ ἸΠΟΤΆ]8. ΤἬοΓὸ ΟΧΙβ[8 ΠΟ 
δτουμπά ὙΠΔΊΘΥΟΙ ἴογ ἀθηγίηρ ΠΟΙ ἴμ6 ΠΡΉϊ8 οὗὨ [8- 
ταῦ]. Εον μ9 Ο]6 χκαΐϑ οὐ ἸῺ Ῥ}δορὶθ Κῆονγϑ 
[μ8ὺ ἴμποιυ αὐτὸ 8 Ὅσανθ ψοσθδῃ. [ΙΪἢ 6 ψογβ 
““ΤΩΥ͂ ΡΘΟΡΪς,᾽ πὸ πἰηἴ5 Δἴ [Π6 8016 τοδβοὴ οἡ Μη ἱοἢ 
ἃ τοί 8α] οου]Ἱὰ ὑὕδ86 ἰδοῦ. Βαϊ {Πογὸὺ 19 ὯῸ βγϑο]- 
ἷϊα διηοηρ 18 ἰῃ Βοιδ θα, γο ἀοσβ ἢοΐ ΚΠΟΝ 
ΠΟΥ͂ του ἀν. ΥΥ̓ μαϊόνοῦ τποὺ παϑῖ 6, τίσι 
ἴο εἰαῖτα, σδη 6 ἘΠἪΘΒΙ ΔΌΡΥ ἀοηθ [ῸΓ ἴΠ|66, ΤῸΓ 
ἴδοι ἃτί Ἰονθα ὉΥ ]]. 

γον. 12. Βυΐϊ γοῦ [670 8 ἃ γϑοάθϑθσῃοσς ὭὨΘΟΣΟΣ 
ἴλη 1.32 ὙΠο56 ψγογὰδ ΤΘΔΟὮ ἃ8 τπλὺ δὴ ἔα 1 
ἀομλδηοα ννὰϑ δη δοίιδ] Οὐ] να τρῃῖ, ν οἢ Ὀ6- 
Ἰοηρεά ἴὸ μεσ. ΑἸἰθμουρῇῃ ΒοΔΖ ρουῆδρϑ βιττηϊβοα 
τιαῖ, ἀραγὶ τοσ πὸ ΘΟμϑἰ ογαοη οὗὨ ΠΥ τρϊ, 8116 
ΔΡΡΠΘὰ Ὑἱτἢ δρθοῖα] οὐῃ άρηοο ὕοὸ ἈΪ 86} [ῸΓ [86 
Ὀοοπ ἀθδίγοά, 6 Ἰῃοι ΘΒ} 7 δηα ΘΟὨΒΙἀΘΓΑΙΘΙΥ 46- 
οἰἀο8. ΟὨ]Υ οἡ {86 αιιοβίίαη ΟΥ̓ Π6Γ ἰοστηδὶ τὶρῃϊ. 
ΗοΥ φῥτοοθθαϊηρ τϑοϑῖνοϑ [18 ΠΗ ροΔο Δ 0]6. ι511ἢ- 
οδοῃ ΟΠΪΥ ὙΠ6η Ραζπρ 8᾽ 40. ΘΥΟΥΥ͂ ΡΟΓΒΟΊΔ] ἴη- 
ΟἸἰηδίοη, 10 ΒΙΠΡΙΥ τοραγαβ [86 τηϑυίοῦ οὗ τῖρῆῖϊ. 
ΤῊΣ αἰαΐτῃ, Βὸ βαγ8, σδπποῦ Ὀ0 ρμαϊηβαϊα ; πὲ 1 δηὶ 
ποῖ [6 ομα ἴο ὙΠοῖὴ ἰἴ 8 ἴο Ὀ6 αἰτοοϊοά ἴῃ τὴ τι 
ἰἱπῃβίδῃοθ. Τἤοτο ἰ8 ΔΠΟΙΒΟΥ, ὙΠῸ 8 ΙΠΟΤῸ ὨΘΕΓΪΥ 
τοϊδιθὰ ἴο ΕἸ]ϊπηοίθοῆ. Βιῖ ἢ6 ἀο068 ποῦ ἸΙ6οᾶῦθ ΠΟΥ 8 
τοοϊηθηΐ ἰῃ ἀοιθῖ, ἩὙΒΟΙΠΟΥ 118 Ὀ6 ποῦ 8η ΘΧΟΌΒ6Ο 
ἴογ τοδιβίηρ ΒΓ ροποη. [1 δὲ ΟΥΒΟΓ ῬΈΓΒΟη 
Ῥονθ ποῖ δ0]6 ἴὸ {1111 ἢἷ8 ἀπίγ, Τῃ6 πη 6 Βλπη86} 
Ὑ711] ἀο ἰ. ὙΤ]}8 6 σοπῆττῃβ νυ δὴ οαἵῃ ὈΥ ἴΠ6 
᾿νίηρ αοά. ΝΟΥ Ὑ111 86 Ὀδ δε Ποῖα ἴο τεροδῖὶ ἴῃ 68 
Ῥιοςοοράΐηρ οΥἁὨ 1π18 πἰρητ, Α πΟῦΪο, νγοσαϑη! γ Ὠοατὶ 
-- [815 185 ὙΠδὺ 8. ΘΠ ΟΥΠ 658. ΠῚ 108 --τ ἄοο8. ποῖ 
ἄατὸ ἴο ἀπ ἀογίαΚ βαοὶ ἃ πιἱβϑίοη πιοῦὸ ΤΠ Δ ΟΠΟΘ. 
ἨΦΘ ΒἰπλΒ61} 11} ρτοϑοοιιῦθ (Π6 ταρῖοτ. 6 ϑυτὴ- 
ὈΟΪς δεὺ ἱτἢ νοοῖ Βὴ6 σᾶ ἴο δἰπι, δα ἀτοββϑά 
[5861 ποῖ 80 τῇ πο} ἴὸ μἷπι, ἱπά ἱντ Δ 18}}γΥ, 85 ὩΠγοῸ ἢ 
Ἡΐπὶ ἴο" ἴη6 ψΒο]6 ἔλμηγ. ῬΟΓμΔΡ8 ἢ6 ΚΉΘΥΥ ὙΘΥΥ 
Ὑγ6}} τ1π8΄ Νοτηΐ 84 ἔογ ροοά γϑββοὴϑ βοηῖ ΕαΤἢ τὸ 
ἨΪΐβ {γοϑ Πρ. ἤρου, --- [πδὺ 86 οἴμοῦ τοϊδεϊνο σου]Ἱὰ 
ποῦ Ὀ6 80]0 [0 δοῖ 88 τϑάθοιμογ; ὃ ἰΐ 15 θ68ῖ ἴουὶ 

4ὃ 

ΘΔ 815. [0 που] αν Ὀδθη ΥΟΙΎ Ὁπρ]οαβαηΐ ἴο 
ΒοὰζΖ ἴο ἢδνὸ ρθορίθ οσοῃποοῖ μἰμβ6 1} ἢ ΔῸΥ πτὸ- 
ΤΏΔΗ ἰῃ 8. 8.8] ΟΊ Οἴ8 ὙὙΔΥ͂; Ὀμὰΐ ΒΟ ἀΔΙΟῚΒ ΓᾺΙΊΟΥΒ 
οὗ (15 Κπά, ἢ πτἢ ἴον τοῖν οὐ)οοῖ, νου] ἤᾶνο 
θοΘη ΘΧΟΘΘΟΙΡΙΥ ἰη)ασίουμ. ΤῸ ΒῪ ποιῖῃίηρ οὗ 
16 ἔλοϊ τῇ 8 υπηαἀεδβογνοα βίδῃ νου ά πᾶνὰ Ὀθθῃ 
χορ οὐ ἴΠ6 γσοοὰ πᾶπιὸ οἵ Βυίι, Ὁ νου]ά ἢδᾶνθ 
τοηἀογοά ἰΐ νοσὺ αἰ ] [ῸΣ ἰπὶ 0 ρῥγοβοοαῦο 6 Γ 
οἸδ τη 8 πη ΒοΙΒΙο]οι,.ὅ 
Βαϊ ἃ8 886 18 Δθοιῦ ἴ0 ρῸ, μ6 Ὀ]48 μοῦ ἤγβὲ βργϑδᾶ 

οὐ ΟΡ οἰοδὶκ ΟΥ Βα, πο ὙΠ] ἢ 6 ΟΠ Ρ[168 8ὲΧ 
ΤΩΘΑΒΪΓΟΒ ΟὗἨἁ Ἀδαγίον," τὸ Ὀ6 οεαγγιθα ἤοπὶα ἴο ΘΓ 
ΤΟ Π6Γ-1η-Ἰδνγν. Βιαΐ 18 8 ἱπϑητοη ἴῃ 118 δοὶ ῖ 
Ὑμαῖ, 88 μ6 8αΥ8, 816 “ΠΟ Ποῖ ΕΙΙΡΓΥ͂ [0 ΠΟΓ 
τ οἴ Π6Γ-1η-ἰν77. ΑΑ ΤΩΟΙῸ βῖρτι οὗ [ἷβ ΤΙ ΠΑΙΥ ἀ8- 
ΟϑΠΟΏ, 1 ὁδηηοὶ μᾶγο Ὀροη; ἴὼγ Ἐστὰ Μ{1]1 16]} 
6Γ 8}} ἴΠδὲ δὲ 88 5814. Ηθ τηυβὲ πανὸ δὰ ΟἿΠΘΥ 

ΓΘΆΒΟΠΒ [ὉΓ ΠΟΥ ὙΥΒΠΠ ΠΡ ΠΟΤ ἴ0 ΡῸ ΑΥΥΑΥ ΟἸΙΩΡΙΥ. 1 
οί θη αϊῃρ᾽ ΘΥΟΤΎ ργοοδυοῃ, Εθτἢ τγα8 τοσοορ- 
ὨΪΖοὰ ΠΘη 806 ΓοϊυΓη θα ἔγοιῃ ἴῃ {Πγ ΒΕ ηρ-ἥοοΥ, 
ΒΟΥ ΒρΡροδγαποθ, ἰδάθη στ ρταίη, σου ]ὰ δι: 1688 
ΒΒΡΙΟΙΟΙΒ, πη ἰἢ 8ὴ6 ΟΓΟ πιοὺ ἀγοββοὰ ἊΡ 88 ἃ 
ἤμο Ιδᾶάγ. ἢ π8 Ἰδάθη, Ὁ γγ85 δὰ] ἴ0 866 ΒΟΥ σΟΙὴΘ 
ἕγοσῃ {πὸ ἔθ] οὗ Βοαζ. ΤΏ α8, τ[80 1.8 οοσσδβίοη 
οὗ ΡοΟ5810]6 βιιβριοἰοῃ νγα8 οατ οὐ. 5111, 16 ὙὙΠΟ]Θ᾽ 
ϑ'ρῃ!ἤοθποο οἵἠἨ {π6 Ῥχγοσοοάϊηρ' ἰ8 ποῖ οχβδιιβιρᾶ 
νὰ 118. Ἰ)οοϊἀοα βέγθϑϑ 18 11 οὐ τὸ ἔποῖ {Πδὲ 
ἢ γᾶνθ ΒΟΥ δὲ πηθαβίγοθ οὐ ὑαγίογ. ΑΥ̓́Βοη Βπτἢ 
ΟΟΙ68 ΒοΙηο, διὰ ΝΟΣΩΪ 84.518, “ΟΥ̓ Ο γί τῃοι,, ΓᾺΥ͂ 
ἀδαρ θυ," 1. 6. “ΠΟῪ οοτηξεῖ ἴοι ὃ 88 ὁπ0 ὙὙΠΟ80 
οΪαῖπὶ Β88 θθθῃ δοκηον]οάροα, ΟΥ Οἵα γνν 86 1 ̓  8ῃ9 
᾿ΠΙΌΣΙΙΒ Π6Γ πιοιῃογοϊη-ἶανν οὗ 4}} (Πα ΒΟᾺΖ βαϊά, ἀπά 
ΘΧΡΓΙΟΒΒΙΥ δα δ, ψμαΐ [Π6 ΤΟΔΟΟΓ Πα8 ΔΙΤΟΔΟΥ ὈδΘη 
ἱπίοττηθα οὗ, ἀπά τυ ϑδὶ ἰἔ Οπ]Υ ἰμο ΠΣ ΟΓΆ ΠΥ οὗ 16 
ρῖνοῦ οδῖηθ ἰπῖο σοῃδϊἀδγαῖίοπ, Ν ομλ οοι]Ἱὰ 866 
νου Ὀοΐηρ 1ο]ἀ : ““[Π686 δἐζ ᾿ηΘΆΒιΙΓΟΒ ΟΥ̓ ὈΔΙΙΟΥ 
ΒΆνΘ δὸ πιο. 8116 ον] ἀ ΠῊΪῪ ἀδοπ8 ἷς πηρογίδηϊ 
ἴδι Ναοῃιὶ Βῃου]ά Κπον, [παῖ μῈ σαν ΠΟΥ δῖ ΒΙΧ 
ΤΠΘΘΒΏΓΕΒ οὗ σταίη. Τθς οἱ Φ6ν 8} ΘΧΡΟΒΙΙΟΙΒ 
ᾶνο τλϑάθ 4}Ϊ ϑοτγίβδ οἵ δ᾽] ΘρΌΓΙΟΔΙ δὐθπιρίβ 1 Ὰ 
1818 “εἰχ." ἘὙΠΟΥ ἃγὸ ὑπάοιυ ρα] 80 ἐσ τίρι, 

Ὀοῖ πατῇ δηὰ Ἀἰπι561} (Βαϊ ἀπὸ τοραγὰ Ὀ6 δὰ ἴο {π8ϊ ἀρατί ἤτοτα τῃ6 ΠΊΕ ΠαΙΪΥ οἰιδῖοτῃ οὗὨ βοπαϊΐπρ' νἱ9- 
ἴοττα αὶ τῆι. 

γε. 154: Αὐἱᾶθ μθτθ ἐο- αἰσῦ ; 116 ἄονσῃ υ- 
ὯΠ 1ΓΆ8λ6 χηοσηΐης. Ηδ τοροδίβ ἴῃ6 βλπη6 1Π} ΠΟ !]Ὸ 0 
νῖοθ. Ηδ οδηποῖῦ βοηὰ Ποῦ ἅννἂν ἰῇ τῃ6 ἀδΥκ 688 οὗ 
ὶρΉῦ; ΠΟΥΓ 18 Π6 δίγαϊα (0 ἰοῦ ΠΟῚ σουλαΐη. ὅ}6, (ὉΓ 
ΠΟΥ Ῥασί, ἤθδγβ ἢ5 νογάβ, δηἀ οὔονϑ, τ τ δα 4] 
ςοηδάρηῃοθ. Βαϊ 5116 8 ΟἸ]ΪΥ ἴ0 τουπδίη {1}} οαγ] οδς 
ἄδνσῃ. οίοτο ᾿ὺ νγὰβ Ῥοββ Ὁ]0 ἴὸ τοσορτἧχθ Θ80 ἢ 
ΟἾΠΟΥ ΟἸΘΑΥγ, ἢ, θΟΤᾺ γΟΓΟ ἀρ; ἴμδῖ 10 παϊρηῦ Ὡοὲ 
ἈῸ Κηονση ὑμδὺ [86 ὑχογάϑη οϑτὴθ ἰηΐο ἴΠ9 Βοοχ." 
ΒΥ δὴ ΘΑΠΥ͂ ἀθραγῖασο, ἢ πορὸβ ἴῃῇδῦ Βυτἢ 
ὨΛΆΥ͂ ΘΒΟΔΡΘ Ἱποοῖπρ ὙΠ ἈΠΥ ΟΠ6, ΨΜῈῸ ταϊϊ 
Τὰ ἸΠ] ΌΓΊΟΙΙ 8. ΒΕ ΒΡΙΟΊΟΠ5 ἱπίο οἸτοι]λτίοπ. ἢ ἀη- 
ΟὨΡΙΘΑΙΥ ΒρΟΔ ΚΒ οὗ “δὲ ποιηδη," σὰ} δροοίαὶ 

1 Αἴ} ΚΠΟῊΝ ἰδ δὺ ἔδουῦ ἂχ 5 ζκοοὰ ποιηδῃ." ἘΠῸὸ ἸΧΧ., 

πιὰ εἰηρσυϊδλν 1  ογαπθδθ, τη δ ὈΝΠ ΓΝ Ὁγ γυνὴ 

δυνάμεως. : - 
2 Το ΜΙάγδδῃ (ἤιλ Καῦδα, Ὁ. 8Ὶ Ὁ), τη ϊοσ πουϊὰ ἐπίῃ ' 

μοϊά ἔκδῖ ὑὸ ἴἰμ9 Ἰεἰου οὗ ἰδ9 αν, τ ΐϊοῖ ἀροαῖκα ΟὨ]Υ οὗ (ἢ 6 
Ὀτγοῖποτ δὲ σοεί, (κα ὑπδὲ ἐμ ἤδῖιο οὗ [16 ὭΟΔΓΟΥ τοϊλεῖνο 
ὙῊΔ Τοῦ (οἵ. γοῦ. 18). Αἥϑ {᾿Ξ οἂζΣ Ὠδὰ ἰηϊθηάρά ἴο δύ : “1 
Τοῦ ν]}} γϑάϑοιῃ ἴπϑο, ἰού πἷπὶ γοάθει." Βαὲ ΤΌη Εἴσγα αἰτοδάυ 
ζουῃά τ16 υἱηδυϊίδὈϊο, δηὰ οὮ. ἦν. τηδῖκοα Ὁ ἩΠΟΙΪΥ ἐπι ροββί ὉΪ6. 

8 ΤΏ Ταϊταυὰ ( Βεγαελοιᾷ, Ρ. 9 δ) Π6ῸΒ ΠΟῪ ἴο ἸποΆδΌτο 
([Π6 Ὀγοδῖ οἵὕ ἄλγ. Τῃο Μιβῃηδ ἰδ ἀοοϊἀοὰ ἀδγοῦτοακ ἴο 
Ὀοκχίη Ὑῆθη ἰδ Ὀθοοιηθθ ῬοβδίὈΪΘ ἴο ἀϊκπιληρσοίδα Ὀοϊποοη 
ἈΉΠῸ δηὰ ὑυθ; ΒΕ. ΜδΙγ, υπο ἃ ὙΟἹΓ δηὰ 4 ἀοχ --- Ε. 
Δκίθα, ὙΒβθὴ δὴ 855 δῃὰ ἃ π|1ἃ δ88 --- οουἹὰ Ὀθ ἀϊδιϊησυἰδηοά. 
ΓΒ οἴδιοῖθ δδἱ, μοῦ Οη6 Βροδ δηδ τϑοοζηΐσοδ δηοίμοῦ 
Ῥοτξοῦ δὶ 6 αἀἰφίληςο οὗὨ ἕοιιν 6ἰ18.᾽} 

4 [ΥΒΙΘΗτ : “ΠΤΉΘΕΘ ΜΌΟΡῸΒ οΥρΓοδ8 ΒΟΔ5 ορίηΐοη, τυ ϊοῖ 
86 μδὰ Ρτθυ οσδΙν ἱπεἰπιαίδά ἐο Βυϊῃ ; ἴοσ ἐμο ὅδ οὔ ἴδϑὶ 

ἸΟΥ͂Β ΔΥΔΥ ΟὨΤΙΟΠΘΙ 1 ρἰ 8 ΤῸΤ ὉΠ ὶγ ἐλιη 1168, 
ΒοϑδΖ, οπ {}}}8 οσοκβίομ, πηοδπὶ ἴο ρῖνο ἃ Ὠΐηϊ ἴο Νὰ- 
οἵηὶ οὗ ἴπ6 τϑβ] οὗἨ Βα: 8 ΔΡρ] σα οη. ΤᾺ ἷ8. τὸ- 
81}} νγ88, [ἢδῇ 1 ΔηΥ νοΐ απ πομ]ά οδίαίη ἃ 
“ ΤΟΒΌΠρΡ- Ρ]Δο6.᾽ ὙΠῸ ὨΌΤΩΡΟΥ βἷχ 18. [6 δ ταῦοὶ 
ΟΥ̓ ΙΑ ΟΥ δηά βοσνίος, Ἡν ἶο] 18. ΤΟ] ονγοὰ ὈΥ βούθῃ, 
1πΠ6 ἴππθ οὗ τοϑί. ῬΥ̓ΠΟΘΥΟΣ [88 βεῦνοα βἰχ Ὑθδγβ, 
8 ΓΟ Θαβο α ἴῃ [16 βονοηίῃθ. Νϑοιηὶ τοοοῖνοϑ ψἢδί 
ΒΏΘ ΤΗΔῪ ἴδ 88 δὴ ἱπύμηδοη ὑπδὺ ἴδ {{π|6 88 
οοΙΏ6, ΠῸΠ ΔΙ͂ΟΥ Ἰοηρ' ΆΌΟΤ 886 τηιιϑὲ 1θὺ Βατ ρὸ 
οὐἵ ἔἴγοο ῬὍΤἢδ ἀδΥ͂ οὔτοι 8 αὖ Πδηά. 

γεν. 18. Απὰ 889 βαϊὰ, Ἐϑυηδίῃ αὐἱοῦ [εξ αθοη. 
ΧΧΧΥΪ. 117], τὰν ἀδυφηῦοσ. Βα Γἢ ἰβ ἴο τομαὶ δὲ 
Βόοιιο, {κ δὴ δδηοοά Ὀτίάθ. Ἐτοπύ ὈοΙ τογὰβ 

Ἀγίο]ο ([ἢ9 ἡ. 4. {18 τοϊη8η) ζογ 45 ὃ ἰὼ ΒΌρροδθ ἰδδέ 
ΠΟΥ ὙΟΤῸ ΔΟΙΌΔΙΥ οἀὐάτγοιαοα ὦ Βαϊ. ΤἸπα Ταυρχαυπιίδβί, 
ῬΤΟΌΔΌΙΥ ἱπδυσησοα ὈΥ ἰπ8 τϑᾶδου, δὰ σοπδί ἰοτίρς 1 ὈὩ- 
ΚΟ ἐμαῦ Βοας δου ἤν Ὀθθ δίουθ ἰὰ ἴμθ ἐπγοδΐης- 
Βοοῦ, τοηάογ: δηὰ ΒΟΑ͂Σ δδία ἰο ;Ϊ8 γοῦηρ ἤρθη." οἱο. 
--:ἴ8.] 

δ 0 Μίεηπδ (δαπιοίλ, ἴ1. 8) ἀοίοτιἑιιοά (Πδὺ ΟὯΘ Ε0}5- 
Ρροίοα οἵὁἩ ργθυίουβ ἱπίθγσουγδο τ ἐ 8 Ἰοτο  ζποσ, οὐ ᾿Που ἢ 
ΒἢΘ ὙΟΓΘ 8 σοηγοῦι, ὙΔ8 Ὡοΐ ΔἸ] ον οα ἴο ρεγίοσια ἴμο ἀυγ οἵ 
Ἰονίγαϊο τραυτίδζο. 

6 ΤΌΘ πιραδιτο ἰ8 ποὺ χίνϑῃ ; ἐῃ8 ΘΧργθββίου ἰβ Αἰ ΡΙΥ : 
τ εἰχ οὗἩἨ ὈΑΓΙΟΥ."}"} [ὃ πιδιὶδ δ σοπείθυδ ]ο ἰοβά, ἴοτ Ὠ6 πλάὰ 
ἴο Ρυΐ ἰξ οὐ ἢοτ. ἘΤπ6 δ᾽] χονίοδὶ ἰηϊοτργοίδ οῃ οὗ τμ6 Μ}1- 
ΤΑΒἢ (ἰπ (6 ΤῆγσΙ78) Ὀσίηρϑ οὖ πἰχ ἀοϑοϑηάπηϊβ οὗὐὁἨ Βαϊῃ, 
Ὠδιηηοὶν, αν, Παηΐοὶ, τ [Ὧ9 δου ΡΔηΐοΩΒ ᾽" (Ὁπῃ. 1. 6) αηά 
τ μο Κίησ, δίροβαίββ." ἤιιλ αόδα, Ὁ. 84 8. σουπῖϑ οἰκῆς 
ἀνδοθηθδδηϊα ἩΪΠῚ εἷχ ὑγοιίποηῦ σπαγδοίοσίαεἷοβ. ἢ [ἰδ 
ολϑο, Ἠοχζοκίδη βιὰ «068}} δῖὸ δά άδὶ ἴἰὸ ἴπ ΟἴΠΘΥΆ ΔΙΣΓΘΥ 
πδιηοά. 
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δηα βοῖ!ουβ οὗ Βοᾶσς, Νδουμηίὶ 
ποῖ τοβῖ, 10] ἢ6 ἸΠΆ 65 818 Ῥγοπηΐβο. Τ 8 
ΥΟΙῪ ἀδῪ Μ01}} ἀοοϊάδ 1Π6 ἰβδιιῈ οὐἩἉ 16 τηδίτοσ. Απᾶ 
ὙΓΠΑΪΘνΟΥ (Πδ1 ἰβΒ6 ΠΠΔῪ Ὀο, ἰτ Ψ111 ποῦ Ὀ6 ψΒοπὶ 
ἃ Ὀϊοδείηρ. “ΤῈ πιᾶπ γν1}}} ποὶ τοβῖ, 8] ἢ ἤᾶνὸ 
Ῥτονϊ ἀθὰ ἴοσ ἴπθα ἃ τοδίάπρ- μ]δςς.᾽ 

ΤῊ ΒΟΟΚ 

Τοοῖνοβ (πδι Πα σψὶ}} 

ἨΟΜΙΚΕΤΊΟΑΙΪ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑΙ,. 

“Απα ποιρ, πὶψ ἀαιισλίον, ὕρατ ποῖ; 7 ιοἱ]] ἐο ἴο 
ἔλεε αἰΐ Ιλαἱ ἰἄοιι δαγοκι. 'ἼῊς Δ οὗὨ ΒΟΔΖ ἰβ βῃς 
85. ἰ6848 10 δοιίοῃ. ἢῺῸ ποῖ ΟΠ]Υ ἱπδίσιςϊβ, ὈΥ νἿ8 
Ῥτορἤεῖς νοτὶβ τὸ ἤπτἢ (ςἢ. 11. 12), δὰ Ὀγ τ 
ἴο5. Βρῖ τς ταὶ ὈγΟδίΠ 8 ἴῃ ἢ8. ἐπΊογσοι γα τ] ἢ 
ἰ8. Βογνβηῖβ; πὸ ποῦ οἠ]ν ψίνοβ, τηονοὰ ὈΥ͂ δυτηρα- 

ΤΥ βργαηρ ἔγοπὶ' ἢ ; ΠῸ ποῖ ΟΠ]Υ͂ ΘΠτΟΥΒ ἰηῖο [116 
ΠΟΟΟΒΒΙ (65 Δη4 δηχίοτίοβ οὐ τῆ ; ας 6 ἢδΔ8 α͵50 
8 οἰεδηῃ Ποδγῖ, ἰπ ὙΠΟ ἢ ΠῸ ἱπιριιγο που  αγίβϑα, 
Βη6 βίβη 8 88 ἤγπι ἴῃ {πὸ ΠΟΌΓ ΟΥ̓ τειπρίατίοη ἀπά 
ΒΘΟΤΘΟΥ ἃ8 ὙὙ ΠΘη ἴπ6 ονοῖ οὗὨ 411} ΠΟΙ] ΟῚ ΔΓΘ ΠΡΟῚ 
ἷπλ. ᾿Ης 18 δὰ βγη το ποῦ ΟὨ]γ Ὀδίογο πλϑῃ, δυΐ 
4130 Ὀείογτο οά δυπο. Απα ᾿ξ ναβ Ὀθοδῦθα ἢα αἰά 
ἠοῦ ἰογροῖ, ψ Δ 1 πιδ 8. ὨΒΙΌΓΆΪΥ 50 ῬΓῸΠΘ ἴο ἴογ- 
σοῦ, ([ῃδὺ (τοὰ ἀθοβ [ἷπι, [Ὠδὺ [8 18 80 πὶ 1] οὗἉ ἢ18 
ἀμυϊγ. Ηγροςγβ, πο δἱοπο, ἂτὲ αἰ ἴδτοπε ἔτοπι 
ψ δὶ ΠΟΥ ἈΡΡΟΑΥ ἴῃ ΠΟΙΠΊΡΔΗΥ͂ ; [βγϑα] τοι ἴκὸ ΒοδΖ 
ἴδ] δῃὰ δεὺῦ ἰῃ [πὸ ργόβοποο οὗ [ῃς 41-Κηονίηρ ἀοά 
ΔΙοῆθ, ποῖ οἵἴπογνηες τῆδὴ ΠΟΥ ποιά ἰξ Δ}} τδὸ 
ΒἴΔΥΒ Οὗ μοδύθῃ δηὰ 84}} [ἢ 6 ογθδ τ ΓῸ8 οὗἩ ὀατἢ σου] ὰ 
[ΟΕ ΓΥΥ ἀραίπϑι [πότη., ΒοαΖ βῃονοα δὴ δοιΐν (ἈΠ 
ἤθη Π6 σαν ΠῸ ῥἶδοθ ἴο τοπιρίδτίοη. Ρίοιιβ δὰ 
ΟΠ 501685 88 Β6 γ)ὰϑ βοὴ Επτῆ σδη)6 10 οἰαίτα [ἢ 6 
τίσις οὗὁἨ 180 ΡΟΟΥ, ἢ6 18 ΘΑαΏΔΙΙῪ 50 ΠΟῪ ὙΘῊ 8.16 

ΟΕ ΕΥΤΗ. 

ἈΒΚΒ [ὉΓ ΠΟΥ τί ρῆῦ οὗὅὨἩ τοἀοτηρύοη. ΤΒδη τῆς απὸ’- 
το γᾶ8 οἿ]ν δρουξδ ἃ ἴδνν οδγβ οἵ ρτδὶπ, ὯΟΥῪ ἰϊ 
ἱπνοίνεβ Ἦ18 ΟὟ ΡΌΓΒΟΝ δηᾶ οδοῖλθ. ΓΒΘΩ ᾽ς 88 
κἰπὰ ἴῃ τῃ6 ῥγοξοηςε οὗἩ στ} 5 Ὠυπ ΠΥ, πον ὨΘ ἰν 
πηι} ]ὸ ἴη εἶς ῬΓΟδοησο οὗὨἨ ΠΟΙ εἰαὶπῃ ἴο Ὀ6 τρῃϊοί. 
ΤΠοη Πα ἔοτροῖ Πογβε ἢ ἴῃ τὴ6 ἔπεϊ τηδὲ Βῆ6 δὰ ἰοῖϊ 
[ὴ6 Ἰαπά οὗ Μοαῦ, πονν ἢδ [ὑγροῖβ δὲ 586 ἢδΔα ΟΥ̓ΘΓ 
ΟΥ̓Θα Δηοῖ ΟΣ ἰανγ 8 ἴππὶ οὗἠἨ ἴβγδοὶ. ὙΠΘΩ 18 
ΤΡΏΔΟΥ ἀο] σον πη 846 Εσ1ῃ δϑδυγθαὰ οὐὗἁὨ ΠΟΥ βδίοιν [ἢ 
Πὶβ ἢα]ὰδ: πον τμδϊ βδ)6 ἀεΠ ἸςΔοΥ ὉΠΟ ΘΓ Πα 5 
[δὲ βίπος βῆ. Ὧ88 σοπὴο ἴ0 Εἴη}, [Π6 ΤΡ ῺΣ 56 ο]4}Πλ5 
ταυϑῖ Ὀ6 (}Π}}|ὁὰ. Ηδ τ ῆῖ ἤανο Γο]οδδοα ἢΠἰπιβο] ὉΓ 
[16 Ἰδοῦ οὗ της ἴδνν ἴὸ νυ βίο ἢ 886. ἀρρθ818, --- [ΠΟΥῸ 
ὙΓΔΒ ἃ ΠΟΆΓΟΙ ΓΟΪανο , Ὀαΐϊ ἢἰ5Β [ἢ 5. Δ βεῖνο 
ἴδῃ. ὙὍΠδῈ αυσβίίοη ὅἃ8 οὔθ οὗ τίρμς, ἢοῖ οἵ 
ἘΕΌΡΙΟΝΕ ΙΔ ΜῊ (86 Ἰοτίογ, ὙΤὨ6 ΟἸαΙδΔηῖ πηπδῖ 
δὰ βα 804 ; δηὰ [ὸ ἀο68 δὲ 116 Ῥγοτη δ. ἴο ἀο. 
Ε͵ΘΟΙΥ 8πα ρυγοὶν, 1} οὗ ται Ἰονς ψ]οἢ 15. Τὴ 6 
σΠαγδοιογβες οὐ ἰδ, διὸ ΚΟΟΡΒ Ὠἰ τη 8.}  ἀπὰ Κοορδ 
ἰδ νογτά. Ῥθορὶς βροδῖ οὗ ἃ τη8η᾿ 8 “σογὰ οὗ 
ΒοποΥ ;᾿ ἰξ ΜΟΓῈ ΠΟΤῈ ΟΟΙΤΟςΣ ἴ0 806 8Κ οἵ “τς 
νογὰ οὔα ΟΠ γβδη,᾽" “ (Π6 πογὰ οΥἁ ἃ οσοηἕοβεοῦ οὗ 
(οά." ἘῸΓ ΟἿΪΥ {πὰ ΟἸτίββη ἀοοβ ποῖ νγδὶκ ἴῃ 
τὸ ἐτοοκοᾶ ψανβ οὗ ἱπίτίρτιο δηὰ [3156 δἀνοσδῖοβ. 

ΆΓΤΆΑΒΚΕ: “ Ὀμπβίδη, Ὀ6Βο] 4 186 Κίπάποβθ δπά 
ΘΠ ΘΠ 0858 οὗ ΒοαΖ! ΥΥ.}1 τ ΤἘΠσὴ 6 ροβϑῖ θα τ δῖ 
ἀοά, νι αρ ἴπου δγὶ ἴῃ πορὰ, ψ1}} ϑεπά πος οπιρῖν 
ΔΥΔΥΊ ΝΟΡΟΓῚ ἢἰθ σοΏΘΓΟΓΒ ΠΔηα 15 ὭΘΥΟΥ ο]οβοά. 
Οπὶγ ορέῃ Ηἰπὶ Τὰγ ποδγῖ, αηὰ ἀἰνίηα οὶ ΗΟῪ ἰπ 
ἘΡΟ ἴῆεο, τ οὗ ΠΥ δο θη οα ΤΩΥ " 
ΤῊΞ ΒΑΜΕ: “Α Οἠήβδη τηυδὶ Ὀ6 ὉργρὩὶ ἴῃ 

ϑοτὰ δηὰ ἀφοα.᾽ 

ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΕΟΠΞΕΒΊΤΗ. 

ΨΈΕΒΒΕΒ 1--12., 

Τλε ]εταείε υὐϊλοιι Ουἱϊ6. 

1 Τπμοη ψοηὶ ΒοαΖ [Απὰ ΒοβδΖ πψεηι} ἂρ ἴο {μ6 ραῖο, δηὰ βαΐ πἷπι ἄονη ποτὰ : δῃᾶ 
Ὀ6Βο] 4, {Π6 Κἰπδήναπ [τϑάἀθαπιογ] οὗ σγβοπὶ ΒοΔΖ Βρακθ ἦ οδῖηδ [ρη8:647 Ὁ ; υπίο βοῖὼ 
6 8814, Ηο, βυιςσἢ α΄ οα ' ἰαγῃ ἀδἰά6, δῦ ἄοννῃ θσθ.Ό Απά δ ἰυτηραὰ δϑάσ, ἀπά δεῖ 

2 ἀονπ. Αμά ᾿ιδ ἴοοῖς ἴθ τηθὴ οὗ {π6 δ] ἀθὺβ οὐ {Π6 οἰἵγ, δπᾶ βαϊὰ, δ᾽. γα ἀοννῃ Π6Γβ. 
ὃ Απά {ποὺ βαῖ ἄονῃ. Απά [δὰ βαϊα υηΐο {Π6 Κἰπβηιδῃ [τϑἀθοπιθγ], Ν οὶ, {παὶ ἰδ 

Θ0Π16 ἀραΐῃ οὐ οὗ (6 οουμίγΥ [Θγτιίογυ]} οὗ Μόοδῦ, 86 161} [80] 7 «ἃ ραῦςοϑὶ οἵ Ἰαπὰ 
4 [{π6 Ποϊά-ρογίοη 7, τυ ίοῖι ἐσαϑ ΟἿ ὈγΟΐΠΟΓ ΕΠ] 6] Θ᾽ 8: Απά [1 πουρης ἰο φάνογιῖβα 

ἴμ66 [ἀείογπιποα ἴο Ἰπίοτπι {Π66 3], βαγίηρ, ΒΥ ἐξέ Ὀοίογο 186 ἱπμαθίίαμ!β [{Π6 αἰτίοτα, 
ἐ. 4. ἰδοϑο ῥγόβοης ὃ], Πα Ὀαΐοτα (Π6 οἰάδγβ οὐ ΤΥ ρϑορίθ. [ἔ τποὰ 110 τεάθοιηῃ Τζ, γθάβϑπι 
τ; Ὀπὶ ᾿ἔτΒμου ὁ ΜΠ ποῦ τσϑάθϑα ἐξ, ἐάθη ἴ6}} τηθ, ἐμαὶ 1 πιδὺ ΚΠΟΥ͂ : ἴον ἐλογθ 5 ποὸπὸ 
ἰο τϑάθοιῃ ἐξ Ὀθβιάθ8 ἴπ66 ; δῃηὰ ἴ αὶ δίϊ[δν [ῇῆ606δ. Απὰ ἢ δά, 1 ψ}}}] τοάθϑη εἰ. 

ὅ ΤΏρη βη]4 ΒοδζΖ, αὶ ἀδυ ἴμοὺ Ὀυγαϑί δ τπ6 8614 οἵ π6 Βαπὰ οὗ Ναοπιὶ, ἴοι πιαϑβὲ 
Ὀὺγ [ἴπὺὰ Ὀυγο 807 ἐξ 4180 οἵ Ειὰὰ 1π6 Μοβθίιθββ, {π6 τυ οὐ 1π6 ἀθϑά, ἰο γαῖβθ ἊΡ 

6 (Π6 παπι8 οὗ [6 ἀδαὰ ροη ἢ18 Ἰῃμδγίίαποθ. Απὰ {π6 Κἰηϑιηδη [γϑάθοπηθῦ] βαϊὰ, 1 
οὐπηοῦ γϑάθϑιῃ ἦέ [ῸΓ πη β6 1}, 16ϑῦ 1 τῆδῦ [ἸΠ]ῈΓ67 πιΐῃθ ονγῇς ἱμΒ υ πο6 : τοάθοῃ ἴῃ ὰ 
ΠΥ τὶρηϊ [ΠΥ τοαἀδπιριίοη, ἐ. ε. ἐδδὲ πββοὰ 'ὲ 5 τὰν σίας οσ ἀσὲν ἰο τοάσαα] [0 {Πγϑ6]; ἔογ 1 

7 ολπποῖ γϑάθθη 60. Νον (88 ισας ἐλδ πιαπηοῦ [ουϑίοιῃ} ἴῃ ἴογπιοσ {ἰπ|6 ἴπ [5γϑοὶ 
οοῃοδγηΐηρ [1 σΆ868 οὗ τράθοπιηρ ἀῃά οοηοογηΐηρ []ἢ σΆ568 οὗἩ 6χ-ὔ οσμδηρίηρ, ἴῸΣ 
ἴο σοπῆγτη 4}} [πίηρβ. [ΘΥΘΓῪ πιδίϊδι ]; ἃ τηδῃ ρ] οἰκοα οΗ͂ 18 858ῆοβ, δηὰ ρᾷᾳνϑ ἐΐ ἴο Βὶν 

8 ποίρθοαγ: δηά {Π|8 τσας ἃ [οπιῖξ : 47 ὑββμηοηγ δ ἱπ [βγβοὶ. Ὑμογείοσο [Ἀπᾶά7 (86 
Κιμϑιηδῃ [τϑάἀθθιη6 γ]} βαϊἃ πίο Βοαζ, Β.Υ ἐξ ἴοσ {μΠ66. 80 [πὰ] μ6 ἄγον οἵδ᾽ }}15 



ΟΗΑΡΤΕᾺ ἸΥ͂. 1-12. 45 

9 ε'ο0. Απὰ ΒοβδζΖ βαϊἃ υπίο {Π| 6] θυβ, πὰ μπέο 41} [86 ρϑορῖθ, 8 αγὸ τ [Π655608 (18 
ἄαγ, ἴμ80 1 αν Ῥουρθΐ 411 ἰμαὶ ισα5 ΕΣ] 6] 6 ἢ 8, ἀπά 4}} ὑμαὺ ισας ΟΠ] ο π᾿ Β. ἀπά 

10 Μαμ]οη᾿Β, οὗ [6 αηά οὗ Ναοπιὶ. Μογθονϑγ, Βυαςῃ (μ6 Μοαδθὶί6855, [η6 τυῖο οἵ Μδ}- 
ἸΙοῃ, αν 1 ρυγομαβοὰ [δοαυϊγθα 77 ἰο Ὀ6 τὰν τ ]8, ἴο ταἶδβα ἃρ [86 παρ οὗ {μ6 ἀθδὰα 
ρου ΗΪ8 ἱππογιίδποο, ἐδαῦ (Π6 παιηθ οὔ τη6 ἀθδά Ὀ6 ποῖ ὁαΐ οΚ᾽ ἔτοιῃ διμοηρ ἢἷ8 Ὀγθίἢ- 

11 τϑῃ, δπά ἴοιῃ (πὸ σαῦθ οὐ ἢἷβ ρ'δδθ: γ8 αγὸ νυϊ[65868 815 ἄαγ. Απά 4]} [Πη6 ΡθΟρ]6 
{παῦ ἀσετ ἰλ [86 σαῖθ, δὰ {π6 6] ἄ6γβ, βαϊὰ, "776 αὐγὰ ντϊϊημθβθαβ. Τμὸ Τωογὰ [96 ονδὴ] 
ΤΆ ΚΘ [Π6 σγοπιδ (ἢ α΄ 8. οοτὴθ [{Πὺ Θοπλθ.}}} ἰηἴΐο (πΐη6 οῦβο [κὸ Βδομοὶ δηᾶ {1Κ 
1,6 8}}, νυ ἰοῖ ὑνο ἀἸ4 Ὀ0}]4 ὑπ6 μοιβ6 οὗ Ιβγββὶ : δπὰ ἀο ἰβοὰ υγογί ΒΥ [1ιν. τλα]το ἔποὰ 

12 βἰγθορί 7 1 ἴῃ ΕΡῃγαίδἢ απὰ Ὀ6 ἰδιμουβ [δα ροῦ ἃ πϑη16} ἰῃ Βϑίμ-Ιθμθα : Απά ]οὶ 
Λπἰπθ μοῦβα θ6 {|κ (86 Ὠουβ8 οὗ Ῥῆαγαζ [Ῥϑυθίβ, ΘΝ ΠΟΤῚ ΤΆΠΙΑΡ ὉΔΓΘ πΠΐῸ 
Ψυάδῇ, οἵ [86 β6θὰ ψ βίοι (6 Τωογὰ [ΨΦθθοναδὶ 7] 588}} σῖνθ 66 οὗ {π|8 γουμρ γοτηϑῃ. 

ΤΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΪ 

[1 Υον. 1. --- 86. “τὸ Βαϊ, οἈ. 1}. 12. ἽΝ ἴ6 (80 δοοίι8. νον "2 Ἴ, οἵ. θη. χὶχ. 2] ; χχὶῇ. 16. --- Οὐ ἐδο ἴοντωοϑ 

[8555 δοὰ τϑ, οἵ, 668. 48, ὅδ; 72, Βδαι. 8; 69, 8, 2; οὐ "ΟΝ, 72, Βδιι. 4. --- ΤῈ. 

[2 Ψον. 4. --᾿ὰἍ, (Απά 1 εαϊὰ, 1 τ1}} ἀποογον (816 δδτ,᾽, ἱ, ε. 1 ἀοϊοττηϊηδὰ ὑο ἱπίοστα ἐδι60. ΤῸΝ, 6 ἴ80 δᾶπιο ἰῃ 

δΕΏδΕ Δ8 ἴῃ ΖῺ]16Σ ον»: ΣΓΊΏΝ,, απ. αν! 17, οἷο. οἵ, Εἰς. "1. 14, οσ. 18 πϊφμὲ θ6 δαρροδθὰ ὑο ταΐδσ ο νμδὲ Βοὰς βαϊὰ 
ἐο Βαίῃ, οὗ. 1. 12 ζ( ; Ὀὰὲ δ5 ΕΥ̓ [6 ποῖ βροίζθῃῃ οὔ πε} [Ὧ6 ποχὲ γοσϑϑ, ὑπ|5 18 1688 1|κ61γ. ΤΏΘ οχργοδδίου ἰἷ ἴ0 ὉΏΘΟΥ͂ΘΣ 

[δο δον," ογἰσίδιοὰ ἰὼ ἴδ ῥγβδοιΐοθ οὗ σοϊιουίης ἐμ 6 Βδὶν (δὲ ΒΔΏΜΒ ΟΥΟΣ (Π9 οΘδγ, ὉΣ (89 ΡΌΓΡΟδΘΟ οὗ πρΐδροτγίηρ 8 δοοζοῖ 

ἴο 8 Ροβοῦ. ἴῃ (ΏΘΓΑΙ ἰδ 68} 0 σοιμπη ἰοδ ΒῺΥ ἰἰηρ ΘΟ δάσο. ΠΔ|}ν, θὰ 15 ΠοΥῸ ὑδοὰ ἴῃ ὑμὸ ὙλοΣ δ0.86 οὗ ἱαρατο 

ἴπς ἰηϊοττηαίοη. ἸΤμὸ δυβῆχ οὗἩΪΙ6 δοοοῃὰ ρϑὺ. ἴἢ ΙΝ ἐφ ῬΟΣΏΔΡΘ Ὀδδὺ δχρί δηθὰ ὉΥ σοζαγϊης 6 Ἡ 010 οἰΔΌΔΟ . 

ἈΚ 5}5)5}. 88 τηρ [Δ }}Υ αἰϊοσοὰ ὈγΥ ΒοαΣ, ἩΠ11Ὸ σοῃκιοτίης ΠΟῪ ὕ0 Ῥχγοσοσά ἴῃ (9 τυδίϊος οὗ υϊῃ. [1Ιῃ (δ ἷ8 οοπδίΔογαοῃ, 

(δ ΠΘΔΤΟΥ ΚΙηπιδῃ Ὑ88 ῥτοβϑηὺ ἴο Π[8 τη, δὰ ἴο μι ΠὨ9 δι ἀγοβδαϑὰ ἰδ Ἵοοροϊυδίου, το ἈΘ ὩΟῊ ΟὨ]ΪῪ τοῆθδίϑοσ, (1 

ἘΠῚ ᾿πίοστα [Ώ 66. οἷς, --- Τπ.] 

[8 Υοσ. 4. --- 80 Ὅν. ὅπδκοὶ. Καὶ! : ““ΜΔῺΥ ἰγβηβὶδίο ὩΣΞΙΙΣΤΙ ὉΥ ἐπ μδοἰίδη (8,7 δο. ἐμοθο οὗ Βοι]θῃοα. Βυς δ μουσὰ 
δοοογάΐϊηρ ἴἰο γοσ. 9, 8 ΖΟΟ]Υ ὨυταῦοΣ οὗ ἔπ 6 ῬΘΟΡΪθ, Ῥϑδίάθ8 ἐῆθ οἸάοΓΥΒ. ἮΘΣΘ Ὀχοδοῃξ, [816 Δ ΒΟΒΙΌΘΙΥ ὉΘ οοῃοοϊγοα 0 ὮΔΥ͂Θ 

ὈΘΘῺ [86 ο880 Μγ1{}} μ9 ἱπμδ δαὶ οὐ ΒΟΙΒΊ ΘΠ πὶ ΚΘΏΘΓΔΙΙΥ, δῸ 88 ἴο χροὶ ἐμ σϑαυϊγεπιθηΐ οὔ 2), Νον που]ὰ ἰδ 1Ὡ- 

ἈΔΌΪ Δηΐϊβ ΠδΥο Ὀθθη δηθὰ Ὀδίοτο, Ὀὰΐ 88 ἴῃ γὰσ. 9, αἴλου, (η6 οἰἄθσβ 88 ὑγίποί ραὶ τὶ ηθδ5θ8 [υὰϊ οἴ. νοῦ. 11]. ἔον ἴμ89 

ΤΟΔΔΟῺΒ Ξὺῦν ἰδ το Ὀ6 ἱδκοῖ ἴῃ ἐΠπ|6 ΒΘΏ80 ᾿ ἰ0 δἰ(,᾽ δηὰ ὈΣΞΩΣΙΙ ἴα ἴο 6 αηάοτειοοά οὗἨ {0 ΒΔ Πιθ ῬΘΙΒΟῺΣ Ἠ8Ὸ ἴσια ἐδ 9 

Βα Ὀλοςί οὗ Δ 17)51 ἴῃ σον. 2, ἰΠ6 οἸάογαβ. ΤῊ ΓΟ] οσίος ΣῈ 93] ἐκ ἐο 6 ἐδίκαῃ δχρὶἐσδιγοὶΥ : Ὀοΐοσγο ἐῃοθθ ὙΠῸ δἰὲ 

ἮΤΟ, οὐ Ῥοΐοτο τ}9 οἰ 678 οὗ ΤΥ Ῥβορίϑ. "-. 1Ὲ.] 

[4 Υ. 4. -- ὕμο Τεσι. ἤδεερε. τορᾶϑ ΤῊΝ υαἰτὰ Ρατ., οοποοτηίηβ ὙΒΙΟΝ Κ͵Ὶ τοιιεῦκὺ, ἐὐναν τε ρει θπδιω δέξου 

͵δζ, ἷσιοθ οὴθ οχροοὶδ {86 βοοοῃὰ Ῥότθοῦ, ΧΔΠ,, ὙΠΟ 5 ποῦ ΟἿΪΥ τοϑὲ ΟΥ̓ (6 ΠΥΧ,, Ὀὰξ 6180 ὉΥ͂ 8 Ὡσπιῦος οὗ Μ153.., 

δΔηἃ δροῖδ ἰο 6 τοαυϊγοὰ ὉΥ ἴῃ οοηίοχέ. Ιὲ » ἔγασ, ὑἢ. 9 ΘΟ 0. Σοϑ ἰὩ( ΤΥ (1 }}} βοθθϑιίίδη βοῃτηϊαϊ, Οδύρσου, δηὰ 
οἰμογ8) 6 ἀοίρηἀοά, ΟὈΥ̓ ΔΑΒ Ὡς ̓ μδὲ ἰΒ υἱνονίπ,Σ (15 νοτὰ ΒΟΔΣ τὰπτηθὰ [0 ἴ8Π6 οἸογα, δη 80 ΒΡΟΚο οὗ ΤῊΝ ΤΟάΘΟΙΠΟΣ (8 
οἵ ἃ ἰμἱτὰ ρμογβοη : ἰζ Βο, ἴΠ6 χϑάθϑιηδυ θγθ, Ὑ}1}} ποῖ γϑάθοϊω :᾽ Ὀὰ} 88 (ὮὨ 5 8 χη πλϑα δύο γ 10]] ον ὈΥ͂ ἃ χοδυχηρίίοη οὗ 
ἴῃ αἶτοοῖ δ άγοβϑ, [18 δι ρροδβίξοη ---- ἴο ΟἿ τοϊηὰ δὶ Ἰοδδί ---- ΒΘΟΏΒ ὙΘΥῪ διιἰδοίδ)." --- ΤᾺΘ δ δ πο ὈΥ ἰμ6 Κοτὶ οὗὨ 

ΤΡ ἸΝῚ ἴοσ ΝΠ 18. ποῖ ὨΘΟΟΒΒΑΣΥ, οὗ, 666. 127, 8 Ὁ. --- ΤῈ. : 

[6 Μετ. δ. -- ΓΔ . Καὶ! : “ Αοοοσάϊηρ ἴο βϑῆϑθ δῃιὰ οοπηθοίίου, ἐμὲ ἔοττι τουδὶ θ6 ἔμ δοοοῃ ἃ ΡΘΓ. τηλδο.; ἔμ ὃ δὲ 

ἐδ οηἃ νὰ δ μον δι θὰ ἘΥ 8 β)ὲρ οἵ [89 ρϑῇ, οἵ 'ξ διοδθ ἤζγομη δῃ οὐ ψίθαὶ Ἷ, δὸ ἐμδὺ πὸ τητβί τοδὰ οἱξμοῦ ἢ (πὰ 

ἐμο Κοτὶ) πὶ πουϊ δὴ δοουδδεϊγο, οὐ, πὶ δὴ δοοιδδεῖγα, ἽΩἢ, ἕπου Ὀυγοδί ᾿ξ." - ἘΚ.] 

[6 ον. ἴ. -- ΤΣ ἢ. Θοσδδηΐτδ δπὰ ΕΠτδὲ ἀϑδηο ἐπὶδ ἘΠῚ ΒοΙΘ 85 ς[οὐδίοῃ Ὠδγΐηρ (πο ἴοτοϑ οὔὗὨἩ 181ν.}) “ἴ δἰἐοδίϑα 
δα." δ τ. ΠΝ τοηἀουίηρ, Ῥγεϊδείλιει, ἴ5 ῬΦΟΌΔΌΪΥ ἰαἰθηάθα ἰο ΘΟΏΥΘΥ ἴδ δΒδῆιθ ἰάοα (οὗ. ΗΟ δηπ 5 Ἡγίενδ.). Βας 

ἦς βοοιδ Ὀϑέϊον ἰο ἱδκὸ ἰμ8ὸ ποτὰ Πογθ ἰπ [8 ῬΤΌΡΟΙ 66.806 οἵ "΄ αὐὐοϑίδιοη,") 88 ἴῃ ΗΕ. Υ. 80 πο βηοίοηξ γοσβίοηβ, Βογίμοδυ, 

Καὶ!, οἷο. ΟΥ̓, ἴμο τοοῦ ὙΦ), --- ΤᾺ.] 
[Ἴ γον. 10. -- Το Ηοδ. ἱΡὺ 18 1648 δροοΐϊδο [8 οὖν ποτὰ "ΡΌΣΟΙΔδΟ."" 1ὲ τοϑδδ ἴο οδἰδίη, ἰο δοαυῖτα; πΒΙΘὮ 

ΤΩΔΥ Ὅ6 ἀοῃο ἴῃ 8 τατον οὗ ΜἌ7γ8. ΤΏ τοηδοτίηρ “ Ρυτοπιδδοὰ " [5 πηϊογέυπδίο ἴὰ (18 δι ΟΌΪΑΣ οη80, 88 ἰζ ὑθη δα ἰὸ 
ΘΟΠΥΘΥ ἰ.6 ΘΥτοηθουβ ἰάθα ἰῃδὲ Βα ἢ Μὰϑ ἰγοδῖθα δὴ ἃ σῃδίῖοὶ, οἵ δὲ Ἰασδὲ 88 8 βοζὶ οἵ αὐπεγίρια κίεδωα. 9 βδπιὸ πογὰ ἰδ 
Ὁδοὰ αἰδὸ ἴῃ τ γβ, 4, δ, δηὰ 9, σσβοτο ἴπϑγα 18 πῸ Ῥδγ ΑΓ Φο θυ οἢ ἴ0 σϑρσοϑϑηὶ 1ὲ ἰὼ ἘΠ ΘΊ ΕΒ ὈΥ͂ “ ὈῸΥ.᾽) δουρὶ (ἴ δο- 
4υϊτο ᾽) πουϊὰ 6 ῥγοίδυδ]α Ὁ. ὑπ0 δα οὔ ὑπ οστη γ. -- ΤᾺ.] 

ΕΧΒΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΟΟΓΊΒΙΧΑΙ,. ἴγ8.3 ΠΟΟΘΗ͂ΒΕΓ τ Βοῖ Οἵ 80 ΘΑΙΪΥ, ἴπ ΟΥΟΥ ἴο 6 
δῖιτο οἵ τὸδο [π0 ραίθ Ὀθίογο [Π6 ρδγβοη ὑγ]ἢ 

Ψεγ. 1. ΑπᾶΒοᾶΣ ϑοΐ ὉΡ ἴο {μ6 μαΐθ, διὰ ᾿ Ποπὰ [6 μέτα ἴο Βρ6δΚ, δᾶ ψηῸ ᾿Κὸ Ηἰπι86] 
βΒοαϊϑα Ἠΐγηδϑὶῦ μοῦ. Δ ΌΣΥ ΘΔΥΪΥ͂, ΘσυΘἢ ὈΘΙΌΓΟ [νγχὰ8 ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἱπ [ἢ 6 ΔὈϊς οὗ ΟΠ 10 [Π6 ΟἸΥ 
Ἐυτ τ ττἢ πετ θαγάθῃ οὗὨ ὈΑΥΙΟΥ͂ μδὰ γοὺ βιαγιθα [Ὁ 1 ΠΌτα ὑΠ6 οοαπίτγ. ὉΠ ραῦθ, ἰἴ 18 γν6}} Κπονσι, γγᾺ8 
Βοτθ (Ἐξ. 11}. 15), ΒοδΖ, Θπογρθες 1η ἀοθὰ 88 86} [86 0]δοθ σσμοτθ [πά}οἷ4] Ὀιβί πο 88. νγὰ8 ἰταηβδοίθα 
γ88 Κὶπὰ ἰπ τνοτὰ, ᾿οοΚ [6 ὙΔΥ ἰο ΒΘ ΒΊΘΒοα. 10} ηα τραγκοῖβ τόσο πο] 4 (Π)οαϊ. χχὶ. 19 ὲ ; οἵ. ΡΒ. 
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σχχυΐ!. 5). ὙΠΙΒ 8 5} 1.0 σαϑθ ἴῃ ἴῃ6 Εδδί. [πη 
Ζδοῆ. νἱϊ!. 16, (Πὸ Ῥγορμμοῖ βαΥ8: “Δυάχο (σα δὰ 
1πὸ }υθμπιοπὶ οὗὁἨ ρόδὸθ ἰῇ γο Ὁ ραϑίοβ; "᾿ οἡ ὙΠΙςἢ 
Φογοῖῆο (.ἃ. Μίρπο, νἱ. Ρ. 1474) τοπηλγκῃ: “1 18 
δϑκοά, Ὑὴν ἀπποηρ {86 {6 8 {ΠπῸ γαῖα τὰ [ἢ6 θ͵δοα 
ἴον δἀπιϊηϊδιογίην }αβιῖοο. ΤῈΣ ἡπάρθθ βδῖ ἴῃ [86 
ξδῖθθ τῆλὺ τΠ0 σΟΙΠΊΓΥ-ῬΘΟΡΙῈ ταΐρηῦ ποῖ ὈῈ οοπι- 

[Ιοὰ ἴὸ οπίοῦ τῆς οἰτο8. δῃὰ βιβες ἀοιτ πρηϊ. 
ξπαΐδς {πότγο, ΤΠΟΥ σουἹὰ Πραγ 16 του Πϑηθῃ δᾶ 
πον Τὰ αὐ ὑτῆ δ8 ἴπογ ἸΕΙ ΟΥ ΘητοΓρά τῆ6 Εἰ ; δπά; 
ΘΆΓΟΒ πιϑη, [εἰ Ὀαδβίποπβ. βηβηρά, σου]ὰ τοΐασιι αἵ 
ποθ ἴο ἰδ ΟὟ δοιϑο. ΑἙ [μ6 ρμαῖθ 88 [ῃ6 
ῬΓΌΡΕΥ ἥόγηπι; πα 10 18 σογΙΔΙ ΠΥ ΠΊΟΓΟ 588 ἈΟΊΟΥΥ 
1ηλη 8}} οὐ ΟΧΡΙΔηΔΙ ΟΠ 8 οὗἩἨ ἴπ6 [Δ πογά, τὸ 
ἀοτῖνα τ, ποῦν τ Πα παΐηρ {πὸ Ἰαῦοσ ΘΟ 78] εἰτι8- 
ἤοπ οὗὨ 1π6 μἷβοθ τὸ ψυ] ἢ 1ζ νγα8 Δρρ θά, ἴτοπὶ [16 

ΤΗΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΥΊΗ. 

ΟἸΒοΥς, 1 18 ἔστι, 85 γχὸ Ἰθαγ {τ ΠΟΥ οἡ, ῃ8ὴ δΔεβοζη- 
Ὀϊ]οὰ δϑους {πὸ ἴππο τοϊδῆνοβ - πὶ [86 ἴση οἰ ὁ Γ8 
ἰοττηθά, 850 ἴο 8 » 16 ὨΘΟΘΑΒΑΓΥ ΟΠ Ο14] ὙΠ ΠΠ6 5568. 

νον. 3. ἐπμογίϊδηοο οὔ ΟἿΣ Ὁσοίδμοῦὶ 
ἙΠιγλθιϑοῦ, Νδοσωὶ μδὲ ϑοϊά. Τῇ Ὄχροξί όσα, 
ὙΠῚ ΟἿ6 Τσοημδοηῖ, ἀειμδηὰ ὈΥ ν]δὲ τρις Νδοπηὶ 
σου]ὰ 86}]} 1ῃ6 ᾿πδουϊαπος οἵ ἘΠῚ ΠΟἸοο, βησα [86 
Μοκαὶς ἰδ ΘΟ Δ Π8. ΠΟΙΠΙΠρ ἴο ἰπᾶϊοϑίς τπδὲὶ ἱξ 
σοπῃδίἀογοά τῃ6 τάονν 85 ἴ6 τρητι] ΠΟΙ οὗ Ποῖ 
ἀοοοαθοά δυδραθὰ. Βυῖϊ τηἷ8 νἱονν οὔ πὸ ἰὰν 15 
ἱποοιτοοῖ. 3 ΤἼὸ γῇ 016 δγβίοπι Οὐ] ΘΥ ΓΘΙΟΔ] πιλυτία σο 
ῬΓΟΒΈΡΡΟΒΟΒ [ῃδὲ 186 τ1π|6 οὗὁἩ 1ὴ6 ἀοφοραβοὰ παβθαπα᾽ 8 
ῬΓΟΡΟΓΙΥ νοεῖβ ἴῃ ἴμ6 σψάον. ὙΠΘῚ ἃ ΤηΔ} (165 
σἸ]] 6588, ᾿Ἰρανπρ ἃ Ὑάον, [Π6 ὈτΟΙΠΟΓ οὗ [Π6 ἀἄθ- 
οραϑοὰ 18 ἴ0 ΤΏΔΥΓῪ ΠΟΥ, ἱπ ΟΓΔΘΥ “ {πὶ τὴ6 ἤγβι-ὈΟΓΩ 
ΤΩΔΥ͂ ΘΠΪΟΓ ΠΡΟῚ ἴΠ6 πᾶπὶς οὗ (π6 ἀσδα,᾽ ἐ. ε. τηδι 

ΔΙῸὮΑΙΣ γα, ραῖο, ἤθη θο ἥόταδ, οἷ, διΐοτίδ, δοριογίδ.  τἴμ6 πᾶπιὸ οὗ {πΠ6 ἀ6δ πηδᾶν σοπίϊππθ 0 Ὀ6 σοπηροδοά 
Οοσγίδίῃ ϑοσηθοῃθ, οοσθθ δηᾶὰ δοῶὲῖ ὑπ υϑοὶῖ ᾿Ξ 1} τΠ6 ἱπλογίίαπος ἩἩΪϊςἢ ἢς ἢ88 ἸΘΗ͂; ὈΟΒ]η4, [ὉΓ ἴῃ 

γε ᾿ᾶνὸ βοτγα 1π6 ΨΠ0]6 σοῦΓΒ6 οὗ 8 δηοίοηι ἸΘρᾺΪ , ΠΟ ΟἾΠΘΓ 56 η86 ὁΔὴ [86 ΘΧΡΓΕΒδίΟΩ “το Γαΐδα ΠΡ ἴδ 6 
τοοοάατο Ὀοΐοτο π8, τ τ 18. ἀβᾶρθβ δηὰ ἴοστηβ. Πδπιθ οὗ οὔθ᾽ δύο ΔΠΥ͂ ΠΠΘΑΠΐπρ ἴῃ [6ΤΔ6]; δῃά, 
ἿΥΝ ἴλεϊ τμδὶ ΒΟΔΖ βαῖ δὶ 5:6 ρβῖθ, ρ]βῖ]ν ἀθοϊαγοὰ δοοογάϊῃρ]γ, πῃ σεγ. δ 186 ψογὰβ οὗ [π6 Ἰανν, ““ἴὸ 
[μδὲ ἢ βου ρμῆϊ ἃ }πἀϊςοῖ4] ἀνοϊκιοη. ΒΟ [6 ροῦ- ταῖϑε τρ [6 πδηηθ οὗ ἴῃς ἀδδά,᾽ διὸ δαρρὶοτηοη ρα 
800 [Ὁγ στ ποπὶ ἢῈ γα θά πιϑῖα Ὠ18 ΔΡΡΟΆΓΔΠΟΟ, ἢ6. Ὀγ [Π6 δααϊτίοπ, “ πΡοπ ἷβ ἱπμογδποο." Βας ἴῃ 
Ταβ 6 π0 ἀο᾽αν ἴο βοδῖ Πἰπιβοὶ 88 γτεαιοβῖρα, ἴοσ [ἢ 6 1 οΆ86 (π6 ὈτοιποΓ-π-ἰἂνν τοι βοὰ ἴῸ τηᾶστν [ἢ πίάονν, 
Ἰδηριαχο δ ἀγοεβοα τὸ Ὠΐπὶ νγ 888 (ὈΥΤΩΔ] ΠΝ Β1Π|- ' Βη ξΟΠΒΟΠ]ΠΟΠΙΥ τοδιϑοὰ ἴ0 Γαδ ΠΡ ἴπ6 πβῖα οὗ 
τηοηβ. Ηἰἶδ παπιὶὸ ἰ8 ποῖ πιρητοηοά. δείοηὶϊ αἰπιοπὶ, ἮΪ8 ὈΓΟΙΠΟΓ, Ὠ6 {ΠΟΓΘῸΥ 4150 ἡμὶν ὈΡ 8]} τίς ἴὸ θῃ- 
8 ἃ ἰογτλι]α ᾿ἰκὸ οὐῦ αεπηδῃ Ν. Ν. [υ8εα 88 1π Επρ-᾿ [6 Γ οἡ ἴΠ6 ἱηπογϊίδπος οὗἉ κὶ8 ὑτοῖδεσ. ΤῊΣ ἀπ ν δηὰ 
18) γὸ ΠΟῪ βΌΠΟΓΑΙ]Υ ι186 ἃ δ᾽ ΤῈ 010 ΟΥ “ ὈΙΔηΚ.᾽" [180 τίσ σσογο ἱπα  Β8Ο] ]Υ σοηποοιρὰ. ΤῊΣ απ 
-- Τὰ] [πὸ Ὅσγιηον {ἰπιθδ, 1 ͵88 ΟΠ ΒΙΟΤΏΔΙΓΥ διηοηρ του] πατὸ Ὀθοη ΠΠΌΒΟΓΥ, 17 (ἢ6 ὈγΟΙΏΟΓ, ηοίν τἢ- 
8, ἰπ Ἰορα] ἀοουπιοηῖθ, ἴ0 86 ἴῃ ἴῃ6 88Ππ|6 ὙΔΥ βίδῃαϊηρ ἢΪ8 ΤΕΙΊΒΆ] ἴ0 ΤΏΒΘΙΤΥ ἴπ6 σὶάον, δὰ οὐ- 
ΠΆΠΙΟΒ [Ππϊ ὙὙΟΓΟ ὙΘΓΥ ΠΟΙΠΙΊΟΠ, βυ  ἢ 885 ΗΔΠ8, οἷς. [ἰΔἰηοὰ ἴπ6 ἐπ μου δηοθ. [Ιἢ {πᾶ οα8θ, ροββοβδίοῃ 
{ε πὰ τῇ Βιίάσν α. βγᾶνολε, ». 39). Ὑ|ὸ πη- τοδί ηοὰ στ τη6 πιάον, πο, διδοῖς ἢ Πα] δα 
οὐ γίηρς ἰάοβ οὐἩ δείοπὶ αἰπιοπὶ 8. ἃ ἀϊδεγοπὶ ὁΠ6 οσαιτίβα σι] ΐη ΠΟΓΒΟΙ ἢ, 60 (0 Βρεᾶκ, [86 οι Ὀγτοπὶς 

ἔτοπὰ [ἢ οἵ δεῖνα (οἴ. Μαίίῃ, χχνὶ. 18) οὗ σμέάαηι.  τίσῃι οὗ [Π6 μαὶγ. ΟΥ̓ [Π6 ΒΥΤΩΌΟΙΪΙΟΑΙ δεῖ οὗ ἀγανίηρ 
1ι ἱπύηδίος {Πκἴ τπ6 Ὡδηηα 18 τ ΚΠΟΎΤΏ δπα πάθῃ.  οἵ᾽ ἴΠὸ 8506, γγὸ 8Π)4}} 8 (τίποῦ ου. Βαὶ 1 ἰ8 
[τ οοηγνογϑ τῃ6 ἰάοα οΥὗἩἨἁ ἀποηψηιμδ, ἰῃ ΟΥΟΥΥ 8Β6η86 Οὗ ἴ0 Ὀ6 ποὺρά Ὠοῖο {πδὶ τ ἤθη [86 νον ἄτοὸν ΟΥ̓ τῃ6 
[Π6 τ πί. ὙΒοτο ᾽8 δὴ δποϊθηῦ ΘΧΡΙΔΗΔΌΟΝ ἴο0 Ππ6᾿ 8ῆ06 οὗ [Π6 τοοτιβδηΐϊ Ὀτγοίβογ- ἢ -ἰανν, δῃ6 τΒΟΓΟ 
οἴοῖ τὺ [ἢ6 Ὡδῖὴθ οὗ [86 ἢγϑι σοοί 18 ποί ρίνοη,  ἀοοϊαγοὰ τπδὺ ἢδ τηπδὶ ὙΠ ΠΑΓΘῪ ἢἷ8 ἴοοὶ ἔγοσῃ [86 
βοοδιδο 86 νγα8 ΠΥ ΠΩ ἴ0 ΓΑΪΒ6 ἊΡ 8 ὨΔΙῚ6 [ῸΓ ΡΟΒϑΘββΙΟΠ8Β οὗ ᾿ἷβ ὈτοΙΠοΓ. 
8 ἀδεραβοά τοϊαιϊνο. Τ ΗΒ 18 1Π6 τοΆβοη, ργοῦδϊν,, Νδοιαὶ ν 88 8 ψἱάουυ. Βαϊ δ᾽ ἐμβουρῆ 586 Πογεοὶ 
ὙΠῪ 186 ΠΧΧ. ποτα πᾶνς κρύφιε, “ ἰἀάδσῃ οπο.᾽᾽} ΒδΔγ8 (ςἢ. 1. 12) τῃδῖ 8816 18 ἴοο οἱά ἴο ΤῺ ἃ Ὑε]ς, 
ὙΠ ΠοῦΪ πιδἰηταϊπίπρ (μΐ8, Ὁπαὲ ἀνθ βαρροδίπρ ὄνομ [8 ἔδοῦ ρῖνοϑ ΠΟ Τρ ἴ0 ΠΟΥ ῬΓΟΡΟΤΙ ἴο ΔῃΥ 
(δῖ [6 ΠδΥσδῖΟΥ οπιϊτὺρά τ ΠΆΣΠΘ ΤΩΘΓΕΙῪ τ|86 Ὀοοά-τεϊδνο, πιϊμοῦϊ ἷ Τὐπάουδιοάϊν, 
μὲ ἀϊά ποῖ Κηον ἰδ, ἰξ Γοπιδὶηβ ἤοπ6 (Π6 1688 87 ἴ86 πϑῖηδ οὗ ΒῈΥ πυβυαπὰ τγοιἹὰ τδηϊβ ἔγοιῃ 818 
ἱπαεισιιςνο δες [πδὲὶ ἣἢ6 ὙΠῸ γγ88 80 δη χίομβ [ὉΓ 16} οβίδβ 88 ΘΟῸῃ 88 886 αἱοα; Ὀαϊ ὑπ} τΠοη ἰξ τὸ- 
ῥτοβοσυδήοη οὐ ἷ8 οὐγῃ ἱπῃογίαποο, 18. ΠΟῪ ποῖ τηδϊποὰ προη ἰΐ, δὰ Νδοπιΐ δὰ {ΠῸ βαπὶῈ σισῆϊ 
ΘνΘΠ ΚΠΟΤΝ ὈΥ̓͂ ΠΒΠΙΟ. Βηά ῬΟΎΟΓ ἴὸ ἀΐβροβο οὗ 186 ΡΓΟΡοτΙν 848 ἴδ! αν 

νεγ. 2. Ηὸδ ἴοοκ ἴδῃ σηδι οὗὨ {86 οἰάοσα οὗ [Ὡρ ) γᾶν ἴὸ {πὸ Ὠπβθαπαὰ Ὠἰπιθο]. Νον, ἴῃ [ν΄ χχν. 
αἰἷγ. Τπδῖ [86 ΠΌΙΏΡΟΓ οὗἁ οἰάογβ ἴῃ ΠΥ ΟἿ τδ8 35, γὸὰ τοδᾶ : “1 ΤῊ ὈΓΟΙΒΟΙ Ὀοοοιὴθ ἱπῃρονόγ- 
ΠΟΙ ΠΟΟΘΒΒΑΓΙΥ 1ἰπλὶϊοα ἴ0 ὕβῃ, τηδὺ Ὀ6 ἰπίδ ΤΌΤ. | ἰδρα δηὰ 86}} Ἦϊ8 558] 00, ἰοῖ Ηἷβ Ὡοδιοϑδὶ Ὀϊοοά- 
Φαὰρ. νἱϊφ 14; θὰ ἴδὴ σεγὸ βαΐβείοπε ἴὸ ἴόστη 8 τ κ δ νὰ ἘΕΡΆ ᾿ ἘΣῪ) φοτῶο το ίπι, αἰνὰ τοάθεπη 
σΟΙ]ορα οὗ πὶΐποϑβοθ. [Ι͂ῃ Ὀ10116 4] ὕσηθϑ 1 ττ88 : Γ ᾿; Η : 
ἃ Τηαχὶπι (πδ΄ δὴ δεϑοι [ῸΓ τοὶ ρίουβ ψογβῃΐρ υὐρβὶ ἢ λιν ἐαρ μλήτὸ δὰ ὙΠῸ ΕΟ ΠΠΚΕΙΕΥ 

(ΤῊ, ““οοπρτεραίοη "), πυῦδὲ οοηῃβίβι οὗ ὕβπ ροῦ- [φοπηδ ἱπιρονεσιβῃοα, ---- Β8η8 ἢδὰ δοϊὰ. ΤΒδ πδᾶπιὸ οὔ 
Β0Π8Β (εἴ. (π6 δεγιβ. Τ᾽ αγσισπ οα Ἐχ. χὶϊ. 4); θα: ΕἸΙΘ]θ ἢ νγὰ8 8}}} οὐ [ῃ6 ὈΓΟΡΟΓΙΥ͂ : ΘΟΠΒΟΟΏΘΠΕΙΓ 
[86 διθοτηρὶ οὔ 16 Μίβῃπα (ϑαπλεάγίη, ἱ. 6) [0 [Π6 ΔΓ ἀετπιδηἀοα 1185 στοἀορίοη, δηὰ ἀϊτοοίοα 
τουπῃά {Π18 ὈΪΌΠ1ΟΔΙ1]ν οἡ {ΠῸ υρρυθοῖ ἔοι 1Πα} 186 (ἷ8 ἀετηδηὰ [0 [Π6 ποατεδὶ Ὀ]οοά -τεϊδῦνθ. [1 18 
ἴδῃ ἔα [8]688 δρίθβ δ΄δ Βρόκϑῃ οἵ 88 ἃ σοῃρτορβῆοῃ [ὁη ἴΠ6 ὈΔ5818 οὗἨὨἁ ͵[Π|8 Ὀγεθοσ ρύοῃ, ἰδὲ Βοαᾶς Ῥορὶπ5 
(Νιιπι. χὶν. 27), οδὴ μαγά]γ 6 ἀδοιηοὰ β:βἤβοίοσυ. [ μἷ8 περοιδιίοη 1 186 ἀπηδπιθὰ ἰκίπετηδη, ἴῃ 186 
ΠΕ ουβίοπι, ΠΟΥΤΘΥΟΓ, οὗὨ 86] οοἴπρ ΘΧΔΟΙ͂Υ ὕθῃ τηθη ] ἰπίογοδι οὗ Νδοτζηὶ. 
ἴον βῦς βογνίοθ 88 ᾿γδϑ ΠοΙῸ εἰτοά, τγαὰ8 δὸ οἷά, 86 βα]6 οὔ ἴδε Ἰαηὰ μδὰ ὩΣ Ββοσίο ποῖ θθοη πη ρὸ- 
δὰ νν6}]- 6840] 18Π0ἀ ἀπιοηρ ἴμ6 δον, (πδι ([Π6 ἴοττῃ [Ποπεά. ἈΦΎΘΙΠΙ5 ται ἐμ, δρουϊ ἰὶ οὶ τὴ ἐρη τε, 
᾿ ἡ ὶ βαιίου Ὀοεΐπνοθη Κα ἢ δηᾶὰ ΒΟΟΣ οἡ { ϊι-- 
Ἰ33, “παχαροτ," Ὁ ἰιθο], τπιοδης θη ῬΈΓΒΟΠΒ. ἢ..ον. Τα ἔβοὶ τῃδὶ Βοαζ Κπονν οὗ ἱε, σοι ἄστηβ τς 

1 ΤῊ, 1 ἰ6 ΟὨΪΥ ὨΘΟΘΘΘΑΣῪ ἰο ΓοίδΣ ἰο ἔδπο Οοι- ᾿ ρου οἵ [86 δδιθδ ρβαῖσῃξ. Βιοοά-γολεϊίἑνοσ, δυοὰ συθὴ ἐστι, 
τυσσιίασίο οἵ Βογίδοδὺ δοὰ Κοϊϊ, ἰὸ ραγοοῖνο ἴω τὰ δὲ τοδροοὶδ δΔΙῸ δὶλο “Ὀσγοίδμιοσα." ΤὯῆο γΟΥ ἰδ, ὉΥ πιθοῦ (06 τᾶδρὸ 
1 Βδγο ἀδεσιοά ἐξ ποοάΐω] ἰο ἀορασὶ ἤγοιι ἐμοῖς ὀχ ροο ἤο.δ οὗὔὐ ὨΟῊ πηάδν οοησίἀοατοίίοη [8 βαηοϊουδὰ, τιϑοα (89 ἰθστὴ ἴω ἃ 
(δ᾽η9 ναδδᾶζο. ΒΟΏΔΙΥ (ὧ(ε Ἡρόγσογμ; ἰευίαίω, Βετη, πίάον δβοῆδο, θϑυν. Χχυ. ὃ (ε΄. σοφοὶ. Ῥεπιίαίεμοι, ἰ,. 88 α΄. 
1535,» 28 δ.), Το] ονίης 9οπίδη οχαιηρίο, μ88 δὲ Βοας ΒΒ γ δι οὰ.). 
8 ΠΟΡΏΘΥ, δοά ἰδ6 Ρείοπὲ α Ὀγοίδον, οὐ ΕΙπποϊδοῦ. Βαιὶ ΒΟ, τ Ἰρν πὰ τ τοὶ μμολαείσοι αρεβασβ σε 9 Μιδδυδ (:εδο- 

᾿ μηο θ ε Ἦ ᾧ οουδιθ νῶδὶ ἰ ἔτοαὶ δίποδα ἰφ ἰο ὃ ἰα!α σα ἐδ] ἐγαάιείνα. ΓΊΝΝ, ὑτοῖδοσ, μαμὰ Ἰὼ ὧν χες ΒΟΙΝ νη τῷ χει μαστός, τρις ἐπαρῷ γόλμα πὲ 
88 ΟἿΌΣ ΡΘϑΘαβῸ [ἰδοὶῦ φον, 6 οἷσι υδοὰ τ ῇοτο ἰδ τοῖὶδ- πὶ οδὲ οὶ. 
οηδαῖρ ἐδ ὕλότο ἀϊδίκος δα ἐμαὶ ψ ΒΟ} οχίδέα δοέμθεα. 
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ΒΌΓΤΑΪΒΟ ἐμαὶ Ὀεΐοτα ΒΌΚΩ οϑῖὴθ ἴοὸ πἷπὶ ὙΠ ΠΟΥ] ΡΓΟΡΟΓ οῖτθ. Βαϊ ἴΠ6Υ ἀϊοά. Νον, 1 Επιὰ μα 
τοδὶ 
ΘΟΙΙΠΠΠΟΔΌΟΙΩ Ὑ]ΓῸ 680 ἢ ΟἾΒΘΓ. 
οδίίομβ, ᾿αυϊηρ ΓΟίγΘοΘ 10 [86 8816 οὗ ἴΠῸ ᾿Ιαπά, 
δηαὰ τ[Π6 Ὠθορβϑιγ οὗ 118 γΧοδοιαρέοῃ δοοογαΐηρ ἴο 
ἸΑΥ, ΤᾺΥ Ὀ6 τοραγάθὰ δ8 μανὶηρ Ὁ] ΔΊΟΥ 16 ἴο 
[6 ρῥτοροβίοῃ τηϑᾶς ὃγ Νϑοπιὶ ἴῃ οἢ. ].1.. Νοτιὶ 
δαναπορα ἔτοσῃ [ἢ6 τρἀθιηρόοῃμ οὗὨ ἴπ6 ἰαπά το τπδὶ 
οὔ [ὴΦ σἱάον, ᾿πδῖ 88 ΒοδΖ ἀοδβ ΠΟΙ ἰῃ ἢ8 ποροῦϊδ- 
οη νὰ [6 ΠΟΑΙῸΓ ΚΙ ΒΔ. 

γεσ. 4. Βὺγ ἰδ Ὀοίΐοσο ἰμ980 ὙὯΟ αἱδ ὮΘΥΘ, 
διιὰ Ὀοΐοτο ἐμὸ οἱ ἄοσα οὗἁὨ Σγ ὕϑορὶθ. Βοδζ δά 
βαϊὰ το πτἢ, ἐμαὶ μα ψουϊὰ δὲς (ῃ6 ποαγοβῖ ΚΙ ἢ5- 
ΙΔ ὙΠΟΙΒΟΥ δὸ ““ν|}} τοάδθοιῃ {π66; δηὰ Χἢ ποῖ, 
[θη Μ1Π1 τοάθοια [Π66. Βαϊ 1}18 18 ποῖ ἴΠ6 νῦϑ 
ἴῃ πο 6 ΟρΟπφ Πὶ8 δ άγοββ ἴοὸ [860 πηβῃ. τὰ 
ἀοοβ τοῦ τηοπίίοη 86 πᾶ οὗ ας ἢ δἱ ἢσγθι. Ηθ 
Δ εεῖγοβ οὐὗὁἨ Ὠἷπὶ ἈΡρΑΓΘΠΕΥ ΟΠΪῪ ἴπ6 τοἀορήοῃ οὗ 
Π[δ6 Ἰαπὰ, ΤὨΐβ τοβε 68 ἰὼ τδ Ὀποοιμσλοῦ ἀθδ]Ϊ- 
ΒΟΥ οὗ ἸΕρΆ] ρῥγοσθθαϊῃρβ δἱ ὑπηὺ Πἴταθ, 88 Ὁ0πῃ- 
ἀυοιοά ΒΥ φίοτβ δῃὰ Ὀ6] θυ ϊπρ ρόσβοῦϑ. ΤῊΘ ο8π80 
8 Θπε γον βανθὰ ΠῸΠ) ΔΡΡΟΑΤΙηρ ἃ8 17 Βοὰ2 μδὰ 
δορά ἰδ ΟἸΪΥ͂ ἴῃ ὈΘΒΔ]Υ οὗ [16 ποῆαῃ. Νοῦ ἄο68β 
ΒοδΖ ραΐ [Π6 ὨΘΑΓΟΓ ΚἰΠΒΙ.8Π ἸΠάΘΥ ΒΗΥ͂ ΠΟΙ ΓΙ ; 
ἴοΥ δ βΆγ8 δῇ οὔςθ: “1 το 1} ποῖ τοάθοχῃ ἱϊ, 
{π6π Ψ{ΠΙ,Ἃ0Υ 1 οσολλο ποχῖ.᾿ Ηδ δαϊῃοη 8ῃ68 [6 
Οἴδογ οὗ [86 ἀπΥ ἱπηροϑοά ὁπ Ἀΐπὶ ΕΥ̓͂ ἴπ6 1δύγ, ὉῪ 
16 ΠΙΙ͂Οἢ οὗ 18 οτπ; ΜΏ16, οὐ ἴδ6 ΟΙΠΟΥ 
Ββαηᾶ, μὲ ἐδο  αῖοβ [86 ΟἾἾΟΙ 8 ἀθοϊβίοη, ὈῪ ἱπ- 
τηδίϊηρ εἷἱ8β τοϑαηθ88 (0 ΤΌΠΟΥ [Π6 βούυϊοθ ἀθ- 
τηδηάοά, {{ [ὴ6 ΟΠΟΓ βδῃοι!α ῥγοίοσ ἴο Ὀ6 ὀχουβοᾶ. 
Ης βαγβ ποιμὴν οἵ πη Β σοπηθοῦοι ΜΠ [86 
Τηλίϊοσ. Ηδ ἰθαύθϑ ἰδ ἢ [ῃ6 Κἰπβιλδηῃ ἢ1πι50] ἴοὸ 
ἴδ κὸ ἴὴ0 ΟΡΘΠ Δπηα ρἜΠΟΓΑΙΥ Κποόνῃ το ΟΠ 5 Ὀ6- 
ἔγοοη Νδοιιὶ απὰ Επτὴ ἰηἴο σοπδίἀογαίίοη, δπα ἴο 
Θδρὸ [ῖβ ΔΏΒΎΟΘΙ ΔΟΟΟΓΟΪησΙΥ. 8 δάάγθβθ 18 

. σθῃῖ]6, ΠΟΌ]6, δηά ἀϊθογεοῖ. ἧ ὈΓΙΩρ8 ΠΟ ΘΟ Ϊδἰηΐ 
τῆδῦ 186 Αἰ πδηχδῃ 88 ποαγοϑῦ γοϊδῦνο ἢΔ8 ἠοϊ ἰΣοΟᾺ Ὁ- 
Ἰοὰ ἰπηβο] αὔοιι [Π6 Τηδίοῦ ἴῃ Πδπᾶ. [10 8818 
ποίην οὗ ἴθ οἴδογ, {παῦ 6 15 ποῖ τ] Ππρ' ἴο ἀο 
ιἱπη56}, [{ ἴθ Βυ Πς ἸΘΏ ΠΥ ἀϊθϑογοοῖ ἴο νγαῖζ δηά 866 
ΠΟῪ αν 106 ΟΥΠΟΥ Ὑ{11] Πἰγηΐς Πἰ8Β ἀσγ. Απὰ π1}Ὰ], 
τὴ6 Ἰηϊογοϑῖ δηα ἀθοϊβίοη τ ΒΟ ἢ ὯΘ6 τρὸβ [06 
τϑίοῦ ἴο ἃ οοποϊθδίου, πιβκὸ [ὴ6 ἰΥδηββοῖοη 8 
ἴοσο8]6 Ἐχδπιρ]9 ἴο ἴμ6 Ῥβορΐθ, ἰοδοβίηρ ὑμὸπὶ ἴ0Ὸ 
τηϑῖχο τ6 ΔῊ 8. ᾿ἰνΐηρ ΒΡ ΓΙ, Ἀπ ΟΡΘΠΙΥ ἴῸ 8β0- 
Κηον]θάρο {πΠ6 ἀπεῖο8 τυ ἰ ἢ 10 ᾿ ρΟΒ68. 
Απὰ. ΒΘ πβαἰὰ, 1 ψῇ}!} τοάϑθοσαυ. Τῇθ Κἰπϑτηδῃ, 

1βογοίοσο, δοκπον)οάρεβ τπὸ τίσηι οἵ Νδοχηὶ ἴο 86]], 
8:4 8180 δἷ8 οσῶ ἀστν ἴο τράθοιη. Βεαΐ ᾽6 {π᾿ πη 
ΟἿ]Υ οὗἩ 186 Ἰδηὰ. Ηθ ΔηΒΎΟΓΙΒ [ἢ6 ἀποβήοῃ οὗ ΒΟΘΖ 
ΟἿΪΥ δοοογάϊηρ ἴο ἴΠ6 ᾿1Π06 78] ἱπιρογὶ οὗὨ 18 ὕΘΥΤΏΒ. 
ΒΥ βαγίηρ, “1 νὶ}} τθάθομι,᾽" 116 ἀθοϊατοβ ἢΪ8 γοδαϊ- 
Π6ΒΒ ἴο Ὀ0Ὺ Ὁδ0κΚ τ86 ᾿ἰαῃπά Ἰεῖΐ Ὀγ ΕἸ Ιθοῖ, θὰ 
ἷ8 τγογάβ ἀο ποὲ ἰπάϊοδίθ πιθοῦ οΥ 6 18 σοηβοΐουβ 
οὗ 16 ἔτ ΠΟΥ ἀποθ ΤΠοτονῖ ἢ οοηποορά. Βοᾶζ 
ΤΑΆΥ Ὦδγο οχρροίρα ἔπαῦ ῃ6 ΟΠ α τρδκα ἔτ ΠοΓ 
ἱπαῦΐγΥ σοποογπΐην ἔποπὶ; Ὀπΐ 848 δ6 αἱά ποὺ ἀο 
τιιῖ8, ΒοΔΖ οομ]Ἱά ποὶ στοϑὲ σοῃ:ρηϊρα τ] (06 Ὀτιοῦ 
ΤΟΡΙΥ, “1 ν1}} τοάθεπι," βοοίῃρ {πᾶ ἮΘ γγ88 ἙἢἰΘΗ͂Υ 
μο  εέοαβ δῦουϊ ἴδ6 ἔπίατο οἵ Επι, απα τπδὶ 1Π6 
ἀμ ἴο τεάθοπι ποῦ ΟἿΪΥ ἴπ6 Ἰαπὰ Ὀπὲὶ 4180 ἴῃ8 
φϊάονν τησδὲ Ὀ6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ δοκηοπ]εαροα Ὀοίοτο 8}} 
ὙΠῸ ὙΟΣΘ ργοϑοηῖ. Ηθηοθ ἢθ ΒΑΥΒ [ἈΥΓΠΟΥ: 

γον. ὅ. Τπ [89 ἄδὺ ἰδλδΐ ἴδοι Ὀυγοδῖ 86 
Βοεϊὰ οΥἩἨ ΝΙδοσωὶ, ὕμοιι Ὀυγοαϑὺ ἰΐ 6180 οὗ Βυ 1.6 
ἹΜοσθὶίοδδ, . . . . ἴο ΓΑΪΑΘ ὮΡ [86 8116 οὗ 
[26 ἀϑθδὰ Ὁροὰ ΐβ ἱπμογίΐαιοο ὙὙΠΒ (686 
τοτάβ, 186 ἰδ οὗἁὨ Θη ΑἸ τηθηϊ 88 τοοορτιϊζοα ἴῃ [8- 
ΤΆ6], ὈΘΟΟΙΏ6Β ῬΟΣΙΘΟΙΥ ΟΙοαγ. ΕἸ ΔΘ δὰ Ἰοῖ 
8008, 80, πδὰ (ποὺ Ἰ᾿ἱνοά, πουἹὰ πᾶν θούῃ [Π6 

1 ΤῊ τνἱον οὗ ἔθ σϑϑδοῦ οὗ [Π9 ΥΘΙΏΔΔ] 16. 8190 ἰἀϊοδιίοα 
ὉΓ ἐδο Μιάγαδῃ (ἥνελ Καύδα, 8684). [9 Οἷστο ἰπ ΤεΥῪ ἴασ 
ἤτοτα ἴδιο τἰχὰὶ υπάἀοτοιδπάϊηβ. Οἴδοῦ ορί]οΏ 5, ἰο πηϊσ ἢ ἢ6 

τιοδῖ, ἢ6 8π4 Νβοιηὶ δὰ δγοδὰυ δά βοτῃηό ποὺ οοῦῆθ ἤτζοιῃ Μοδὺ ψὸἢ Νδομιΐ, Νδοιηΐὶ πνουἹὰ 
ΤΠ656 σομητ μη ]- [ἢ Υ6 ὈΘΟῚ [ἢ6 8016 ῬΟΒΒΟΒΒΟΥ ΟΥ̓ ἴΠ6 ἰαπά. Ηδνϊησ 

ὯᾺ 68 ἴο οσυϊιϊναῖο τ, Βὴ6 σου] ἮὮδανο βο]α ἰΐ, 
Δηά τῃ6 Ὀ]οοά-τοϊδῖνα σου] ἤάνα θουριῖ Ὁ Ὀδοκ 
ψ πουῦῦ τακίηρ ἀροὸπ Εἰπηβο ἢ Ἰονί γα ἀυ 65, Β[η 06 
ΒΓ δρῈ τοηάογοα ἴζ ἱπηρτοῦ δ ]6 τμαὺ ΠΘΥ που ]ά 
ΔΏΘΥΟΓΙ [Π6 ῬΈΥΡΟΒΟ [ὉΥ ὙὙΠΙΟΒ ΤΟΥ γοτο πε αϊρα. 
Βυι Βα ἀ1 οοπιδ ; δπᾶ Βανίηρν δηϊογοα πο 16 
Ιϑγδ 8} σΟΙ Πα ΠΙΕΥ͂, Β6 4130 ρΟβ86 8868 [8Γ86]}0- 
ἰ8} στρ. 8ἢ6 18, ΘΟΠΒΟ]ΠΟΠΕΥ, [Π6 Ὠοῖτθδ8. οὗἁ 
Μαβμίοῃ ; δηᾶ πο ὁΠ6 οδῃ τοάθοπιὶ ΠΟΥ ἱπΠου ποθ, 
ὙΠ που δῷ τπ6 ἐδῖηθ πὴ 6 ὈτΟΥ ἀϊηρ᾽ ἴοΥ της οοπη- 
πϑῆςο οὗ {πὸ πᾶπια οὗἉ [6 ἄξια. Ιπ ΠΟΙ οΆ86, σοῃ- 
ΒΟΥ! Π 5 ἰἶκὸ ἴοβ6 τσ ΔΡΌ] 6 τὸ Ναοπιὶ, 
ἤανα 20 Θχἰίβίοηςθ. ΗδΣ ππεδαπα, Μαμιοη, ὙΠΟΊΠΘΓ 
6 ὑγοτὸ [Π6 ὙΟΙΠΡῈΓ ΟΥ̓ Τ᾽6 ΟἸἀΟΓ ὈτΟΙΠΘΥ, 88 8} 
μοῖγ. ϑίπορ Οὐρδὴ τοπιδίηθά πῃ ΜοδΡ, 1Π6 Ο] ΑΙ ΓΒ 
οὗ ΟΠ Ἰοη 85. Ποῖ, γΘ ΓΟ 8150 ἰΓΑΠβίοσσοα ἴὸ [Π6 65- 
ἴδῖο οὗ πὶβ Ὀγοῖμου. ϑαραγαῖδ Ῥοββοβϑίοῃβ οἵ ἐμεὶγ 
ΟὟ, (Ὧ6 8008 οὗ ΕἸ πιοῖθοῖ Ῥγο Δ Ὀ]ν ἰδ ποῖ, ἃ8 
Ἰοης 88 [Π6Υ Ἰἰνοά ἴῃ Ιϑγβϑὶ. Οοπβοσθθηί)ν, ἔπε Ἰαπά 
ὙὙ85 ἴῃ Ἰοϊηῖ ̓ ΑταωνΣ οὗ Νδοιηὶ απὰ πῃ. Απά 
ἡπιδὲ θοοδαθο Επιῃ τὰ8 ραγὶ ρτορυίθίγοβϑ, [π0 Οδ]}- 
Βαϊίοη οχίβιθα ποῦ τὸ ἰδῖ 106 ΠΑΠΙΘΒ οὗ ΕἸ] ΠΟ] ἢ 
απὰ Μδῆ]οῦ ρογῖϑῆ. ὙΠῸ ἱηΠοΙ !ΔΠ06 ΔΊΟηα οοτ]ά 
ποῖ, Τπογοΐοσο, Ὀ6 γοαἀθοτηρά, 88 16 Θποηνυτηοτιβ ΤῸΪ- 
αἰΐνα Ῥτοροβοά ἴοὸ ἀο. 

γεοῦ. 6. Απὰ [δ9 τοάθϑσωοῦν βδϊᾶ, 1 σϑῃῃοῦ σθ- 
ἄσδοσῃ ἰδ [ῸΡ χων βοΐ, Ἰοδί Τ 1 ΊΌΣΤΟ τοΐθ οι ἰῃ- 
μογίίδθοο. Τῆι (ὯΓ [06 ΚΙ ΒΙΔη Π88 δοοιΓΑῖο  Υ͂ 
δοκηον)οάρσεα ἢἷ8 ἀπ Υ 88 ργοβου δε ἃ Ὀγ 1[Π6 Μοϑβϑδὶς 
Ιανγ. Η 8 τοδυ ἴο τοάθϑιῃ [0 Ἰᾶπά. ΝῸΓΣ ἄοϑϑ 
.ι6 σῃ Δ] ] ρα [86 πσῆϊ οὗ Βπίῃ, 88 τι οὗ 16 ἀθ- 
οραϑοα ΜΆΠ]ΟΩ. ὮΥ͂ 186 η ἄοο8 ἢὯδ {ΠῚπκΚ {πδὺ 186 

Τουταδηοθ οὗ Ἰονίγαίθ ἀΌΓΥ ἰὸ ΠΟΥ Ὑ11]] ἀδηηδρθ 
ἰδ ΟΥ̓ ἱπμο ἴδησο ἢ ΕῸΓ Δ] ΠΟΌΡὮ δοςζορίοα ὄνθῃ 

ὈΥ {Π60 πιοϑὺ Τοοθΐ Θχροβίζογθ, [86 ἰάδθα τΠδῇ 6 18 
ἱπηποπορά Ὀγ ἴΠ6 Τποῦρῆς τπαὶ [6 Ἰαπὰ νὨ]οὶ ἢ6 
18 ἴ6 Ὀὰν Ὑγ] [ἢ Ὦ18 ΟΥ̓́Τ ΤΠΟΠΟΥ͂ Ὑ111}] ὁπ6 ἀΔΥ ὈοΘΙοησ 
ηοῖ [0 δ ίτηβοι:; δαὶ το πὶβ8 8ὸῃ ὈΥ̓͂ πίῃ, ΠΔ8 πὸ 
ιεαῦ Ῥγο ὉΠ] γ. ΤΠΘΥΘ ͵ἰβ δοῃηθιμίηρ ἰοτοθα ἴῃ 
ΔΠ ΘΧΟΡΌΒΙβ ὑπαὶ ΤῊ Κ6Β ἃ (ΔΈ 6Υ ἡ Σὴν ἦν 88 8 Ρ61- 
8018] ἀοιγ πηοηΐ δηᾶὰ ἰηἾατ ἤθη ἢΐ8 ΟῚ 800 θῃ- ᾿ 
(618 ΠΡΟ 8ῃ ἱπμου ἵδη. ΝοΥ Ὁοθ]α [Π6 Κι πδιηδη 
βου ν Εἰ πη86}} ἢ 8 στοῦ πα 80 ὀχίογηαϊὶ, Ὀθίοτο [Π6 
ΔΒΒΘΙΠΌΙΨ ὈΓΟΒΘΗΪ. Ο; 88 6 88 ΒΠΠοΙΐΟ ποὶ 
[]]οὰ το ΒομΟΥ (Π6 τοαυίἱγοηθη 8 οὗ ἴΠὸ 1ανν, ἰΐ 18. ἴο 
Ὅο δϑβιπιοα πδὺ ἢ6 ἀθθπὶβ ἢΐ8 Ῥγοβϑθηῖΐ το 841 8180 
ἴο 6 ποῖ ἰῃ σΠοπίγαυθητοη οὗ 108 ῬΤΟΥ 808. ΒοδΖ 
ΠΟΓΘ ΘΧΡΓΌΒΒΙΥ ΒΡ6ΔΚΒ οὗ Εαἢ 858 ἴῃ ““ΜοδθΙοβ8.᾽" 
1 τησβὲ 6 ΠΕΡ Μοδθὶβη πδιϊοπδ! "ΕΥ [Πδὺ ΤΌΓΙΩΒ 
ἴπο στοιπηά, Βθς ἢ 88 ἰδ ἰ8, οὗἨ [86 ΚΙ ΒΤ ΔΠ᾿ 8 γοι84]. 
ΕΠ: Δ Ο ΘΟ ἢ 8. τηϊβίοσίπο8 Δα Ὀδθη ῬΟΡΠΪΑΥΪΥ 85- 
οὐ δοὰ το δίβ οπιϊσταιίίοη ἴοὸ Μοβὺ; 1π6 ἀραῖ οὗ 
ΟἸὨΠ]Ποπ δὰ Μδη οι το ἐποῖν πιλττίδρο ἢ ΜοδῸ- 
ἸΏΒἢ πότπθῃ.. ΤῊ Ὁ γγὰβ [πδ΄ πε δηάδηγρογοᾶ 
1Πποῖγ ἱπμογἴϑηοθ. ὙὍὨῸ φοοί (Βα ΓΒ ἃ βία ]ᾶὺ ἔαίο.: 
Ης τη ϊη Κ8 τπδῦ Βα ουρῆϊ ποῖ ἴο 18Κ6 ἱπίο δἷ8. Ποῦ86 
ἃ ΟΓΙΆΔΗ, ΤΠΔΥΤΙΑΡῈ ὙΠ ΠΟΤ 88 ΔΙΓΟΘΟῪ ὈΘΘη 
γἱδιτοὰ τ [806 Ἔχ ρου τηθηῦ οὗὨ α ΓἈΠΙΪΥ ἰπ [8- 
γ86]. Τὸ τὰ, [πὸ ἸΔῈ ἀραΐηϑὺ ἱπτοστηλττίαρο ὑπ ἢ 
Μοδῦϊοβ, 4068 ποῖ ΔΡΡΘΑΓ ἴο Ὀ6 βιροπάσα 1η ΚΟΥ 
οὐ Ἐπ. Ἧοδ ἰβ Ἐπ] ηρ ἴο οπάδημον ἢΐβ οσσῃ 
(ἈΠ ἀπά ἱπδουϊίδποο; δπὰ δ8 Εθιἢ 18 6 Μοδῦ- 
ἴῦο88, ἢ6 Πο]ὰ8 ἰζ ρμοββίθ]θ ἴο ἀθοϊ πα γμδὺ ἴῃ ΔΗΥ͂ 
ΟἾΠΟΥ σΆ86 ἢ πον! ϑεθζῃ ΔῊ ἱπιροΓϑῦγο ἀσὶγ. 
ΤῊ τῆδη ἈΡΡΟΔΙΒ ἴο Ὀ6 Βιρογβι οι, Βηἃ ἀ6- 

γοῦρα (0 [Π6 Ἰοῖῖαῦ οὗἩἨ [ἢ6 ἴα. Ηδ 8668 ΟἿΪΥ 118 
ἔοττηδὶ ἀθοϊβϑίοῃϑ, ποῦ 6 ἴον "μὲ δῃηϊπηδῖθϑ 0. Ηδ 
ἴδαγβ; Ὀδυϊ ἰΙογθ ΚΠΟΝΘ ΠῸ ἴδϑασ. ΕἼ δηχίουδ 

τοΐοτϑ, ΘΌσθ ὯῸ ὭΘΟΙῸΣ ὕο ᾿ξ. Οὗ, βοίάοθῃ, ὕχον Ἡεῦνσα, 110. ]. 
ΘΆΡ. 9. 
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ΤΟΡ ΑΓ ἴο ἴδ ἸονΤΟΓ, ἢ6 οὐδοῦ κα [Π6 ΠΟΥ ἀπίγ. 
Ης τπΐηκ5 οὗ ΜολΌ; πθοτοαβ πυϊῃ 88. [ΔΚοη 
τοῆιχο ὉΠ οΣ [ῃ6 τη ρβ οὗ τὴ Οοά οἵ ἴθγβε]. Πα 
ἀοοϑ ποῖ σοτηρτοβοηα ἴθ ἀἰβόγεηοο οὗὨ 16 Τςοπῇϊ- 
Ὠοη5 ὩπΠάοΓ νι ἰσἢ ΜΑΠ]Οη οὔοὸ τηϑγτϑὰ ἢογ, δπὰ 
1ποδῈ ὑπο. Ἡ Πἰο ἢ ἢς ἰδ ΠΟῪ ὉΔ]]οὰ ὩΡΟῚ ἴο δεῖ 
ἰοννασὰ οτ. Ηὀ Κπονβ ποῖ ΠΟῪ ῖ0 αἰκιὶ στ 5 ἢ 
πιὸ. δηὰ βρίγῖ8. ὍΤμδ Ἰορα] βονου τ Ἡ ΒΙ ἢ ἢ6 
σουὰ Ὀυΐπρς ἴὸ ΡΟΆΓ οἡ [86 πΠΟῸΪς τνοηδῃ, ΓΘΟΟῚ]8 
οη Πἰπηβο .. Ἧς 8 ἘΠ ΗΠ [0 ΠΗ ΡῈΓ [ν}8 ὨΒΠῚΘ 
δηε ἱπΠογ Δ ηο, Δη4 -- ὨΙΒΌΟΤΥ 065 ποῦ ονθ ΚΠΟῪ 
ἢ παῖπο. ΔΥΉΠ6 τπ6 σα] οὗὨ ΕΠ] πιο] οοἢ δηὰ 5 
ΒΟΠΕᾺ 5 τοπιονοἀ τῆγουρσῇ [6 Ἰονὸ οὐ Ἐπ, δὸ τῆδὶ 
{ΠοῚΓ ΠΟ. κι γνίνοϑ, ἢ18 Ἰονϑ οββηοθα τοναγὰ Ἀπ 
ἰβ. Υἱοὶ ὈΥ ΠΑ ΟΙοβϑηθδθὶ ἈΥ̓μδὶ 8. ὈΓΙςΟ]688 
ἸοβΒ0ὴ 18 ΠΟΥΘΟΌΥ͂ ᾿Δῦρῃς! ΒΔ δὴ ΠΟΠΟΓΙ ἀ068 ᾿ἴ 
δννϑτὰ τὸ ον, δῃὰ ψῆδὺ ἃ ριιἰΞπιοπὶ ἀο068 ἰν μο]ά 
ουὔϊ ἴο ἴδ βιι ρογϑ οι ΕΒΑτίβθα ! 

ον. 7 ἢ. ἘΟΣΤΩΘΥΙΥ,3 ἰὰ οδδοα οὗ σοἀδοχορέεϊουι. 
δη ὀχοῆδησο, ἃ σῆδιὶ Ὀυ]]6ἃ ΟΠ Ηἷ6 δῇῆοο διὰ 
ἄδνο ἰὑ ἴο [8}6 οἶμβεσ. Το Βυτ 0] 181 οὗ [ΠῸ6 8806, 
88 ἴξ Ἔχ βῖρα ἴῃ [5Γ86] δηἀ ΔΠΟΠ Ρ; ΟἾΠΘΥ ΠΘΔΏΟΠΒ, 83 
ὈΘΟΠ 50 ὙΤΟΙΟΠΟΟΪΥ τηϊδυαπαογβιοοα δηὰ ρογνογιβα, 
ΘΒΡΘΟ Δ Πν π᾿ [Π6 ὈΟΟΚΑ οὗ ἃ πίδὴ ὙΠ|086 ἀἰδβίοτιρα 
δηὰ αἰβῃοποβὲ ΤΟΙ ΙΔοη 8 Ὑ011 6 ᾿π)υ οι ἴ0 
την (ΝοΥκ᾿Β ψιλοὶ. ἐστ Ῥοίξκεαβασεοη, ἡ. 459, οἷἴς.), 
[ἢδτ τ Μν}}} Ὀ6 νγογῖῖ (86 Ἰτοὰῦ]6 ἴο Ἔχ ρ]δίη ἰϊ, δῖ 
Ἰοαβὲ 'π οὔ] ΐη6. 

ΓὮΟ 8806 ἰβ {Π6 ΒΥτη 00], ὅτοϊ, οὐ πιοϊοῃ δη νδῃ- 
ἀοτίπς ; ΒΘΟΟΠΑΪΥ, οὗἉ τοβὶ απα μοββοεβίοῃ. 177} [ο]- 
Ἰοτίηρ ΠιΔΥ Βογνὸ ἴο 1] πδῖταῖο τὴ ἢγιὶ οὗ [Π686 κἰρπὶ- 
βοδιίοπϑ: Ἷ μθη βγϑδὶ ἰβ ἀϊγοοῖθα ἴὸ δαῖτ ῬαββΟυοΥ 
ἴῃ 8 βἴδϊα οὐ γοδ 088 ΤῸΓ Ἰηβίδη! ἀσραγέιτγο, ΔΊ ΟΠ; 
ΟΥΠΟΥ προοϊῆς ἰῃ) ΠΟΙ ]ΟΉ8, 18. [ἢ 8.: “ ὙΟῸΓ ἈΠΟΟ8 Οἢ 
ΟἿν ἔθου" (ἔχ. χὶ!. 11). ὙΥι τοΐογοησε ἴο τπ0 δῃ- 
οὐηρβ Τπγοῦχἢ ἴΠῸ ἀρβογί, [τ 18 βϑὶα : “" (ΠΥ 8Π06 

ἀϊά ποῦ στὸν οἹά ᾿" (δεῖ. χχῖχ. 4 (6)}, οἷς. δ ΤΠ 
νΔΠἀοτηρ οἵ ἴΠ6 ροα8 ΌΤΙ ἃ 5: Ὠρσ ΔΓ ἰδαίατγε οὗ 
16 οἹά Ποδιποηΐβηι, ἴῃ 1185 Βολτο δἴοσ αΠοά. ΤΟ 
ἔβεϊ οὗ {πε ῚΓ ραβθαχο 88 οὗϊδῃ βυρροβοαὰ ἴὸ ὃ δῦ- 
ἰοβίοά ὈΥ τι Ἰθοϊργίηϊβ {πὲ ὺ Ἰοῖσ ὈοΒϊπὰ ; αὶ ἴῃ 
ΟΠ Π.18 ἰη Εργρῖ, 8 Ὀ]οββίηρ οῃηβυοὰ (45 Ἠογοάο- 
ἐπ.8 10115. 18, 11. 91) τ ΒΟΉΘΥΟΓ τὴ6 ριρμαπίὶς 8Π06 οὗἁ 
ῬΡΟΓΒΟῚΒ 828 δοορῆ. [τ νδ ποῖ [πὸ βῆοο, Ὀπὲ (6 
οά, ψῆοὸ Ὀτοιρῆς [Π0 Ὀ]οδβίηρ. Ἡρδιμεπάοιῃ, 685- 
ῬΟςΙΔΠῪ Οοττηδπὶς μοϑι Βοηάοπ), ΘΟ πποα ἴο ΒΟΔΙΓΟΝ 
διὰ ψδηάογ οὐθὴ δ. ἄοθαῃ. ΤΠ6 ἀοβά, ψΏΘη 
Βατίοά, ποῦ ρσονϊ θὰ ὙΠῸ δη λοίδἠό, οὐ βίιοθ, [ῸΓ 
1Π6 ᾿ΟΠΤΠΘΥ ΠΟΥ͂ δὰ τὸ τηᾶκο (ατίπηπι, δ γιλ. 795). 
Ενϑῃ ἐὐξὴ ΘΟΙΠΡΘΓΔΏΥΟΙΥ τοοοηϊ {{π|68, [ΠΘΓῸ ὙΓΘΓΟ 

Ρυΐλγ Ἰοροπᾶβ οοποογπρ ἀοοοαβοά ῬΟγΒΟῚΒ ΠΟ 
βέλιαι τᾶς ΠΟῪ τοσοῖνοά η0 δῆοο (διόθοσ, δ ἰ6α5- 
δἴδολε ϑασεπ, ἡ. 84). 1ῃ οσογίαίη ἀἰβισοῖβ, ΔΗΥ͂ ᾿ἰαϑὶ 
[οΚοη οὗἉ τοβροεῖ ββόνσῃ [86 ἀοδά 18, ῬΟΓΒΠΆΡΒ ἴὸ [18 
ὙΕΓΥ͂ ἄγ, ςΔ]]ο “ [π6 ἀθδά-πιδη᾿ 8 8ῃ06." ΤῈΘ βοτ- 
του] 1468 ἐχργοβδοὰ ἴῃ ἴ86 ρῬγδεῖσο νγγᾶϑ [Πδ1 [06 
ἀοδά τηπδὲ 6 ποΙροὰ οπ ἰπ Π[Β Ἰαϑὲ Ἰοῦστογ. δίπη- 
ΤΌΟΚ᾿Β οχρίδπδίίομ οοποογπίηρ ροοὰ ΟΓΚΒ 18 6ῃ- 
εἴτε οττοηοοῦβ {(}]΄γἱἡ. 154. Ὑ86 Ῥαββαρὸ οὗ 
Ῥορβε ατόροτυ οἡ Εχ. χὶϊ. 11, πηθ8ῃ8 βοιηοί πη 8]- 
ΤοροῖθοΥ αἰβοτοπι. ΟΥ̓́ΘΡΌΓΥ ἱπίθηα8β ἴπογα [0 ΤΟΙῸΓ 
ἴ0 86 ΘΧΘΙΏΡΙ]Ε οὗ ρίουΒ ῬΟΥΒΟΠΒ ὙΠῸ πᾶν ρΌΠα θ6- 
ἴοσο. Το ΟἸγιβιίδη ΟΠ ΌτΟΙ Ορροϑβοα; γαίθοσ ΤΠΔῃ 
ἰαυοτοᾶ, τῃ 6 ΒοδίΠθ ἢ ἀβαρο. 

1 ΤΏο ΟΥΡΕΚΒ δ'δὸ δροῖθ οὗ δὴ οἶκος ἀνώνυμος γενόμενος, 
ἴῃ 6389 ἃ ἴδ πιν ἀἰοὰ οοὧἱ πἰίποῦξ Ἰεδυίηκ Ὠεῖτα ἴο [8 ὨΔῆο, 
ΟἿ, Πβοογαῖεα, χῖχ. 88. 

3 ὩΘΌΡ. ῬΟΓΙΙΩΘΥΙΥ ἰὲ τδϑ Ουδίοιοδιυ ἴο ΡῈ} οἱ τ6 

8Ὧ 06 Οἢ ΚΩΣ; οοσδδίοῃ οὗ ὀχομδημρθος ὑδσίου ; ὩΟΥ, ἱ, 6. δὲ 
[88 ἐΐϊπιθ πο ἴΠ6 τί ον οὗ ΟὟ Βοοῖ ᾿ἰνϑᾶ, ἐξ τδϑ ἀθὴθ ΟἾΪΥ͂ 
ἴω (ἢὨ9 δρεςΐδὶ οδδοὸ οσοῃϊορὶδίοα ἴῃ θυ. χχνΥ. 7 Π., διὰ 
(μ6ὲ [ξ τδϑ γσοϊπουδᾶ Ὡοὶ ΟΥ̓ ἔπ τρδὴ ἴπιδο]΄, Ὀὰξ ὉΥ ἴῃ 6 

ΤΗ͂Ε ΒΟΟΙΚ ΟἿ» ΕὔΤΗ. 

ΟΥ̓ οὐρτιδῖβ δπὰ γεῖ γεν ἀϊβεγθης βρη βοδ θη 
[ἄπ τοῖα ῬΑββαρὲβ οἵ [86 Ταϊπηπὰ δηά ἴῃς Μἰ'ά- 
ΤΑΒἢ (Ψεῖτπιδ. Ταϊηυὰ, ᾿Κεϊαγίπι, 8 9, ν. 28, Ὁ; 
ΜἩιάγααλ αδδα, ὃ 100, Ἀ. 88 4), ψἤοτο 186 δροὰ 
ἸΟΒΟΠΟΙ ἀοδῖγοβ (δὲ τ Π6Ὶ Ὠ6 18 Ὀπτθαὰ ΒΔ Π 815 ΤΩΔΥ͂ 
"»ε ἰλδιοηρα τὸ ἢι18 ἴδοῖ, ἱπ ΟΥΘΥ {παῖ ἢ6 ΤΩΔΥ ὕδ 80]6 
ἴο [Ὁ] Ἰονν δἴεσ ἴῃς ΜοαβΔἢ 88 ΒΟΟ 848 Ηδ “ΟΠΊ68. 
ΓΊΠΟΥ ραν ὑζίογαπος ἴο ἴδ βαγίηρ: “ΤίἊς ἃ 

Ρδὶγ οὗ βλῃ4]8 ἴο ἢἰβ ἀσου, δπά Ἰοὶ ὅμοης δ6 οὶ ]οὰ 
“ϑυγφο οἱ . Ἧδῃποο αἷβο τῆο 51}}} συγτοηῖ 

ΡυΪΑΓ ΒιρογΠ οῃ οὗἁὨ τπγοσίηρ τ[Π6 5806 οὐ ΝΟΥ 
ΘΑΓ5 ΟΔΥ, ἴῃ6 δἰ πρ οὗὨ νης} ὙΠ ἢ 118. ἴ06 

ΤΡΊΡΒΙΕ ουϊπναγά, ἰ8 ΠΟ 5: ἀογοὰ το θ6 ἱπαϊςδᾶνο οὗ 
Θρασίαγο (εἶ, τὰν Ἡγεϊλησείμεη, Ρ. 273). 

ἢ 8ῆοθ γγἃ8 [6 ΒΥΤΩΡΟΪ, ΒΟΟΟΠΑΪΥ, οὗ τοϑὶ δηὰ 
ΡοξβοαβίἼοηυ. ΠΝ τὴ δῆοθ οπο [στοὰ [Π6 φαγῇ, 
ΜΓ ΏΘΠΟΘ ΟἹ ΠΟΙΪΥ ρστουπά ἰΐ πηιδὲ ὕὉε Ρῃ]]οα οἶδ; οΥοῦ 
1ϊ, οῃ6 πδὰ σοτῃρ]οῖδ ΟΠ Ὸ], Ἀπὰ ἤσπος ἰδ δυτ ἢ 
ἰζρὰ 16 ρονγοῦ οὗὨ [Π6 ρόβϑβθββου ΟΥ̓ΘΓ Πὲ8 10ῃ. 
Ιη τι6 Ῥβαῖπιβ (1χ. 10 (8) ; σον". 10 (9)), Οοά οδδῖϑ 
ἢἷ5 Βῆ06 οὐἹσ Βάοπι. Ἐβοηταίος (7 οτοεπίαπε, ἢ. 
483) ἢδ8 δΔἰγοδάγυν αἀἰτοοῖοὰ διίοποη ἴο [86 ῬΓΔΟΙ͂ΟΘ 
οὗ 186 ΑὈγϑββίπίδη ΕΤΏΡΟΓΟΥ, 0 ἴσον Πὶβ βῆ!οβ 
ΟΥ̓ΣΥ {πὶ τ ῆΐϊο ἢ [6 ἀοθῖγοβ ἴὸ ᾶνθ. Τμδῖὶ ὙὩΊΘΝ 
ἴῃ Οσο]οβίαβσδὶ δυο ἰϊθοῖατο 8 “86 λ7]αγίεη- 
δολειλ δ Ροΐηῖϑ ἴο Ὀο᾿Πηρ 6186 τπδὴ [86 ἀοιηΐη- 
ἴοη Ἀβουτθοᾶ ὈΥ͂ [6 τηράϊθον δ] στ ΓΟ [0 [Π6 τη  Π6 Γ 
οὔ αΟοά. Τδεσαβίοτῃ οὗ Κἰβϑῖην [Π6 ΡΟρΟ᾿ 5 Β|ῬΡΘΤ, 
ΠΚουν 86. Γοίδγβ τ0 818 ἀοτηϊηίοῃ. ΤΠ 1468. οὗ 16 
οἸὰ ϑδεκλπάϊηδνυίδη ἰοροπά, δοσογάϊηρ ἰὼ ἩΠΙΟΉ, δὲ 
186 ἰαθὲ ἀδν 1Π6 ᾿ΟΪΓ ἤπΠ4}}0 Βα τη 15 το ὙΠ ΊΔΔΓ, τ Π0 
Β6ῖ8 ἢΪ8 Βῆ06 ΡΟ Ἀϊπι, ἰ8 [Πδὺ ΟΥ̓́ ΓΠ6 Υἱοῖο Υ οὗὨ τῃ6 
ΠΟῪ ΘΑτ οὐοῦ ἴδο οἷα τὶς Κοα ΘΠΘΙΙΥ. 

ΤῊΝ βῆοο Βυτηθο Ζρὰ 8 ροββοξβίου ὙΠ ]Οἢ ΟἿ 80- 
{π4}}γ Πδά, δηὰ οου]ά ἰτοδὰ νυ τ ἢ18 ἴδοϊ, δὲ 916 88- 
πτὸ. ὙΒΟΟΥΟΥ οηϊογοὰ ἱπίο [18 ροςβοββίοη σοῦ- 
7οἸΠῪ ἢ δποίμοτ, ριῦ Π18. ἴοοὶ ἰπῖο [16 β81ὴθ 
Β[06, 88 'π οΪὰ (ὐεττηδη Δ Ὺ νΥᾺ8 ἀοπο ὈΥ͂ 8ῃ δήοριοα 
οΠ]ὰ δηὰ (πὸ ἱἴὸ (αττημι, ἐἰρελέβαζιοτίλ. Ρ. 155). 
Ηρσηοσο, ΘῈ ἱπ ΟἿΥ (η6 φοοὶ ρυ!]οά ΟΥ̓ ἢ15 
Βῆοο Δηα ραν ἰζ ἴο ΒοΑΣ, π6 {βογΟ ἢ δυστοηἀογοα 
10 δΐτῃ Δ11 οἰ αἰπηβ ἴο τῇς τὶρῆϊ οὗὁὨ ροββοδβίοη ΜἘΣΟᾺ 
τνοῦ ἃ ἤδνα θθθη ἢΐ8 δὰ δα Ὁ] }]]6α 118 Το 1018. 
ΝΟΥ [48 (δὶ πι86 οὗ 186 βδοο, οἵ ὙΒίοἢ τΠ6 ᾿ανν 
ΒΡΟΔΚΒ, ἴῃ φοηποοῖίίοη συ ἢ της Ἰον γα 68] ἱπδΈϊτῦ, 
ΔηΥ ἀἸβογοηϊ τηοληΐηρ. ΤῊ πιάοιν, Ὑ οθ6 Ὀτοῖμοσ- 
ἐπὶ ανν ΓΟΙῚ568 ἴ0 ΠΙΆΓΤῪ ΠΟΓ, ἰ8 Δα [Ποτγῖζοὰ το ρυ]] οἰ 
ἢΐ8 8ῆ06, δπά ἴο 8ρῖ1 1ῃ ἷβ δος. ἨΪ8 βουδε, Ὠθῆσο- 
του, ἰ8 “1Π6 Πουδο οὗ εἶπ (πδὶ παῖ δὰ ᾿ἷδ 5106 
116 οὔ“ ἩΗδὰ δὲ ρογίογπιοα ἢἷβ ἀπίγ, Πα πσου]ὰ 
εν βοῖ δ8 8806 ΠρΟη {86 ἱπδογίταποα οὗ ἢΐ8 Ὁσοῖμοσ 
(ἰπεϊπἀΐηρ τὴ πα οδίδίο) ἃ8 ἢἷ8 οὐσῃ. Βυῖ  δν- 
ἵπρ σοηϊτοιμηοαά [π|8, πὸ ὑπάθγροθθ 106 ββδπιθ οὗ 
μανίην ἷ8 858πΠ00 ἄτανῃ ΟΠ Ὁ [16 σίάον. Ὁὴθ 
ΒΏΔΙΘ ΟΥ̓ [Π18 σοηῃβίϑιοα ἴῃ 106 ἔδοϊ [πὶ 6 τηθδΐ 
ΒΌΡΠκΐς τὸ ἴξ δ {πΠ6ὸ δπά48 οὗἩ [86 πόοσηδῃ. Α τηδῃ 
ταῖρῆς ΡῈ} ΟΥ̓ [νἷ8 ονση βοθ, δπὰ μδηὰ ᾿ξ ἴο δῃ μου, 
νου Β0 οτῃ ΠΟΤ ΠΟΣῚ ΤῊ15 γὰ8 ἀο0η6 ἰπῃ 
ΘΟΥ̓ΘΥΥ͂ ἰηϑίδηοε οἵ ὀχοΐδηρο. [1 γγδ8 θα τῃ6 Οχογοῖβα 
ΟΥ̓ ΙΒ ΤΩΔῺΪΥ τσ. Βυΐῖ τ ΠοΏ [Π6 Βῆ06 γ͵188 ἰδκϑη 
ἤτοια Ηἶπι, 6 58, 88 ὃ ΜΟΓΟ, ἀδοϊαγοα ἀοβιϊζατε οὗὅ 
ΟΥ̓ΟΤΥ ΠΑΡ ΔΟΙΥ δηὰ τρῶς ᾿οναγὰ [86 ὙἹᾺΟΥ͂ 5υ τη 0]- 
ἰζοὰ ὈΥ 100 5ῆοο, δηὰ ἴῃ [8 οοῃβἰβίθα ἴῃς ἀἴβρτδϑοθ. 

Νον,, Δ που ἢ ἰπ ΟἿὟΥ ρᾶββᾶρθ, δι ΕΥ δροδκίηρ, 

σοιδη. Τηο Ῥσοδοηΐξ οδδὸ ἀοδϑθ Ὡοΐ Δι] πηὰον 16 ἰδένον 
Ὀοοὰ (ΟΥ̓. ἐπ ἐμεζοά. Ῥ. 8). 

8 [Ῥρονάξισοτίλ: Το στοϊυγηϊρ τὉτοῦϊξαὶ ἴῃ ἴδ 0 κοδροὶ 
8ὃδ2 δῆοοα Ρθξ ου ἰδ ἴδοῖ (πΚο χΧΥ. 22): δς 16 ταεϊπδιδϊοὰ ἴῃ 
ἐδ Ἰοσί ἱημοσίίδθοο. Ἧἴο, πνθῃ τοοοηῃο οά το αοὰ ᾿η ΟὨτίδε, 
δγοὸ οὖύῦ “δεῖ διοὰ Ἡϊὰ (δ ῥγορασϑδέέοῃ οὗ 6 ξοδροὶ 
οἵ Ῥοδοο" (Ερῆ. τἱ. 1δ).--- Ἐκ. 

4 [Μανιεπεελυλ, “ΟυΣ ΙΔ διῖρραν." Αἰ δου]ριυτοὰ ΓτοΡ- 
τοϑουϊδιίοη οὗ ἐμο βονεσ οἱ υἱδης ὉΔΌΔΙΥ οδ]οὰ “1δά γ᾽ δῖ. 
ρΡεγῖ."-.Τὰ.]} 
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ἃ Β᾽ τη 87 0886. (0 δὶ οοπϊοιηρ] θὰ ὉΥ ἐπ6 ᾿δὺν ἴῃ 
Ὠουΐ. χΧΧΥ. 7 ΠῚ ΟΟΟΌΓΒ ---- ΓΤ τὴ6 Κι πβηηδη ΤΟΝ 868 
ἴο Βα --- γοῦ [26 ΘΟΓΘΙΠΟΩΥ ΟὗὨ ἴδ6 Κίη5- 

- πῖ8ῃ  ἀ6] νου ηρ᾽ ἢἷ8 5800 (0 ΒΟΔΖ νγ88 δβἱυτηβοδηΐ 
ΟὨΪΥ͂ οὗ ἢῖ8 δἰ πιρὶθ, νοὶ απ σΥ τοηπποίδιίίοη οὗὨ εἶδ 
μα δα θη ἴδ ομθ παπᾶ, Ευ}} γ88 ποῖ ἷ8 βίβίδ- 
ἰη-1τν; δηα δἰ Ποῦυρ οπρίοτα, ἰῃ δοοογάδηςο τ ἢ 
[86 δρίτῖς οὗ [Π6 Μίοβαϊς ἰατν, δοκηον θάροα τΠ6 
ἀπΕΥ͂ οΥθὴ πῃ 6Ά568 οὗἉ ποῖ ἀϊϑίδῃ το δ οπβδΐρ, [ἢ 6 
Ἰοεῖοσ οὗ [86 ἰᾶανν ἀϊὰ ποῖ τοδοῖὶ εἶθ. Οἡ (πὸ ΟΥΒΟΥ 
Βδηά, --- αηα {Π|8 γγ88 πῃ ἀου δ ]Υ ἃ ροϊπιὶ οὗὨ Γαδ] 
νγορσεὺ, --ς 818. ΓΕΙΆΒΑΙ ἴ0 ΤΩΔΙΤῪ ἐπι Μγ͵ὰ8 1086] 
Ὀαδϑοὰ οἡ τοραγὰ [ὉΓ (ΠῸ ἰανν, δ᾽ αὶ ΠΑΥΤΟῪ δηὰ 
πηδρίτίτπαὶ; [ὉΓ οι ἷθ τοδαϊηθϑθ ἴο τοάθοιῃ [δ6 
δπᾶ, ἰὲ 18 Ὀπὶ ΓᾺΡ [0 ἰηΐδῦ ἰη8ὶ ἢ στοῦ] ἤαΥΘ 
ὈΘΟΏ Θ40.8}}}γ τον ἴὸ ἀο ἷβ ἀπῖγ ὈΥ μοῦ, δα 816 
ὈΘΘ 8 [5Γ86]106388ὅ.. ΙΠαβηπςῖ, ἘΠΟΓοΌγΘ, 88 ἢθ 
ἘΠ η ΚΒ 1ξ Ροβ810}6 ἴο βοραγδῖθ [6 γοδοσηρίίΐοῃ οὗ [Π6 
Ἰδπᾶ ἔγοπῃ ἰδδὲ οὗ [Π6 υοπλδῃ, ἢ6 ΟΟΠ 68 ΟἹ ΙηοτῸ 
ΒΟΠΟΥΒΌΪΝ δδη σουἹὰ πηάθῦ ΟΥ̓ ΠΑΥΤΎ οἰτοῦτα- 
ΒίΔΠΟΟΒ ΠαΥΘ ὈΘΘῺ ἴῃ6 (386. Ηἰ8 ἸΔΠρΊΔΡΟῸΟ τοίογΒ 
ΧΡ ἰο ΠΥ ΟΠ]ΥῪ ἴο [Π6 οδβίδῦθ, σι οι μδα ἴβὸ εἴεοί 
οἵ Ἰοδδοηΐηρ ἴῃς ἀἰβϑῆοποῦγ ἄοπο ἰὸ Βαϊ, οδρθοΐ8}}Υ 
88 ΒΟΔΖ ἀθοίατοθ Ὠἰτη86} ΤΟΔΑΥῪ τὸ τᾶ κα ἢ18 ΡΪδοδ. 
ΕἾΠΔΙ]γ, δοσουάϊηρ ἴο οἷ. 11}. 18, Βαϊ νὰ ποῖ 
Τοδοηῦ δὺ 106 ποροϊιίίοη, τ6 ταργοβοηϊδοῃ οὗ 
ἜΡΗΌΕ ἴο [86 ΘΟΠΙΓΑΓΥ πον Πβιδηάιηρ 1 

ογ. 9. Απὰ Βοᾶξ βαϊὰ, 78 ἃζὸ τυὶϊΐζωθαβοθ 
τι ἷ5 ἄδν [μαὺ 1 Βδνθ δοαυϊγοα (ἀο δοαυτο), οἷς. 
ΤῊ Κιπβῦδη Παυηρ ἄγανγη ΟΥ̓ ἢΐ8 8806, ἰη ΤΟΚΘΗ 
οὗ δἷβ στοηυποίϊδοη οὗἁὨ 8 στρ" ἃ8 πδδγοϑὶ φοοί, 
ΒΟΔΖ δΙΌΒο, δη ἀθο]αγοά, {]1}7 δηὰ Τοτιλα]υ, τπ δὶ 
Ὧ86 δοαυίσγοβ θυουυτΐϊηρ (δδὺ Ὀο]οηροὰ ἰοὸ ΕἸέπιο. 
Ἰοςὶ, αηὰ (88 1β ΠΟῪ δχργοβδϑᾶ δὲ ἢ}} Ἰθη στ) ὀνοῦυ- 
τπίηρ; τΓλᾶὉ Ὀ6]οη ἴο Ομ] οη απὰ Μαδίοη. Ης 
ϑΟΑύΣΓΟΒ ἰΐ ἤἔγοπι Νϑοτῖηΐ ; Βαϊ 88. ἢ6 σδῃηοῖ δοαυΐγα 
ἦτ τὶ ποῦϊ 6150 τλλστυης ἴῃ6 πο οὗ Μαδπ]οη, 88 
ἘΠ ἰβ Βοῖο [ὉΤ [06 ἢγβὺ τἰπι6 6816 (, --- ἴον ψ πίοῦ 
τοᾶβοῦ ἢΘ6 Πηδᾶ6 ΒρΟςΐΪΔ] τιθηἴοη οὗ ἴΠ 6 ροββοβϑίοῃ 
οὗ 180 ΒΟΗΒ, --- ἢ6 82(145 {παῖ Ἦθ (4|Κ68 ΠΟΥ ““ ἴο Γαὶβθ 
ὍΡ ἴδ παῖδ οὗ ἴπ6 ἀθδὰ προ ἢΪ8 ἱηΠογ ἴδῃς, ἰη 
οΥάοΣ τὺ ἴθ ἢδπιθ Ὀ6 ποῖ ουΐϊ οδδ᾽ ἔγοτ διμοηρ Εἷβ 
Ὀγοί ΓΘ, δηᾶ ἴτοπὶ ἴΠ6 σαὶ οὗ ᾿ἰ8 υἱδοθ." [Ἃἢ 
το πογάβ, 6 ἐπογοιρ ΐν, δ] οἷν ἱπαΐγοογ, το- 
ξαϊοά (πὸ πιοῖνο ὈΥ ὙΠΟ [86 ΔΠΟΠγΥτηοῦΒ. Κίηβ- 
ΤΩΔη Ὑὁδ8 δοϊπαῖοαά ἴῃ Ὠΐ8 τείπβαὶ. ὙΒθη ἐδ 6 ΠΔΤῚΘ 
οὗ 8 Ὀγοῖθοῦ 18 τὸ Ὀ6 τοϑειιθὰ ἤοτη ΟὈ] ἑνί δ Οἢ 
8. ΟΥὟΤ ΡΘΟΡρΪΟ, 8]] ἜΠΙΡΙΩΣ γϑηΐῃ. Τὴ {118}}- 
ταοῃῖϊ οὗ ἀΌΓΥ 80 Ρίοι8, ἢ} ἴ8 ἃ τηδη ἂρ Ὀογοπά [ἢ 6 
ΤΌΔΟΝ οὗ ἴδξδασ. ΒΟΔΖ Δρργεῃοηβ πΠ0 ἀδιηδρο ἴοὸ ἢΪ8 
ΟΥ̓́Τ ἱπμογϊδησθ; θα ἤΟρΟΒ Γϑίμοσ, ψ ἢ116 ἰακὶηρ 
Βυτ ἀπάοτ ἢΐ8 ΠΠΒΗ, τὸ ΤΟΡΑΙΓ [16 6Υ]} ΒΟ [ἢ 6 
τϊσταοῃ ἴο Μοδὺ ἸηΠ]:οτοα προ [86 Ποιι86 οὗὨ 
ΕἸ πο θοἢ. ΤῊ ρῥίοιϑ τιρηδηϊΥ, (8 ἢ τ Ὁ] 
δοοορίδηοο οὗ ἀπ, (818 ΓΟΔΪΠ688 ἰ0 δοὶ σσβοτα [86 
ΠΟΔΙῸΓ Εἰπϑτηδῃ Ποβί(αίοβ, απὰ {πἰ8 ἔγιθ ᾿πεῖρῃϊ οὗ 
αὶ, τ Βοἢ ἸοοΚοα ἢοῦ δὲ ἴπο δἰσίρΙδοα οἵ Ευτὰ, 
Ὀαϊ δὶ δὶ Β86 δά ἀοῃθ ἴου ἴβσϑϑὶ δη ἃ ΠΟῪ Ὑγ88 
ἐπ Ιβγϑθ], ἀπά τη αἰββ8ο] γᾶ 41} Βα ροΥβ ΠΟ 8 868. 
ἧη [6 αἀἰνίηο τίβάοσα οὗὨἩὨ Ἰογο, ἱη ῸΥ ἷπὶ 4150 186 
ΔΡρτοθαῦοη οὗ 84}1 ργθβθηῖ. ὙΠΟ ρα] ]ς νοΐςθ ΒροΚθ 
ν6}} οὐ Επι; 411 Κπονν ΠΟῪ Ἰονιπρ;, υἱτίπουβ, δηᾶ 
“0 δου βοΐηρ 886 ψγ͵ὰβ (οἵ. οἷ. 1. 11; {πϊ. 11). 
ἬἭξεπος, ποῖ οἱ [86 οἰογθ ἘῈῸ ἢδα θδθϑὴ β01)- 
πηοηθα 85 ὙΓΠΓΠΘ6Β568, Ὀπὶ 8180 4}} {Π6 ῬΘΟΡΪΘ, πηΐ- 
Ὁρα]γ ἰαγοϊκοα [6 Ὀ] βϑίπρ οἵὗἩ αοά ρου Εἶπ. 

1 ΑἸ δουξὶι, δ ρτ ΑΥ οπουρα, Θτγοῦδ Ὧ88 δάἀορίοα [{. 
θα ἐδο τη ΏΠΟΥ ἰὰ ππίοὰ (ἢ6 ἰΔῪ δραϊηδέ (80 τοουδδηςξ χοεί 
ὍΔΔ οὁχοουϊοὰ ἴῃ ἔπ ἐἰπ)6θ οὗἨ [Π6 βοοοῃμῃὰ ἱδειρῖο, οὗ [86 
Μίρμμα, «“εδαηιοίλ, οΔΡ. χὶϊ. 

4 [1 ἰβ ρογῆδρβδ βυρεγῆπουδβ ἴο τοιμασῖς, δὲ ΟΌΣ δυΐδοσ 
ὐδα ὑῃλΐα 86 δὴ ἱπίογργοιδιίοῃ, οὶ 86 ἃ ἰσϑυδίδίίοη. Η8 
(πϑπεϊδίίοη ἰ5 Ὀγδοϊκοίοσι ἰπ [πο ἰοχί. -- ΤῈ.] 
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ες. 11. οδονδδ σχρᾶῖκο ἴμ6 ψόσαδηὶ ἰδδὲ 
οοσροίδ ἰπίο ΤΥ Ὠοῦ86, ΕΥϊτο ἘβΟμ6] δα 1 988, 
ὙΓΒΪΙΟΘῺᾺ ὑνγο ἀϊὰ Ὀυϊὰ [86 μουδθ ΟὗἼοσδοὶ. Ετοῖὰ 
ἘΔ0}}6] δῃὰ 1,68} οᾶτηθ ἴῃ6 1ΥΌ68 οὗ ΙΒγβ6 1. ΑΒ 
1680 1} ἴΠ6 όσα οὗ Φδοοῦ, 80, ΒΔ [86 ῬΘΟΡΪΘ6, 
ΤΏΔΥ Ἐπ Ὀσ1]ἃ ἐγ Ὠοῦσβθ. Ὅλο οὀχίθηϊ οὐὨ 180 
ΒΘΏΘΓΑΙ ἀ6]]ρ}ἴ, τηδῪ 6 τιθαβαγεᾶ ὈΥ ἴμ6 ἔβοϊ ἴπδὶ 
1 Ὑῖϑ 08 ΤῸΓ Επ ἢ 186 Μοβθ 688 ἃ Ὀ]Θββίηρ Θ4 88] 
ἴο ἴΠδι οὗἉ [Π6 νγῖνοβ οὗ δοοῦ 0 στ Γο 1βγδ6] 1[68868. 
ΤῊ Φον 8 ΘΧροϑιΐογβ ροϊηϊ οαὐ [μι ΠΔΟΙΟΙΪ δίδπαβ 
Ὀοίοτο δ, δἰ ποῦρ ὙΟΌΠΡΟΥ ἀπα 1668 Ὀ]οβϑοὰ 
ψὶἢ ΟὨΣΙάσθη, δηὰ δἰμβουρὰ (π6 ἐδ οὗ ΨπάΔῃ,. 
ἀπὰ ΒοΙΒ]Θἤ θὰ τῆ τ, ἀοϑοοπ θα ἔγοιῃ 1.8. [ἱ 
18 ῬΓΟΌΔΌΪΟ ἐπδῦ [86 ῬΟ]6 Βοῃΐθποθ τγ88 ἈΙΓΟΔΑΥ δὶ 
τιδῦ τἰπηθ6, 1Π6 604] ἔοσγτλμ]α οΥὗἨ Ὀ]οββίηρ πὶ 1Β8Γ86]- 
8} πη δυτὶ ἩΟΜΟΥΟΥ τὺ τιδῪ Ὁ6, {Π6 (τδαΐ- 
(ἰοη8 οὗ βγ868] τηϑδὰθ Εδο 6] τηοτα ὑτουϊηθηΐ ΓΠΔη 
Ι͂κβδ. βο ιοὶ νδϑ 98000᾽8. ἤγβὺ δηπᾶ Ὀοϑὶ Ὀθοϊονϑᾶ. 
ΠΟΘ] ἴοοκ δὟΔΥ ΠΟΙ ἔδιμο 8 140] ἩΠΕΡοΕ: ΑΒ8 
8Π6 5 Θὰ ΤΠΒΗΥ͂ ΒΟΙΓΟῪΒ ἊΡ (0 ΟΙ ἀοδίδ, 80 189 
δορμεῖ ΤΕΡΓΟΘΘΩ8 ΠΟΙ 88 Μδορίην ὈΪΠΌΘΓΙΥ ΔΕΟΓ 
ΘΑ (ὉΓ δὸγῦ οὨ]άγοη (96Υ. χχχὶ. 15; Μδῇῃ. ἰἱ. 

18). 1ὸ γαβ Εδοβοὶ, ἴοο, ὙΠῸ δοσ 8δῆ6 δὰ ὈΘΘῚ 
Ιοὴς υπῇπιτδι}, ἃ8 Βππ ἴῃ Μοαῦ, μαὰ Ὀγουρῃὲ 
[ογιἢ πιοβῖὲ οὗ 1ῇοδο 80η8 ἴῃ ὙΠ οτα 800 Ὁ γ88 τηοβὲ 
ΣῪ Ὀ]οββοά, Βαϊ 0 ΡΌΡΙΘ ἀρβίγο ποῦ πΊΘΓΟΙΪΥ͂ 
ἴδ πιαπν ΟὨλ] ἀγοη ΤΊΔῪ δάοσῃ ΠΟΥ Ὠοι86; ΠΟΥ͂ 

Ριοοοοά : ὈΝΩ͂ ΤΊΣ, ἸΟΔΥ [6 τῆδκο, ργοᾶποθ, 
ΒΊΓΘΏΡΊΝ, ΔΌΣ γ, Βογοΐβη.2 ΤΟΥ ὙΓ8}} [Π8ὺ ΒΟῊ8 
ΤΏΔΥ Ὅο θοττ, ὙΠΟ, |Κ ΒοδΖ, 814}} Ὀ6 Ποτοθδ οὗ 
βίτοη στη (οἷ, οἱ. 1ἷ. 1), 8ὸ {π8ὺ “ ἅμα ὨΔΠΊΘΒ ᾽ ΤΩΔΥ͂ 
Ρτοοοοά οὔ οὗ ΒεοιΒ] μοι. ὃ ὙΠῸ Ὀ]οβδίηρ σδϑ ἡ 
τηοβὶ ρα ΠαάΔΕΥ {π]6]]οα. 

Ψετ. 12. Απὰ Ὀ6 ΤΥ Βουδο κ [86 μοῦδθ 
οὗ Ῥϑχοζσ. απο [Π6 ρΈΠΟΓΑΙ ΟΟΙ68 {6 βρροὶαὶ 
γ 8ἢ, στ ἢ ῖι Ἰη 1818. ἰπβίβηοα 18 οὗὁἨ Ῥϑου Δ  ἱΠῃροΥ- 
ἴΔηο6, ΒοΔ2 νγῶ8 ἀοσβοοηαοά ῸΠ) ῬΘΓΟΖ, πα ῬΘΓῸΖ 
Ὑ858 ἴΠ6 βοη οἵ ΤΆΠΙΑΡ. Νοῦν, δ μουρὶι [86 Π]ΒΌΟΤΥ͂ 
οἵ Ταῦ (ἀδη. χαχυ .) 18 ἢΟΐ 88 ῬΌΤΟ 88 ἴπδι οὗ 
Βατῃ, ἰδ γοῖ οοητδϊποᾶ ἔδαϊογοθ τ] ἢ τηϊρῦ ΠδΥΘ 
βούνοα 48 ὉὈΣοοροηῖβ ἴο ΒοᾶΖ. ΤδΙπΑΥ ΒΒ γδι το 
Βυβθδη 5 ἀϊορά οἡ δὝοοουππὲ οὗὨ τΠοΙσ δἰη8, ἂπᾶ 
συάδῃ, τποἷν ἐδίμοσ, νου πού ραν ΠΟΥ {πὸ τιϊτὰ, 
“1081 Β6 αἰ8ο ἀΐθ 848 ἢΐ8 γεγο." ΤὨΐ8 γγ͵δϑ8 [89 
ΒΒΙΩΘ Τηοἴἶνα 86 {παὶ ἡ ὨΙΟὮ τηῦϑὲ μδνα ᾿πδποησοάᾶ 
716 ὨρΑΓῸΡ Κἰηβηδη. Τὴθ ΥΟΙῪ ἴδοι τ88ὺ 6 δά 
{πῖ8. Ηἰϑίουυ δοίογο ᾿ἶπὶ, ΘΟ. ἥττηβ [ἢ 6 σΟΠΟΙ Βίοη Ὑγ 9 
ΠιᾶγΘ δἰγοδυ τοδοιϑά σοῃοογπΐηρ' [Π6 στοῦπαβ οὗ Ηΐ8 
τοῖ88]. ὙΔΙΘΑΥ 80} γοά ἰπ᾿ 8006, ΒΟΥ τὶρῦ Ὀοΐπς; 
πὴ Β6 14 το μοῦ. Ὑὴ6 β8πὶ0 [πΐπρ ΒΔρροηθα [οὸ 
Βυ. Νοὸ ομὸ 1πουρὺ οὗὨ ΠΟΥ τίρΐβ, ἀπῈῸ} ΒΓ}6 
Ἰαἰὰ οἰαίπι ἰο ἴοι. Ταπιδσ αἰά ἴὴ6 βαῖης, δ] εὶς 
ποῖ ἰῃ τ6 Ρυτο δηὰ Ὁ] ΙΏΔΠΠΟΙ δαορίοα ὈΥ͂ 
Ἐπ. Νονογίῃ61685, ὁ υἀδῇ, θη 6 ἰοππα Ὠΐτ- 
861} ουϊπτίτοα ὈΥ ΠΟΥ, βαϊὰ : ““ 8516 18. Ἰῆοτο σὶρ ΐθοῦβ 
[88 1,᾿ 108 δοκπονοαρίηρ Ηἷβ ᾿π) υ5ςθ. ΒΟΔΖ 
δὰ ποῦ Ὀθθῃ σζΌΣ ΠΥ οὗ μὴν ΒΈΠΟὮ ἰη᾽ δίς; ὈαῚ ἢ6 
δ! ἴδ ἷ8 ἀσΐγ, πῃ ὈΘΒΔΙ͂ ΟΥ̓ [16 τοι Ὑ8 οὗὨ ἰ8 
[ΆΤΩΙγ, ἰο 866 {πεῖ τῃδι ὙΠ|οῚ Βδᾶ Εἰ ΠΠογίο θθθη 
πορ]οοῖϊοὰ νγὰ8 πορ]θοῖθα 0 ἸΟΠρΡῸΓ. Ηἱἰβ8 ῥγοςοθοᾶ- 
ἱὴρ ἱηνοϊνοα δἷν δάπηϊββίοπ {μδὶ Βατὰ μδᾶ ποὶ 
τοοοϊνοα δὶ 88 ΠΟΥ στρ με] ἄτι πῃ 15τ86]. ΤῈὸ 
σομ δβϑίοη οὐ ἱπ᾽πβιίοο ἀγα δίϊοσ ἴὉ ἃ Ὀ]οϑδίῃρ ; 
ΘΒΡΘΟΐΔΠῪ ὮΘΓΟ ἴῃ ἴμ6 6886 οὗἩἮ ΒοιΖ, 080 Κἰπὰ δηά 
ΠΟΌΪ6 σοπᾶποι 8 ὈΕγομά 411 ῥγαΐϑ6. 

8 Ὑμεθο στοδὺ ὩΔΙΉΟδ, 88 δργιης ἴζοη Βοδξ, πόου]Ἱὰ οἵ 
ΘΟΌΓΡΟο τοὺουῃὰ ὑο 18 ὨΟΏΟΡ. [Ὁ Ὅθο ΠΔΠΙ6]618 τῶ8 ἴ0 ὉΘ 
Φατοο 688, 86 [5 1ΠἸπεἰταϊθα ἴῃ (ἢ Ῥείσπὶ. Τὸ ΟὙΘΟΚΒ 8180 
.δο ἀνώνυμος 68 ἴΠ6 Ορροαϊὶϑ οὗ κλεινός; ἑ. 6. ἴῃ [9 5080 

οἵ βιπιοῖοκα, ᾿κο ὩΣ 523.. ΟΥἁ ΒοΒΙθάεδειοτ, 122. οπ ἐδ 
χΧΧ. ἰ. 816. ᾿ 



δ0 

ἨΟΜΠΙΡΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ῬΕΛΟΤΊΟΑΙ, 

“4 ὙΦ αγὰ ιοἰΐπεαιοα ἰδὲς (δαὶ 1 ἰαζε Ἀιαλ ἰλε 
οαδίιεεε ἰο δὲ παν ισῦε." ὙΝ Ἠαὶ δ Ποθ]Θ ρμαΐγ οοη- 
ἴτοῃῖ Ἔδο ἢ ΟἿΟΣ ἰῃ τὴ η8 οὗἩἯ ΕΠ δηὰ Βοασ! 
ὙΠΘΥ͂ ΔΙῸ [ΥΡῸ66 [ὉΓ 811 Ε1π|68 οὗ [ῃὴ9 πιπῖθ4] το δ ἢ 5 
οὗ τηδῆ δπὰ ποΐδῆ. ΦὅΠο τοιπαῦὶ οὗ Ῥδϑοαβὶ, τμδὲ 
186 ΟΙἹὰ Τοδίδιηθηῖ οοηϊδίηβ ἴπ6 ᾿πηδροδ οὗ ἔσίατο 
ἦγ, 18. Πότ Θβρϑοίδ!]ν ΔΡΡ Ισδῦ]6. Βα δεῖδ ἴο ἴδε 
αϊιηοδὶ Οὗ ΠΟΥ ρΟΥΤΟΥ Οἱ ΟΥ̓ ΟΥ͂Θ : ΒΟΔΑΖ 15 ἃ πηδη οὗ 
πηξεϊμποά ἤλἢ. Βυτὴ ἴαῖκο το πη ῖΔΓΥ ἀπίο5 ἀροη 
ΒΟΓΡΟ ἔγοῃ ἰοσγὸ ἴοὸ Νιοιηὶ : ΒΟΔΖ τηθοῖδ (πεδὸ 
ἀπιοα ἰη τὴ6 δρὶγι: οὗ οὐοάϊΐϊοηοθ ἴ[0 1πὸ σοπηπηληα 5 
οἵ ἀοά. υϊῆ, τηονοὰ ὉΥ ἰουθ, ἄδσγεβ ἴὸ τίβ 186 
ἀεϊϊοδία γόθογνο οἵ τοπηδῃ; δηὰ Βολζ οἴἶδβοίϑ Ποὺ 
ἀοδὰ ὈΥ 8 ἀδ!ἰσδοΥ οἵ δ τσ ἢ που]ὰ Θοπαρ νυ, τῇ 
ἦς τόσ Ὀπὶ| ἴο δνοϊὰ ποπηάῖηρ, δηὰ ρμίνεβ αἱ, ἴῃ 
Ογάοσ ἴο βδι5ίγ. Ηθ ῥγοπιῖβθϑ ἐυετγιίπρ, Τ᾽ ΟΠ]Υ Β6 
ΤΏΔΥ τοϊοτὸ πο Πότ ἴοθασ. Βα (Ο]]ονοὰ τηϊὸ 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΒΌΊΤΗ. 

ῬΟΡΟΓ ἕγοιῃ ἴον; δηὰ Βοδς, Ἰπουσὶ στ ἢ, τερασγάδ 
ΟἿΪΥ ἴδ ἀπ|γ ρῥγοδοιδοὰ ὈῪ ΓΑΚᾺ Ἐπὶ ττῶδ 
ἱσποταηΐ οἵ 16 ὑγολυάΐοοα ἰῃδὶ βιοοᾶ ἴῃ ΠΟΙ ὙΦΥ ; 

ΚΗΘῊῪ δηα ονυεζοθιηθ ἴβε. Βα [ἢ [: 
Βῃ6 πδὰ ἃ γίγῃς ἴο οἰδίπ ; ΒΟΔΣ ὙΓ88 ὉΠῸΘΥ πο ΟὟ] 
σεὔοη, δηὰ γεὶ δορὰ. Ὑπὸ ποαγοδὶ σεθοεῦ 
τεεδιθα, ταοδὲ Ϊγ Ὀεεδβο Βυϊῃ τὦῶ2δ ἃ 
Μοαθίυδα ; ΒΟΔΣ 88 γ8, “ Ὧ6 δὲ ἩΓΠΟ8565 1μδὲ 1 
ἴδκο [5ὸ Μοδθίϊεϑθ ἴο νἱ8." Απ δηοίοηϊ σδυτον- 
ἴδ ΠΟΥ ΒΑΥ8: ““ΒΟΔΣ, ἰῃ δοοογάδηος ἡγ11} [Π6 τ οτῖδυ- 
τὶ οὕ Βη 6988 οὗ δἰ8 ἐδ ἢ τοοοϊνοα Βα ἰοΓ ᾿ἷβ ὙΠ, ἴῃ 
ογάοσ ἰμδὲ ἔγτοπι δὸ βαποῖῆθα 8 τλδυτίλρε 8 ΤΟΥΔ] 
το πισῆς θῸ ὕοτ. ΕῸΥ ΒΟΔΣ, ν͵|ὶ}} δάνδηοδᾶ ἴῃ 
γοδΓβ, τοοοϊνοὰ ἢ18 τί, ἢοΐ ῸΓ Πϊπιβοὶ, Ὀὰξ ἴοΣ 
αοά ; ποῖ ἴο [1Η]}} τς ἀοεῖτοα οὗ ἴπ6 β68}3, Ὀπὲ ἴο 
{1]86}} 186 τἱριοουδβηοδα οὗ [π᾿ 1ΔΥν, ἱἢ ΟΥΟΓ ἴο Γαὶβο 
ἹΡ 8 βορὰ [ογ ἢἷβ γεϊδυς. ΕΗ νῶϑ ἰηβδατζηδα τυοτα 
ΕΥ̓ οοηϑοίθησα (ΠΔπ ὈΥ̓͂ ραϑδίοῃ ; ἢ γὯϑ οἱὰ ὮὉΥῪ 

». δαι γουτπα] ὉΥ ΓΆΣΉ, --- ἀπά ἴον τ8]5 
ΣΥΝ εὔχα, ἐλλνβιλάτηος ὅδε μοὶ βαβκεν ἀνύσας 

ὝΈΕΙΏΒΕΒ 138-22, 

ΤΆε Οὐνερίοείοι ὁ ἰλα Βίδεεῖπσ. 

18 δβο ΒοακΖ ἰοοῖς υϊςῃ, δηὰ βῖιθ νγαϑ θ 
δ ψνϑηΐ ἴῃ ὑπο ἢθτ, [884] ἴδ6 Ιμογὰ [- ὙΠ 

818 ψντ : δηά σβθη [οπξ : Ὑὑβϑὴ] 
σαν 6 ὮΘΓ οοποσρίϊοη, απ 886 ὈΔΓΒ ἃ 

14 βοῆ. απαὰ [86 πγοπῖθῃ βαϊά υηΐο Νὰομπιϊ, Β] 6586 δδ (9 [τὰ [96 Βονδῃ], το ΒΑ 
ποῖ ἰοῖδ (166 1818 ἀδγ πὶιπουΐ ἃ Κἰπβπιδη [τϑάἀθθιμλογ], (μα μΪ8 ἤδιηθ ΤΩΔΥ Ὀ6 [δῃἃ ΠΏΔῪ 

1ὅ ιἷθ πᾶπι ὉΘ] δηηουβ ἴῃ 15γαθὶ, Απά ἢθ 584]} [πιᾶὺ 6] ὈΘ απΐο [Π66 ἃ ΓΕΒΟΓΕΓΙ οὗ ἐδ 
16 [8ο]7, δθὰ 6 πουγίϑμϑγ [βαρροτι] ἢ οὗ (πη οἱὰ ἂρ: [ὉΓ ἴδγ ἀδυρὨίθον- η-ἰανν. 

16 ν7ῆϊοῃ Ἰονθίῃ ἴπθ6, νοὶ 18 Ὀοίΐου ἴο τῃ66 [8 Β6ύθῃ δ8οῇβ, βαῖ Ὀογηθ ἢ. Απά 
17 Ναοπιὶ ἰοοῖς “16 οἰ ἃ, δηά Ἰαϊά 1 ᾿ῃ ΘΓ Ὀοδβο, δηἃ Ὀδοδπλθ ὨυΓΒΘ υηΐο . Απὰ ἰδ6 

ΜΟΙΊΘΩ ὮΘΓΡ ΠΟΙ ΒΟΓΒ ρᾳν6 1 ἃ ἢΔΠ|6, δαυίηρ, ΤΏΘΓΘ 18 ἃ 00 ὈΟΓ ἰο Νομηὶ ; πὰ ΠΟΥ͂ 
ο4116 ἃ ἢἷ8 παπι Ονϑὰ : ὃθ ἐξ {86 τ 6ν οὗ “6886, (δ λίπον οὗ Ὀαν!ὰ. 

18,19 
20 θοζχαεὶ δι, δηὰ δῃὶ 
21 Ναδβϑῆοη Ὀοραΐ απο 

Νοῦν {8680 8.6 ἴΠ6 ροηογαίίοηβ οὗ ῬΈΑΓΟΖ: ῬΉΔΓΟΖ ΗδφζΖτγοη, δηαὰ Ηδθστου 
Απϊπδάδῦ, δὰ Ατηβάαρ Ὀδραὶ ΝΏβΒου, δηὰ 

[απ ἢ}],2 δπὰ ϑαϊπιοη Ὀοραΐ ΒοδζΖ, δῃὰ ΒοδΖζ ὑδραῖ 
22 Οὔὐοά, δὰ Οὐοᾶ Ὀοραὶ 6886, ἀῃὰ 968860 Ὀαραὶ Ὠαν!ά, 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[Δ ας. 15. --- ῖΔε. “ δρᾶ τοῦ δ ξαρρατὶ ἐμίυϑ οἱὰ δᾷθ. 05 ἴδο ἕστο οἵ Ὁ 92 (δοαι Β5), οἵ. θε4. δδ, 4; οα ἴω 

οστρεσαοείοαι αἴϑον ΓΝ, πϑίοδ Βοτῖο Βούνονος ἔκ ἔδο ἤυζοϑ οἵ ἔδιο )αδαῖγο (ορίβει το) ἑωγοσξῶ [ὲ5 δοσιωθο σα τ ἘΒ (δ γεο. 
“ φοάϊης νοτὺ, θ64. 182, 8, δε. 1. “- ΟΝ ἴδο ζοτταθ ἩΠΣΤΙΡΗ αὐὰ ἈΓΥΤΝ, οἱ, 066. 6θ, Βρει. 8. -- Τα} 

[3 γοσ. 20. --- Βαϊ (ἢ οἱ ΜΙ, 1 σαγοα. Μ. 11) ἀρροασε ἢὰ γὸγ. Δ1 δ Βαϊεηοῦ, τοι δον ἩΞ5Ξ, τοδὰ 

στὸ αἴο. ΟτίξἴααΙγ, ει πιο παρ γτοδαδὶν υδοὰ ἐηάιφοτίπϊααξεὶγ φἰεινος πίει ἕδο ἐοεταίωα θοαὶ Ἶ--- οΣ ΥἿ ας Θαα. 
δέ, 16. ΒΥ ἀοιτίειοα οἵ ὅ.9 3, Ὁ 217 Ῥοοδοο ΓΙῸ). -- τα. 

ἘΧΕΘΕΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ὈΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, 

ον. 18. Απὰ β86 Ὀσουφῃϊ ἤοσ ἢ ἃ δου, ὙἼΣ 
τη185 ὨΔΡΡΥ͂ δνδηῦ [86 ἸΑβὺ ΒΒ ΔΟὟ ἴα ΑΓ ἔγοτῃ [ἢ 
ςδοοκογοά ᾿ἶνοβ οὗ ἴ6 ἔτγο σόοπιθη. Τὴ [6818 οἵ βὰ- 
Ῥοιβοη τὸ βῃονγῃ ἴ0 δύ ὑθθῃ στοιι πᾶ εβθ8. 8.0 τ- 
ΤΟΥ͂ ἰῃ Μοαὺ 88 θη οπμδηροά ἰηΐο ὨΔΡΡΙΠ688 ἰῃ 
[βγϑοὶ. ΤῊ γουδγά οἵ ον ἢδ8 θορτιη, δηὰ ΘΒ οΥ ἢ 
τλοτο 1} οὐστι8 ἐΠ6 ἀδυρ οῦ οὐ Μοδῦ, ντῦο 48 Ἰοδ 
Βοτλθ δηᾶ πδῦνρ ἰδηὰ ἴου ἢἶἷβ8 Ῥθορ]θ ̓ Β δβακθὸ. Ογοϑδῖ 
δΔῖὸ [80 710γ8 ἩΠΙΘᾺ βαυσχοππα [6 ογδά]ο οὗἉ ἴὸ οὨΣ]α 

οὗ δθς ἢ Ρδιθηῖϊβ 88 ΒΟΑΣ δπὰ Ἀπ. Τὸ ἴδιίδμοῦ οὗ 
ΝοΤο 18 βαϊὰ ἴο μαῦο πιδάο ἴῃ ὑουτῖ]6 Θχο] δ δοα : 
“Ὑ7ᾶῶὼδι1 88}}8}} σοιὴθ οὔ ἃ δοὴ ὙΠῸ 8.848 σὴρ 1ὉῸΓ ιἷ8 
ἔδίμος ἀπὰ Αρστὶρρίηα ἴῸγ δἷ8 τοῖον ἢ" Βαϊ Βοτο, 
ψΠ6γο ἰονὰ δὰ ὅλαι τρδυτὶοα ἴο Ὀἱοῖῦ, ΒΟ ΠΥ̓͂ το 
πογοΐβτα, ἱπποῦθηῆοθ ἴ0 δα] ουϊηρ᾽ ἱπεῖρ ς, ἐνεσγθοα 
πιυϑί Ἰοοῖς ἴὉΣ ἃ διΐιγο οὗ ὈΪοβϑίη Α ομ]ά ο 
Βα δηὰ ΒοᾶςΣ ᾿ιδὰ η0 ποοᾶ οὔ ζοθά68868 δῃὰ ἕδί τῖοδ 
ἴο ΘΟ1Ω6 ἴ0 118 οτβάϊθ, ἰῃ οτγάοσ, δοοογάϊπρ' ἴο ρορὰ- 
ἷαγ ] 45, ἴο ὈπΠηρ ὙΘΆΠ δηᾶ ὙΠ3168. 
Ὀ]οδδίπς οὗ 6 ΑἸπισιγ αοὰ, γῦο Ιοο ποῖ δὶ ἴ88 



: ΓΟΗΑΡΤΕᾺ ΤΥ. 183-22. δὶ 

Ῥοτβοη, Ὀπὶ δὖ ἔπ0 Ὠοαγί, 88 βργοδὰ οὔὶ ἰΐ ]Ώρ8[ Κπονσι Ὀ]οοᾶ-τοἸδνο [88 δι) ΘΠ ΠΥ μόνη, {πδὶ 
ΟΥ̓́ [86 ΟὨ]]ὰ, 

γεν. 14. Απὰ [86 ψοσδὰ βαὶα πο Ν,δοσηΐ. 
δὲ ἃ αἰδδγθηοθ Ὀθίνγοοῃ ἴπ6 Ὀορὶπηΐης δηᾶ ἐδ 6 
οπὰ οὗ Νβοϊῃῖ δ }1{ ἰῃ Ιδβγ86] δίῃσοθ ΠΟΥ τϑῖισι! 
ὙΠΘα δὴ σατο ὉΔΟΚ, ΡΟΟΥ ἃπα ἸΟΠΘΙΥ͂, ΤΥ ΠΟΓΟ ΘΓ 
[86 ψνοάθη δηὰ παρ ῃδοτβ, ἢο οὐμἢϊ ἴο μαᾶγο σομ- 
[ογῖοά, δι ρροτίοα, δπὰ δίοοά ΟΥ̓ ΠΟΙ 1ῃ ΠΟΥ͂ ὨΘΟΘΒΒΙΤΥ 7 
Νοιδίης 18 Ὠοαγὰ οὗ ἴῆεπμ. Νοῦοαγν γ8ὲ8 Ὑγ 1 ΠΟΥ 
δυι Βαιμ. Βαϊ πο ΠΥ ΔρΡΡΘΑΓ στ τμοῖν σοοά 
Ὑγ 8.68 ἴογ Νδοιηΐὶ 8η ἃ Ῥσβιβοθ ἴο ἀοά ; [Ὁ Δάν ΒΥ 
148 γδηϊδῃοᾶ, ΒπΓ 18 ὯὩΟ ἸΟΏΡΟΓ [16 ΡΟΟΥ ̓ ὐλαε αν 
ὙΠΟ ῬΑΐπ ΠΥ ρΑΊΒοΓΒ ἃ ᾿ἰν]ηρ' ἴῸῦ μ6Υ τλοῖδογ, θαϊ 
[80 ΠΔΡΡΥ νι οὗἩ ΒοδΖ. ΑΔ ΠΟῪ ΠδῖηΘ [88 ὈΘΘΏ 
Ταϊδοὰ ὉΡ ἴον ἴΠ6 ἱπῃογδηοθ οὗὨ ΕἸ ϊ 6] 6 οι. 
ἍῈηο δία ποῖ ἸοΙ͂Σ ἃ σϑάθϑχῃοῦρ ἴὸ 6 ᾿νϑηῦ» 

πᾳ ἴο 99 ὑμΐα ὅδγ. [ἡ ἰβ οηθ οὗὁὨ [80 ῬΘΟΌΪΙΑΓ 
Ὀοδαῖίθ8 οὗ ΟΌΥΓ πδγγδιίγο (Παὶ 118 ἰαδὲ ΟΓὰδ δ ΤῸ 
Διο ὙΠΟῸΙῪ ἀονοῖοά τὸ Ναοπιὶ (γογβ. 14--]8). 
Απὰ 7050} } 80; ἴον ἴδ νγὰ8 ΝΟΙΤΩΪ Π0Ὸ ὈΥ ΠΟΙ ΘΧΘΠ- 
βίαν πὸ ἴῃ Μοδρ μδὰ θθδῃ {πΠ6 ἱπβιγιοίγοββ οὗ 

Π ΕῸΣ ΠΟΙ βαῖκο, ἴη0 ποῦϊ6 ποϊβδη 81 σΟΙῚ6 
ἴο ἴβϑγϑεὶ. ὕροη ἰοῦ, εἰ} οη δὰ [116 ταοβὶ 86- 
γογοὶν (οἷ. '. 18), θοτοαυηρ, ΠΟΙ οὗἩ Ὠοιἢ Βυβθαπᾶ 
δηὰ οὨἰάτοη. αἰηδὺ Ποῦ, ἴ[Π6 Βδηὰα οὗἉ Φοβουδὴ 
Ὠδα ρσοηδ ἰοτί, 8ο (δῦ βῆ6 Ὀδὰθ δοαπδίηίβηοοβ ἴὸ 
6811 δον, ποῖ Νδοῃιὶ, θυῖ Μίαγα. Μοσϑουοϑγ, ἃ μοαγῖ- 
πηίοη οχίϑιθα θούνοοῃ Πουβοὶ δπά Εατῃ, βυοῦ 88 ἷ8 
ποίΐ οἴδηῃ ἴο ὃ6 ἐουπὰ δοΐνγοθη ουθη ΠδίαΓΑ] τ] ΟἿ ΠῸΓ 
δηἀ ἀδυρσ ποτ, ΤῊΘ Βδρρίπο88 οὗ στ νου ἢν 
ὈθΘΏ ΒΟΥ ΒΆΡΡΙΏΘ688 8180, ουθῇ 17 ΠΟ ἢδιοῃ 8] 8868 
δηὰ Πα Ὀ 115 Π8 ΟΟΤἸΩΘ ἰπ ἴο τη ΚΟ ἴζ βΒυοῆ, Ηον ἴδη- 
ἀογ δηὰ ἀε]οαίο ἰβ [6 661 ηρ᾽ τ Ισἢ (Π686 ἀΒαρῸΒ 
δα Πϑθὶ15 βοῖ ἔτ, οὗ ἴὴ0 βδογοὰ δηὰ ἱπάϊβϑοὶ Ὁ]6 
Οὔ δγδοῦον οὗἉἨ [πὸ τηδττίαρο θοπά,. Απηά γοῖ πιοάοτῃ 
Βο᾽ οοποοὶϊ --ἰηδῖ, δὰ ποῖ Ομ ϑδη βο Κη ν]- 
οάζο -- ρογρϑίι!]ν [6] κα. οὗὁἨ 1Π6 ἱπίουου ΠΥ οὗ νψο- 
ΤΠ 5 ΡΟΒΙ ΠΟ. ὉΠΩ͂ΘΓ ἴπ6 ο]ά οονοπδαῦ ἢ 8042 δὰ 
τιαττίοὶ Ἐπί, 88 ἃ Ὀϊ]οοά-τοϊδῦνο οὗ ΠΟΥ ΦΌΤΣΙΔΟΥ 
ἘὨπΕθδἢὰ, π᾿ ογάου ὕο Τα βθ ἀΡ [Π6 Ὥδηηο οὗἉ {πὸ ἸατίοΥῦ 
ὍΡΟΙ .ιἷἰ8 ἱπμουίδηοο. Τὸ ΟΠ 1658 γί άον ἀἰά ποῖ, 
88 ΒΔΡΡ6ΠΒ 50 οΟἴἶδῃ διῃοηρ 08, ἰδᾶνο [6 ἐΆΓΑΪΥ οἵ 
δον ἀδσοραβοά Βυβθδηΐ, 85 1 8ὴ6 δα ΠΘΥΘΥ ὈΘΟΟΣῺ6 
8. ΤΟΊ ΟΓ οὗ ἰζ. Ὑ6 Ὀ]οοά-Γο]αἴῖνο ΟὈϊδΙ 8 ἃ Βοη 
Ὀγ Βοῖ, δηᾶ [λ6 ὈΐϊΓΓῺ οὗὨ 1Π18 Βοη ὈΘΟΟΙΏ68 8 οὐοδ- 
ΒΙΟΠ [ὉΤ ΠΟ ρταΠι]ΑἰΟἢ8 ὕο [86 τηοῦμοῦ οὗὨ [ἢ 6 ΤΌΤΤΩΘΓ 
Βαβραπᾶ. Τὴ οἰ] ἃ Ὀοτπο ὈὉγ Εππῖ ἴο ΒΟΔΖ 88 δ 
ὈΙοοά-τοϊῦνο, ΔΙ Βοῦρσἢ ποὶ τη6 ποδτοβῖ, οὗ Ν ου 8 
Βυβθδηά, 18 ς4116ἀ Ὀγ 116 ψοτάθη ὑπ6 σοοί οὗἩἨ Νδοιηΐ, 
ΔΑ {ΠΟΥ Ῥγαῖβθ σοά τδῖ Π6 [88 ποῖ ἰοΐν ΝϑοιΩὶ 
ψήτπουὺ πη. ἸΤΈΘΙΘ 18, ἢ0 ἀοιδῖ, ἃ ἰΙοραὶ στουῃά 
ἴοτυ τ8. ΕῸΓ ἴδ ΟΠ] ἃ ἱππου 5 [η6 οδίδίο οὗἨ ΕἸ1π}- 
οἰϑοῖ, Ὀθοδῦβο 118 ΤΟΙ ΠΟΥ ἯἨΑ5 ΓΟΤΤΙΔΟΙΥ [6 νἱᾷο οἔὗἁἨ 
ἰθϑ βοη, δηἃ τὴ ΓΠΐ8 οϑίδίο [πο ἴδ οἵ Ναοιηΐ δ]80 
6 σοπηροίορα. Νοῖ ΒοδΖ, γῇο δ85 τοἀοοσηοῦ 4ἢ6 ἰπ- 
μουίίδηςσο, Ὀαῦ [Π6 ΟὨΠἃἀ ἴοσ οῖῃ 6 τοἀοοχηρὰ ἱϊ, 
8 186 το] φοοὶ οὗ Νδοηιί -- [6 ροόγβοῃ, ἰδὲ ἷ9, ἴῃ 
ὙΠΟ ΤῈ ΠΟΙ βἰηΚίηρ ὨουΒ6 ΔρδΊη ΓᾺ1868 186]; τ0Υ ἢ6 
8 1ὴ6 ΒΟ οὗὨ Π6Υ 808 ὙΠῸ, Δ] δυο: ὉΥ͂ ΒηΟΙ ΠΟΥ Π8- 
υαηὰ, Ηο ἴ8 [26 σταπάβθοῃ οὗ [ον [βπιΐ]γ, ᾿πΠουρ ἢ 
ποῖ οὗἩ μοῦ Ὀ]Ϊοοά, Ἐπ ἢ 8 σοεί 88 ΒοβδζΖ, Ὀᾳὶ Νϑο- 
ταΐΒ [86 βοὴ οὗ Βα ; ἴον Βπι ᾿ἶνοβ ἰη 6 Βοι586 
οἵ ΒοδζΖ, δυὲ Νοιιὶ ἴῃ τηδῖ ΟΥἨ [6 ΟὨ]]4, το} ὃ6- 
Ἰοηχδ ἴο ἷπι ὉΥ νυἱγίτιο οἵ ἢἷθ ἰτῖ ἔοι Επί. 
ΎΠ656 816 Ὀγϑοῖίοαὶ ἀοβηϊΠοὴΒ οὗ 1Π6 ἰονίγα 64] 
αν ; δαὶ ΒΟ [ΠΟΤΟΌΡὮΙΪΥ ΤΊΟΓᾺ] 1110 νἱοτνϑ ἡ τ ΠΙΟΒ 
[ΠΟΥ͂ σϑϑὲ ΠΟΥ͂ ο056 ἴῃ βυταρϑίῃν δηὰ Ὀγοϊῃογῃοοά 
ΠΟΥ δθοῖκ ἰο δβίδὈ]! βἢ, δηαὰ ΠΟῪ ἰπα ἴ850}110}6 [ἢ 

ἴαρα οογοηϑδῃϊ ὙΠ ΟΝ ἸΠΟΥ͂ ῬΓΟΒΌΡΡροΒο [ἢ 
Ὁπαάουδιοά!γ, ὑμ6 τηοϑὲ ἸΠΟΤᾺ] ᾿ΔῪ “8 ὈΘΟΟΙΏ6 

τοτρὶ, δηὰ τοοοῖνο ΟΠΪΥ δῇ δχίθσῃδὶ ἔμ} ]]πηθηϊ ΟΥ̓ 
οΥθῃ ὃ6 ονβοα, [Δ 8 δΓῸ ᾿ἰνίπρ' ἀπ ὰ δοῦν δμοηρ 
8 ῬΕΟΡΪΘ ΟΠ]Υ 80 ὑπ 85 1Π6 Βρί τίς 1π80 ρᾷνο [Π6η} 
ὈΟης οομἤη:68 ἴ0 ἰἶνθ6. ὍὅΤὴ6 οοπάποϊ οὗὨ ἴπ6 πη- 

[80 ἸΔῪ δ οὔθ οου]ὰ μᾶνο αϑογάςα η0 μϑὶρ ἴο παι 
δη Νδοιηΐὶ. ΤῊ6 Ὑ10]6 ἢ ΒΊΟΥ οὗ Νδομῃχὶ ἴῃ [βγϑεὶ, 
ΔΙΧΟΥ ΠΟΥ τοῖσι ἔσο Μοδὺ δηὰ ὕρ ἴο ἴδ ἱπίογνθῃ- 
ἴοη οἵ ΒοδΖ, ἰθϑάῆθβθ ἴο 186 ᾿πὈ}}γ οἵὁὨ [Π0 ᾿ἸΘΙΌΟΣ 
οὗ {06 ΔΓ ἴὸ δυσί γλβΟΥῪ δηᾶ αἰδίγοθδ. ΒοδΖ ἴ0]- 
Ἰονοὰ, ποῦ ἐμ Ἰοϊζον οὔ τῆο ἴανν, θαϊ 18 βρίτίϊ; δπά 
ἢδῆοθ ἀϊά τοτὸ ἤδη ἴ86 Ἰοΐζοῦ ἀοτηδηὰ Ι͂η 106 
ῬΟΙΒΟΏΒ οἵ [ἢοθ6 10} ΟΠ ΟἿΣ ὩΔΙΤΑΌΥΟ 18 ΤλΔ]η] 
οοηῃοοτηρά, [ἢ6 ἀοοϊχίηθ νοὶ 8658 1186} [ἢδὶ Π6ΓΘ 18 
ὯΟ ᾿ΔῪ 80 ΒΊΓΟΙΠΡ᾽ 88 ἴΠπ0 ἰᾶ᾿ἣν Οὗ ονθ. [ὲ 8 {μ18 ἀο(- 
{τῖπὸ Μ᾿ ΕΙΘἢ [86 ἸΤΟΙΏΘη 4180 ἤλυθ ΘΟΠ16 ἴ0 ΣΟΟΟρ ΖΘ 
ΥΠΘῺ [ΠΟῪ ΒΔΥ ἴο Ναοχηΐ: --᾿ 

γοσ. 15. ἘῸΣ ἐγ ἀδυκη ον υοἶδνν, τὸ ἴον- 
οὐδ ἴὯθ6, διὰ 0 ἐδ Ὀούΐοσ ἴο ᾽ἴθ6 ἴδδη δονθ 
ΒΟΏΒ, ΔΙᾺ ῬΟΓΏΘ Ὠἰτα. ΓΘ σμ}], βὰν τῃ6 τνοιηθῃ, 

8811 ταίγεβῃ (Ωγ βου], --- 6 δοὺ] Ὁ5 92, απίπιιιε, οἵ 
Νοσὴὶ ψγὰ8 δοποὰ ἀν τὶ} ϑοστον, ἴδ06 οὨ]ἃ 

Ὑ1}} τοδίοσο (Ὡ 277) μοῦ οουγαρο, --- πὰ δαρροτί 
ΠΥ οἷά ἀρὸ; δηὰ {:ἷ8, ἴη6} δα, ποῖ Ὀθοϑῦβο [86 
ἸΔῪ ΤΙ 68 Ἠΐπὶ μοὶγ ἴο [86 οβίδιθ οὗ Ηΐβ σρ οἵ 6 ᾽ 5 
ΤΥ, θαΐ θοοδι8ο Βυ1 88 Ὀοστὸ εἰ. Τα Γο- 
Υἱν! Δ ὔοη οὗ Νϑοπλῖ δ Πδρρίπϑϑδϑ [πγουρἢ ἴμ6 Ὀἱττὶ 
οὗ (λῖ8 ΟΕ], νγ88 Ἰζουθ ΒΘΟΌΓΟΙΥ συδγαπίοοα ὈΥ τἢ6 
Ἰονϑ οὗ ἢ, [δὴ ὈΥ ἔγοπἀβΐἷρ ἀπ Ὀ]οοά-το]δοη- 
81}ρΡ. Ὑταο, ΝΔΟΙΩΙ ΠΟΥ] 18. οὨἑ]41688.; Ὀπὲ ϑονθῃ 
ΒΟΠ8 ὁΟυ]ὰ ποῖ ᾿δΥθ ἀοῃθ ΖῸΓ τῷ ψδὲὶ Ει ἢ ἀϊά, 
ΤῊΘ ποϊηθη βοκπον]οαρο ΠΟῪ ἬΟΥ [ἈΓ βῃοτί ἐῃ9 
Ἰεραὶ ἔγιθη 8} οὗ ἰβγϑοὶ ἰουγαγὰβ Νϑοπιὶ ἢ 88 1116, 
ἴῃ σοπιρασίβοῃ ἢ τῃ6 86 βδογίῆοο οἵ ἴπ6 ἀβαρὶ- 
ἴ6Υ οὗ Μοαῦ. Απὰ τῆι.8 ΤΠ6ΓγῸ ΘΟΠιΘδ ἴο Υἱθοῦν ΠΟΙ 
Β0 ΤΠΌΟΝ ἴῃ Τῆογθ Ῥ]δίηΥ, [86 ἀοοίτίπο ---ἶπ 18 
ΒΡΉΘΓ 86η86 ῬΤΟΡΒΟΏς, ΠΟΥ ἴ6 ο]ὰ οονοηδηΐ --α 
[ΒΑ ]οῦθ, ἔν]ηρ;, δοῖῖνο, 86 -ἰοτρο Ὁ], 86 δαοσ βεϊηρ 
Ἰοῦο, ΓΒ (8 81} ἰδ δη ἃ ΨΆΠΆΠΥ σοΟΠ δι ἀοΥ ΟΏ8. 
ΟἸτῖϑὲ δηπούπορθ ἴπ6 βάῖλὸ ἀοοίτῃθ ἰῃ 118 Ὠρμοδβὲ 
ζουπὰ, ἤθη ἢθΘ Β8Υ9 : ““ Ὗ ΠΒοβοουοῦ 5881} ἀο {πὸ ψ}}} 
οὗ τὔῷὸ'ὲ Εδίμοσ ὑγ ίοῖι 18. ἐπ ΠοΔΎΘΠ, 166 5811Θ 18 ΤΩΥ͂ 
ὈτοΙΠοΥ, δηὰ βἰβίοσ, δπὰ τροῖμοῦ" (Μδιὶ. χὶὶ. 50). 
ΒλυτΒ᾽ ΒἸονο ἴοτ Νϑοτηὶ ἴβίκεβ [Π6 Ὀ]δοθ οὗἁ ρμῃγβίοαδὶ 
ἀοβόθηῖ. 1ἴ 6 ΟΣ ΟὨ]ἀ, ἃ8 11 γγόγο, ἰπῖο [ὴ6 
Βοᾶτίὶ οὗ Νδο. [Ιη 1861 186 ΟΠ] 18. ΟΠ] [δ 

πάβοῃ οὗ ΠΟΥ ΓΆΤΑ δηα βίαι; οἡ δοςοπῃΐ οὗ 
π| ἢ} 8 Ἰονο, ἐδ Ὀθοοπιθ8 (0 ΠΟΥ 8 νου Ὁ] ρτδηᾶ- 

οἰ] ἃ οὗὨ Ιονὸ, ὨΘΑΓΟΓ ἴ0 μοῦ ποαγί (ἤδη 1 ἃ ἀδυρὴ- 
10 Ὁ οὗ ΒΟΥ οὐσῃ δὰ σίνοῃ Ὀἰγιδ ἴο ἱϊ. ὙΠ μόονγοῦ 
οὗἨ ρυτγὸ δηὰ βο Εἰ ονροιῖαὶ Ἰονο, δ. 48 τ δὰ 
οι τταπῖοα; οουἹὰ ποῖ Ὦ6 τότ Ὀοδα α] ]Υ ἀ6]1η- 
οδῖ 

γεγ. 16. Απὰ 5886 ὈΘΟΔΙῺΘ ζοδύθσ- ποῦ  " ἴο 
δ. 85:0 τοοῖ ἰδ ἰπῖο ΠΟΥ ἴδρ, ᾿ἶκ6 δὴ δοῖιὶ ρτδηὰ- 
τοοῖδοῦ. δ'[η ἰογτιηρα [86 οἰ] ἃ ἴῃ ΙΒγα 58} 11 
δΔηα ουδίοϊῃηβ. 8.86 Ὀθοδηθ 0 ἰΐ τὶ Μογάροδὶ 
ψγ͵ὰ9 ἴο ΕΒΊΠΟΙ, δ ἱπβίσι οἴ ο88 ἴῃ [6 ΔΚ Δηα [βγϑοὶ- 
188). οὔ] το. ΤῈ βοὴ οὗ Βα Ὀθοδιλθ ἴο ΠΟΥ 8} 
δοῖι δ] στα θὰ οὗ ἰονσθ. ἘΕῸτγ ὑμ8ὲ8 ΓΟΆ8ΟῚ [Π6 ἴ6- 
ΤΏΆ8]6 ΠΟΙ θΟΥΒ ρῖγὸ Ὠἷπὶ ἃ ΠΑΠ16 ὙΠΟΒ6 δβἱρηβοδ- 
τίου 'ἰ8 οααἱνα]οηΐ το ΝοΙηΐ 8 801. 

γεγ. 17. ΤΟΥ οα]οὰ μὲἱδ Ὥδτηθ, Οὐϑᾶ. ΤΉΘΓΘ 
ΔΓῸ ΒΟΥΟΓΑΪ ΠΟΙΘΤΎΟΥΓΠΥ Ροΐηῦδ οοπηροιθα τ] (5. 
ΤΟ [Ὀπη816 πο ΏΌΟΓΒ, ἱπ ογάεγ ἰὼ γῖνθ ρ] ΔϑΌγο ἴο 
Νδομηὶ, χῖνο 16 ο]ἃ ἃ ἢδπιθ. Βυΐ Ὀ68146 {Π|18, Π0 
ἀουθε1655 γοοοϊνοα ἃ ΠΔΠ16 ΠῸΠι ἢΪβ Ῥαγθηΐδ, Ργοῦ- 
ΔΌΪΥ Ομ9 ὑμδῖ δοϊοηρεά τὸ ἴ80 λπι]γ. Βυΐ (δδὲ 
ρίνϑῃ ὈΥ͂ 106 νγοτηθη δοπε το τὸ Ὀ6 [18 υϑ8δ] ΠΔΠ|6, 
διὰ ὈΥῪ ἴξ Βο νγὰϑ ἰῃηβογιθα ἱπίο [89 ΓΆΤΑΠΥ ρΘΏΘΑΙΟΡΎΥ. 
Ὁ ΟΥΒΟΠΠΕΡΕΥ (6 ἰάοα δηπποείδιθα ἴῃ 1ὃ πιαϑὶ ΠΑΥ͂Θ 
ὈΘ6Π ΒΡΘΟΙΔΙΥ͂ Οἰγδοίουβῦςο. Τὴ ἴαχε ΒΆΥύΒ: 
“ΤΉΘΥ γχᾷγα δΐπὰ ἃ ὨΔΠῚΘ, ΠΘΙΆΘΙΥ, ἃ δΔῸη 8 ὈΟΓῚ 
ἴο Ναοιηὶ;" δηὰ ἤόποθ (ΠΟΥ οαἰ θὰ πἰπὶ Οὐθά. 
Νον, μοῖθοῦ [16 ἤδῖηθ Οὐδα ὈῸ ἜΧΡ] ΑἸ πρα 88 86Γ- 
γαηὶ οὗ ἀοἀ οἵ βογσυδηϊ οὗ Νδοῃιὶ, [ῃ6 8656 ἴῃ οἰτλοΣ 



δ2 

οΆ86 ΓΘΟΠΪΠ5 ἰπεὶρὶ.1} Ὑηδιὲ {Π6 "γοϊηθη τ 68 δ, 
ποῦ ἴδ [86 Ἑσἰ ἃ 8 16 βογνυϑοϊ οὗ Νδοιηὶ, νὺξ (δὶ 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΥὔΤΗ. 

ἱῃρ (μδὺ ἤΠΔΠΙῪ Θη5τ|68, ἔογ ὉΥ ἰξ 886 ποῦ ἰούβ. [1 
808. πο ΠΕΡ 1ῃ δαβογίηρ, --α  ργοιηρῦδα ΒΟΥ ἴο 80- 

[6 18 ἴο ΘΓ 88 8 ξοῃ. ἢ Έἢ6 πογὰβ οὗ νῸγ. 17 δγὸ ἢ ὕοη ἰπ ὈΘ ΠΑ] οὗὨἨ μοῦ ἀδρογ-ἰη-Ἰὰνν. ΝΟ ἰη τδ6 
δδνα 8 μ]δὶπ βοῆϑθ; πΠΑΥ, 1 1η6 Ῥγοβογυδέοῃ οὗ 75 θη βῆ. ΘΠ) ΟΥΒ 115 Ὀϊεδδίπρ,, δηὰ ὈΘοΟπιοβ ἴῃ 6 Ἰονίησ 
τπδὲ πδιλα ὙΥ ΒΊΟΝ τὴ ἔθ π4]6 ποῖρθΟΥΒ σαν Ὠΐπ ἴδ 
ἴο ἴᾶνθ δὴ δχρ᾽απαῖίοη, [6 πὶ ΟΡοὰ τηιϑὲ ἴῃ 
ΒΟΙΏΘ ὙΦΥ͂ ΟΧΡΓΟΞΒ [Π6 ἰάθδ οὗἉ [π6 νγογὰ ““Βοη. ΕῸΓ 
ἧῃ τΠ18 Ὠδηλθ ““δοη,᾽ κίνϑη υτἢ} Γείδγοποθ ἴὸ Νδοπιΐ, 
ἘδοΓο ἰδ οοπἰδἰηοά 6 ἰάθα τιδῖ 186 δ'η τὶς ΔῪ 
δὶ [Πῃ6 θά486 οΟὗὨ ΒΕΓ δΥἹ} ἰοστα πο Δα Ὀδοη διοπθϑα [ὉΓ. 
550 ψῶὼὸ ἰοβὲ [86 οἰ  άγοῃ οὗὨ ΒΟΥ οὐσιὶ Ὀοάγ, μὰ 
ΠΟΥ͂ 8 50ῃ ἰπ ἴΠπ6 βρὶ ϊ οὔ ἴσιο ἰουθ. [11 ἰ8 ἴσιο, {ῃδὶ 
ἔτοτῃ ἴϊι6 ΡὨΣ]ΟΪ ομίςἉ] βῖογοβ οχίδηῦ πη ἴπὸ Β10]6, [Π6 
οχρίδηδίίοη οἵ Οὐνθὰ ἱπ {πὸ 56η86 οὗὨ “80 ᾿ ἰδ ποὶ 
ῬΟΒΒΙΌΙ6; Ὀπῦ 1 τηΔΥ θῸ ἀοπθ ὈΥ 16 δβϑίβϑίδῃοθ οὗ 
ΟΥΒΟΥ ἰδηριαροθ. [0 8 8 ΠΠἸ ΘΠ ΤΥ ΟἸοαγ τδδὲ Οὐδά 
δ ἴο Ὀ6 σοῃπροίρα νὰ ἴΠ6 Οτοοκ παιδίον (παῖς, 
παιδός), Τ,Διπ ριίως, δαπεὶτὶς μόία, μείγα, Ῥετεϊδῃ 
»Μμδεν..ὅ 
ΤῊ οἰγουπιβίδησο [μδ΄ ΟὐΘα νῦ88 πδοά ἴῃ {Π|Ὸ 8686 

οὗ ““8οῃ,᾽᾽ }8:1ῆ656 ἢὯη6 σοπ)δεῖαγο [ἢδ ἴῃ [6 ΗΘΌΓΟΥ 
οὗ (πδὺ ἀδν ἴΠΠ6ΓΘ γ γῈ νϑγίουϑ ἰοτοῖ τὶ γογὰ8 ἴπ 186, 
ῬΓΟΌΒΌΙΥ ᾿πηἰτοἀπορά [Ὠγουρὰ ΑΤδμ δὶς ἱηἤπθηοο8, 
νπουϊ ρολτι! δ ηρ ἃ Οοθοῦ οοηίαοϊ οὗ 1Π6 Β0-(8]16 
δβοιηἑτς ἢ τῃ6 πιοῦν κετυδηῖς ἰοηρυθδ ἴμδῃ ἰδ 
ὮΒ.4Ι]Υ ἀββιτηθά. 

Ἧδσ ἰβ [8 6 ἔδεμον οὔ 59665δ6, πὸ Ζδὲθμοσ οὗ δνίά. 
ἴῃ 1686 ᾿ψογὰβ ἰἰ6 ἀοοσιγίπα οὗ ἴΠ6 ψμο]6 ΒοΟΚ 
ΤΟΒΟΛΟΒ [[8 Ροἷπί οὗ οὐϊπιπδῦοη. ὙΠ ΟΥ ρΡοϊπὶ οὐἱ 
[86 σοπιρ θείου οὗἉ ἔπ6 Ὀ]οβδίηρ ἐγόβόν τ τὴ ον Βύι1} 
Ὀγ Βοαζ. ΤΤδδ ἤδη)6 οὗ {Π6 βυρογθε οι Κἰ ΠΙΆ Π, 
ὙΠῸ Τῃοῦρἢν μδὺ τηδιυτίαρο ὙΠ τῃ6 Μοβθὶῖθ88 
ἙΟΌΪα ΘηάδηροΥ 8 ἱ ΒΟΥ ἸΔΠ06, 8 ογροίίδη ; δαὶ 

ἔοι Βοᾶζ ἀσβοθηὰβ τὴ6 Ηρτο ΟΠ 22), τ8ο 
Κίηρ οἵ Ῥοοίβ, Πλάσι, ἴΠ6 Ῥτορπδοῖ, δηὰ ἴγρο οἵ 
μὴ Μοβϑεδῃ. Ετοσι ἢΐπὶ ΟἾγίβὲ σομηθ8 ᾿ῃγουρ ἢ 
18:6 ῬΓΟΠΐ86, αὐ ἢ 848 Οὐοᾶὰ γγὰ8 [0 βοῃ οἵ Νβοπιὶ 
Γπιγουχη τΠ6 Ἰονα οὗ Βυι}.6 ὙΠῸ ἀοοίτίπο οὗ 16 
ὙΠ016 ΠΑΙΓΆΓνῈ 18 ΘΧΡΙΘΒΒοά ἰὴ ἴμ6 ψογ8 οὗ [86 
ἈΡοβι]θ, “Ἰμονα ἰβ ἴπὸ [1]8]}[πρ' οὗ ἴῃ Ἰανν.᾽ 

ΝΟΤΕ. -- ἤοτδοα 18-22 δἴο δὴ δἰ ίο οὶ ἐδ σϑηθαὶορ- 
681 (Δῦ]66 οὔ (9 Ηουδο οὗ θεν ά. Τ2ιο σγοσο]οκίοδὶ αυ68- 
ἴοι ἰανοϊτοὰ ἰὴ ἰἔπόπὶ πιυδὲ ὃ6 οοπδίἀοτοά ἴῃ οοπηθοίοη 
πιῶ (6 οἴμοῦ δηδιορουδ ἀδίδ, ἴον. ψῃ θοῦ τοδδοὸὴ δ σοΐογ 
ἮΟΣΟ ἰο 1 ΟἴἼγοα. 1. 8 ἢ. ς 

ἨΟΜΙΠ ΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

“λαοπιὶ ἰοοῖ (δε εἰϊα." ὙΈΏΟΘΥΟΓ 8 Οὔο6 
ΘΔΡΔΌΪ6 οὗ ἴσια ἰονθ, ργεβογνοθ 15 ῬΟΥΤΟΓ ΤΌΓΟΥΘΥ δἵ- 
ἰοτ. ὙΤΒτουρδοῦς ὨΟΓ Εἰ ΒΊΟΥΥ, ἀπ] [Ππ6 οἸ]οθα οὗ 
[6 παγταῖνο, ΝΟΤῚ ΒΒ ΠΔΠῚΘ 18 ΤΓΌΪΥ ἀοβογρίννο οὗ 
ΘΓ σμαγδοίοσ. ΗΓ Ί]ονθ ἰβ [Π6 σϑῖι86 ΟΥ̓ [ῃ6 0688- 

1 ΤὨοδυθίετίακο οὗ 1.2 Οἷοτο, ἯΠΟ ὑτοροϑαδ ἰο στοὰ ἼὩ δ 

ἴῃ (δ δοΏ660 οὗἁ “᾿ πηΐοτἐπηδίδ, ΡΟῸΣ ΟὯ6.,᾽) π|ξδὶ τοΐίδγθῃοο ἴο 

. Δ ῬΟΥΘΥΓΥ͂ οὔτ δυδοτοὰ ὉΥ Βυΐι, 15 ΘΠ Εἰ Γοῖν ἩτΟῺρ, 0 δ 
ποιηΐης οὗ ἰπ9 ὅκοῦ τἰθδὲ δ) πογὰ ἐϊ86}7 ἀοοα ποῖ Δ ΥΘ (16 
δδόδο Ἡξίοδ ἢ Θδοχδ ἴο ἰἰ. 

4 [Βυὲ ἰφ ποὺ ἔδο διιρμαδὶβ ἴο Ὀ6 ἰδίά οὐ ἧ' ἰο Νδοωοὶ 
τοῖον ἰδδη οἱ “δοη 7) [1 [6 ἔσο, ἐπί ΔΏΔΙΟΔΥ ᾿ἰοδαδ τι 

ἴο οχροοΐ ἴδιο Ὠδσοθ ἴο οοηύδίη δβρϑοΐβοδ!ν (6 88:6 [468 6χ. 

Ῥτγοδαοὰ ὮΥ ἐπ ποωϑθῃ (οἵ. πονονοῦ ση, χχίχ. 82); θυ 
πιῦδὲ δ]δὸ Ὀ6 δάμη! ἰεὰ (πτῖϊὰ Βοτίδ.) ἐμὲ Οὐοά ἰὼ ἐδ 86:80 

οὔ ουθ ἰμδὲ βοῦυϑδ," θ6. Νδοίωὶ, πδιιηοηοα τ}} ὙΠ [86 

ποιάδ ἴῃ τοσ. 16: “ΜΔΑΥ δ6 ὕὈ6 ἴ0 660 ἃ δοιιϊ-τεασίοτοῦ, δινὰ 
ἃ δυρροτί οἵ ἰμΐπο οἱὰ δρ9." -- Τκ.] 

8 ΑΔ τορδτὰβ ἰδ Ὁ ἴῃ ΞΟ, τὰ γ᾽ (Ὀοδὲ οοιηραχοὰ 
Ῥοτίδρα πὰ 6 ἐρίγίένδ ἀλρετ) 18 ΘΧΘΟΙΥ 19 δβδίῃθ δ ἴῃ 

γῸΝ ὦ ὕὸ οοταραγοὰ νῆα ἐσίατγὶ δοὰ ἐσίμς, 2 9 σἱῶι 

πιοίίγὶ, ὨΟΘ πῖμ μῆκος, δία. 

(οδίθγ- Δ ΟῖΠΟΣ οὗ [86 ΟὨΣ]ἃ οὗ ΒΟΥ 0 88 ὈΘΕΟΓ τὸ 
ἐΐξ ἘΠ Π ΒΟΥ ἢ ΒΟΏ8. 

δΟΙηΐ 18 ΘΥ̓ΟΥΥΎΒΟΓΕ ΔῊ ἱπιαρὸ οὗἩ [86 ΟδΒησοῖ οἵ 
Ογίδε, τ Ποἢ τη 8, ΟΟΠ ἤθδεθβ, δὰ ἴοϑίθτβ (ὨΓΟΌΡΉ 
Ιονβ. Μϑῃ πόθο παῖτισγαὶ ΠΟΑΓί8 ἃΓὸ ΒΟΒΈ]0 ἴο ΠῚ, 
Ὀδοοθ πο οὐοάϊεπὶ Ἑμ]άγοη. ὙΒοη τοῦ ἰδ 
ΒΡΟΒΊΑΒΥ δὴ ἃ ΠῊΙΒΟΥΥ ἴῃ ἴΠ6 σΒΌτΟΝ, 11 8 ἴο τ ῥσἱθδίβ 
Δηἃ ῬΓΘΒΟΠΟΓΒ ἴο Τορεηΐ, 885 Νδοπιὶ ἀἰά, ἀπὰ ποῖ ἰο 
ΘΧχοι86 [Βοιηβοῖνοθ. [{ ΠΟῪ ΓΘΆΠῪ ἴδν 186 βρὶτῖς 
οὗἉ Ἰονθ, 186 0 οἵ ὑυϊ ἴηδι ποὺ ᾶνα ἴὸ 
Ὀίαπιο ἐβοιηβο δ ἢγβι οἵ 4). Ῥμοὰ τὴ6 σὨπτο 
ἄοθβ ποῖ τῇδ σοη ΓΒ ἀΠΠοπρ᾽ ΒοΑῖΠοη δηἀ εν, 
16 αἰτοπιρῦ ἴοὸ ἰδ 716 γι] οὗ [818 πάρστησηξ οἵ 
{Π6Πὶ, δηἀ ἴο Θχοῦθθ ΟὔΥΒΟΙΥ͂ΘΒ, 18 8 Βῖρῃ οὗ ἃ μαγὰ 
μοασγί. Α]48! Οσὰ αἴοπο Κῆον5 μαι ΠοΑνΥ Ἰοϑὰβ 
Οὗ ΚΌΠΟΥ ΤΕΒΡΟ 5. ὉΠ Υ γεβὺ οα τὴ6 σΒαΓΟΙ ΤῸ Βδᾶν- 
ἵπρ ΒογΒο ἢ σίνοη [116 Ἰπηρ 086 ὉΥ ὙΔΙΟΝ ἐμουβδηαβ 
ὙΈΓΟ Κορ ΠῸΠι οοπΐηρ ἴο [86 ϑανίουσ. Αμπὰ ΠΟῪ 
ΤΘΑΊΥ 8806 δ'η8, ὙἩΠΘῚ δῆ6 ἀο68 ποὶ τὴρμε)ν ἔὈϑῦοΣ 
ἴο86 Ὑπὸ ἀρ οοἴμθ, Ὄχι ἱπρ ΠΟΙ ΠΟΥ ἰοΥθ, ΠΟΥ 
χίβάοπι, ΠΟΥ ἴδ ἱπ ΠΟΥ Ἰτοδπηθηϊ οὗ ἸΠΟΙῚ, --- τ[ῃδὲ 
ἴοο γ|ῖ}] ομὸ ἀδ 6 τηϑὰδ πηδηϊΐδϑι. Ιρϑήρθηοα ἰδ 
Ὠοῖ ἴῃ ἰοτθ; δηᾶὰ 84 11{||0 ἸΏΟΠΟΥ ἄοοβ ἢοῖ ΤΏ8Κ6 
ΔΙΏΘΠ48 οΥ ἴΠ6 οΟἸ ἀπ 688 οὗἨ σοῃβυπιτηδίο 86 τὶν Ὡϊ- 
δούδηθδδ. ΤΉΘΥ 8.6 Ομ] ἄγοη, ὙΠῸ ατὸ Ἰδιὰ ἱπ τἢ6 
Ιὰρ οὗ τῃ6 ΤΒΏΓΟΙ, -- ΟὨ]άτοη δοοογάϊηρ ἴὸ τὴθ 
Βρι τίς, ἐμαὶ 18. ἴῸ 887 τϑαὰὶ Ὁ] άσθη, ψἢο, ὃν Οοά᾿ 5 
ὥτϑοο, Ὀγίηρ ἃ ζτοδῖοσ Ὀ]οβαὶπρ ἴὸ [Π6 ΘΒΌΤΟΝ [Π8ῃ 
Β6Υ̓ΘῚ 805 δΟοροΓάΐηρ ἴ0 ἴΠ6 ἤοδῇ. 

ῬάΆβοαι,: “ὙὙΤῦνο ἰδνγβ ἃγὸ διιθηείθπς ἴὸ τορτ]αῖο 
16 ὙΠ0]. (ΟΠ τϑδη ΟΒΌγοΝ ποτὲ οι ρ οἴ] Υ τι δη 
411 ΡΟΙ το] Ἰανν οου]ὰ ἀο: ἴον ἴο ἀοά, δῃηὰ Ἰονὸ 
ἴο οπο᾽ Β ποίψῃροτν." 

“ἦΖΤῆεῳ βαϊά, ἰδετα ἐδ α δὸὺπ δογη ἰὸ Ναοτπιΐ, απὰ 
οαἰτα ὧν παπα Οδεᾶ; ἦε ἐδ (δε γαϊλεγ οΥ υ}.ε486, (δε 
αἰλεῦ οΥ Τλαυϊα." ΒοδΣ ῥῬτοάϊοιοὰ ἃ Ὁ] βδίηρ ἴὼτ 
ἢ, ἀπά ἴδ6 1 Ὦ ΓὨΓΟΌΡῊ ἩΠΙΟΝ πο αϊὰ ἱὲ πῶ8 

τουναγοα ὈΥ ἰδ θοΐης 68 Βιιδσοσ ἰῃ 1. ΑἸ] Β6 
ἀἰὰ ναβ ἴὸ πῸΓ 8 ψτογὰ οὗἩ Ῥσγορῆθου, ρσοιηρίθα ὮὈΥ͂ 
.19 ΤΠ ἴῃ [Π6 στῖβϑοο οὗ 185 αοά, ΣΝ το; 8 Ὗ88 
τηδὰθ {Π6 ὈτορϑΏ τοῦ οὗ Π) αν ὰ, [ὴ6 Ῥσορδοῦ! 
ὙΠῸ ΠΠΗΥ τοιίο οη ἴδ ἰονὸ οὗ ἀοά, 18 Αἰ νγγαγβ ἃ 
ΒΘΟΓ. ΒοΔΣ Πδὰ 11} οηουρ ἴοὸ Ὀσὴρ δρϑοπῖ, ἴῃ 
ἄυς ἔπη, ἴ[Π6 δι] Π]Πτηοπὶ οὗὨ Ὠἷ8 οὐσσῃ Ὀοποαϊοϊοι, 
δἀηὰ Ὀοολπιο ἴΠ6 δησοβίοῦ οὗ Ηΐπὶ ἰῃ στ βοτὰ 81} 1Π6 
ΡΓΟΡΒοοὶο8 οἵ 1)αν) ἃ δὲ {π|411|.ΘὰΔ. ΟΥ̓ Βοαᾶξ δίπι- 
861 ΠΟ ΜΓΔΙΤΊΟΥ ἀδθάβ ἃγὲ Κηόνι, Ἀπά γοῖ ἴδ στοαῖ- 
οϑὲ οὗ βγ86} Β ΠΘΙΌΘΒ, ἴῃ6 σΟΠΟ]ΠΟΙῸΣ οὗ Οο] 1 Δ1ἢ,ὃ 
Βργδηρ ἤοτη πἷπι. Ηδθ οοπαπογοὰ Πὐπι86}ξ, δπὰ οπ 

ἴ δοοοῦῃὶ Ὀθοδιὴθ ἴΠ6 δησοβίοῦ οἵ Ηϊπ ὙΠῸ []- 
ὉΠ Ρἢ6α ΟΥ̓ δἷη δηὰ ἀθδῖῃ. δ᾽τ ]δῦγ, πιὰ δὰ 

4 ΤΊιο τεΐγοωοο οὗ ἀτοξυδ ἰο ἔδο ἰτθ ἢ ΠΟΏΔΤΥ Ὠδίοῦυ οὗ 
Οοείδία, τδὸ Ὀεοοδαιο ἔμο ταοΐδον οὗ βογυϊιδ ΤῸ 6, ἰ8 ΤΟΥ͂ 
υδοείμδῦθ. Οοχίδίδ τδϑδ ἃ δίδσο. ΗδῚ βἰοσῃ 885 0 οἱδ- 
͵οδ] δαοκατουμἃὰ. ΤΏ οβοικῖδ ΘΟὨΟΘΓΩΪΩ ΠΟΥ ἮΘΙῸ ΟὨΪΥ͂ 
ἀεεϊκησὰ ἰο καἰοτὶν ἴο0 ἀοτί γαϊίου οἵ πο κίῃς. ΟἿ, ΝΙΘΌΘΒΣ, 
Ἀύηι. Οεξολ. ᾿. 816 (δὰ οἀ1}.}. 

ὅ Τὶ [5 οὐ ἐδθ ατουμὰ οἵ 18 οοπίσαδὲ ἐπδὲ 9 ον ὴ ἰγοά!- 
θυ δοπ οἰοδ!} δἀναποϑὰ (δ 6 ἰάοα ἐμαὶ Οοἰξαςῃ ἀοδοοηοᾶα 
ἤγοιι Οτρδῇ, σῶο τοιυγοθὰ ἰο Μοδὺ, δ ϑανίὰ ἴσου Βυῖι. 
ΤῊΦ ΘΑΟΪν ὑδοδοῦ οὗ (Π6 ΘΠ το πτότο δοαυδίηὐοὰ τὶ Ἐδ|8 
ἐσαδι οη, δεινὰ Ῥγιμέομυϑ ονϑ Ἰηἰτοάθοσά [ξ ἰπΐο ᾿ἷθ μοσξῃ, 
Ἡανιασιἐξεπία, γον. 182: --- 

τ βορὰ υτδιίπυδ ΟΥΡ80 
Ἑαποζύσο εἰς ρυορυτδ Ὀατῦδσα δυδδὶς 
Μα]16, θὲ δοει δοτὶ βευροῦ Ὠσ Στ Οἱ δ. 
Βυΐδ, ἀππὶ ρμὲῦ Βι1Ρ0}Δ6 δρτοδὲϊ δι σὶ τιν ἐρεῖα 
Ῥυΐσοτα Βοσεκ τροστιξ, οδδίοαυθ δάδεϊα συ Ὁ }} 
σμτβακοηδηι Ἰθουση δ, ἀοιη τ, αν θα τοζηδ 
Ἑάϊάϊε δίᾳυο ἀδο τρογίδιϑα πιϊδουϊδ οτί8.᾽" 
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ποϊίηρ Ὀπὶ 6 μοαγὶ ἢ1}} οὐὗὁἨ Ἰοτθ, δῃὰ γοῖ ἴο δου, ἀουνοὰ Οὐθὰ . . . . δηὰ ἤῸπιὶ Βαυϊὰ οδπ)6 
Οἤο0 8 ἀδυραῖοῦ οὐ Μοδῦὺ, ἴ[πθτθ γγδ8 γίνῃ ψῆδ0} ΟἸ τι. 
ποῖον ὈΘΌΟΓΔΙ ΠΟΥ 086] Οδιδίηοά, ---- ἴο τθῖ86] ΟἜΒΙΑΟΗ: “ΤὨαΒ [86 οομηΐηρ οὗ ἴῃ6 γτοῦᾶῖ Κἰὴν 
τροῖμοσ οὗ Ηΐπι ὉῚ Ποῖ 81} 106 Ὡδίζομβ δ.Ὸ σϑ-ὶ 18 λὰρ ὑνθν ἴοτ, προ στ οῖὰ ἴπ6 Γοτὰ δὰ ἀθίοτ- 
ἀοοτηορὰ. ταϊηθα ἴο οοπῆττῃ [Π6 ἀοτηϊηΐοῃ ΟΥ̓Σ ᾿Ϊ8 ῬΘΟΡ]Ὲ [ῸΓ 
ΦΕΒΟΜΒ (οὰ 18. χυΐ. 1): “Ὁ Μοδὴ! οπὶ οἵ ἴΠ66 ΟΥ̓ΘΊΤΌΟσ ; δηα τΠ6 σοηγνοσίοα ΜοΔΌΪϊο88, γὙ80 οη- 

88}8}} σοιῃθ ἕογί ἢ [86 υπδβροιοα Ι,Διαῦ, το ἢ ὈΘΑΓΘΒῚ ΤΟΓΘα 48 ἃ ἸΨΟΥΤΩΥ ΤΟΙ ΌΘΣ ἰπῖο0 1Π6 ΘΟΙΙΠΟΉ 6 Δ]1ἢ 
[6 δἷῃβ οἵ 186 σοι], πὰ σγαΐθβ οὐ ἴῃ6 ὙΠΟ]6] οὗ [Π6 ροορ]δ οὗ δά, Ὀθοδιθ ἴμ86 τοί. Υ οὗ αν 
Θδυ  Ετοτὰ (86 τΟΟΚ ΟΥ̓ [Π6 τ] ΟΣ 688, ἱ. 6. οι αηὰ οἵ ΟἾγχίβι.᾽ 
Βα, πίιἀονοᾶ Ὁ τΠ6 ἄθδι οὗ μοῦ πυβοαπάᾶ, ΒοΔΖ 

ΤΟ ον 8} ττδαϊοη τ Βο ἢ τμακο8 Επιΐ ἃ ἀοβοοπάδης οὗ Ερίοη, ἴμ Μοδδι ἰδ Κίηρ, ὙἼῸ ορργοββοὰ 
16Γ86] 88 8 Ῥῃ ἰβῃτηθηῦ ἴου ἐϊ8 δ'η8, οοῃ δίῃ Δ ΔΙΙΘΡΌΣΥ ὙΟΓΓὮΏΥ οὗὨ ποιῖοθο.0 ΤῈ ἀδαρλῖοῦ οἱ τῆς ὁ0- 
ῬΓΘΒΒΟΥ, ὈΘΟΟΙΊ68 [86 τοῦθ οὗ [86 1 ἡθογαῦον, [86 Πδαθοσμοῦ οὔὖ οὗ ἴ0 Ηοῦθο οὗ Πανὶ, Αςροοτγάϊηρ ἴ0 
[86 δον 8} Ἔχ ροβίϊογβ τῃ6 ἤδπὶθ Επτῃ ἰθ ἀοτίνοα ΟΠ ἃ τοοῖ Ὑ οἢ βρη Ή68 ἴο ρὶνα αὐ κ, ἴο αβδιδρο 
τηῖτοι (Βεγαολοίλ, Ἴ 8); δηὰ ΕΟ ΒΟΥ, ΕΣ ὉΠ], Πανὶ οδιηθ, γἢο τ] 18 ΒΟορΒ δῃηὰ Ῥ88]18 ΒῈΡΡ]164 
[1160 τδηΐθ οὗ ποϑὸ ὙΠῸ τῆΐϊγβὶ ΔΙΗ͂ΘΙ . Αμὰ δομ )Αν] 4, γγθ ΤηΔΥῪ δά, οσδιηθ [86 ϑαυΐίοισ νὯο . 
ἼΩΝ ἴο 186 ϑιδιηαγδη ΤΌΘ ΏΘῺ 888 [Πἰγβίθα, οὐὗὁἩἨ [πᾶὶ οπηϊαίη ἩΙΟὮ ΒΡΓΙΠΡΒ λΡ πηΐο ΘυθυἸ θην; 

ΤῊ δπείθηϊ οματΟ βα]θοῦθα [16 βἰ χύθθ τ οὗ σ ΠΥ 88 106 ἀΔΥ οἡ ἩΒΙΟΒ ἴ0 σοπηπλθιρογαῖο Επῖ}.} ὙῈΘ 
ΤΌΔΒΟΙ ΤῸΥ (Π18 18 ῬΓΟΌΔΌΟΙΥ ἴο ὈῈ ἰοπιπᾶ ἱπ ἴπ6 [Ὁ] ονγίηρ᾽ ΘΟΠΒΙἀογαϊοηϑ: [Ι͂ὴ Ποαῦ, ΧΧΙΪ. 8, 10 18 Ββαϊά : 
“Απ Ατητηοηΐΐο ΟΥ ΜΟΙ 8118}} οὶ ΘΏΓΟΥ ἱπίο [116 στῶν, ὑκόμην οἵ Φθβονδῃ; θυθῃ ἴο {μοῖγ ὕβῆτῃ ροη- 
ΟΥ̓Δ οη ΠΟΥ͂ 884}} ποῦ οηογ." ΤῊΪΒ γγὰβ δ ρροΒβθα ἴο ᾶνα Ὀθθῃ {1816 πὰ Ἀπ. Τὴ (ἢ6 ρΘΏΘΔΙΟΡΥ οὗ 
1μ6 αὐοβροὶ δοοοσάϊηρ ἴοὸ Μαδιμον, Βοδζ, ττουρσὴ ψοῖ ΒΌ πγᾶβ τϑοοϊνθα ᾿ηῦο τῃ6 σοηρτορδίοῃ οὗ 
Φομόνδι, ἰ8 {π6 τοητἣ ΠΌσα ΑὈταμαμμ. Βαϊ ἰΐ γᾺ8 [80 Τογὰ δηὰ ΒΑΥἹΟΌΓ, τ ο86 ἀδΥ ΑὈΥΔΏΔΙΩ βανν, 
δηᾶ γὴ0 δοοογάΐηρ ἴο ἴπ6 68} ἀδβοθηἀοὰ ὥῸπιὶ Επίδ, στη γδὺ ἴοοῖκ ΑΎΤΑΥ ἴἢ6 οὔγϑθ ἔγοπὶ ΜΌΔΌ αἸκο. 
ΤΒΐ8 γὰ8 δπηουπορα ὈΥ 1βαϊδἢ, τ μθη ἴῃ ιν μὲ χα τα 10 ΒΑΥ͂Β (οἷ. χτὶ. 5) : “1 ΤΊΘΤΟΥ 581}]} 8 
τῆγομθ ὃ6 Ῥγοραγοὰ, [πδὺ 0Π6 βὶἡ ἀροπ ἰΐ ἴῃ τγατι, ἴῃ [Π6 ΓΔΌΘΓΠΙΔΕ]6 οἵ Πανὶ, δῃὰ ἡπᾶρθ, ἀπά βεὲκ λιὰρ- 
τηοηῖ, δηἀ Παβίθη τἱρ δου Βη 688." ΝΟΥ͂, 88 [86 ἀποίδθηξ ΠΌΤΟΝ βοῦὺ ἀρασὶ (86 εἰχίῃ οὗ Ζ7π}} ἴὉΣ βαϊδῇ, 
θαοόδιιδο ἢ6 ρσορῃοβίοα οἵ ΟἸσῖθῖ, το διιβεγοα οἡ [86 β'χῦ ἀΔΥ οὗἩ [Π 6 Ὑθοκ, δα 8086 ᾿ποδ ἘΠ ΟΠ τγ 88 
οΟἸο ταϊοα οἡ ἴΠ6 βἰχίδ οὗὁἨ ΦδηθλτΥ, ἰδ ηχοᾶ [6 ΔΠΉΙγΟΥΒΑσΥ οὗ Βα ὑθὴ ἀδγδ Ἰδίοσ, οἡ [06 δἰ χύθοητ οὗἁ 
δυ]γ. ΤὨυΒβ ὨΟΓ παπηθ δηᾶὰ [Π|6 ὨΠΠΌΟΓ οὗὁἨ ΠΟΙ ΠΑΥ͂ ΔΥῸ ΒΥΤΩΒΟ]164] οὗ ῬΓΟΡΏΘΟΥ δηὰ σταςθ. Βιιΐ ἴθ 
ἄδγβ (ἈΥΊΠΟΥ ΟἹ, 16 ὑὐγϑητΥ-δίχιι, ἰδ [ῃ6 ἀδγ οὗἩ Αππδ, Ποπὶ ὑγβαϊ θη τ, 68 10 Ὀ6 [1|Ὸ τοῖο Ὁ οὗ 186 
νι γρίη Μαυγ. ΤΒῸ8 [Π6 ἢδηι6 οὗ ΒΤ βιοοά ἴθῃ ἀδγ8 αἴ [Π6 ΡΡΓ τς δηὰ ὕβθῃ ἀδγβ ὈΘΙΌΓΘ 1ἴ8 ΔΡ- 
νγοδοβίηρ; ΑΠΗΠτθηΐ, ΕΊΡΒΙΥ ἀϊδβίαηϊ ἔγοτα Εἶτα ὑγο Ὀγορἠθοὶθά οὗ ἴῃ6 Ὑἱγαὶπ δηὰ ἤοσῃ ΒΟΥ ὙΠῸ γ88 
186 ΊΓΩΊΠ᾿ 8 τη 6 Γ. 6 Μοδθίβῃ βίτδηρο θη 48 ὨΟΥΒΟ] ἢ πῃ [Π6 τη] 16 Ὀρίνγθοη [16 Β66 Γ᾽ στὸ ὈΘΒο] ἃ 
186 τι ἀογηοδ8 οἵ Μοδὺ Ὀοοοταῦ ἔα}, ἀπ ἰῃ6 ἡραγοδῖ δηοθδί 688 οὗ ΗἾπ το ἀρ νου Μοδῦὺ δηὰᾶ 4]] 
[μ6 πον] ἤοτῃ ὈΔΙΤΘΏΤ 685 δηα {ΠΓΒῖ. 

Ριοεϊοτία"]γ, 186 δηοίοπί σατο τορσοβθηϊοῦ Ἀπ ἢ ΣΤ ἃ ΒΗ ΘΑ ἰπ ΠΟΥ ἢδπᾶ. ΑΒ γγ8 παΐπγαὶ, 8ὴ6 νγἃ8 
ΔΙΉΔΥΒ οοποοίγρα 848 γοῦῖμῆι!. 86 ταῖρηῦ Ὀ6 τοργοβθηϊθα τ ἢ ἃ γοδθ, ἴῃ δοοογάδηοο ὙΠ Πα ΠΊΔΥ͂ ὃ 
186 τηθαηΐηρ Οὗ ΠΟΥ ΠΆΠ1Θ (866 οἢ εἢ. ἱ. 4). ΤΠ Εοβα οὗ ΒΟ] Θ πὶ τγ88 [Π6 ΔΠΟΟΒΙΓ688 οὗ ἴμ60 Ηοβα οὗ 
6886 (Μαγγ)}), τότ δησίσητ οἱ ΓΙΓΟΒ ΓΕΡΓΟΒοηϊ β᾽ {ἰηρ 1η 8 γοβοθυδ. ΒοΙἢ τοΒ6 δπἃ βῃδαῦ ἀσὸ ΒΥΤΏ 0018 
οὔ 186 τ ἢ τῆδὺ του ρ ἢ ἸΟΥΘ ΤΩΔῪ ΒΟῪ ἰῃ ἴδᾶγβ, 10 Ὑ71}} [Ὡσοῦρ οὐ Β οοτῃραβδίθῃ σϑδρ ἱπ ΪΟΥ. 

1 ΟΥὨ ΤῺ ασίίοὶο ἰὼ (9 ΞΒεγέ. Ἡροολεηπδίαιε, 1868, ΝΌΣΩ. 82. 
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